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O LUGAR E O PAPEL DA EDUCAÇÃO �OS MUSEUS MU�ICIPAIS. O ECOMUSEU MU�ICIPAL 

DO SEIXAL. 

 

Resumo: 

A percepção sobre as dificuldades inerentes à representação dos museus enquanto entidades 

educativas pelo público em geral e no que diz respeito ao lugar e ao papel da educação nos 

museus tutelados por Câmaras Municipais, levaram-nos a questionar o papel de um museu 

municipal na comunidade e procurar saber a sua importância na instituição museológica 

autárquica. Para tal estudámos o Ecomuseu Municipal do Seixal, realizámos entrevistas aos 

órgãos de gestão e à coordenação do Serviço Educativo com o objectivo de identificar o 

pensamento dos actores sobre o papel e o lugar da educação num museu municipal, 

realizámos observações às práticas pedagógicas do Serviço Educativo, recolhemos e 

analisámos documentos de forma a sustentar os discursos dos intervenientes.  

Este estudo permitiu-nos concluir que as especificidades inerentes aos museus municipais 

influenciam de modo determinante o trabalho educativo que neles é desenvolvido porque, em 

primeiro lugar, a criação de um museu municipal é essencial para a valorização e salvaguarda 

do património local. Neste sentido, o museu é assumido como uma entidade educativa. Em 

segundo lugar a descentralização territorial traduzida na diversidade de áreas patrimoniais 

constitui, por seu turno, um obstáculo às reduzidas equipas dos serviços educativos tornando- 

-se fundamental pensar a sua organização. Em terceiro lugar constata-se a ausência de acções 

formativas na área de avaliação de públicos e a inexistência de práticas de avaliação pelos 

serviços educativos. A introdução e a criação de instrumentos de avaliação são decisivas para 

a elaboração de acções educativas de qualidade. Em quarto lugar constata-se que a 

“demissão” das responsabilidades em definir a missão educativa por parte das tutelas, conduz 

o museu, enquanto instituição educativa, a dar prioridade ao trabalho com as escolas. Em 

quinto lugar a exigente programação cultural dos museus não permite a realização de 

iniciativas assentes noutras metodologias, para além da Educação Patrimonial - apontamos 

aqui como “solução” o estabelecimento de parcerias com grupos da comunidade local. Por 

último a falta de adesão de outros públicos-alvo, para além das escolas, às iniciativas dos 

serviços educativos, levou-nos a problematizar a denominação “serviço educativo”. 

 

Palavras-chave: Museus Municipais, Ecomuseologia, Educação Patrimonial, Educação 

Popular, Ecomuseu Municipal do Seixal 
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THE ROLE OF EDUCATIO� O� MU�ICIPAL MUSEUMS. THE MU�ICIPAL ECOMUSEUM OF 

SEIXAL. 

 

Abstract: 

The perception of the difficulties for a clear understanding about the role of museums as 

educational entities by the public in general and about the place and role of education in 

museums administered by municipal councils, led us to question the role of a Municipal 

Museum in the community and search to know their importance in municipal museum 

institution. So we studied the Municipal Ecomuseum of Seixal, conducted interviews with 

management and coordination of Education Department with the aim to identify the actors 

thought about the role and place of education in a Municipal Museum, we made observations 

to the educational practices of Education Department, we collected and analyzed documents 

in order to sustain the discourse of the actors. 

This study allowed us to conclude that the specific nature of municipal museums decisively 

influence the educational work developed in these institutions because, first, the creation of a 

municipal museum is essential for the enhancement and safeguarding of local heritage. In this 

way the museum is like an educational entity. Secondly the territorial decentralization 

reflected in the diversity of heritage areas is, in turn, an obstacle to the small teams of 

educational services and becomes imperative to think about their organization. Thirdly it is 

clear the lack of training activities in the area of public assessment and the lack of assessment 

practices for education services. The introduction and development of assessment tools are 

critical to the development of educational quality. Fourthly it was noted that the "resignation" 

set of responsibilities in the educational mission by the guardianship, leads the museum as an 

institution of education, giving priority to the work with schools. Fifth the demanding 

schedule of cultural museums do not allow the implementation of initiatives based on other 

methodologies, although to the Patrimonial Education - aim here as a "solution" to establish 

partnerships with local community groups. Finally the lack of adherence to other audiences, 

although to schools, the initiatives of educational services, led us to question the term 

"educational service". 

 

Keywords: Municipal Museums, Ecomuseology, Patrimonial Education, Community 

Education, Municipal Ecomuseum of Seixal 
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1. Apresentação do tema e sua pertinência 

 A presente investigação procura compreender o papel da educação em contexto 

museológico de tutela municipal, através dos discursos dos sujeitos envolvidos na gestão do 

museu e na coordenação, concepção e dinamização das acções educativas. Consideramos este 

tema pertinente para o meio museológico nacional pois, se por um lado a opinião actual entre 

os pares é de que a educação desempenha um papel importante e fundamental na sociedade 

onde se insere, por outro lado, persiste a ideia de que os museus têm de provar o seu impacto 

educativo (Hooper-Greenhill, 2009). Esta percepção advém da dificuldade do público em 

entender claramente o papel dos museus enquanto instituições educativas e, também, no 

interior do meio museológico sobre o lugar da educação na estrutura institucional (Boodle cit. 

por Hooper-Greenhill, 2009). A indefinição do lugar que a educação ocupa nos museus, 

carrega um passado de constantes lutas que propiciam essa falta de clareza.  

 No início do séc. XIX, os museus eram vistos como instituições educacionais 

reconhecidos pelo seu carácter público e pela possibilidade de participarem num âmbito 

cívico mais alargado (Faria, 2000b). O museu público, na perspectiva da partilha e exposição 

do que antes era privado, deixava de ser um símbolo para passar a ser um instrumento de 

educação dos cidadãos, servindo o bem colectivo do Estado (Bennett, 1990). A sua criação, 

contudo, não se pode afastar dos “debates sobre os valores nacionais, o futuro das nações 

industrializadas e da democracia” (Hooper-Greenhill, cit. por Faria, 2000b). Deste modo, os 

museus passaram a desempenhar um papel importante na preparação e desenvolvimento de 

programas de educação cívica e democrática. Como diz Margarida Lima de Faria (2000b), 

“Educar era fundamentalmente formar, informar.” (Faria, 2000b). Os primeiros museus 

públicos aparecem, no contexto português, numa época recente (Semedo, 2004), contudo, não 

os podemos dissociar, particularmente os museus de âmbito local, das principais ideias que os 

caracterizam. Conforme Alice Semedo (2004), a fundação de um museu público pode ser 

compreendida através da emergência das ideias modernas relacionadas com a Ordem e o 

Progresso e com as experiências associadas aos processos de industrialização e urbanização 

vividas no ocidente no séc. XIX. Esta foi uma época caracterizada pelo desenvolvimento do 

conhecimento e, resultado de uma intensa investigação, experimentação, exploração e 

teorização, a realidade passou a ser conhecida e dominável, constituindo-se na mudança 

fundamental para a modernidade (Semedo, 2004). Para esta nova consciência do mundo tal 
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como referiu Alice Semedo (2004), era necessário encontrar novos instrumentos de 

representação e de exposição. Deste modo, as escolas, as universidades, os hospitais, as 

bibliotecas e os museus têm sido considerados como os maiores exemplos (Semedo, 2004). 

Como Tony Bennett (1995/2003) sublinha, o nascimento do museu público coincide com o 

emergente novo conjunto de conhecimentos, nomeadamente a geologia, a biologia, a 

arqueologia, a antropologia, a história e a história da arte. Cada uma destas disciplinas 

organizava, de uma forma museológica, os artefactos como parte de “sequências 

evolucionistas”, apresentando uma “ordem totalizadora do mundo” (Semedo, 2004:131). A 

necessidade de passar de um plano mais fechado e privado, para um outro progressivamente 

mais aberto e público, nomeadamente na transferência da propriedade de colecções privadas 

para públicas e na sua gestão pelo Estado para benefício e educação das populações, tornou-se 

na força decisiva para a criação do museu público (Bennett, 1990 e 1995/2003; Semedo, 

2004). Nesta mesma época, a Europa desenvolvia um forte sentimento de patriotismo, em 

oposição ao expansionismo francês, com o objectivo de formar consciências nacionais 

(Semedo, 2004). Tal como Alice Semedo (2004) salienta, foi a partir desta premissa que o 

Estado passou a exigir e a promover a educação política, cultural e ideológica dos seus 

cidadãos, nomeadamente através do (re)conhecimento do país através da sua história, do seu 

património, das suas tradições, das suas crenças, da sua população e do seu território. Assim, 

os museus públicos tornaram-se em espaços de aprendizagem e de conquista da cidadania, de 

sociabilidade e de cultura, enquanto instrumentos necessários para a instrução dos cidadãos.  

 Perante o entusiasmo pela constituição dos museus públicos, Tony Bennett (1990) faz 

um paralelismo com o conceito “racionalidade política” de Michel Foucault. Para Foucault, o 

desenvolvimento de novas formas de governar é traçado no surgimento de novas tecnologias 

que permitem regular as condutas dos indivíduos e das populações, tais como o hospital, o 

asilo, as prisões. Essas tecnologias são caracterizadas pelas suas próprias racionalidades, ou 

seja, elas constituem modalidades distintas e específicas para o exercício do poder, gerando os 

seus próprios campos de problemas e relações políticas. Assim, também o museu surge como 

uma tecnologia que contribui para regular as condutas das populações, nomeadamente pela 

compreensão dos contextos de tempo-espaço, apresentados através das “narrativas 

orientadoras, ilustradas por artefactos que apresentavam uma história concreta e simples” 

(Semedo, 2004:135). Assim, Tony Bennet (1990) identificou dois princípios nos discursos 

políticos acerca da reforma do museu: primeiro, o princípio do direito público, que se sustenta 
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na exigência de que os museus devem ser igualmente abertos e acessíveis a todos; e, em 

segundo lugar, o princípio da adequação da representação, sustentado pela exigência de que 

os museus devem representar adequadamente as culturas e os valores dos diferentes grupos da 

população. 

 Ainda no século XIX, disciplinas como a pedagogia e a psicologia, autonomizavam-se 

e eram reconhecidas obedecendo à mentalidade da época, tal como explica o conceito 

episteme formulado por Michel Foucault, nomeadamente no que diz respeito às “condições 

conceptuais de conhecimento nas quais conhecimentos particulares organizados são 

estruturados” (Semedo, 2004:131). Contudo, estas disciplinas em particular, trouxeram para o 

campo educacional um novo entendimento sobre a infância, nomeadamente para os museus 

que começaram a desenvolver acções educativas por intermédio de profissionais 

especializados. No início do séc. XX, os museus começaram a dar prioridade à gestão da 

colecção e, dessa forma, provocaram um distanciamento e desvalorizaram o papel do 

educador dentro do próprio museu, o que fez com que estes profissionais fossem obrigados a 

lutar pelo seu reconhecimento no interior da instituição museológica (Faria, 2000b). Só mais 

tarde, na década de sessenta do séc. XX, os museus reconciliaram-se com a educação através 

de um trabalho voltado para as escolas, em vez do anterior trabalho de educação para a 

cidadania. Na opinião de Margarida Lima de Faria (2000b), apesar desta concepção ser 

civilizacional, elitista e de cidadania é uma acepção mais ampla do que a actual relação 

preferencial com a comunidade escolar. Este é o passado que os serviços destinados à 

educação no contexto museológico carregam, levando-nos a questionar sobre qual o actual 

lugar que as áreas educativas ocupam no interior dos museus e que papel lhes é atribuído. 

 Não obstante, os profissionais de museus convivem actualmente com um outro 

paradigma, no que diz respeito à finalidade da educação nos museus. Estas instituições 

públicas procuram agora satisfazer grupos de visitantes mais variados, considerando a sua 

diversidade, e encarando o museu como espaço onde as várias comunidades podem expressar 

e afirmar as suas identidades locais, étnicas, de género ou de classe (Anico, 2008). É desta 

forma que surge a categorização e a segmentação dos visitantes em “públicos-alvo”, através 

da sua divisão segundo as características e necessidades de aprendizagem, assumindo total 

protagonismo enquanto consumidores, numa lógica cultural de consumo contemporânea 

(Santos, 2008). Contudo, como Margarida Lima de Faria (2000a) sublinha, no contexto da 
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globalização a submissão das instituições culturais a uma lógica de mercado, leva à 

substituição do “povo” pelo “público” e, consequentemente, à valorização do visitante-turista 

em detrimento do visitante-cidadão. Esta nova acepção teórica, preocupada em satisfazer um 

grupo diversificado de visitantes, exige que os museus fiquem eminentemente preocupados 

com a sua função social, enquanto instituições públicas que são, e leva-os a perseguir a 

certeza de que os seus espaços museológicos podem ser socialmente úteis. Assim, procuram 

constituir uma identidade local através da organização de um espaço voltado para o encontro 

e para a partilha; dão privilégio a uma comunicação intercultural, atenta à diversidade de 

culturas na sociedade, através da promoção de fóruns de debate; proporcionam, igualmente, a 

constituição de parcerias; e, finalmente, transmitem os conhecimentos de acordo com 

múltiplas leituras, para que as pessoas possam entender melhor e, desta forma, a função 

educativa passe a ser distintamente social (Faria, 2003). O resultado deste trabalho de índole 

social está presente na elaboração, por parte das equipas técnicas dos museus, de uma 

diversidade de dispositivos de mediação educacional que, no contexto da pós-modernidade, 

acabam por corresponder tanto a uma lógica “consumista”, como também às expectativas dos 

“públicos-consumidores” cada vez mais exigentes, prestando atenção à sua singularidade, 

heterogeneidade e especificidade (Anico, 2005; Faria, 2000b; Fróis, 2008b). Esta é a era do 

museu-mercado, que oferece produtos culturais que são consumidos pelo grande público e, 

como qualquer produto de consumo, se deve renovar constantemente (Hernández, 1994). 

Podemos considerar que, esta variedade de iniciativas educativas, reflecte uma certa tendência 

da sociedade actual em valorizar a designada “educação ao longo da vida”, nomeadamente 

nos contextos de educação não formal, como são os museus, e em dirigir as suas iniciativas 

para qualquer indivíduo independentemente da sua faixa etária, situação económica e estatuto 

social ou proveniência cultural. 

 Ainda assim, mesmo que a vontade passe por abandonar as ideias da década de 

sessenta, dominadas pela relação preferencial do museu com a escola, e a preocupação actual 

se centre na oferta de uma variedade de acções educativas que procuram atender à diversidade 

cultural das sociedades, numa constante inquietação do museu em se aproximar a uma 

multiplicidade de públicos, o que se constata nos vários estudos realizados no nosso país, é 

que a relação entre este par de instituições é e continua a ser a que prevalece nos programas 

dos serviços educativos. Num estudo realizado pelo Observatório das Actividades Culturais 

(OAC), Rui Telmo Gomes, Vanda Lourenço e Joana Crisóstomo (2009) investigaram os 
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serviços educativos de várias instituições culturais em Portugal e, uma das conclusões a que 

chegaram é a de que a maior fatia da oferta proporcionada pelos serviços educativos é 

dedicada ao público escolar. Apesar da legítima importância de uma programação específica 

para as escolas, devido em grande parte ao passado que as inter-relaciona e à crescente 

teorização sobre a infância e, também, à certeza de que as crianças devem familiarizar-se 

desde cedo com os bens e serviços culturais, estes investigadores concluíram que “em alguns 

casos não deixa de ser constrangedora a falta de diversificação de actividades para outros 

destinatários” (Gomes, Lourenço e Crisóstomo, 2009:126). Constata-se, assim, que os 

serviços destinados à educação e presentes em instituições culturais, especialmente nos 

museus, continuam a orientar a sua energia principalmente para as escolas, em funcionamento 

quase unidireccional, procurando um “garante de sala cheia” (ibidem), tal como afirmam os 

investigadores do OAC no estudo referido. As escolas são, pois, os públicos óbvios e são a 

prioridade dos serviços educativos numa época em que se defende a diversidade cultural e se 

apela, no interior das instituições museológicas, ao cumprimento da sua função social.  

 Sobre o mesmo tópico, não podíamos deixar de referir algumas ideias que prevalecem 

sobre a relação entre a escola e o museu e que, em nossa opinião, suscitam ideias confusas e 

propiciam um certo tipo de desorganização no interior das instituições museológicas e na 

mente das pessoas, sobre o lugar que deve ocupar a educação nos museus e quais as relações 

que deve assumir. Deste modo, sabemos que a opinião é consensual no que diz respeito ao 

benefício que os alunos obtêm das visitas que realizam aos museus, como sustentação ao 

ensino praticado pela escola, convertendo o museu num instrumento para a aprendizagem 

(Sagües, 1999). Contudo, Michel Allard et alt. (1995), alertam-nos para as diferenças que 

existem entre estas duas instituições, a escola e o museu; embora considerem que estas 

entidades contribuem de igual modo para a preservação e transmissão da cultura de um povo 

ou dos valores civilizacionais. Todavia, as diferenças dos objectivos que se coloca entre a 

escola e o museu, e que estes investigadores identificaram, são as seguintes: o objectivo 

primordial de ambas as instituições diferem pois, se a escola tem como prioridade a educação 

e a transmissão de conhecimentos, o museu tem como objectivo principal recolher, conservar 

e expor os testemunhos do homem e do meio natural; a frequência na escola é obrigatória, 

enquanto a frequência e a ida a um museu é livre; a escola interage com um grupo estável de 

alunos, enquanto os visitantes de um museu são indivíduos transitórios; o grupo de estudantes 

é dividido em anos de escolaridade, em função da idade e do nível de aprendizagem, mas o 
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conteúdo exposto num museu é dirigido a todas os grupos etários; à escola é pedido que siga 

um currículo, ao museu não se questiona as iniciativas que decide fazer; as acções educativas 

na escola são dirigidas tendo em conta um grupo de alunos e o museu tanto pode corresponder 

às expectativas dos visitantes a um nível individual como colectivo; o grupo escolar mantém-

se na escola continuadamente durante o ano lectivo, enquanto um qualquer grupo que visita 

um museu pode por lá permanecer durante um período certo de tempo; e, finalmente, a 

actividade principal da escola baseia-se no livro e na palavra e a do museu, alicerça-se através 

da observação e do objecto (Allard et alt, 1995).  

 Embora sejam muitos os esforços que as equipas dos serviços educativos procuram 

colmatar, no sentido de satisfazer os objectivos de aprendizagem que a escola propõe e 

procura nas visitas que realiza ao museu, pressente-se um afastamento relativamente ao 

entendimento que cada instituição faz uma da outra. O esforço das equipas especializadas na 

educação em museus, está evidenciado nas investigações que Adriana Mortara Almeida 

(1997) relata e nas dificuldades permanentes que os profissionais de mediação em museus 

encontram para satisfazer os objectivos propostos pelos professores aquando da visita a um 

museu, precisamente pelo facto destes se desresponsabilizarem do seu papel no interior do 

museu. Nos estudos realizados em museus brasileiros, verificou-se que, mesmo quando os 

museus têm a preocupação de preparar as visitas em conjunto com os professores, seja através 

de uma visita guiada ou através da elaboração e disponibilização de materiais pedagógicos 

sobre o acervo museológico, os professores geralmente assumem uma posição passiva durante 

a visita, não utilizando as ferramentas fornecidas pelos serviços educativos dos museus, de 

modo a procederem de forma mais activa na visita com os seus alunos e possam fazer a 

interligação entre o que os seus alunos aprendem na escola e as acções realizadas no museu 

pois, em primeiro lugar, são os professores os principais interessados pela realização da visita. 

A solução que se aponta, através de Adriana Mortara Almeida (1997), passa por uma maior 

comunicação entre a escola e o museu com o objectivo deste último mostrar de um modo 

claro o seu programa de acção educativa, explicitando o que é o museu, como se forma o 

acervo e que tipo de parceria disponibiliza à escola. Apenas deste modo será dado a conhecer 

os objectivos educativos da instituição museológica.  

 José Freitas Campos (2004) fala-nos, precisamente, acerca de um processo que 

melhore a comunicabilidade, particularmente através do desenvolvimento de parcerias. 
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Conforme este autor, através destas relações tanto a escola como o museu poderiam 

compreender o ponto de vista do seu par e resolver eventuais problemas através da 

organização conjunta de estratégias. Com a organização de parcerias, procurando uma 

abertura à comunicação, o museu tem aqui a possibilidade de ultrapassar a 

complementaridade da escola e deixar de ser demasiado condescendente aos objectivos 

escolares. Considerando o museu como um espaço propício para o desenvolvimento da 

observação e da formulação de perguntas – pois, se a escola ensina ao aluno a dar uma boa 

resposta, o museu estimula a compreender, a apreciar e a questionar -, esta instituição 

museológica tem a possibilidade em se tornar num espaço de construção de conhecimento 

sobre a realidade envolvente, onde a convivência com o objecto cultural ou natural aponte 

para outros elementos favoráveis para desvendar o mundo (Almeida, 1997: 51). 

 Sobre este tópico interessa referir o contributo de Cristina Alves (2007) que na sua 

dissertação sobre as concepções da educação em museus nas políticas culturais, constatou 

que, no período entre 1974 a 2004, e nos dezasseis Programas de Governo analisados, as 

referências específicas à educação em museus são escassas. Apenas em 2004 surge 

verdadeiramente a primeira lei para os museus portugueses, constituindo-se num instrumento 

facilitador com um sentido global, de aplicação geral e abstracta para a realidade museológica 

nacional e que aponta a importância para o papel social e educativo dos museus. Contudo, a 

mesma autora chega à seguinte conclusão:  

ficaram por tratar outras matérias que têm surgido como relevantes nas concepções 

mais actuais sobre a educação em museus, por exemplo a necessidade da existência de 

um documento escrito específico sobre a política da educação, a relação entre a função 

educativa e a captação de público, as referências às especificidades das equipas 

dedicadas ao sector da educação em museus. (Alves, 2007:104) 

 Considerando o que acabámos de referir, é natural que os responsáveis pela direcção 

dos museus se demitam da responsabilidade em definir a função educativa da sua instituição 

museológica e em estabelecer a missão dos serviços educativos, o que torna as relações de 

diálogo com os visitantes, nomeadamente na realização de parcerias quer com as escolas, quer 

com outras instituições, exigente do ponto de vista da comunicabilidade, pois dificilmente as 

equipas de mediação cultural conseguem definir o que é que o museu pretende do ponto de 

vista da educação. 
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 Não obstante, e contrariamente à diversidade cultural que hoje em dia se proclama, 

facilmente se encontra no meio museológico quem defenda que, pelo facto de se elaborar 

actividades para as escolas e de as receber no seu espaço, se está a contribuir para formar os 

futuros visitantes dos museus. Contudo, não podemos deixar de considerar os estudantes 

como membros pertencentes à sociedade, com características particulares e importantes, e de 

reflectir sobre o facto de que quem escolhe ir ao museu é o professor e que, 

consequentemente, os alunos deixam de se enquadrar no carácter voluntário dos visitantes. 

Neste âmbito, é o meio familiar, os amigos, assim como o ambiente profissional, que vão 

contribuir, ao longo da vida do sujeito, para a consolidação de uma disposição para visitar os 

museus e, desta forma, o meio museológico, e em particular os serviços destinados à 

educação, não podem ignorar o contributo que Pierre Bourdieu nos deixou através do seu 

conceito habitus, isto é, “um sistema de disposições, ou seja de tendências incorporadas nos 

actores (decorrentes da especificidade do processo de socialização por eles percorrido, 

especificidade essa que, por sua vez, depende em boa parte da inserção social mais objectiva 

desses mesmos actores) que presidem às suas práticas sociais.” (Casanova, 1995: 49). Estas 

disposições, duráveis e transmissíveis, herdadas e adquiridas, são impostas no sujeito desde o 

início e moldam a sua prática, o seu comportamento e a sua compreensão em campos sociais 

particulares, tal como é o meio museológico. Apesar das disposições serem passíveis de 

alteração e de organização ao longo da vida do sujeito, entendemos que, se os museus 

pretendem formar os futuros visitantes, então não deverão deixar de lado da sua programação 

educativa, a família. A família é o meio de socialização primário do indivíduo e os serviços 

educativos devem-na ver como o público potenciador para um sujeito incorporar ao longo da 

sua vida a disposição para a visita regular a um museu. Se os museus não oferecerem esta 

oportunidade ao indivíduo através do trabalho educativo voltado para as famílias, então 

correrão o risco do sujeito cair na ausência da prática e esta, tal como Pierre Bourdieu e Alain 

Darbel (1997) escreveram, é acompanhada pela ausência da consciência dessa ausência. Os 

museus devem assim encarregar-se de criar uma efectiva programação educativa para todos 

os públicos-alvo e não só para escolas pois, se os museus pretendem formar os públicos do 

futuro, devem também considerar outros grupos que moldam a consciência e a disposição do 

sujeito, tal como é família; conforme João Pedro Fróis (2008a), se a acção escolar e 

educacional é significante, a acção familiar é ainda mais importante. 
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 A par da anterior ideia, de que os alunos possam representar os visitantes do futuro nos 

museus, está também o facto de as escolas serem, como anteriormente referimos, o garante de 

sala cheia e, dessa forma, representarem a grande percentagem na contabilização dos 

visitantes de museus. De acordo com Helena Santos (2008), a importância que se dá à 

contagem dos visitantes, baseia-se numa perspectiva política e de gestão e que tenta encontrar 

uma certificação da procura, considerando essa dimensão estatística como um sinónimo de 

qualidade e de utilidade, tanto dos conteúdos como dos serviços prestados. Contudo, esta 

contagem de cabeças não é um indicador da qualidade das acções educativas desenvolvidas 

pelos museus. Em contradição a esta perspectiva meramente estatística, Nelson Goodman 

(1984) e Elliot W. Eisner (2009) são da mesma opinião ao considerarem que os directores de 

museus devem prestar mais atenção à “saúde cultural” dos visitantes, de forma a elaborarem 

estratégias educacionais tendo em conta a especificidade social e cultural da realidade onde o 

museu está inserido. Deste modo, é fundamental que os museus, nomeadamente os de âmbito 

municipal, incorporem nas suas práticas a realização de estudos de públicos que procurem os 

indicadores sociais e culturais da comunidade local e dos visitantes. 

 Por outro lado, para justificar a pertinência desta investigação sobre os serviços 

educativos dos museus municipais, temos ainda as especificidades inerentes a tipo de museus 

que, inevitavelmente, acabam por se reflectir nas opções estratégicas e no trabalho educativo. 

Assim, a existência de museus municipais em Portugal responde à necessidade em revalorizar 

o local e em recuperar os elementos de identidade, ameaçados por uma crise identitária em 

relação ao passado, através da criação de uma verdadeira indústria da nostalgia, caracterizada 

pela idealização e romantização da patrimonialização da cultura, tal como referiu Marta Anico 

(2008 e 2005). Deste modo, o Estado Português, após a revolução de 1974 e apoiado nas 

recomendações advindas da 19ª reunião da UNESCO para a protecção de conjuntos e sítios 

históricos ou tradicionais e à atribuição de um lugar especial para a animação cultural, inicia 

um processo de construção política da noção de património (Camacho, 1999). Este processo 

proporcionou o alargamento da noção de património e o surgimento de movimentos 

associativos patrimoniais, assim como de projectos apoiados numa lógica de animação 

cultural, que promoveram junto das populações o levantamento, a salvaguarda e a valorização 

do património português, dando origem à proliferação de museus locais, nomeadamente na 

década de oitenta e noventa do séc. XX, tal como podemos constatar nos vários estudos de 

investigação (Neves e Alves, 2006; Silva et alt, 2000). Contudo, Margarida Lima de Faria 
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(2000a) refere que a “museologia”, como é entendida internacionalmente, só tem início em 

Portugal após o 25 de Abril e o movimento de criação dos museus locais, embora seja 

posterior ao da criação de museus nacionais, caracteriza-se por serem projectos com um 

percurso idêntico ao que esteve na origem dos primeiros. Isto é, estão imbuídos de um sentido 

“localista” e limitados a assimilar a glorificação de factos históricos e feitos locais, numa 

posição distanciada da museologia e museografia mais actuais. Deste modo, a investigadora é 

da opinião que a proliferação dos novos museus de âmbito local, parece ter mais a ver com o 

exercício do poder local, do que com uma concepção actualizada de museu (Faria, 2000a).  

 Depois de concluída a instalação de um conjunto de infra-estruturas básicas, as 

autarquias investem nos equipamentos culturais, nomeadamente na criação de museus (Faria, 

2000a). Deste modo, assumem um papel preponderante no processo da tomada de uma 

consciência patrimonial e, tendo como referência o seu território administrativo, investigam 

sobre a sua história local e constituem colecções de etnografia, história e arqueologia. Não 

obstante à vontade pela constituição das políticas culturais, poucas eram as autarquias que 

nessa época tinham internamente instituídos os serviços destinados à cultura, ao património 

cultural e aos museus, o que inevitavelmente levou a que muitas das instituições museológicas 

não possuíssem estruturas qualificadas, nem um projecto museológico com orientações 

definidas que sustentasse a sua existência (Anico, 2008; Camacho, 2007a). Segundo a opinião 

de Marta Anico (2008), a tendência pela proliferação de museus em toda a extensão 

museológica nacional foi, por isso mesmo, acompanhada por uma dimensão qualitativa menos 

acentuada. A par disto, também a falta de formação na área museológica pelos responsáveis 

nos cargos de direcção, a habitual acumulação de funções dentro das autarquias e a gestão de 

um vasto e variado património cultural e natural, demonstram as dificuldades de 

desenvolvimento e de precariedade das instituições museológicas locais (Anico, 2008).  

 Também a museóloga Graça Filipe (2001) sublinha que, apesar de no Decreto-Lei 

nº159/99 de 14 de Setembro, que estabelece o quadro da transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais, indicar que é da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos no domínio do património, da 

cultura e da ciência e, dessa forma, se assegurar a gestão dos museus, a definição nesta lei é 

vaga e incompleta e promove uma multiplicidade de expressões orgânicas dos museus e dos 

serviços museológicos sob tutela municipal, denunciando uma indefinição quanto ao lugar do 
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próprio museu dentro da organização interna autárquica e revelando a incapacidade na 

formação de equipas técnicas especializadas e multidisciplinares, nomeadamente no serviço 

destinado à educação. 

 Ainda no contexto museológico local em Portugal, desde a década oitenta do século 

XX que os museus municipais começaram a utilizar, de uma forma mais ou menos 

consciente, designações como “núcleo museológico” e “museu polinucleado”, que Clara 

Camacho (2009) e Graça Filipe (2009) defendem que devem ser utilizadas com algum 

cuidado e com a devida reflexão, porque o sentido a dar às duas designações não é o mesmo. 

No sentido de esclarecer qualquer dúvida sobre as denominações, vamos ter em consideração 

a definição de Clara Camacho (2009) que considera que a designação “núcleo” nasce de um 

paradoxo conceptual. Camacho esclarece que o termo deriva da adaptação para o português 

do termo francês anthène e que a ele está associado o modelo dos ecomuseus franceses, ou 

seja, um modelo museológico que corresponde a uma descentralização territorial do museu e 

que, através de unidades patrimoniais assinaladas no território (anthènes), se obtém uma 

compreensão do “todo” e, dessa forma, o conjunto dos lugares de memórias equivale ao 

museu. Todavia, no nosso país, aquando da tentativa falhada na criação do primeiro ecomuseu 

em Portugal, o Ecomuseu na Serra da Estrela, utilizou-se a denominação “unidades temáticas” 

correspondendo à necessidade em designar os sítios ao longo do território, que constituiriam 

as anthènes desta entidade museológica. No início dos anos oitenta, Maria Olímpia Lameiras-

Campagnolo propunha no programa museológico concebido para Alcobaça, um museu 

descentralizado composto por uma sede e por vários núcleos que serviriam de suporte e elo de 

ligação com o núcleo-sede. Na experiência museológica no Seixal, previu-se a constituição de 

um museu descentralizado mas, depois da designação “museu municipal” se alterar para 

“ecomuseu”, António Nabais, responsável pelo programa museológico do Ecomuseu 

Municipal do Seixal, questionou ainda a substituição da designação “núcleo” por “pólo”. 

Todavia, tal como afirma Clara Camacho (2009), apesar do termo português “núcleo” definir 

algo central e, ao se colocar o adjectivo “museológico”, pode querer-se indicar uma posição 

de centralidade no interior de um museu descentralizado, então não fará sentido que esta 

posição seja vulgarmente ocupada pelo núcleo-sede. Contudo, a denominação “museu 

polinucleado” com os seus diversos “núcleos museológicos” e “núcleo-sede”, tornou-se numa 

expressão comum no contexto museológico nacional, utilizado principalmente por museus 

tutelados por Câmaras Municipais, e é utilizada tanto por especialistas e técnicos como pelos 
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decisores políticos e promotores de projectos museológicos, desde a década de oitenta até aos 

nossos dias. Embora possamos questionar estas expressões no meio museológico português, 

também não podemos deixar de considerar o carácter descentralizado dos museus municipais, 

fisicamente dispersos num dado território, que nem sempre é de fácil apreensão por parte da 

comunidade local e dos públicos.  

 Aos museus municipais são colocados problemas e obstáculos que interferem com a 

sua gestão que, tal como nos indica Graça Nunes (2007), têm a ver com as dimensões política, 

económica e social. Deste modo, os problemas políticos surgem na programação cultural, 

resultado de uma agenda política e estabelecida no mandato, que deveria contar com uma 

gestão integrada, fruto da elaboração de uma programação museológica, consistente e 

fundamentada, pela direcção técnica do museu. A segunda ordem de problemas prende-se 

com o facto do responsável pela gestão deste tipo de museus públicos desconhecer o 

orçamento que lhe será atribuído para o ano seguinte e impossibilitá-lo de promover uma 

programação plurianual, garante de afirmação e visibilidade da instituição museológica de 

que é responsável, tal como salienta Manuel Oleiro (2008). Finalmente, a terceira questão, a 

respeito da dimensão social, prende-se com questões internas e externas, na procura do 

cumprimento da função social que, na opinião de Graça Nunes (2007), deve-se procurar um 

equilíbrio e nunca colocar de parte os interesses dos públicos e da comunidade envolvente.  

 Também o museólogo Hugues de Varine (2009) identifica outros obstáculos, que os 

museus locais enfrentam na concretização dos seus objectivos. Segundo a sua opinião, estes 

museus não gozam de grandes financiamentos públicos ou privados, precisamente porque na 

maior parte dos casos não possuem colecções de prestígio. Por outro lado, têm ainda de lidar 

com a mudança das gerações que modificam o olhar sobre o património pois, segundo Hugues 

de Varine, o museu local reflecte a visão e as vontades dos seus fundadores em reavivar 

memórias, contudo não serão as mesmas das gerações mais jovens. Por outro lado, os 

políticos são envolvidos pelo prazer das inaugurações e pelos projectos de prestígio e, sob o 

rótulo de equipamentos culturais ao serviço da comunidade, criam museus de âmbito local 

sem se preocuparem em assegurar a perpetuação do seu funcionamento enquanto serviço 

público e para lá do seu mandato político. Desta forma, é natural que os museus se 

transformem em salas de visitas para convidados oficiais e confiram status para o concelho ou 

se convertam em armazéns de velharias, tal como sublinha Margarida Lima de Faria (2000a). 



 

 

14 
 

Hugues de Varine (2009) refere ainda que os políticos justificam a criação destes e de outros 

equipamentos culturais através da ilusão económica que o turismo trará à comunidade, 

deixando de lado os interesses e sentimentos das populações. Tal como Alice Semedo (2003) 

refere, esta foi uma característica da década de oitenta, que levou os museus a justificarem-se, 

através do seu valor económico, como fundamentais para o desenvolvimento social e 

económico. A mesma autora refere ainda que, dentro do contexto da globalização, só faz 

sentido serem os poderes políticos locais a recorrem às instituições culturais como forma de 

atrair turistas. Como Hugues de Varine (2009) também sublinha, do ponto de vista da gestão 

dos orçamentos camarários, as áreas prioritárias são as da saúde, da acção social, do emprego 

e, embora as justificações se pautem pelo desenvolvimento económico, inevitavelmente as 

áreas da cultura e do património são colocadas de lado e os museus são, muitas vezes, 

ignorados pelas iniciais demandas políticas. Finalmente, as doações feitas a um museu de 

âmbito local são preponderantes e, dessa forma, a equipa técnica do museu acaba por 

despender o seu tempo na conservação preventiva em vez de assegurar a função social da 

instituição museológica (Varine, 2009).  

 Assim, se por um lado se questiona o lugar da educação no interior dos museus e 

perante a sociedade, prevalecendo uma percepção pouco clara sobre o seu papel devido, em 

parte, às falhas encontradas na regulamentação dos museus portugueses ou pela comodidade 

estatística que o trabalho unidireccional para as escolas traduz; por outro, constituem-se 

museus municipais como entidades fundamentais e responsáveis pela salvaguarda e pela 

valorização de um património, muitas das vezes vasto, dispersos diferenciadamente nas 

orgânicas das autarquias e geridos por responsáveis sem formação na área museológica e com 

acumulação de funções, assim como, com equipas técnicas desproporcionalmente reduzidas e, 

simultaneamente, caracterizados pela descentralização num dado território, propício à difícil 

apreensão por parte das comunidades e dos públicos.  

 Perante o que temos vindo a problematizar, levantam-se algumas questões que 

passamos a enunciar e que ensaiaremos as respostas nos capítulos seguintes: 

i) Qual o papel do museu na comunidade onde se insere? 

ii) Qual o papel do serviço educativo, quando se pretende oferecer acções educativas de 

qualidade? 
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iii) Quais são as principais dificuldades que um serviço educativo encontra na 

concretização dos seus objectivos? 

iv) Quais os desafios e expectativas que se colocam ao serviço educativo para o futuro? 

 Desta forma, o foco principal centra-se no debate sobre o papel do museu municipal 

enquanto instituição com privilégio educativo e sobre o lugar que a educação ocupa tanto no 

plano interno como na comunidade onde o museu se insere. Isto é, apesar dos museus 

municipais encerrarem várias especificidades na relação com a instituição tutelar e serem 

pouco orientados através do Decreto-Lei existente, sobre as atribuições e competências das 

autarquias para a gestão dos museus ou, até mesmo, através da Lei-Quadro dos museus, pela 

inexistência de dados que orientem o trabalho educativo dos mesmos, entendemos que um 

museu de âmbito local, pela proximidade à comunidade local, goza de um privilégio 

educativo, quer através de um trabalho que fomente a valorização do património cultural e 

natural local, quer através da potencialidade que a própria instituição museológica pode ser, 

por oferecer outros modos de ver o mundo através da exploração de métodos que 

desenvolvam a observação, o gosto e a criação de juízo crítico, elementos necessários para o 

desenvolvimento intelectual e estético do indivíduo. Por outro lado, procuramos perceber o 

lugar da educação nos museus municipais através das relações de diálogo que ocorrem no 

interior das instituições museológicas e para com o exterior, com as populações e os públicos 

das acções educativas. 

 Assim, a investigação será orientada através das questões que acabámos de enunciar e 

a construção da análise, na tentativa de responder às perguntas de partida, será orientada pelos 

discursos que os actores envolvidos na gestão do museu e na coordenação, elaboração e 

dinamização das acções educativas elaboram, através do que pensam do tópico em discussão 

considerando, deste modo, o estudo de caso de uma instituição museológica.  

 Considerando a pertinência de encaminhar a investigação para a realidade dos museus 

municipais em contexto nacional, optámos por centrar o nosso estudo na região da Península 

de Setúbal por ter sido considerada como uma das principais regiões na localização de 

unidades museológicas, a par com a região da Grande Lisboa (Neves e Alves, 2006). 

Contudo, não devemos confundir a região da Península de Setúbal com o distrito de Setúbal, o 

qual abrange mais quatro concelhos que não serão alvo da nossa investigação: Alcácer do Sal, 
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Grândola, Santiago do Cacém e Sines. A região que será tratada corresponde à actual sub-

região estatística, depois da extinção em 2002 da região de Lisboa e Vale do Tejo, com um 

total de nove concelhos. Assim, a nossa investigação recai para sete dos nove municípios 

desta região que criaram um museu de tutela municipal, nomeadamente Alcochete, Almada, 

Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal1.  

 Como meio de análise da nossa problemática, sobre o papel e o lugar da educação nos 

museus municipais, o nosso interesse de estudo é o Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS):  

i) Por se tratar de uma entidade museológica tutelada pela Administração Local, 

designadamente, pela Câmara Municipal do Seixal; 

ii)  Por reflectir a tomada de consciência patrimonial por parte das autarquias no 

levantamento, salvaguarda e valorização do património local, nomeadamente na 

década de oitenta e, desse modo, ter conseguido reunir um espólio considerável e 

variado de patrimónios que o serviço educativo difunde junto dos públicos;  

iii) Por se deduzir uma estreita relação com a comunidade envolvente, devido à adopção 

por parte da autarquia da designação “ecomuseu” e, consequentemente, das ideologias 

conceptuais ligadas a este vertente museológica. 

 Os objectivos deste estudo passam por identificar nos discursos dos protagonistas o 

papel educativo que o Ecomuseu Municipal tem desenvolvido ao longo do tempo, 

nomeadamente através das relações de diálogo que tem estabelecido com a comunidade onde 

se insere; e qual o lugar que é atribuído à área da educação no interior desta instituição, assim 

como o papel que este serviço desempenha através das relações que tece tanto no interior da 

entidade museológica como no exterior, com os visitantes e a comunidade local.  

 O enquadramento teórico deste trabalho reflecte, por um lado, a nossa visão sobre as 

relações de diálogo que devem ou podem ocorrer tanto no interior como no exterior de uma 

                                                           
1 Apesar dos municípios do Barreiro e da Moita realizarem visitas ao seu património concelhio, não têm uma 
estrutura a que se possa chamar ‘Museu Municipal’. Já Clara Camacho (1999) referia que o posicionamento 
autárquico do município do Barreiro, não tinha dado seguimento “às necessárias diligências formais para a 
instauração do museu” (Camacho, 1999: 285). Refere ainda que à data do término da sua dissertação, decorria “a 
instalação do primeiro núcleo museológico do Barreiro, sem que, contudo, tenha sido criada a entidade ‘Museu 
Municipal’” (NdA, op.cit:286). De referir ainda que, no contacto estabelecido com o Sector do Património da 
Câmara Municipal da Moita, foi-nos revelado que se está a ponderar a criação de um museu municipal e que 
actualmente se encontra em fase de estudo o próprio programa museológico. 
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entidade museológica, cujo objectivo é a construção de um museu que comunica com os seus 

públicos através do desenvolvimento de acções educativas de qualidade; por outro lado, 

indagamos sobre a relação dos museus municipais com as comunidades envolventes, 

nomeadamente através da apresentação conceptual ligada aos ecomuseus e através da 

definição das metodologias educacionais, vulgarmente utilizadas por estes “novos museus” e 

por museus tutelados por Câmaras Municipais, particularmente a Educação Popular e a 

Educação Patrimonial. Estes serão os conceitos fundamentais que sustentarão o estudo de 

caso referente à instituição museológica do concelho do Seixal.  
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2. Metodologia de Investigação 

 Considerando a problemática atrás levantada e para responder às questões de partida 

desta investigação, a estratégia metodológica que se vai aplicar consistirá num estudo de caso, 

de forma a compreender, explorar e descrever o lugar e o papel atribuído à educação numa 

instituição museológica de tutela municipal. Deste modo, o objectivo será descrever e analisar 

o fenómeno da educação em contexto museológico, nomeadamente no Ecomuseu Municipal 

do concelho do Seixal.  

 Tal como Robert Bogdan e Sari Biklen (1994) referem, uma das características deste 

tipo de estratégia de investigação prende-se com o facto de ser apoiada numa fonte directa de 

dados no ambiente natural, através da observação detalhada de um contexto. Desta forma, 

pretende-se elaborar uma investigação de carácter qualitativo, de forma a responder às 

questões de partida da presente investigação, tendo como fundamento empírico os discursos 

acerca do lugar e do papel da educação no Ecomuseu Municipal do Seixal. Para tal, 

utilizaram-se os métodos usuais num estudo de caso. Ou seja, depois de uma recolha prévia de 

dados junto dos museus municipais da Península de Setúbal e após a decisão sobre qual o 

museu a investigar, realizaram-se entrevistas, recolheram-se documentos oficiais e outros e 

foram realizadas observações às acções educativas, com o propósito de compreender os 

discursos dos sujeitos acerca da problemática da educação em museus tutelados por Câmaras 

Municipais, especificamente no Ecomuseu Municipal do Seixal. Assim, a análise às 

entrevistas será apoiada tanto pela análise de conteúdo aos documentos recolhidos assim 

como das observações às práticas educativas que o Serviço Educativo (SE) do Ecomuseu 

realiza.  

 As entrevistas, tal como R. Bogdan e S. Biklen (1994) salientam, podem ser utilizadas 

juntamente com a observação e com a análise de documentos e favorecem a recolha de dados 

descritivos na linguagem dos próprios sujeitos, assim como o desenvolvimento intuitivo, por 

parte do investigador, de uma ideia sobre a forma como os indivíduos interpretam 

determinados aspectos do mundo. As entrevistas são métodos privilegiados de aceder aos 

pensamentos, aos significados e às interpretações, próprios de cada indivíduo, sobre o mundo 

(Abeledo, 1989; Bogdan e Biklen, 1994; Cohen, Manion e Morrison, 2007). Neste sentido, 

como Cohen, Manion e Morrison (2007) afirmam, a entrevista é diferente do questionário 
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pois, no caso do questionário, é pedido ao entrevistado que responda a um conjunto de 

questões sistematizadas. Enquanto a entrevista, embora seja propensa à subjectividade por 

parte do investigador, permite uma maior profundidade na recolha de dados do que outros 

métodos. Ainda assim, Cohen, Monion e Morrison (2007) defendem que, ao contrário do 

questionário, com a entrevista o investigador obtém uma taxa mais elevada de respostas e os 

entrevistados tornam-se mais envolvidos e motivados. Como os entrevistados podem 

responder livremente às perguntas, através do seu modo de pensar e de ver o mundo, a 

investigação que utiliza este método torna-se sensível às referências e respostas próprias dos 

participantes. 

 Assim, como forma de aceder aos pensamentos dos sujeitos sobre o lugar e o papel da 

educação no Ecomuseu Municipal do Seixal, elaboraram-se entrevistas ao actual responsável 

pela gestão do Ecomuseu e à coordenação do Serviço Educativo. Sentimos igualmente a 

necessidade de entrevistar a anterior Chefe de Divisão por ter coordenado e gerido o 

Ecomuseu Municipal durante as últimas duas décadas e porque, no decorrer da nossa 

investigação, foi convidada para o lugar de subdirecção do Instituto dos Museus e da 

Conservação (IMC). No Apêndice A apresentamos a caracterização dos entrevistados, 

relativamente às habilitações académicas e à sua posição perante o Ecomuseu Municipal. No 

Apêndice B transcrevemos as entrevistas realizadas com os protagonistas escolhidos. 

Para a realização das entrevistas, considerámos as indicações de Abeledo (1989), Bogdan 

e Biklen (1994), Cohen, Manion e Morrison (2007) e, desse modo, informámos o entrevistado 

sobre o foco da entrevista e os objectivos da investigação; proporcionámos um ambiente 

propício a uma relação de conforto e confiança; e, finalmente, procurámos ter uma escuta 

activa prestando atenção a aspectos de comunicação não-verbal para a posterior transcrição 

das entrevistas. As questões colocadas aos protagonistas não obedeceram a uma estrutura 

rígida, de modo a obtermos uma conversa com maior flexibilidade e liberdade, embora se 

tenha optado por as elaborar previamente e as pré-estabelecer numa estrutura em “funil”, ou 

seja, estão estruturalmente alinhadas da pergunta geral para a mais particular. As perguntas 

abertas facilitam: a troca de percepções sobre determinado assunto ou situação; a expressão 

das interpretações e experiências dos sujeitos; e, permitem igualmente que o investigador 

facilite essa expressão aos entrevistados sem se afastar dos objectivos da investigação. O 

guião de perguntas utilizado foi igual para as entrevistas com o actual Chefe de Divisão e 
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coordenadora do Serviço Educativo. Todavia, pela experiência de duas décadas na gestão do 

Ecomuseu Municipal do Seixal, optou-se por colocar mais questões na conversa com a 

anterior Chefe de Divisão, com o objectivo de se aceder às suas memórias e ao seu mundo de 

significados sobre a instituição museológica em análise e a relação desta com a comunidade 

do concelho do Seixal, nomeadamente através de perguntas que pretendem compreender a 

ligação do Ecomuseu Municipal ao território, a importância da sua própria designação e as 

razões que levam a criar uma ligação significativa entre Serviço Educativo e as escolas (cf. 

Quadro 1).  

Quadro 1: Guião das entrevistas 

Guião para as entrevistas com o actual Chefe de 
Divisão do Ecomuseu Municipal do Seixal e com a 

coordenadora do Serviço Educativo 

Guião para a entrevista com a anterior Chefe de 
Divisão do Ecomuseu Municipal do Seixal 

 A Dra. Graça esteve à frente da Divisão do Património 
Histórico e Natural/Ecomuseu por duas décadas. Como 
foi essa experiência?  

 Sendo o Ecomuseu Municipal do Seixal um museu, e 
utilizando uma expressão sua, “de (um) território” que 
privilegia o contacto com a (s) comunidade (s), que 
acontecimento marcante guarda na sua memória? 

 Hugues de Varine teve um papel marcante na alteração 
da denominação de Museu Municipal para Ecomuseu 
trazendo com ele novas concepções teóricas para o 
meio museológico português nomeadamente para o 
Seixal. De que forma as ideias da ecomuseologia 
foram implementadas no Ecomuseu do Seixal? 

Em sua opinião, qual o papel do Ecomuseu Municipal 
do Seixal desde a sua criação na comunidade onde se 
insere? 

Em sua opinião, qual o papel do Ecomuseu Municipal 
do Seixal desde a sua criação na comunidade onde se 
insere? 

Para si, qual o papel do Serviço Educativo do 
Ecomuseu Municipal do Seixal? Indique-me alguns 
elementos de qualidade das acções educativas no 
Ecomuseu dando um exemplo de uma actividade que 
tenha tido êxito. E em outras actividades, o que 
poderia ter sido melhorado? Quais as principais 
dificuldades que o Serviço Educativo encontra para a 
concretização dos seus objectivos? 

Para si, qual o papel do Serviço Educativo do 
Ecomuseu municipal do Seixal? Quais as principais 
dificuldades que o Serviço Educativo encontra para a 
concretização dos seus objectivos? 

 

 Num artigo seu, diz-nos que, e vou citá-la, “uma 
percentagem significativa dessas actividades 
[respeitantes ao Serviço Educativo] é especialmente 
direccionada para a comunidade educativa”, cabe-nos 
então perguntar: quais as razões que estão por detrás 
desta opção? 

Quais são os desafios e expectativas que se colocam ao 
Serviço Educativo do Ecomuseu para o futuro? 

Quais são os desafios e expectativas que se colocam ao 
Serviço Educativo do Ecomuseu para o futuro? 
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 Por sua vez, as observações, enquanto métodos utilizados neste tipo de estratégia 

metodológica, procuram oferecer ao investigador a oportunidade de recolher dados obtidos, 

de uma forma natural, de situações sociais e cujo interesse concreto se centra no significado e 

na interacção humana (Cohen, Manion e Morrison, 2007; Flick, 2005). Cohen, Manion e 

Morrison (2007) salientam que as observações, enquanto métodos que utilizam a percepção 

imediata como meio principal de pesquisa, têm a possibilidade de obter dados mais válidos e 

autênticos do que nos casos em que se obtêm por meio da mediação ou da dedução. Este é o 

fundamento mais forte deste método de recolha de dados empíricos. Os mesmos autores 

alegam que, por vezes, os intervenientes dizem que fazem determinada coisa e as observações 

permitem verificar esses elementos. As observações permitem, desta forma, que o 

investigador seja sensível aos contextos e consiga ter acesso a dados que os participantes 

possam não se sentir seguros em dizê-lo nas entrevistas. Não obstante, a estes métodos de 

investigação estão inerentes aspectos menos positivos, nomeadamente nas dificuldades de 

acesso, na recolha de amostras insuficientes, nas dificuldades na medição e na recolha de 

dados e em se manter o anonimato. Cohen, Manion e Morrison (2007) referem que há vários 

níveis de observação, nomeadamente a observação participada utilizada na nossa 

investigação. Neste nível de observação pressupõe-se que o observador seja conhecido pelo 

grupo como investigador e, embora este possa ter um contacto com o grupo a ser observado, 

será contudo menos extensivo. A observação participada é particularmente útil no estudo de 

pequenos grupos e de eventos ou em situações que durem um certo período de tempo e que se 

prestem a ser observadas, cujo interesse principal é obter informação detalhada e de uma 

forma descritiva acerca do que acontece.  

 Deste modo, as acções educativas concebidas e dinamizadas pelo Serviço Educativo 

do Ecomuseu Municipal do Seixal são por excelência situações sociais que acontecem num 

período de tempo determinado e que se prestam a ser observadas. Embora tivéssemos a 

consciência de que a presença do investigador pudesse interferir no comportamento habitual 

das técnicas do Serviço Educativo e, inclusive, dos participantes nas acções educativas, 

consideramos que as observações foram úteis e permitiram obter uma melhor compreensão 

sobre as dinâmicas educativas daquela instituição museológica. 

 Para a realização das observações às acções educativas do Ecomuseu Municipal do 

Seixal, considerou-se a opinião de Bogdan e Biklen (1994) e procedeu-se ao apontamento de 
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notas e à sua sistematização em “notas de campo”, constituindo-se, desta forma, no relato 

escrito daquilo que ouvimos, vimos, experienciámos e pensámos no decurso da recolha. Deste 

modo, as observações e a sua consequente sistematização em “notas de campo” tiveram em 

consideração os parâmetros presentes no Quadro 2, cujo objectivo é descrever as situações 

observadas pelo investigador. Como exemplo deste relato escrito e como verificação do 

modelo de observação aplicado, veja-se o Apêndice C onde se toma nota dos comportamentos 

no decorrer de uma das actividades observadas. Salientamos também que, para além do 

registo escrito, procedeu-se igualmente ao registo fotográfico de alguns momentos das 

iniciativas e que vão ilustrar a análise do estudo de caso pois, tal como afirmam Cohen, 

Manion e Morrison (2007), as observações incluem o registo de dados orais mas também 

visuais. 

Quadro 2: Grelha de observação das actividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo  

do Ecomuseu Municipal do Seixal 2 

Dimensões Indicadores 

Retratos dos sujeitos - Comportamento da educadora/mediadora perante o grupo 
de visitantes 

- Comportamento do grupo de visitantes perante o museu 
e/ou educadora/mediadora 

Reconstruções do diálogo - Conversas, comentários, sugestões e/ou outros 
pormenores relatados antes, durante e/ou depois da 
actividade no museu 

Descrição do espaço físico - As sensações que os diferentes espaços possam sugerir 
e/ou interferir na execução da actividade 

Relatos de acontecimentos particulares - Quem esteve envolvido na actividade desenvolvida pelo 
SE, de que maneira e qual a natureza da acção 

Descrição de actividades - Descrição dos comportamentos de todos os intervenientes 

Comportamento do observador - Comportamentos do observador que possam afectar os 
dados recolhidos 

 

                                                           
2 Adaptação do exemplo de Robert Bogdan e Sari Biklen (1994) sobre os aspectos descritivos das notas de 
campo (Bogdan e Bicklen, 1994:163). 
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Durante o período de recolha de dados no campo, foram observadas um total de nove 

acções educativas, todas elas com diferentes objectivos pedagógicos e concebidas tanto para 

grupos escolares como para o público em geral, tal como se pode verificar no Quadro 3. 

Quadro 3: Calendário das observações realizadas às iniciativas do Serviço Educativo 

Dia �ome da Actividade Público-alvo �úcleo ou Extensão Museológica 

18-03-2010 Ratinho de Cortiça 1º ano do 1º Ciclo Núcleo da Mundet 

24-03-2010 Descobertas Matemáticas na 
Mundet 

8º ano do 3º Ciclo Núcleo da Mundet 

05-04-2010 A pé pelo Seixal ATL Núcleo Urbano do Seixal 

08-04-2010 Um perna longa no Moinho Pré-escolar e 1º 
ano do 1º ciclo 

Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 

11-04-2010 De barco, do Seixal… ao 
Barreiro 

Público juvenil, 
adultos e famílias 

Recurso museológico: Bote-de-Fragata 
Baía do Seixal 

14-04-2010 Dominó de Cereais 3º ano do 1º Ciclo Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 

18-04-2010 O circuito da pólvora negra Público juvenil, 
adultos e famílias 

Extensão museológica da antiga Fábrica 
da Pólvora de Vale de Milhaços 

21-04-2010 Estaleiro de brincadeiras 1ºano do 1º Ciclo Núcleo Naval 

22-04-2010 Quem ao moinho vai, a 
pintar sai 

1ºano do 1º Ciclo Núcleo do Moinho de Maré de Corroios 

  

 Cabe-nos ainda traçar um panorama geral relativamente às circunstâncias ocorridas no 

desenvolvimento deste estudo. Assim, a vontade em estabelecer contacto com o Ecomuseu 

Municipal do Seixal, através do seu actual órgão de gestão, do elemento de coordenação do 

Serviço Educativo e da anterior chefia da Divisão de Património Histórico e Natural / 

Ecomuseu Municipal do Seixal (DPHN/EMS), foi facilmente concretizável pela 

disponibilidade, abertura e compreensão na execução deste tipo de trabalhos. Podemos ainda 

referir que a recolha de documentos foi, desde o início deste estudo, facilitada devido à 

excelente organização apresentada pelo Centro de Documentação e Informação (CDI) do 

Ecomuseu Municipal do Seixal, que disponibiliza listas bibliográficas temáticas na página da 

Web do Ecomuseu [http://www2.cm-seixal.pt] de títulos que são consultáveis nas suas 

instalações e, ainda, pela colocação on-line de alguns dos documentos (comunicações, 
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boletins do ecomuseu, documentos de apoio e materiais de apoio educativo, entre outros). 

Desta forma, o Quadro 4 revela-nos os apontamentos pertinentes que ocorreram no decorrer 

da investigação, relativos aos diferentes métodos utilizados. 

Quadro 4: Grelha das categorias de codificação dos métodos utilizados 

Categoria de 
codificação 

Subcategorias Indicadores Apontamentos 

Métodos Documentos - Apontamentos 
pertinentes sobre o 
procedimento da 
investigação, 

nomeadamente, no 
âmbito da 

documentação 

- A recolha de documentação foi facilitada devido à 
organização e à sua obtenção e/ou leitura no espaço do 
Centro de Documentação e Informação e, também, 
através da página Web do Ecomuseu. 

- Verificou-se a existência de uma quantidade 
surpreendente de artigos desta entidade de tutela 
municipal, efeito de uma constante reflexão sobre: as 
diversas temáticas presentes no acervo, a sua gestão, as 
iniciativas, etc., consequência de 28 anos de existência 
do Ecomuseu Municipal do Seixal.  

 Entrevistas - Apontamentos 
pertinentes sobre o 
procedimento da 
investigação, 

nomeadamente, no 
âmbito das 
entrevistas 

- Os entrevistados não colocaram obstáculos à 
realização das entrevistas, tendo o cuidado de as 
mesmas não serem interrompidas e, deste modo, 
beneficiarem de um ambiente propício à conversa que 
foi estabelecida.  

- Depois da realização das entrevistas, pediu-se a 
leitura e revisão das mesmas que, prontamente, todos 
os entrevistados responderam positiva e rapidamente. 

- Julgamos ter obtido uma melhor entrevista à terceira 
vez (com a Dra. Graça Filipe), talvez por já estarmos 
mais envolvidos e mais à vontade com o teor da 
investigação. 

 Observações  - Apontamentos 
pertinentes sobre o 
procedimento da 
investigação, 

nomeadamente, no 
âmbito das 
observações 

- O pedido para a observação das acções educativas foi 
positiva e prontamente respondido. 

- Constatou-se que a nossa presença foi sentida 
inicialmente, tanto por parte da monitora, como por 
parte dos grupos escolares, contudo, esse 
constrangimento foi diluído ao longo do tempo das 
observações, assim como no decorrer das próprias 
iniciativas. 

 

 Depois da recolha dos dados empíricos através das entrevistas, dos documentos e das 

observações, procedeu-se à sua análise de conteúdo como técnica de tratamento da 

informação. Como refere Jorge Vala (1999) a finalidade da análise de conteúdo será efectuar 

inferências sobre as mensagens, cujas características foram inventariadas e sistematizadas. 

Como diz o mesmo autor, através da visão de L. Bardin sobre esta técnica de tratamento de 

dados, “é a inferência que permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto 

atribuição de sentido às características do material que foram levantadas, enumeradas e 



 

 

25 
 

organizadas.” (Vala, 1999:103). A análise de conteúdo é útil aos diferentes níveis de 

investigação empírica, nomeadamente na descrição de fenómenos (nível descritivo) e que, 

precisamente, este estudo pretende apresentar. Deste modo, a análise de conteúdo é a técnica 

privilegiada para tratar todo o material recolhido e interpretar qual o lugar e o papel da 

educação no Ecomuseu Municipal do Seixal, particularmente através dos discursos dos 

protagonistas. Paralelamente à utilização das observações e das entrevistas como métodos de 

recolha de dados, a análise de conteúdo demonstra ser uma técnica “não-obstrutiva”, tal como 

Jorge Vala (1999) afirma, pois uma das suas vantagens é poder utilizar-se sobre material que 

não foi produzido com o objectivo de servir a investigação empírica. 

 Para a concretização das listas que têm como objectivo principal a sistematização dos 

dados, organizando-os segundo “categorias de codificação”, socorremo-nos de Robert Bogdan 

e Sari Biklen (1994) identificando os diferentes tipos de códigos - de contexto, de definição 

da situação, de processo, de actividade, de acontecimento, de estratégia ou de relação e/ou de 

estrutura social, entre outros - estabelecendo as respectivas subcategorias e indicadores, para 

cada método de investigação. Deste modo, apresentamos as grelhas que deram origem à 

sistematização e inventariação dos dados para a análise de conteúdo às entrevistas, aos 

documentos e às observações (cf. Quadros 5, 6 e 7).  

Quadro 5: Lista das categorias de codificação para a análise de conteúdo às entrevistas 

Categorias de 
codificação 

Subcategorias Indicadores 

O papel do Ecomuseu  -Representações sobre o papel do Ecomuseu na comunidade onde 
se insere 

O papel do Serviço 
Educativo 

 -Representações dos actores sobre o papel e o lugar que o Serviço 
Educativo ocupa no Ecomuseu 

Acções Educativas Qualidade - Dados positivos no trabalho do SE dentro do Ecomuseu e na 
relação com os públicos, visitantes e comunidades 

 Aspectos a 
melhorar 

-Aspectos das acções educativas que os actores considerem que 
devam ser melhorados ou que já sofreram alterações 

 Dificuldades - Elementos que os actores classifiquem como dificuldades para a 
concretização dos objectivos do Serviço Educativo 

 Estratégias  - Elementos estratégicos para a concretização das acções 
educativas 

Ligações Afectivas / 
Memórias 

- Dados que apontem uma ligação afectiva ao Ecomuseu, 
nomeadamente através de memórias 

 Visitantes/ 
público-alvo 

- Dados que apontem a relação que o Ecomuseu tece com os 
públicos-alvo 

Desafios e expectativas 
para o Futuro 

 - Elementos que os actores gostassem de ver resolvidos no futuro e 
a identificação de expectativas em relação ao futuro do Serviço 
Educativo 
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Quadro 6: Lista das categorias de codificação para a análise de conteúdo à documentação 

Categorias de 
codificação 

Subcategorias Indicadores 

Descrição  Ecomuseu - Descrição sobre as funções e/ou a missão do Ecomuseu Municipal 
do Seixal na bibliografia descritiva (Panfletos dos núcleos, Boletim 
“Ecomuseu Informação”, Site) 

 Serviço 
Educativo 

- Descrição sobre as funções e/ou os objectivos e/ou a missão do 
Serviço Educativo do EMS na bibliografia descritiva (Panfletos os 
Núcleos, Boletim “Ecomuseu Informação”, Site) 

Cronologia De “Museu 
Municipal” a 
“Ecomuseu 
Municipal” 

- Elementos que identifiquem a passagem de um modelo 
museológico a outro 

 Acontecimentos 
na linha do tempo 

- Dados considerados como acontecimentos marcantes na história 
da instituição 

Representações: 
Ecomuseu 

Ecomuseologia - Representações sobre o conceito de “ecomuseu” e/ou a sua 
aplicação na prática museológica 

 Gestão do 
Ecomuseu 

- Representações sobre a gestão do Ecomuseu (tendo também em 
consideração a dimensão da tutela)  

Representações: 
Serviço Educativo 

Missão Educativa - Representações do que é a missão educativa do SE do Ecomuseu; 
- Objectivos que o SE deve cumprir 

 
 
 
 

Acções 
Educativas 

- Representações dos elementos de qualidade das acções educativas; 
- Representações dos elementos a melhorar nas acções educativas; 
- Relação com os visitantes e/ou os públicos-alvo; 
- Dificuldades que o SE encontra 

Estratégias Ecomuseu - Estratégias utilizadas na gestão do Ecomuseu 

 Serviço 
Educativo 

- Estratégias utilizadas na coordenação, concepção e dinamização 
das acções educativas 

Representações: 
visitantes 
 

 - Representações da percepção que os sujeitos fazem sobre os 
visitantes do ecomuseu 

Relações Informais - Comportamentos regulares de sujeitos não oficialmente definidos 
no mapa organizacional do Ecomuseu 

 Formais - Relações entre sujeitos com papéis sociais dentro do Ecomuseu 

 Relações / 
Estrutura Social 

- Relação entre estes dois tipos de sujeitos  

Perspectivas para o 
futuro 

 - Perspectivas dos sujeitos para o futuro do Ecomuseu e/ou do 
Serviço Educativo 
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Quadro 7: Lista das categorias de codificação para a análise de conteúdo às observações 

Categorias de 

Codificação 

Subcategorias Indicadores 

Apresentação Nomes - Comportamentos que identifiquem a apresentação dos 
nomes próprios dos intervenientes  

 Acção Educativa - Comportamentos que identifiquem a apresentação aos 
intervenientes do propósito da acção educativa 

Contexto  - Elementos que contextualizam o núcleo museológico 
onde decorre a actividade 

Diálogo  - Comportamentos que indiquem diálogo entre a 
educadora/mediadora e participantes 

“Hands-on” Tocar - Comportamentos que pressupõem a lógica do “hands-on” 

 Saber-fazer - Comportamentos que pressupõem a lógica da 
transmissão de saberes ancestrais e/ou tradicionais 

Interrupção  - Comportamentos pertinentes para a dinâmica da (s) 
actividade (s) 

Material de apoio  - Descrição do material de apoio utilizado nas acções 
educativas 

 

 

 No caso específico dos materiais pedagógicos, tivemos a necessidade de os analisar 

separadamente dos restantes documentos, dando origem a outra lista de categorias, tal como 

se pode verificar no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Lista das categorias de codificação para a análise de conteúdo aos materiais didácticos 

Categorias de 
codificação 

Subcategorias Indicadores 

Origem  - Elementos que indiquem qual a origem e a necessidade da 
concepção dos materiais pedagógicos 

Estratégias Gerais - Tipo de actividade que está inerente aos materiais pedagógicos 

 Acções 
Educativas 

- Meios que o SE utiliza para atingir os seus objectivos nas acções 
educativas 

Relações com a 
Comunidade 
Educativa 

 - Elementos que identificam relações entre SE e a Comunidade 
Educativa 

 Assim, o corpus da análise será constituído por todo o material recolhido através dos 

métodos enunciados anteriormente. Contudo, tendo em conta a dimensão da investigação que 

propomos apresentar, os dados recolhidos e analisados dos documentos oficiais e outros, 

sistematizados em categorias, foram alvo de uma selecção tendo por base os seguintes 

critérios: 
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1) Os dados mais gerais, relativos às categorias de descrição do Ecomuseu e do Serviço 

Educativo, assim como à cronologia, vão servir para caracterizar, em capítulo próprio, 

o Ecomuseu Municipal do Seixal e o respectivo Serviço Educativo; 

2) Os dados recolhidos dos materiais didácticos, serão apresentados na caracterização do 

Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal; 

3) Todos os dados recolhidos dos documentos oficiais e outros, sistematizados nas 

categorias respectivas e relativas às representações do Ecomuseu e do Serviço 

Educativo quanto à sua missão e acções educativas, às relações e representações sobre 

os visitantes, serão abordadas conjuntamente com a análise às entrevistas. 

 Assim, na II Parte do trabalho iniciaremos a análise com uma breve contextualização e 

caracterização do Ecomuseu, considerando as categorias de codificação de carácter mais geral 

relacionadas com o objecto de estudo, e do Serviço Educativo, tendo em conta o processo 

educativo ao longo dos anos de existência do Ecomuseu e os materiais didácticos 

disponibilizados por aquele serviço. Consequentemente, em resposta à problemática inicial, a 

análise será pautada pela identificação dos elementos relativos à dimensão educativa da 

instituição museológica em estudo, especialmente através das entrevistas realizadas aos 

protagonistas, cuja sustentação será feita através da análise de conteúdo realizada à 

documentação e às observações. 
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3. Organização do trabalho 

 A análise à dimensão educativa nos museus municipais que aqui se apresenta toma 

como exemplo um caso específico de um museu que adopta, praticamente desde a sua 

criação, uma designação que conceptualmente se debate com a relação entre a própria 

instituição museológica, o território onde se insere e a comunidade envolvente. Desta forma, o 

enquadramento teórico está estruturado de forma a apresentar, por um lado, as relações de 

diálogo que se devem estabelecer no contexto museológico em geral e, por outro lado, as 

relações com a comunidade envolvente através da definição do conceito “ecomuseu” e da sua 

contextualização e, finalmente, com a apresentação de dois tipos de práticas educativas 

realizadas nos museus de âmbito local. Seguidamente, depois da caracterização geral dos 

museus municipais da Península de Setúbal e dos seus respectivos serviços educativos, 

apresentamos o estudo de caso e iremos procurar responder às questões iniciais que motivam 

o desenvolvimento do trabalho de investigação. 

 A organização do trabalho pretende transmitir, de uma forma subentendida, uma 

ordem de ideias sobre a problemática em questão e a consequente tentativa em responder às 

perguntas de partida. Assim, a Introdução é dividida em três pontos. No primeiro ponto 

apresenta-se o tema e a sua pertinência através da identificação do fenómeno da educação em 

museus municipais e a problemática a ele inerente. Lançamos a ideia inicial de que o 

entendimento que se faz da educação no contexto museológico é pautado por uma certa 

confusão na mente do público sobre o papel educativo dos museus e também no interior da 

própria instituição, sobre o seu lugar na estrutura institucional. Apesar do passado 

intermitente do lugar que a educação ocupou na instituição museológica, hoje assiste-se a um 

novo paradigma no meio museológico, defendendo-se um museu capaz de realizar um 

trabalho de índole social, aberto ao público em geral, respeitando-o pela sua diversidade 

económica, social e cultural. Apesar de ser este o paradigma actual, constatamos que as 

escolas continuam a ser o público privilegiado das iniciativas dos serviços educativos. Numa 

procura das características na relação entre as escolas e os museus, procurámos identificar 

algumas ideias pertinentes que contribuem para a discussão, cujo objectivo é a reflexão sobre 

as práticas educativas dos serviços educativos dos museus, nomeadamente pela escolha dos 

seus públicos-alvo. Sobre o mesmo tópico, alertamos para o contributo de Pierre Bourdieu e 

pela necessidade em realizar actividades para as famílias.  
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 Ainda no mesmo ponto introdutório, apresentamos as especificidades dos museus 

municipais e a relação com a educação neles realizada. Depois de uma contextualização do 

aparecimento de museus de carácter local e o que levou à sua proliferação no contexto 

nacional, apontamos algumas especificidades, nomeadamente a inserção do museu nas 

orgânicas das Câmaras Municipais, as dificuldades inerentes à gestão, a utilização 

despreocupada das designações museológicas, a identificação dos problemas e obstáculos que 

lhe são colocados. Posteriormente, apresentamos as perguntas de partida que vão orientar a 

investigação realizada ao Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal do Seixal e os 

objectivos que pretendemos atingir. 

 Seguidamente, no ponto dois da Introdução, apresentamos a metodologia de 

investigação que utilizámos. Assim, definimos o que se pretende ao escolhermos o estudo de 

caso como metodologia e enumeramos os métodos e as técnicas metodológicas para a 

concretização dos nossos objectivos. Deste modo, expomos a forma como conduzimos as 

entrevistas e as observações, assim como, apresentamos as listas de categorias para a análise 

de conteúdo a todos os dados empíricos recolhidos para o estudo de caso sobre o Ecomuseu 

Municipal do Seixal. 

 A I Parte do trabalho apresenta o enquadramento teórico desta investigação. No 

Capítulo 1 damos ênfase às relações de diálogo que, no nosso entender, se devem estabelecer 

no interior dos museus, em primeiro lugar, na relação entre a Tutela e o Serviço Educativo, na 

definição da política e missão educativa; em segundo lugar entre o Serviço Educativo e o 

acervo museológico, através de um trabalho de equipa com os sectores que tratam do estudo e 

investigação, incorporação, inventário e documentação, conservação, segurança, interpretação 

e exposição; e, por último, na relação entre o Serviço Educativo, no papel de mediador, e os 

Visitantes, através de estudos que contribuem para o conhecimento dos públicos e visam a 

elaboração de acções educativas de qualidade. Estas relações de diálogo são apresentadas 

através dos autores Michel Allard, Suzanne Boucher, Maria del Carmen Sagües, Nelson 

Goodman, Elliot W. Eisner e Collette Dufresne-Tasse, que consideram que as relações de 

diálogo enumeradas são pertinentes no interior de uma instituição museológica. 

 Ainda no que diz respeito ao tópico das relações, no Capítulo 2 enunciamos o que se 

entende por ecomuseologia, tendo em conta a sua contextualização histórica e a relação com a 
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nova corrente idealizada nos anos setenta, designada por Nova Museologia, e explicitando a 

forma como este novo tipo de museu se relaciona com as comunidades envolventes. Na 

tentativa de romper com as acepções teóricas mais tradicionais, os museólogos procuram um 

novo entendimento de museu, formulando-o numa relação intimamente ligada ao património 

cultural e natural, num dado território, com e para uma comunidade local. Nasce assim o 

conceito de Ecomuseu, nomeadamente através do contributo essencial do museólogo Hugues 

de Varine. Este novo tipo de museu caracteriza-se pela sua índole territorial, através do estudo 

das relações entre os diferentes patrimónios com as comunidades ao longo do tempo, e 

considera a instituição museológica um instrumento útil para o desenvolvimento da 

comunidade. Os museus de território e museus locais, como os tutelados por Câmaras 

Municipais, consideram pertinentes a opção pela Educação Popular e pela Educação 

Patrimonial para a concretização das suas iniciativas educativas. No ponto 2 deste Capítulo, 

definimos os pressupostos educativos para cada metodologia, ou seja, definimos a Educação 

Popular através da visão de Hugues de Varine e a Educação Patrimonial através da museóloga 

brasileira Maria de Lourdes P. Horta.  

 Na II Parte apresentamos um breve contributo para a caracterização geral dos Museus 

Municipais da Península de Setúbal e, igualmente, dos seus Serviços Educativos. A sub-

região estatística da Península de Setúbal é constituída por nove concelhos, sete dos quais 

com museus tutelados pelas Câmaras Municipais. Resultado do alargamento da noção de 

património e das campanhas de valorização e preservação do património português, muitas 

das autarquias iniciaram um trabalho de salvaguarda do seu património, cujo objectivo seria a 

criação de museus municipais. A região aqui estudada não foi uma excepção e na análise por 

nós efectuada, reflecte-se a tendência comprovada por Clara Camacho na sua dissertação para 

obtenção do grau de mestre, de um museu por município. Esta consciencialização patrimonial 

popularizada depois da Revolução de Abril, pretendia salvaguardar patrimónios das pequenas 

comunidades locais, nomeadamente de profissões que deixavam de existir, originando a 

musealização de artefactos de índole etnográfico. No estudo realizado aos museus da região 

da Península de Setúbal, constatámos que a valorização do património etnográfico é uma 

premissa comum a todas as instituições museológicas e, diríamos, necessária para a 

constituição de um museu de carácter local. Seguidamente, analisámos os programas 

educativos que estiveram em oferta durante o ano lectivo 2009/2010, através da identificação 

do tipo de actividades e do público-alvo. Apresentamos uma relação entre o ano de origem do 
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museu e o ano da criação do serviço educativo correspondente, constatando-se que são poucos 

os que idealizaram um serviço destinado à educação desde a data de abertura do museu à 

população e aos visitantes. Elaborámos uma pequena análise sobre as equipas que constituem 

os serviços educativos em questão, verificando-se uma certa desproporção entre o número de 

técnicos afectos às equipas de educação e o número de museus e/ou núcleos e/ou pólos e/ou 

extensões museológicas de cada município. 

 Na III Parte apresentamos o estudo de caso e ensaiamos as respostas às perguntas 

inicialmente colocadas. Assim, no Capítulo 4 apresentamos uma caracterização e 

contextualização do Ecomuseu Municipal do Seixal, através da análise de conteúdo realizada 

à documentação recolhida. Ilustramos essa mesma apresentação através de um mapa que 

representa a inserção do Ecomuseu Municipal no concelho do Seixal, isto é, um museu com 

uma estrutura descentralizada e assente num território definido pelas fronteiras 

administrativas. Apresentamos, igualmente, a relação orgânica do Ecomuseu na estrutura 

hierárquica da Câmara Municipal do Seixal, assim como no plano interno através da 

enumeração dos diferentes serviços. Seguidamente, expõe-se as principais características do 

Serviço Educativo ao longo da sua existência, onde se inclui uma análise às actividades 

oferecidas e a relação com os públicos/visitantes ao longo dos últimos dezasseis anos. 

Enumeramos, igualmente, os diversos materiais pedagógicos concebidos e utilizados pela 

equipa do Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal do Seixal. No Capítulo 5, apresentamos 

a nossa análise aos discursos dos protagonistas que foram entrevistados, esboçando as 

respostas às perguntas de partida desta investigação. Apesar de socorrermo-nos 

essencialmente das entrevistas, a nossa interpretação é sustentada pela análise de conteúdo aos 

documentos recolhidos e às observações efectuadas. Como prevíamos, a relação do conceito 

“ecomuseu” com as práticas educativas realizadas pelo Ecomuseu Municipal do Seixal e os 

discursos desenvolvidos pelos protagonistas, tornou-se num elemento-chave para a 

compreensão do trabalho educativo desenvolvido por esta instituição, assim como foi 

igualmente determinante definir os objectivos da Educação Popular e da Educação 

Patrimonial. Depois de definirmos os indicadores às perguntas efectuadas nas entrevistas, 

tecemos uma comparação entre o que cada protagonista responde, nomeadamente ao papel do 

Ecomuseu Municipal na comunidade onde se insere, o papel do Serviço Educativo, as 

dificuldades que este serviço encontra para a concretização dos seus objectivos e os desafios e 

expectativas para o futuro do Serviço Educativo.  
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 Finalmente, as Considerações Finais procuram retomar a problemática sobre o lugar e 

o papel da educação em contexto museológico municipal e os objectivos inicialmente 

apresentados. Revelamos as nossas conclusões e apresentamos algumas reflexões suscitadas 

pela realização deste estudo, lançando questões pertinentes para a realização de futuras 

investigações que possam contribuir o esclarecimento e reflexão sobre a problemática da 

educação em museus municipais. 
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Capítulo 1 - As relações de diálogo em contexto museológico 

 O primeiro capítulo deste trabalho de investigação é dedicado às relações de diálogo 

que identificamos no contexto museológico e que se revelam pertinentes para a realização das 

acções educativas e para o reconhecimento do papel da educação nos museus, nomeadamente 

de tutela municipal. Desta forma, pretendemos enquadrar o lugar que cabe à educação na 

perspectiva de diálogo entre tutela e a equipa do serviço educativo, nomeadamente na 

definição da missão educativa; entre o serviço educativo e o acervo museológico, por meio 

das funções museológicas; e entre o mediador e os visitantes, através de estudos de públicos 

que visam a elaboração de acções educativas de qualidade. A Figura 1 explica a nossa visão 

sobre as relações de diálogo no contexto museológico, isto é, através de uma relação dinâmica 

de comunicação entre os vários intervenientes, que passamos a explicar. 

 

Figura 1: Relações de diálogo no contexto museológico (Elaboração própria) 

 Num primeiro nível de diálogo, temos a relação entre a tutela, neste caso as Câmaras 

Municipais, e as equipas dos Serviços Educativos. Como tivemos oportunidade de referir 

anteriormente através das conclusões de Cristina Alves (2007), a omissão na actual Lei-

Quadro dos Museus Portugueses sobre a obrigação por parte das tutelas em constituir um 

documento escrito que defina a política de educação, a relação entre a função educativa e a 

captação de públicos e as especificidades das equipas dedicadas ao serviço de educação dos 

museus, leva à sua inexistência e à consequente demissão tutelar dessa responsabilidade. 

Sobre este assunto constatámos que, por um lado, no contexto museológico da RPM Clara 
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Camacho (2007b) concluiu que, apesar de os museus definirem a sua função educativa, não 

quer dizer que os serviços educativos conheçam a sua missão educativa; por outro lado, 

acerca das competências incumbidas a estes serviços, constata-se que correspondem 

fundamentalmente à organização dos horários de visitas, à concepção de iniciativas e à 

elaboração do material didáctico (Sagües, 1999). Relativamente à organização interna, alguns 

museus optam pela constituição de equipas através da aquisição externa de serviços 

(outsourcing) para a realização de determinadas acções educativas, pela cooperação de 

docentes (como é o caso da Região Autónoma da Madeira) ou pela constituição de uma 

equipa mínima de pessoal nos quadros dos museus (Camacho, 2007b)). Apesar da 

multiplicidade de patrimónios pelos quais os museus municipais são responsáveis e pela 

defesa da organização de equipas multidisciplinares nos sectores de educação, verifica-se a 

constituição de equipas desproporcionalmente reduzidas (Filipe, 2001). Contudo, e 

considerando a opinião de Francisca Hernández Hernández (1994), as equipas de serviços 

destinados à educação deveriam ter um carácter interdisciplinar e ser composta por 

psicólogos, sociólogos, técnicos em comunicação e animadores culturais, de forma a 

desenvolverem uma constante renovação dos métodos psicopedagógicos, obter um melhor 

conhecimento dos visitantes e aplicar de forma adequada os meios de comunicação. 

 Num segundo nível, a relação privilegiada entre o serviço educativo e o acervo 

museológico realiza-se através do diálogo entre a educação e as outras funções museológicas. 

David Fleming (2002), numa comunicação apresentada no Encontro Museus e Educação 

organizado pelo Instituto Português dos Museus, em 2002, defende o lugar da educação no 

centro das políticas museológicas. Contudo, através de Maria Olímpia Lameiras-Campagnolo 

(1998), constatamos que tanto a preservação como a comunicação constituem um elo 

fundamental e é através da investigação que a conservação assegurará a longevidade dos 

objectos museológicos, assim como, contribuirá para a comunicação dos mesmos através do 

sector da educação. Paralelamente, Maria del Carmen Valdés Sagües (1999) considera que as 

competências do sector educativo de um museu devem compreender, não só a elaboração de 

acções educativas, mas também a participação na programação e na montagem de exposições 

para que sejam inteligíveis a um público cada vez mais amplo. Assim, torna-se inútil 

hierarquizar as funções museológicas e atribuir internamente um papel significativo à 

educação em detrimento das outras áreas funcionais, pois todas contribuem para um mesmo 

fim, o de que o museu possa ser visto como algo vivo e que motive o interesse e curiosidade 
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dos visitantes. Deste modo, sugerimos o diagrama da Figura 2 que inter-relaciona todas as 

funções museológicas num sistema dinâmico que tem por objectivo a comunicação e que se 

caracteriza por um trabalho de equipa que contribui para o propósito principal do museu. 

 

Figura 2: As funções museológicas e a comunicação (Elaboração própria) 

 A interpretação do museu como algo vivo nasce da utilização de metáforas que ligam 

os museus aos cemitérios ou às prisões. Desta forma, fazem-nos reflectir sobre a condição 

actual dos museus ou da percepção que temos deles, enquanto cofres-fortes de peças belas 

mas intangíveis. Neste mesmo contexto, consideramos a visão de Nelson Goodman (1984) 

pertinente para o debate educativo dos museus. Este filósofo americano apresentou as suas 

reflexões sobre os museus a um grupo de profissionais, através de um discurso pautado por 

metáforas dignas de uma cuidada meditação. Um dos seus argumentos reivindica a reflexão 

sobre a forma como os directores dirigem os museus: através da exposição de obras 

intocáveis; de educadores que falam para crianças sobre as peças colocadas em cima de 

pedestais; de guardas que não deixam ninguém se aproximar, pelo menos o suficiente para se 

ver uma obra. É neste contexto que entramos no nosso terceiro nível de relações de diálogo no 

contexto museológico, a relação entre o acervo museológico e os visitantes (cf. Figura 1).  

 Michel Allard, Anik Landry e Claire Meunier (2006), depois de analisarem diversos 

estudos realizados no contexto museológico, constataram que o maior benefício de uma visita 

a um museu, a montante de qualquer experiência estética, é o “aprender a ver”, apesar de ser 
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pouco praticado pelas equipas de educação dos museus. Não obstante, o filósofo Nelson 

Goodman (1984) através de uma comparação entre museus e bibliotecas, faz-nos entender que 

as entidades museológicas têm entre mãos uma contradição, ou seja, se analisarmos quem 

entra numa biblioteca, concluiríamos que essa pessoa sabe ler, ao examinarmos quem visita o 

museu, verificaríamos que as pessoas não sabem como ver. O mesmo autor sugere que a 

dimensão educativa dos museus deve trabalhar preventivamente, como que na cura de uma 

cegueira, para que as obras expostas nos museus funcionem, isto é, para que os visitantes 

saibam como ver e sejam cada vez mais beneficiados através dessa característica educativa, a 

dos museus contribuírem para o desenvolvimento de uma literacia artística, patrimonial, 

histórica e outras. Tal como sublinha João Pedro Fróis (2008a), se o museu não consegue 

auxiliar o visitante a ultrapassar as dificuldades, então as outras funções do museu, tais como 

a organização da colecção e a conservação, transformam-se em funções insignificantes. 

Também Elliot W. Eisner (2009) defende que a tarefa principal dos profissionais de educação 

nos museus é a da criação de condições para o desenvolvimento da observação e da mente 

pois, Eisner considera que ver é uma conquista e esta deve-se ao facto do ser humano saber 

procurar.  

 É debaixo desta premissa que, à partida, os educadores concebem as iniciativas 

dirigidas aos públicos-alvo. Michel Allard e Suzanne Boucher (1998) elaboraram uma 

proposta de um modelo pedagógico, que consideram ser útil para a organização dos 

programas educativos, tendo em conta as diferentes relações de diálogo que surgem no 

contexto museológico. Assim, estes autores identificam três elementos – o sujeito, o objecto e 

o agente/mediador – que interagem no interior do museu com as dimensões museológicas, 

disciplinares e sociais. Cada dimensão pode ser interpretada sob o ângulo de cada um dos 

elementos e estes, ao interagirem em ambiente museológico, descrevem relações presentes 

nas acções educativas. Deste modo, estabelecem-se as relações de suporte entre o visitante e o 

mediador, caracterizadas pelo processo de comunicação, facilitador da aproximação do 

visitante ao objecto; criam-se as relações de apropriação, entre o mediador e o acervo 

museológico, para que o visitante faça seu o objecto exposto; e, finalmente, as relações de 

transposição, definidas pela interpretação que o mediador faz do objecto museológico e a sua 

adaptação para o visitante. Estas relações são interpretadas na Figura 3, através do esquema 

proposto por Michell Allard e Suzanne Boucher (1998).  
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Figura 3: Relações entre visitante, mediador e objecto museológico  
proposto por Michell Allard e Suzanne Boucher (Fonte: Allard e Boucher, 1998) 

 

 Michel Allard e Suzanne Boucher (1998) referem ainda que os conceitos inerentes à 

educação em museus, tais como, a política educativa adoptada pelo museu, a finalidade da 

educação, as representações sobre a educação, os valores educativos ou as metas 

educacionais, são elementos influenciadores na elaboração de um programa educativo. Não 

obstante, a preparação de um programa deste âmbito considera várias etapas: analisar e 

identificar a política educativa, os públicos-alvo, os recursos disponíveis e o conteúdo; 

elaborar a planificação através da formulação dos objectivos de aprendizagem, da selecção 

dos meios pedagógicos e da identificação de uma estratégia pedagógica; e, por último, avaliar 

o programa educativo através de um plano de avaliação, do desenvolvimento de elementos de 

medição, na recolha de dados aquando da experimentação do programa e na realização dos 

ajustes necessários. 

 No mesmo seguimento, Colette Dufresne-Tasse (1991) considera que os profissionais 

de educação em museus não devem conceber iniciativas educativas sem conhecerem o 

funcionamento dos visitantes. Desse modo, conheceriam como funcionam psicologicamente, 

nomeadamente através da forma como identificam um objecto ou como o usam 

racionalmente, por meio da relação que se estabelece entre o seu imaginário e o 

funcionamento racional, através da identificação do lugar que as lembranças ocupam ou, 

ainda, pela forma como funciona o seu lado afectivo e emocional no espaço do museu. Assim, 
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não basta saber que tipos de públicos visitam as instituições museológicas através das 

características socioeconómicas, do grau de habilitação académica, da contabilização de 

visitantes, do tempo que despendem num museu, da importância que dão ao museu ou da 

identificação dos seus comportamentos-padrão; importa sim, saber como é que os visitantes 

integram os saberes resultantes do contacto que estabelecem com os acervos museológicos e 

identificar os benefícios cognitivos, afectivos, estéticos ou sociais que possam retirar da visita 

ao museu e, também, identificar como é que os mediadores podem potencializar todas as 

possibilidades de um museu (Allard, Landry e Meunier, 2006; Dufresne-Tasse, 1991). Não 

obstante, Douglas Worts (2006) critica as instituições culturais por não se preocuparem em 

encontrar formas de medir a saúde cultural (cultural health) dos visitantes e das comunidades 

envolventes e, para combater essa falha, propõe um instrumento que habilita os profissionais 

dos museus na identificação e na utilização de indicadores culturais, assim como na 

orientação do trabalho educativo no museu.  

 Também Margarida Lima de Faria (2004) considera que os profissionais de educação 

nos museus concebem as suas iniciativas através da idealização arriscada de um “visitante-

modelo”, numa perspectiva abstracta e afastada da realidade social envolvente. Apesar da 

importância que os teóricos assumem perante a necessidade na realização de estudos 

especificamente dirigidos aos visitantes e às comunidades envolventes aos museus, em 

Portugal, tal como verifica Helena Santos (2008), está-se longe de obter um conhecimento 

aprofundado, sistemático e integrado capaz de desenvolver, no interior dos museus, 

estratégias educativas sustentadas pelas realidades sociais a que se dirigem. 

 Resumidamente, no contexto museológico podemos apontar três níveis de diálogo que 

contribuem para o objectivo final do museu, isto é, torná-lo vivo, motivador e do interesse dos 

visitantes. Deste modo, identificámos um primeiro nível de relação de diálogo entre a tutela e 

o serviço educativo, através da definição da política de educação do museu, da missão 

educativa e da identificação das especificidades para a constituição da equipa do serviço 

destinado à educação. Contudo, tal como constatámos, a lei actual que regulamenta os museus 

portugueses é omissa no que diz respeito às responsabilidades da tutela nesta dimensão 

educativa, o que proporciona a inexistência e o desconhecimento das definições por parte dos 

técnicos especializados e a constatação de que estes serviços se constituem por equipas 

desproporcionalmente reduzidas, quando se compara com a vastidão de patrimónios que os 
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museus municipais têm de lidar. Por outro lado, reconhecemos que todas as funções 

museológicas que operam num museu, trabalham para um mesmo fim e que é desnecessário 

atribuir um valor hierárquico à educação quando esta necessita de dialogar com todas as 

outras funções, quer através do apoio documental que a investigação traz, quer na participação 

na programação e montagem de exposições, pois o sector da educação, por conhecer de perto 

os visitantes, pode contribuir para a criação de um museu vivo. Finalmente, identificámos a 

relação de diálogo entre os mediadores e os visitantes através da concepção de acções 

educativas atentas, igualmente, ao triângulo de relações dialogantes entre os visitantes, os 

mediadores e os objectos museológicos e que, apoiadas em estudos que procuram conhecer 

melhor os receptores, colocam em prática acções educativas preocupadas e atentas à saúde 

cultural dos públicos-alvo. Em nossa opinião, um museu que consegue estabelecer estes três 

níveis de diálogo aqui apresentados, consegue promover um museu vivo, ou seja, um museu 

que comunica tanto interna como externamente, cujo propósito é alcançar um plano de 

comunicabilidade capaz de envolver cada vez mais as comunidades, através de uma maior 

identificação destas com o museu. 
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Capítulo 2 – Museus e comunidades 

 Neste segundo capítulo, pretende-se fazer uma aproximação ao conceito da 

ecomuseologia que irá sustentar o caso museológico que posteriormente será apresentado. 

Desta forma, apresentamos uma breve contextualização do aparecimento do conceito 

“ecomuseu” e a sua ligação à nova corrente museológica que surgiu no início dos anos 70, 

designadamente a Nova Museologia, assim como a contextualização dos primeiros ecomuseus 

no contexto museológico português. Apontamos ainda os princípios e características pelas 

quais a ecomuseologia se rege e as diferenças que existem entre os ecomuseus e os museus 

tradicionais. Seguidamente, apresentamos as características de duas metodologias educativas 

utilizadas pelos serviços educativos dos museus locais, nomeadamente a Educação Popular, 

ligada sobretudo aos museus de território como é o caso dos ecomuseus, e a Educação 

Patrimonial, principalmente desenvolvida pelos museus tutelados por Câmaras Municipais. 

Deste modo, apresenta-se a visão de Hugues de Varine sobre a Educação Popular e a sua 

ligação com as comunidades envolventes e, por outro lado, a perspectiva da Educação 

Patrimonial, identificando-se a sua intensa relação com a comunidade escolar. 

2.1. A ecomuseologia 

 O conceito “museu” tem evoluído ao longo do tempo. Depois do seu entendimento 

como mausoléus ou santuários ou depósitos onde se guardam coisas antigas, os museus 

converteram-se em lugares de interpretação, estudo e investigação e, mais tarde, em centros 

de educação, em que o foco passou a ser o lúdico e a recreação. Nos últimos anos uma nova 

corrente de pensamento considera o trabalho do museu como serviço público, chegando 

mesmo a ser a prioridade em detrimento das funções museológicas. É deste modo que se dá 

uma crise de identidade no meio museológico. Segundo Van Mensch, através de Francisca 

Hernández Hernández (1994), esta crise de identidade centra-se no aparecimento da Nova 

Museologia. Assim, os anos 60 e 70 do século XX foram particularmente marcantes no 

campo da museologia, pelo debate que se assistia nos países industrializados e de cultura 

europeia ocidental e pelas novas acepções teóricas que colocavam em causa a museologia 

tradicional, a favor de uma museologia voltada para a comunidade e preocupada com o seu 

papel social. É no fulgor deste debate que, nos anos 70, aparece o conceito designado por 

Nova Museologia, considerado renovador no meio museológico. Deste modo, o interesse 

museológico centrado no objecto transfere-se para a comunidade, dando lugar a um novo 
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conceito de museu entendido como um instrumento necessário e ao serviço da sociedade 

(Hernandéz, 1994).  

 A expressão “Nova Museologia” surge publicamente e pela primeira vez na mesa-

redonda organizada pela UNESCO com a colaboração do ICOM, realizada em Santiago do 

Chile em 1972. As conclusões a que se chegaram nesse encontro fizeram com que muitos 

museus, nomeadamente da América Latina, abandonassem as concepções tradicionais. 

Também contribuiu para que os profissionais de museus reflectissem sobre a função social 

dos seus museus na sociedade, nomeadamente através do papel decisivo na educação das 

comunidades. Deste modo, ao apoiarem a proposta da constituição de um “museu integral”, 

os seguidores da Nova Museologia defendiam: a criação de um museu que actuasse, 

principalmente, numa região ou em pequenas localidades; um novo museu que teria uma base 

interdisciplinar, ao prever outras disciplinas para além das tradicionais, tais como as do 

âmbito das ciências sociais; a constituição de uma equipa técnica preocupada em salvaguardar 

o património cultural, para que este não se dispersasse para lá do território; um museu com 

um carácter cada vez mais acessível, tanto ao nível da acessibilidade das colecções aos 

investigadores especializados ou a outras instituições, mas também ao nível da interpretação 

com a utilização de novos meios museográficos; a criação de sistemas de avaliação que 

permitissem determinar a eficácia das acções dirigidas à comunidade e, finalmente, a aposta 

na formação contínua das equipas de profissionais de museus (ICOM, 1999). 

 Assim, a Nova Museologia vincula-se à comunidade num dado território, em 

detrimento do enquadramento tradicional num edifício, fazendo do território o objecto 

museológico, propondo-se a identificá-lo, a conhecê-lo, a estudá-lo e a apresentá-lo. A ideia 

principal desta nova corrente é, segundo Hernández (1999), o facto de o museu ser visto como 

uma entidade social capaz de se adaptar às necessidades de uma sociedade que está em 

constante mutação. É a partir deste ponto de vista que se tenta desenvolver um museu vivo e 

participativo, que se define pelo contacto directo entre o público e os objectos que se mantêm 

no seu contexto original, nomeadamente através da conservação in situ, resultado do 

alargamento da noção de património e, consequentemente, de museu. A Nova Museologia 

consiste, na definição da museóloga Graça Filipe (2000a), numa filosofia assente num sistema 

de valores e numa postura dedicada a uma intervenção de cariz social. 
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  Não obstante, é nesta mesma época que também surgem os primeiros projectos de 

“ecomuseus”. Segundo Hugues de Varine (1978), este novo tipo de museu é o resultado de 

uma época pautada por debates no meio museológico, sobre o fim do museu tradicional e a 

necessidade de unir esforços para oferecer um novo futuro aos museus. Naquela altura, cada 

vez mais os museus deixavam de ser factores determinantes e úteis para a vida das sociedades 

e, inclusive, os poderes políticos estavam relutantes em apoiar instituições que, do ponto de 

vista económico, apresentavam problemas e uma precária rentabilidade. Assim, como refere 

Varine (1978), na tentativa de solucionar esta problemática, os museus tornavam-se 

armadilhas para turistas e máquinas de prestígio nas relações internacionais. 

 No mesmo momento em que, em 1971, se realizava em França a Conferência Geral do 

Concelho Internacional dos Museus (ICOM), onde se defendia uma revolução museológica 

radical para que o museu não desaparecesse, realizavam-se pequenos projectos de índole 

social em bairros nos Estados Unidos e no Chile, envolvendo as pessoas que lá habitavam e 

que, a pouco e pouco, os seus propósitos se difundiam e eram reconhecidos pela comunidade 

internacional. Nessa mesma conferência, o Ministro do Ambiente de França defendeu uma 

ligação entre museu e o meio ambiente. Segundo Hugues de Varine (1978), com esta 

afirmação estava dado o primeiro passo para o caminho em busca de uma nova museologia. 

Depois desta afirmação, Hugues de Varine, museólogo e director do ICOM naquela época, 

ficou responsável por conceber um nome para este novo museu que se pretendia estar ligado à 

natureza. Das palavras “museu” e “ecologia” surge o termo “ecomuseu” que rapidamente se 

difundiu e proporcionou a realização de novos projectos, apesar das críticas sentidas. O 

ecomuseu passaria a designar, segundo Fernando Santos Pessoa (2001), uma concepção 

museológica evolutiva através da qual se interpretava a evolução humana e da natureza num 

dado território. Esta nova concepção de museu contribuía, necessariamente, para o 

conhecimento e para a valorização do património e do meio ambiente, por parte das 

comunidades locais (Varine, 1978).  

 Nesse mesmo ano, em 1971, Hugues de Varine é convidado para realizar um projecto 

museológico no município de Creusot-Montceau, em França. Nasceu aqui uma experiência de 

índole comunitária, atenta ao meio ambiente e à realidade local e, pela primeira vez, 

desenvolveu-se uma larga acção cultural de carácter participativo a partir de uma instituição 

museológica, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento do território (Filipe, 
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2000a). A comunidade local, através deste projecto de carácter ecomuseológico, 

consciencializou-se da responsabilidade colectiva dos testemunhos do passado e dos valores 

identitários. No ano seguinte, em 1972, assiste-se à normalização do conceito “ecomuseu” no 

Colóquio Internacional promovido pelo ICOM (Varine, 1978) e, pela primeira vez, surge a 

definição deste novo tipo de museu. Assim, segundo o museólogo Hugues de Varine (1978), 

as características de trabalho museológico de um museu especificamente ligado ao meio 

ambiente, são: 

i) A realização ou o apoio em estudos sobre o meio onde se insere o museu, de carácter 

interdisciplinar, sobre os aspectos patrimoniais e de desenvolvimento cultural e 

natural, colocando a tónica nos sistemas de relações e suas transformações ao longo do 

tempo; 

ii) Criar ou dar apoio à criação de um fundo documental sobre o território em estudo; 

iii) Empreender ou ajudar a empreender uma política de aquisições de várias tipologias de 

bens patrimoniais, representativos do ambiente e do território; 

iv) Fazer a comunicação ao público dos bens culturais, por meio de exposições 

permanentes, temporárias ou itinerantes, com a utilização de meios audiovisuais de 

modo a evocar o ambiente no tempo e no espaço e, de uma forma indirecta, suscitar a 

participação activa das comunidades através de textos escritos e verbais ou outros 

meios de comunicação; 

v) Incentivar a população local para a preservação do património cultural e natural; 

vi) Realizar diversas acções no interior do museu, junto do seu público, e fora do espaço 

físico junto das pessoas que vivem no território. 

 

 Deste modo, ao ecomuseu impõe-se-lhe um trabalho com uma certa complexidade, 

através da realização de actividades de carácter multidisciplinar, embora as dificuldades que 

possam surgir às equipas técnicas no que diz respeito à formação específica nas diversas áreas 

patrimoniais. Segundo Varine (1978) há dois tipos de ecomuseus: por um lado, aqueles que 

estão intimamente ligados ao meio ambiente e à vida natural e cultural e que se situam, na 

maior parte das vezes, dentro de parques naturais; e, por outro lado, podem ser encarados 

como processos em constante evolução, de carácter experimental e que se justificam, 

essencialmente, como instrumentos para o desenvolvimento comunitário. Estes últimos 

consideram a população local não somente como objecto, detentora do património imaterial, 



 

 

46 
 

mas também como os protagonistas da instituição. Ou seja, não são somente o público mas os 

actores e animadores das acções do ecomuseu (Varine, 1978). Conforme o museólogo francês 

(Varine, 2005), os ecomuseus, enquanto museus de território, não devem centrar os seus 

objectivos no reforço da identidade de uma comunidade ou de um território, nem tornar-se 

num instrumento moderno de educação popular, nem mesmo constituir-se num instrumento 

de auxílio da escola sobre o tema do património; para Hugues de Varine, os profissionais dos 

ecomuseus devem encontrar estratégias que levem toda a comunidade a participar no 

desenvolvimento do território, com e pelo seu património, ou seja, a participar no seu próprio 

desenvolvimento. Como Hugues de Varine (2005) salienta: 

o museu é antes de mais um instrumento – suplementar e complementar – para 

acompanhar e alimentar as dinâmicas do desenvolvimento do território. O 

museu é testemunho da implicação da comunidade, que se empenha pelo seu 

património num movimento colectivo. Enquanto museu de território, é o único 

dispositivo que permite mobilizar globalmente o património do território como 

recurso, de federar à sua volta os respectivos proprietários, de sensibilizar a 

população, de trabalhar eficazmente com a escola e as estruturas de educação 

popular. (Varine, 2005: 11) 

 A formulação do conceito “museu integral”, que surgiu na América Latina em 1972, 

aliado à corrente museológica da Nova Museologia, pode ser comparada à formulação de 

“ecomuseu”, embora se tenha de ter em conta as condições económicas, sociais, culturais e 

políticas do local onde surgiu o primeiro conceito (Varine, 1978). 

 Assim, de um lado temos o museu tradicional, composto por uma colecção, por um 

edifício e por um público, cujas funções primordiais são a aquisição, a conservação e a 

apresentação; do outro lado, temos os novos tipos de museu, como é exemplo o ecomuseu, 

cujos elementos constituintes são o património (na sua noção alargada), o território (total ou 

secundários e que o compõem) e a população (inteira ou as diferentes comunidades mais 

pequenas) (Varine, 2005).  

 No contexto nacional, nos finais dos anos setenta, depois de uma aproximação às 

teorias sobre a ecomuseologia que se fazia sentir em França, o arquitecto paisagista Fernando 

Santos Pessoa tentou implementar um projecto sustentado nas ideias ecomuseológicas no 
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parque natural da Serra da Estrela. Contudo, por questões institucionais mais conservadoras, o 

projecto de carácter ecomuseológico não se chegou a concretizar (Pessoa, 2001). No início 

dos anos oitenta surge no concelho do Seixal um museu municipal que, sem pretensiosismo, 

acaba por realizar um trabalho de reconhecimento e levantamento patrimonial com a 

participação da comunidade local e por adoptar uma visão museológica sobre o seu território, 

o que fez com que, um ano depois da sua inauguração, fosse reconhecido pelo museólogo 

Hugues de Varine, presidente do Instituto Franco-Português naquela época, como uma 

instituição que se regia pelas ideias da ecomuseologia. É desta forma que o Ecomuseu 

Municipal do Seixal se assume como o primeiro museu, em contexto nacional, a ser 

influenciado por esta nova forma de acção cultural comunitária no campo da museologia. 

 Assim, importa reter que as ideias da Nova Museologia, através da proposta de um 

museu integral voltado para a comunidade e para o território, contribuíram para o 

reconhecimento no campo museológico dos pressupostos museológicos que os museus de 

território, em particular os ecomuseus, trouxeram para a realidade museológica internacional. 

Esta nova acepção no campo teórico, fez com que alguns museus locais repensassem a sua 

forma de agir num dado território e encarassem a ecomuseologia como instrumento para o 

desenvolvimento comunitário da sua região, tal como é o caso do Ecomuseu Municipal do 

Seixal. A ecomuseologia traz consigo um novo entendimento de museu, em oposição ao 

museu tradicional, considerando o território e a comunidade local o seu objecto museológico, 

através da interpretação do património cultural e natural em toda a extensão territorial e 

investigando as relações ocorridas ao longo do tempo através de uma abordagem 

interdisciplinar, realizando actividades com e para as pessoas da população, tendo como 

objectivo o desenvolvimento global da comunidade. 

2.2. Práticas educativas: a Educação Popular e a Educação Patrimonial 

 O museólogo francês Hugues de Varine (1987) defende a designada “animação 

consciente”, por esta acompanhar o desenvolvimento comunitário através do apelo à 

participação activa e criativa dos usuários, em vez da “animação promocional”, vulgarmente 

divulgada nos museus e que relaciona um produto a um público-alvo proclamando a ilusória 

satisfação dos públicos, pois o seu único fim é a promoção do produto. Varine considera que a 

animação promocional, utilizada normalmente na animação dos museus e dirigida, sobretudo, 
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às escolas, é justificada pela satisfação dos públicos-alvo a que se dirige. Contudo, salvo raras 

excepções, este tipo de animação não responde nem às necessidades dos alunos nem à 

demanda pedagógica dos professores. Para Varine, há duas outras motivações principais na 

opção pela realização deste tipo de animação: por um lado, justificar a existência da 

instituição museológica e, por outro, a valorização do património (Varine, 1987).  

 Inspirado na concepção de “educação popular” do educador e filósofo brasileiro Paulo 

Freire, Hugues de Varine (2004) considera que esta metodologia educativa enquadra-se no 

trabalho comunitário dos museus de território, encarando-a como instrumento para o 

desenvolvimento da comunidade e, desta forma, se formular dentro do pressuposto da 

“animação consciente”, anteriormente definida através do mesmo autor. Este tipo de educação 

é vulgarmente confundido com a educação informal ou educação para adultos ou, ainda 

educação permanente, todavia, segundo Hugues de Varine (2004), cada designação tem o seu 

sentido e a única coisa que as une é o facto de conseguirem libertar a capacidade criadora dos 

indivíduos e de os levar a ocupar um lugar de actor cultural, social e económico, na sua 

comunidade e no seu território. Por sua vez, a Educação Popular opõe-se à “educação 

bancária”, assim designada pelo educador Paulo Freire, que prevê a acumulação de 

conhecimentos forçada por meio de esquemas, conteúdos e meios vindos de cima para baixo, 

tal como é o caso da educação que se promove na instituição escolar. Pelo contrário, a 

Educação Popular potencia a participação e o comprometimento por parte das populações, 

através do incentivo ao diálogo, para a transformação e desenvolvimento do seu meio social. 

Como este tipo de educação não visa satisfazer “públicos”, ela deve ser construída a partir dos 

contributos de todos os membros da comunidade, através dos meios disponíveis no território, 

ou seja, das estruturas, das pessoas, dos saberes, dos bens materiais e dos bens virtuais. A sua 

principal característica é saber utilizar o conhecimento da comunidade como o ponto essencial 

para o ensino.  

 Assim, através da Educação Popular, os museus, enquanto estruturas de um território, 

podem proporcionar o desenvolvimento de iniciativas de investigação, documentação, 

educação e outras, envolvendo as pessoas da comunidade. As instituições museológicas que 

praticam esta metodologia educativa consideram os indivíduos como recursos desse território 

e proporcionam a partilha de um conjunto de bens virtuais, isto é, conhecimentos, memórias, 

saber-fazer tradicionais, experiências, etc., através dos bens materiais assentes no território. 
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Ao serem utilizados através da Educação Popular, contribuem para a observação, para o 

conhecimento do meio, para a aprendizagem, para o consumo, para a valorização da 

identidade ou para conhecimento do passado (Varine, 2004). Desta forma, a educação 

defendida por Hugues de Varine, apela à imaginação e à sensibilidade e ilustra diferenças 

entre pessoas e grupos, permitindo-lhes fortalecer interacções e cooperações.  

 A Educação Popular apresenta-se, assim, como uma fórmula de desenvolvimento local 

sustentável que, tal como afirma Hugues de Varine (2004), fornece à comunidade os 

instrumentos necessários para a concepção, expressão e formulação de projectos, assim como 

para a sua concretização, visando criar ou reforçar o sentido comunitário e o seu domínio 

sobre o território. Neste sentido, o museu é considerado como uma estrutura num território, 

passível de criar os instrumentos necessários ao desenvolvimento das comunidades de uma 

forma consciente, deixando de lado o aspecto promocional da habitual panóplia de iniciativas 

promovidas por estas instituições. 

Por sua vez, a Educação Patrimonial, vulgarmente utilizada por museus de âmbito 

local, surge da perspectiva de que os indivíduos ao conhecerem e se identificarem com o seu 

património, facilmente compreendem e preservam os bens culturais. Assim, é difundida por 

muitas entidades museológicas, nomeadamente de tutela municipal, com o objectivo de 

transmitir o valor patrimonial de monumentos históricos às crianças enquadrando, por isso, 

nas várias disciplinas curriculares. Deste modo, proporciona um encontro com o passado 

enriquecendo o presente.  

A museóloga de origem brasileira Maria de Lourdes Parreiras Horta (2000) define a 

Educação Patrimonial como uma proposta metodológica de âmbito social, que considera os 

bens patrimoniais como os referentes primários para o desenvolvimento de um trabalho que 

tem como objectivo a recuperação da memória social, para que as comunidades se apropriem 

da sua herança cultural e, desse modo, os valores identitários sejam reforçados. Assim, um 

trabalho desenvolvido no pressuposto desta metodologia educativa, pode ser realizado tanto 

em contextos de educação formal, como as escolas, como em contextos de aprendizagem não-

formal, como é o caso dos museus, e para um público-alvo diversificado, isto é, tanto para 

crianças como para adultos.  
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Não podemos deixar de reconhecer que estamos perante um processo educativo que 

responde às políticas culturais para o conhecimento, valorização e preservação do património 

cultural e natural, constituindo-se, deste modo, num instrumento estratégico de promoção e 

vivência da cidadania, reflectindo a nova acepção dos museus, cada vez mais voltados para o 

local num espaço global. Através de um artigo publicado no boletim Ecomuseu Informação 

(Ecomuseu Municipal do Seixal, 2002) acerca da Educação Patrimonial nas escolas, 

chegamos à conclusão que esta metodologia de aprendizagem patrimonial surge, no contexto 

nacional, por um lado, numa época em que se assistia à recente democratização na sociedade 

portuguesa e, por outro lado, pela preocupação política em tornar a escola mais aberta à 

comunidade. Logo, foram várias as reformas curriculares e educativas em Portugal que 

contemplaram a inclusão de medidas, com o objectivo de incutir nos alunos um sentido cívico 

através do desenvolvimento de áreas que se consideravam pertinentes para a abordagem dos 

aspectos pessoais e sociais dos sujeitos. Assim, nos finais da década de oitenta, surge a 

disciplina Área-Escola que proporcionou o desenvolvimento de diversos projectos, apoiados 

em parcerias, e que possibilitou a utilização de metodologias de aprendizagem mais activas e 

participadas, envolvendo os alunos em processos de descoberta e de construção do seu 

próprio conhecimento, nomeadamente nas áreas patrimoniais. Desta forma, e de acordo com o 

artigo publicado no boletim do Ecomuseu Municipal do Seixal (2002), é neste contexto que se 

desenvolveram os melhores exemplos de projectos sob a vertente patrimonial, através de 

visitas e saídas de campo, concursos fotográficos sobre o património, recriações históricas no 

contexto da designada História ao Vivo, montagem de exposições nas escolas, entre outros. 

É nesta dimensão de parcerias entre a escola e a comunidade, nomeadamente com 

grupos associativos ou instituições que actuam no estudo, preservação e comunicação dos 

diversos testemunhos do passado humano e do ambiente natural, que a Educação Patrimonial 

assente no pressuposto da interdisciplinaridade, da promoção de sentimentos de identidade e 

de atitudes de cidadania, exerce um sentido cívico e actua como um instrumento de 

“alfabetização cultural” (Grunberg, Horta e Monteiro, 1999:6). Deste modo, a Educação 

Patrimonial responsabiliza a população pela herança colectiva e pela perpetuação no tempo 

dos valores identitários locais. 

Não obstante, Hugues de Varine (2005) é da opinião que este tipo de metodologia 

educativa reflecte um trabalho voltado para a mobilização global do património, como recurso 



 

 

51 
 

para a consciencialização e sensibilização dos proprietários e da população para a sua 

salvaguarda e, também, num trabalho eficaz com as escolas e com as estruturas de Educação 

Popular. Contudo, o mesmo museólogo considera que os países da Europa estão longe desse 

conceito educativo pois, no continente europeu o património é considerado, acima de tudo, 

um produto de atracção turística e os procedimentos de classificação e de protecção que 

distinguem o património “importante” do “pequeno” património, deixam de lado tudo o que 

não é antigo ou representativo dos valores culturais reconhecidos (Varine, 2005). Todavia, os 

serviços educativos dos museus municipais portugueses tendem a justificar os seus programas 

educativos no âmbito da Educação Patrimonial, em busca de um sentido cívico através da 

salvaguarda do património. 

 Em suma, a Educação Patrimonial, enquanto metodologia educativa praticada por 

vários museus municipais, propõe o reforço dos valores identitários através da promoção do 

património. Este é assumido como o recurso primário para o desenvolvimento de uma 

consciencialização por parte da população local para a sua protecção e salvaguarda incutindo, 

desta forma, atitudes cívicas principalmente às crianças em idade escolar. Contudo, na Europa 

assiste-se a um conceito subversivo e evolutivo de património, cada vez mais selectivo e 

distinguido através de classificações que acabam por influenciar o modo de responsabilização 

da herança patrimonial colectiva. 

 Portanto, temos por um lado a Educação Popular cujo objectivo é o desenvolvimento 

da comunidade através do envolvimento participado dos indivíduos da população local, num 

processo que considera os sujeitos como recursos na selecção, valorização, recuperação e 

partilha dos patrimónios, e que julgam ser identitários dessa comunidade; e, por outro lado, 

temos a Educação Patrimonial que, através de uma selecção prévia do património, o toma 

como instrumento estratégico de promoção e vivência da cidadania, seguindo as demandas 

das políticas culturais e trabalhando numa literacia cultural, essencialmente com as escolas, de 

forma a responsabilizar os elementos mais novos da população pela herança colectiva e pela 

sua perpetuação no tempo. Consideramos que ambas as metodologias não trabalham de costas 

voltadas, contudo, os serviços educativos dos museus municipais por trabalharem com e pelas 

populações locais, gozam de uma proximidade que museus de outras tutelas dificilmente 

conseguem obter e, desse modo, as suas acções no campo da educação deveriam se valer 
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dessa proximidade e proporcionar o desenvolvimento cultural através de um envolvimento 

participativo das comunidades locais. 
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Capítulo 3 - Breve caracterização geral dos Museus Municipais 

 O Capítulo 3 do presente trabalho, apresenta uma breve análise aos museus municipais 

da região da Península de Setúbal, de modo a contextualizá-los historicamente, a identificar os 

acervos museológicos respectivos e a estabelecer o seu lugar nas estruturas orgânicas das 

autarquias. Seguidamente, procura-se analisar as práticas educativas através dos programas 

divulgados para o ano lectivo 2009/2010, tendo em conta o ano de origem dos serviços 

educativos, a metodologia utilizada, o tipo de actividades em oferta e os públicos-alvo. 

3.1. Origens e principais características 

 A sub-região estatística da Península de Setúbal (cf. Figura 4) abrange nove concelhos 

numa área de 1518 Km2, limitada a norte pelo estuário do Tejo e a sul pelo Sado, com uma 

população de 797 111 habitantes (v. Quadro 9), de acordo com os dados de 2009 do Instituto 

Nacional de Estatística (INE). 

  
 

Figura 4: Concelhos da sub-região estatística da Península de Setúbal3 

 

 

 

                                                           
3 Fonte: Setúbal Península Digital [Consult. 2010 – 01-04] Disponível em <URL 
http://www.setubalpeninsuladigital.pt/pt/conteudos/indicadores/socio-economicos/> 
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Quadro 9: Município, residentes e museus na Península de Setúbal 

 

 Como referimos anteriormente, após o 25 de Abril de 1974 o Estado Português deu 

início a um processo de construção política da noção de património, proporcionando o 

alargamento da sua noção e a consequente valorização, através da criação de museus locais. 

Neste contexto, foram as autarquias que desempenharam um papel preponderante e, através 

de um poder e de uma vontade política, organizaram levantamentos patrimoniais favorecendo 

a recolha e a doação de materiais, essencialmente, de cariz etnográfico. Desta forma, as 

Câmaras Municipais, enquanto proprietárias de inúmeros bens culturais, investiram os seus 

orçamentos na criação de museus, nomeadamente na recuperação de edifícios numa lógica de 

vivificação do património, de modo a reflectir a história local através dos artefactos de 

identidade local. O universo museológico na Península de Setúbal reflecte esta 

consciencialização pela valorização e salvaguarda dos bens patrimoniais e que, através das 

campanhas de levantamento patrimonial, surge inevitavelmente a necessidade de criar os 

museus locais, resultado desse ímpeto pela recuperação do passado. É neste contexto que as 

autarquias se envolveram, como refere Clara Camacho (1999) numa realidade preferencial de 

um “município/um museu” (Camacho, 1999:248), através da interpretação e musealização 

dos patrimónios dentro das fronteiras administrativas do seu território. Deste modo, verifica-

se no Gráfico 1 que três, dos sete municípios desta região com museu municipal, criaram o 

primeiro núcleo na década de oitenta, representando 43% dos casos, confirmando a explosão 

museológica que se fazia sentir naquela época. 

Município �º Residentes �º Total de Museus (�úcleos, 
Pólos e Extensões Museológicas) 

Península de Setúbal 797 111 34 

Alcochete 18 113 3 

Almada 165 991 6 

Montijo 41 623 7 

Palmela 63 861 10 

Seixal 178 332 8 

Sesimbra 54 525 4 

Setúbal 125 293 6 
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Portugueses, em 19 de Agosto de 2004.

Sesimbra, encontram-se em

Quadro 10: Caracterização geral dos museus municipais da Península de Setúbal

Município Programa 
Museológico

Alcochete - 

Almada - 

Montijo Em execução

Palmela X 

Seixal X 

Sesimbra Em execução

Setúbal MS/CJ e 
MSG 

X 

MTMG X 

 

 Para analisar as colecções d

intimamente ligadas à constituição dos acervos.

25% das colecções do universo museológico

correspondendo à totalidade de todos os 

Gráfico 3: Caracterização

Portugueses, em 19 de Agosto de 2004. Os museus municipais do

m fase de candidatura para a adesão à RPM. 

acterização geral dos museus municipais da Península de Setúbal

Programa 
Museológico 

Reservas 
museológicas 

Serviço 
Educativo 

Centro de 
Documentação 

- X X 

- X X 

Em execução - X X 

Em execução X - 

X X X 

Em execução X X - 

X X X 

X X X 

colecções dos museus municipais, dividimo

intimamente ligadas à constituição dos acervos. Assim, como se pode verificar no Gráfico 3, 

do universo museológico em análise, são de carácter etnográfico, 

correspondendo à totalidade de todos os museus, tal como se pode confirmar

Caracterização dos acervos dos museus municipais da Península de Setúbal
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19%

19%

19%

12%

3% 3%

Etnografia
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Arte Sacra
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58 

o Montijo, Palmela e 

acterização geral dos museus municipais da Península de Setúbal 

Boletim 
do 

Museu 

RPM 

- X 

- - 

- Em fase de 
candidatura 

X Em fase de 
candidatura 

X X 

- Em fase de 
candidatura 

- X 

- X 

dividimo-las por temáticas, 

como se pode verificar no Gráfico 3, 

são de carácter etnográfico, 

confirmar no Quadro 11. 

 
unicipais da Península de Setúbal 

Arqueologia

Técnica e Industrial

Fundos Documentais
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Quadro 11: Caracterização das colecções dos museus municipais da Península de Setúbal 

Município Arte 
Sacra  

Arqueologia Etnografia 

(ligado 
actividades de 

carácter 
marítimo, 
construção 
naval, 

salicultura, 
agricultura, 

rural) 

Fundos 
documentais  

(Fotografia, 
monografias, 
publicações 
periódicas e 
cartografia, 

correspondência 
ou outros 

manuscritos, 
arquivo oral, etc.) 

Técnica e 
Industrial 

Flutuante Militar 

Alcochete X X X - - - - 

Almada - X X X X - - 

Montijo - - X - X - - 

Palmela X X X X X - X 

Seixal - X X X X X - 

Sesimbra X X X X X - - 

Setúbal X X X X X - - 

 

 No que diz respeito às colecções de índole etnográfica, encontramos sobretudo temas 

intrinsecamente ligados à vida das diferentes comunidades dos concelhos da região da 

Península de Setúbal. Nas suas salas de exposição encontramos variados utensílios de 

trabalho, como os ligados à agrícola, à pesca, à construção naval e ao meio rural, e que 

determinam a própria designação dos museus como, por exemplo, o Museu Agrícola no 

Montijo, o Museu do Mar em Sesimbra, o Museu do Trabalho Michel Giacometti em Setúbal 

ou o Museu da Vinha e do Vinho em Palmela. Por conseguinte, verificámos que o 

denominador comum entre os museus dos vários municípios está na tónica colocada no 

mundo do trabalho, ligada a uma cultura popular, sendo esta directamente apreciada pela 

ruralidade e pela tradição local. Desta forma, através do encerramento de unidades fabris, do 

desaparecimento da agricultura, das artes tradicionais de pesca e dos modos de vida a eles 

relacionados, os museus municipais resgatam o passado e procedem à musealização de 

patrimónios numa verdadeira “indústria da nostalgia”, tal como apelidou Marta Anico (2005). 
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 Seguidamente, verificamos que as colecções referentes à ‘Arqueologia’, à ‘Técnica e 

Industrial’ e aos ‘Fundos Documentais’, possuem uma percentagem de 19% cada. As 

primeiras reflectem as intensas prospecções arqueológicas realizadas em praticamente todos 

os concelhos nomeadamente, em Alcochete, Almada, Palmela, Seixal e Sesimbra. Os museus 

de índole arqueológica surgem na tentativa de preservar e conservar todo o espólio, 

testemunho de vida humana ao longo dos tempos e, em alguns casos, servindo-se deste como 

ponto de partida para a exposição da história de uma vila ou de uma cidade. Um dos casos 

mais flagrantes é o do núcleo-sede do Museu Municipal de Alcochete cuja exposição integra 

não só elementos de arqueologia mas também elementos de carácter etnográfico que contam, 

de certa forma, a história ligada às comunidades daquela vila. Outro dos casos, é o do 

município de Almada que pretende reajustar a actual estrutura museológica polinucleada e 

agregar ao Museu da Cidade todos os outros núcleos museológicos, o de História e 

Arqueologia, o Medieval e o Naval, para que dessa forma o museu municipal possa contar a 

história do desenvolvimento da cidade de Almada desde a pré-história até ao presente.  

 Por outro lado, os acervos ‘Técnicos e Industriais’ surgem ligados à recuperação de 

equipamentos imóveis como os moinhos de vento e de maré, as oficinas e as fábricas de 

cortiça, da pólvora, de conservas, de moagem, assim como, à revalorização de todas as infra-

estruturas energéticas ligadas a esses equipamentos de arqueologia industrial. Os ‘Fundos 

Documentais’ correspondem a todos os acervos constituídos por fotografia, monografias, 

publicações periódicas e cartografia, correspondência ou outros manuscritos, arquivos orais, 

etc., parte deles expostos, como no caso do Museu Sebastião da Gama em Setúbal, e outros 

utilizados na constituição de diversas exposições temporárias, tal como no Museu da Cidade 

em Almada, e outros, ainda, que disponibilizam no seu Centro de Documentação, como no 

Seixal. Dentro desta categoria temos os ‘arquivos orais’, aqui designados de uma forma 

genérica mas que pretendem representar os arquivos e/ou projectos que alguns museus 

desenvolvem com o objectivo de registarem, muitas vezes em vídeo, a transmissão de técnicas 

e saber-fazer ligados às diversas realidades das comunidades locais, valorizando, desta forma, 

o património imaterial local. Apontamos, como exemplo, os projectos “Sesimbra: memória e 

identidade” do Museu Municipal de Sesimbra e “Cartografias da memória” do Museu do 

Trabalho Michel Giacometti de Setúbal. 
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 Com 12% temos os acervos constituídos por obras de ‘Arte Sacra’ resultado de 

intervenções por parte das autarquias em antigos conventos, como é o caso do Convento de 

Jesus em Setúbal, em igrejas, como a Igreja da Misericórdia em Alcochete e em capelas, 

como a Capela do Espírito Santo dos Mareantes em Sesimbra, e a consequente preservação e 

conservação do recheio das mesmas e, em alguns casos, igualmente enriquecidas pela 

incorporação de obras deste género provenientes de igrejas do concelho ou, no caso de 

Palmela, provenientes do Museu de Arte Antiga de Lisboa. Finalmente, com a menor 

percentagem, de 3% cada, encontramos a colecção militar do Museu das Transmissões do 

Exército de Palmela, resultado de uma parceria com o Museu da Arma de Transmissões 

Militares do Exército Português, e o acervo flutuante do Ecomuseu Municipal do Seixal, com 

o total de três embarcações em conservação no meio fluvial, consequência dos primeiros 

esforços da Câmara Municipal do Seixal na aquisição de património náutico, com o propósito 

de recuperar e reutilizar esses testemunhos da história das actividades ribeirinhas.  

 Para uma aproximação ao lugar dos museus nas estruturas internas camarárias, 

tecemos uma comparação, presente no Quadro 12, onde se pode verificar as diferentes 

disposições orgânicas das Câmaras Municipais em estudo, assim como a diversidade das 

designações dos departamentos, divisões e sectores. Deste modo, alguns dos museus estão 

inseridos em Departamentos que abrangem, igualmente, as áreas sociais do concelho, e 

diluem-se em Divisões e/ou Sectores que englobam o turismo e/ou o património cultural. 
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Quadro 12: Disposição dos museus municipais na orgânica das Câmaras Municipais 

Câmara 
Municipal 

Estruturas Orgânicas 

Alcochete Presidente 
de Câmara 

Divisão da Cultura e 
Identidade Cultural 

Sector de Museu e 
Património Cultural 

  

Almada Presidente 
da Câmara 

Direcção Municipal de 
Desenvolvimento Social 

Departamento da 
Cultura 

Divisão de 
Museus e 
Património 
Cultural 

 

Montijo Presidente 
da Câmara 

Departamento Sócio-
Cultural 

Divisão de Museus 
e Património 
Cultural 

  

Palmela Presidente 
da Câmara 

Departamento da Cultura, 
Desporto e Tempos Livres 

Divisão de 
Património Cultural 

Sector de 
Museu 

Municipal 

 

Seixal Presidente 
da Câmara 

Pelouro da Educação, 
Cultura, Turismo e 

Juventude 

Departamento de 
Cultura, Educação e 

Juventude 

Divisão de 
Património 
Histórico e 
Natural 

 

Sesimbra Presidente 
da Câmara 

Pelouro da Educação, 
Cultura, Bibliotecas 
Municipais, Turismo, 
Acção Social e Saúde 

 

Departamento de 
Educação, Cultura e 

Lazer 

Divisão de 
Turismo e 
Cultura 

Sector de 
Cultura e 
Museus 

Setúbal Presidente 
da Câmara 

 Departamento de Cultura, 
Educação, Desporto, 
Juventude e Inclusão 

Social 

Divisão de Museus   

  

3.2. Caracterização dos Serviços Educativos 

 Seguidamente, pretende-se analisar as estratégias adoptadas pelos Serviços Educativos 

dos Museus Municipais da Península de Setúbal, considerando os programas de iniciativas do 

ano lectivo 2009/2010. Deixamos já prever, deste modo, que as acções educativas oferecidas 

por estes serviços têm, maioritariamente em consideração a calendarização de ‘ano lectivo’, 

excepto o Ecomuseu Municipal do Seixal que faz a divulgação das iniciativas também por 

ano civil. Contudo, antes da análise detalhada aos tipos de actividades e públicos-alvo, 

apresentamos uma primeira caracterização geral dos serviços educativos considerando o ano 
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de origem do serviço na instituição museológica, o número de mediadores nas equipas e as 

suas formações académicas. 

 No que diz respeito à caracterização dos Serviços Educativos, tivemos a necessidade 

de dividir o município de Setúbal em três museus distintos. Apesar de todos serem tutelados 

pela Câmara Municipal de Setúbal e geridos pelo mesmo Departamento e Divisão, 

constatámos que se constituíram três Serviços Educativos que trabalham de uma forma 

independente. Assim, os Serviços Educativos correspondem ao Museu da Cidade/Convento 

de Jesus (MC/CJ), com os seus núcleos museológicos - Casa de Bocage e Casa do Corpo 

Santo; ao Museu Sebastião da Gama (MSG), um dos núcleos do primeiro museu; e, 

finalmente, ao Museu do Trabalho Michel Giacometti (MTMG), com o seu Pólo 

museológico.  

 Relativamente ao ano da criação do serviço educativo na organização interna dos 

museus, adoptámos a definição de Clara Camacho (2007b) que passamos a expor: 

A noção de ‘serviço educativo’ (…) corresponde a uma estrutura organizada, dotada de 

recursos mínimos, designadamente pessoal, inscrita organicamente no museu em que se 

insere, mesmo que de maneira informal, que desenvolve acções dirigidas ao público, 

com objectivos educativos. (Camacho, 2007b:28) 

 Deste modo, não desconsideramos as acções de carácter educativo realizadas 

anteriormente pelas equipas dos museus municipais, contudo, consideramos que o ano da 

criação do Serviço Educativo corresponde à altura específica em que se organizou uma 

estrutura dotada de recursos e organicamente inscrita na estrutura interna do museu e que tem 

como objectivos o desenvolvimento de acções educativas. Assim, em análise ao universo 

museológico em estudo, conforme consta no Gráfico 4, retiramos duas conclusões: a primeira 

tem a ver com a criação do serviço destinado à educação nos anos posteriores ao ano de 

origem da maior parte dos museus; por outro lado, o aparecimento destes serviços 

estruturalmente organizados está equitativamente distribuído pelas últimas três décadas. Tal 

como Clara Camacho (2007b) afirma, o surgimento e a evolução dos serviços educativos no 

contexto museológico nacional referem-se ao quadro evolutivo dos próprios museus e à 

mudança de paradigma verificada nestas instituições, ou seja, a maior abertura dos museus à 

sociedade e o alargamento da noção de património. 



 

 

 

 

Gráfico 4
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museológicos, com uma equipa constituída por apenas três pessoas. Podemos também 

concluir que a situação mais favorável, mas não de excelência, no que diz respeito à relação nº 

total de espaços musealizados/nº de técnicos, é da equipa do Serviço Educativo do Museu 

Sebastião da Gama (MSG) em Setúbal, constituída por um elemento para um único núcleo 

museológico. Para colmatar as necessidades de recursos humanos, alguns dos serviços optam 

ainda pela contratação pontual de estagiários provenientes de cursos profissionais e superiores 

(Almada, Montijo e Seixal). 

 

Quadro 13: Análise à constituição das equipas dos serviços educativos  

Município �º total de 
�úcleos, pólos, 

Extensões e 
Recursos 

museológicos 

�º total de 
profissionais 
no Serviço 
Educativo 

Estratégia de 
Gestão 

Contrato/Quadros 
(C/Q); Outsourcing 
(O); Estágios (E) 

Áreas das Habilitações 
Académicas 

(Formação de base) 

Alcochete 3 1 C/Q - Animação Sociocultural 

Almada 5 3 C/Q 

E 

- Sociologia 

- Educação de Infância 

- Auxiliar de Educação 

Montijo 4 2 C/Q 

E 

- Ensino de Português e Inglês 

- Ciências da Cultura, variante 
Comunicação e cultura 

Palmela 10 2 C/Q - Animação Sociocultural 

- Literatura Portuguesa 

Seixal 11 3 C/Q 

E 

- História, variante História da 
Arte 

- Línguas e Literaturas 
Modernas, variante 
Português/Espanhol 

- História 

Sesimbra 4 1 O - Artes Plásticas, variante 
Pintura 

 

Setúbal 

MC/CJ 3 1 C/Q - Educação de Infância 

MSG 1 1 C/Q - Sociologia 

MTMG 2 4 C/Q - Animador Sociocultural 

- Educação de Infância (2) 

- Património 

 

 Tendo como referência os programas das iniciativas concebidos pelos serviços 

educativos no ano lectivo 2009/2010, constatamos que é comum a indicação do museu 
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Quadro 14
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Quanto à divisão em públicos-alvo, característica do novo paradigma dos

o seu papel social através do reconhecimento da diversidade cultural, 

segmentos etários e sociais, conforme se pode verificar no Gráfico 6

Análise aos públicos-alvo das acções educativas dos serviços e

 com a maior fatia, relativamente ao público

totalidade dos museus municipais (cf. Quadro 15), com um total de 83%, 
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Tipo de actividades educativas por museu/município 
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uma preferência equilibrada entre os diferentes níveis de escolaridade, ou seja, desde o pré-

escolar ao ensino secundário. Para o público ‘Geral ou Outros Grupos Organizados’, verifica-

se uma percentagem de 7% da oferta, seguido das ‘Famílias’ com 4%. O público ‘Sénior’, 

‘Professores’ e ‘ATL’s’ são os públicos-alvo menos privilegiados na oferta de acções 

desenvolvidas pelos serviços educativos dos museus municipais em análise, com uma 

percentagem de 2% cada. Conforme o mesmo gráfico, verifica-se igualmente que estes 

serviços não conceberam iniciativas dirigidas aos públicos com necessidades educativas 

especiais, para o ano lectivo em análise. 

Quadro 15: Públicos-alvo por museu/município 

 

Município 

Públicos 

Escolar Geral ou Outros 
Grupos 

Organizados  

 

Famílias 

 

Seniores  

 

Professores 

 

ATL Pré 1º 2º 3º Secundário 

Alcochete X X X X X - - - - - 

Almada X X X X X - - - - - 

Montijo X X X X X - - X - - 

Palmela X X X X X X X - - - 

Seixal X X X X X X X - X X 

Sesimbra X X X - - - - - - - 

Setúbal 

MS/CJ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

MTMG X X X X X X - - - - 

MSG X X X X X X - - - - 

 

 Deste modo, concluímos que a criação dos Museus Municipais da Península de 

Setúbal constituiu a necessária recuperação do passado através da revalorização dos 

patrimónios diversos, especificamente atribuídos às comunidades locais e capazes de renovar 

os valores identitários das populações. Na sua grande maioria, as equipas técnicas presentes 

na origem dos museus não conceberam um programa museológico, denunciando a falta de um 

documento próprio que oriente e sustente a sua existência. Por outro lado, reflexo de uma 

vaga e incompleta definição sobre a gestão dos museus municipais no Decreto-Lei nº159/99 
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de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências 

para as autarquias locais, verificámos uma multiplicidade de expressões orgânicas e de 

inserção interna destes serviços museológicos, assim como, devido à omissão na Lei-Quadro 

dos Museus Portugueses de 19 de Agosto de 2004, assiste-se a uma variedade constitutiva das 

equipas dos serviços educativos. Por sua vez, a educação nestes museus é concebida 

essencialmente no âmbito da Educação Patrimonial e dirige-se preferencialmente ao público 

escolar, sendo que a maioria das acções educativas são de carácter lúdico e criativo, atentas às 

premissas educacionais. 
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PARTE III – A EDUCAÇÃO �O ECOMUSEU MU�ICIPAL 

DO SEIXAL. UM ESTUDO DE CASO 
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Capítulo 4 – O Ecomuseu ao longo do tempo 

 A segunda parte do trabalho será dedicada ao estudo de caso sobre o Ecomuseu 

Municipal do Seixal. Neste quarto capítulo do trabalho, pretende-se contextualizar 

historicamente este museu através dos acontecimentos mais marcantes, da sua inserção no 

organograma da Câmara Municipal do Seixal e da sua organização interna. Posteriormente, 

será apresentada uma caracterização geral do Serviço Educativo, tendo em conta a oferta 

educativa ao longo do tempo. 

4.1. Breve contextualização histórica 

 A vontade política para a criação de um museu no concelho do Seixal configurou-se 

na campanha de levantamento do património histórico e cultural, que decorreu entre 1979 e 

1982, e através da criação de Núcleos de Munícipes que sensibilizavam a população local 

para a recolha e documentação dos bens patrimoniais. Desta forma, o museu privilegiou desde 

logo uma relação dinâmica entre os técnicos, os autarcas e os diferentes sectores da 

população, que trabalhavam articuladamente no levantamento dos elementos arqueológicos, 

etnográficos, rurais, náuticos, industriais e arquitectónicos, e promovendo medidas de 

salvaguarda in situ (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2000a; Nabais, 1998). Em Abril de 1982, 

António Nabais elaborou o programa museológico do Museu Municipal, tendo sido aprovado 

por unanimidade no mês seguinte. Por conseguinte, o primeiro museu do concelho é 

inaugurado a 18 de Maio de 1982 prevendo uma constituição polinucleada dedicada ao 

homem e ao meio. Um ano depois, Hugues de Varine, na época o presidente do Instituto 

Franco-Português em Lisboa, teve contacto com a experiência museológica do Seixal e 

destacou-a, designando-a de ‘ecomuseu’ por considerar que no museu se encontrava as 

características deste novo tipo de museu integral. A Câmara Municipal do Seixal aceitou este 

reconhecimento e adoptou a nova designação e, desse modo, o Ecomuseu Municipal gozou de 

um impacto mediático, por ter sido o primeiro do género a constituir-se em Portugal. Esta 

nova prática autárquica estimulou outras Câmaras Municipais a fazerem o mesmo e ao 

Ecomuseu foram solicitadas ajudas técnicas tanto por parte das autarquias, como foi o caso de 

Alcochete, como pelo próprio Instituto Português do Património Cultural (IPPC) ([NdA] 

Nabais, 2000).  
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 Desde logo que a equipa técnica do museu, inspirada no pressuposto dos ‘ecomuseus’, 

se empenhou em salvaguardar in situ os elementos patrimoniais e identitários das 

comunidades locais através da preservação e, sempre que lhes foi possível, através da 

musealização, numa lógica interpretativa do território. Desse modo, foram preservados e 

musealizados: fornos de cerâmica romanos, uma necrópole medieval-moderna, um estaleiro 

naval, três embarcações tradicionais, um moinho de maré e um conjunto de edifícios 

pertencentes a uma fábrica de cortiça. Todos estes elementos patrimoniais constituem alguns 

dos núcleos do Ecomuseu, que estão dispersos no território administrativo da tutela, tal como 

se pode verificar na Figura 5. 

 
 

Figura 5: Identificação dos núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal do Seixal no mapa do concelho 4 
                                                           
4 Mapa facultado pelo Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu Municipal do Seixal. 



 

 

 

 Deste modo, a estrutura territorial descentralizada assumida pelo Ecomuseu 

Municipal, integra sete sítios constituídos por cinco núcleos museológicos

em Arrentela, o Núcleo da Mundet, o Núcleo da Qu

Romana da Quinta do Rouxinol e o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios; e dua

extensões, a antiga Fábrica d

ainda, três embarcações tradicionais como recursos, 

Arrentela. Apesar do Núcleo da Mundet reunir no seu interior a maioria dos serviços internos 

do Ecomuseu, nenhum dos núcleos ou extensões do Ecomuseu pretende ter um papel central 

na comunicação expositiva, tal como 

correspondem ao contexto original do sítio ou ao conjunto edificado ou, ainda, à sua 

localização e função, pretendendo equivaler a cada núcleo, uma temática ou ár

(Filipe, 1996). Desta forma, conseguimos distinguir os seguintes campos temáticos de 

actuação do Ecomuseu Municipal: 

industrial e património náutico e flúvio

 Quanto à sua integração

Figura 6, o Ecomuseu Municipal insere

Ecomuseu Municipal do 

Departamento de Cultura, Educação e Juventude

Juventude da Câmara Municipal do Seixal

 

Figura 6: Inserção do Ecomuseu Municipal do Seixal no organograma da Câmara Municipal

Sector de Recursos Físicos, 
Materiais e Transportes

Deste modo, a estrutura territorial descentralizada assumida pelo Ecomuseu 

Municipal, integra sete sítios constituídos por cinco núcleos museológicos

em Arrentela, o Núcleo da Mundet, o Núcleo da Quinta da Trindade, o Núcleo da Olaria 

Romana da Quinta do Rouxinol e o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios; e dua

a antiga Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços e a Quinta de S. Pedro; gere, 

ainda, três embarcações tradicionais como recursos, nomeadamente 

Arrentela. Apesar do Núcleo da Mundet reunir no seu interior a maioria dos serviços internos 

nenhum dos núcleos ou extensões do Ecomuseu pretende ter um papel central 

na comunicação expositiva, tal como sublinha Graça Filipe (2009
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 Seixal (DPHN/EMS), sendo uma das divisões geridas pelo 
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e da Câmara Municipal do Seixal. 

 
Inserção do Ecomuseu Municipal do Seixal no organograma da Câmara Municipal

Pelouro da Educação, Cultura, 
Turismo e Juventude

Departamento da 
Cultura, Educação e 

Juventude

Divisão de Educação

Divisão de Acção 
Cultural

Divisão de Biblioteca 
e Arquivo Histórico

Divisão do Património 
Histórico e Natural

Gabinete de 
Turismo

Sector de Recursos Físicos, 
Materiais e Transportes

73 

Deste modo, a estrutura territorial descentralizada assumida pelo Ecomuseu 

Municipal, integra sete sítios constituídos por cinco núcleos museológicos, o Núcleo Naval 

inta da Trindade, o Núcleo da Olaria 

Romana da Quinta do Rouxinol e o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios; e duas 

a Quinta de S. Pedro; gere, 

 do Núcleo Naval da 

Arrentela. Apesar do Núcleo da Mundet reunir no seu interior a maioria dos serviços internos 

nenhum dos núcleos ou extensões do Ecomuseu pretende ter um papel central 

Filipe (2009). As designações 

correspondem ao contexto original do sítio ou ao conjunto edificado ou, ainda, à sua 

localização e função, pretendendo equivaler a cada núcleo, uma temática ou área disciplinar 

). Desta forma, conseguimos distinguir os seguintes campos temáticos de 

ónio histórico e arqueológico; património técnico e 

conforme se pode verificar na 

Divisão de Património Histórico e Natural/ 

(DPHN/EMS), sendo uma das divisões geridas pelo 

do Pelouro da Educação, Cultura, Turismo e 

 

Inserção do Ecomuseu Municipal do Seixal no organograma da Câmara Municipal 



 

 

 

 Quanto à sua gestão interna, o Ecomuseu gere uma equipa de aproximadamente 45 

pessoas, repartidas por serviços que vão desde a área d

conservação, exposição, difusão e educação

como refere a anterior chefe

Figura 

 O Ecomuseu integra

Conselho Internacional de Museus (International Council of Museums 

Internacional para a Conservaçã

Portugal é a Associação Portuguesa par

Internacional de Museus Marítimos (ICMM); o Património Marítimo Europeu (European 
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(AMMM); e a organização nacional Associação para o Desenvolvimento da Conservação e 

Restauro (ADCR). Tem também alguns proto

nomeadamente o protocolo de cooperação com o Centro de Arqueologia de Almada

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação
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Quanto à sua gestão interna, o Ecomuseu gere uma equipa de aproximadamente 45 

serviços que vão desde a área da investigação, documentação, 

conservação, exposição, difusão e educação, num modelo sistémico de gestão evolutivo, t

como refere a anterior chefe da divisão Graça Filipe (Filipe, 2005). (cf. Figura 7)

Figura 7: Estrutura interna do Ecomuseu Municipal do Seixal
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Quanto à sua gestão interna, o Ecomuseu gere uma equipa de aproximadamente 45 

investigação, documentação, 

, num modelo sistémico de gestão evolutivo, tal 

(cf. Figura 7) 

 

Estrutura interna do Ecomuseu Municipal do Seixal 
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Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa; e no projecto EQUAL – Rotas de Cerâmica. 

 O Ecomuseu Municipal do Seixal tem como missão investigar, conservar, documentar, 

valorizar, interpretar e difundir, sempre que possível in situ, testemunhos representativos do 

Homem e do meio, reportados a um território e à envolvente social em que se insere, 

contribuindo, dessa forma, para a construção e para o enriquecimento das memórias 

colectivas, no reforço das identidades locais assentes em recursos patrimoniais e no 

desenvolvimento sustentado do concelho (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2000a; Filipe, 

1999). 

4.2. O Serviço Educativo 

 No que diz respeito particularmente ao Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal, 

sabemos que desde a origem do museu que lhe estava destinado um lugar na dinâmica 

museológica embora, como Graça Filipe (2000a) salienta, não estivesse previsto no programa 

museológico de 1982, a admissão de técnicos especializados no trabalho educativo do museu. 

Actualmente, a equipa do Serviço Educativo é constituída por três técnicas inseridas no 

quadro do pessoal da Câmara Municipal do Seixal, duas que colaboram com o Ecomuseu 

sensivelmente há vinte anos e a terceira, a coordenadora do serviço, há 17 anos, com 

formações de base nas áreas da História e das Línguas.  

 A área educativa do Ecomuseu Municipal do Seixal, conforme consta no seu 

regulamento, assume-se no papel de interface entre o Ecomuseu e os seus públicos e tem 

como missão promover a Educação Patrimonial centrada nos núcleos, extensões e outros 

recursos patrimoniais como, por exemplo, a Carta do Património do concelho do Seixal, 

através da coordenação e promoção de um programa de iniciativas, nomeadamente por meio 

de acções e projectos de interpretação, comunicação e valorização do património natural e 

cultural e, deste modo, contribui para a promoção da cidadania e do desenvolvimento da 

interacção com as comunidades (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2009). 



 

 

 

Gráfico 7: Tipo de actividades 
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Gráfico 8: Público-alvo das actividades 
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Finalmente, e somente com 4%, temos o públ

Através do Quadro 16, obtemos uma visão mais detalhada 

os diferentes públicos-alvo no período temporal em análise.
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alvo das actividades oferecidas pelo Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal
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Finalmente, e somente com 4%, temos o público com ‘Necessidades E

temos uma visão mais detalhada sobre a oferta d

alvo no período temporal em análise. 

das iniciativas do Serviço Educativo do Ecomuseu, distribuído no período temporal 
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oferecidas pelo Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal, no período 
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 Assim, verificamos que as ‘Escolas’ e os ‘Adultos’ são os públicos-alvo eleitos ao 

longo dos dezasseis anos em análise; o público ‘Juvenil’ e ‘Famílias’ foram adicionados à 

categoria ‘Adultos’ em momentos específicos, primeiro o ‘Juvenil’ em 1997 e depois as 

‘Famílias’ em 2004, passando a designar-se, respectivamente, de ‘Público Adulto e Juvenil’ e 

‘Público Adulto, Juvenil e Famílias’; os ‘Professores/Educadores’ foram perdendo algum 

fulgor, talvez pela falta de adesão às iniciativas propostas pelo Serviço Educativo a esta fatia 

da população do Seixal; os ‘ATL’s’ começaram a ser considerados como públicos potenciais 

nomeadamente nas férias escolares; e, finalmente, o público com ‘Necessidades Educativas 

Especiais’ tem somente incidência nos primeiros 3 anos civis em análise, fruto de um projecto 

de continuidade com a CERCISA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas – Almada), intitulado Clube de Jardinagem e Horticultura.  

 Para a realização das acções educativas e numa relação de proximidade com a 

comunidade escolar, a equipa do Serviço Educativo do Ecomuseu tem elaborado diversos 

materiais pedagógicos, designadamente os Dossiers Didácticos, Materiais de Apoio do 

Serviço Educativo e duas edições com histórias criadas para duas acções educativas 

específicas. Os primeiros foram concebidos com a colaboração de professores de matemática 

e através dos materiais que os professores desenvolveram na Oficina de Formação de 

Materiais Didácticos no âmbito da Educação Patrimonial, promovida pelo Ecomuseu e 

resultado de uma parceria com dois Centros de Formação e de Associações de Escolas do 

Concelho. O propósito destes dossiers, essencialmente destinados ao público escolar, está 

assente nas premissas da Educação Patrimonial, ou seja, através dos bens patrimoniais 

estimula-se o olhar sobre o património e os alunos procuram responder a questões ou realizam 

pequenos exercícios e, desse modo, o Serviço Educativo promove a salvaguarda e a 

valorização do património. As fichas, que constituem os dossiers, são utilizadas em algumas 

das iniciativas e distribuídas na reunião preparatória que a equipa do Serviço Educativo tem 

com os professores antes da visita e, posteriormente, ao grupo de alunos já no contexto 

museológico. Podem também ser descarregadas via on-line, através da página Web do 

Ecomuseu [http://www2.cm-seixal.pt] para que, deste modo, haja a possibilidade de qualquer 

professor as utilizar livremente com os seus alunos. Deste modo, são cincos os dossiers 

didácticos concebidos pela equipa da área educativa do Ecomuseu, como se pode verificar: 
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• Dossier Didáctico nº 1, A pesca e as secas de bacalhau do Seixal (Rodrigues e 

Catarino, 2003) 

• Dossier Didáctico nº2, Descobertas matemáticas no Ecomuseu Municipal do Seixal 

(Costa et alt, 2005) 

• Dossier Didáctico nº 3, A pé pelo Concelho do Seixal: Arrentela e Seixal (Costa et 

alt, 2006) 

• Dossier Didáctico nº 4, Júcleos urbanos antigos do concelho do Seixal: Amora, 

Arrentela e Seixal, (Costa, Santos e Filipe, 2007) 

• Dossier Didáctico nº 5, A pé pelo concelho do Seixal: Amora (Costa, Apolinário e 

Campos, 2008a) 

 Cada dossier tem informações relativamente ao enquadramento escolar, através de um 

quadro que conjuga as competências gerais e experiências de aprendizagem; contém, 

igualmente, fichas de exploração e interpretação dos núcleos museológicos ou urbanos; uma 

ficha a ser preenchida na reunião preparatória (com os dados pessoais do Professor, questões 

que procuram perceber as expectativas e como tomou conhecimento das actividades e dados 

relativos à inscrição na actividade); fichas com informações úteis para a participação nas 

actividades; sugestões de recursos e de actividades a desenvolver em diferentes contextos 

(referências bibliográficas disponíveis no CDI ou sugestões de outras visitas ou realização de 

trabalhos e projectos); assim como, uma ficha de avaliação para o aluno e para o professor a 

serem preenchidas depois da actividade. Recentemente, foram elaboradas mais duas fichas de 

apoio às acções educativas do Serviço Educativo: Jogando a Pares e Quiz de Barcos (Costa, 

2009a e 2009b). Com a edição destas fichas e dos dossiers, tal como refere Carla Costa et alt 

(2005, 2006), o Serviço Educativo procura sublinhar o aproveitamento didáctico do 

património local e, dessa forma, servir a comunidade educativa e contribuir para o 

aprofundamento das interacções Comunidade-Escola-Ecomuseu. No Anexo I pode-se 

observar com atenção, um exemplo de um dos dossiers didácticos, designadamente o Dossier 

nº 2, Descobertas Matemáticas no Ecomuseu Municipal do Seixal. 

 Nesta mesma relação entre o património concelhio e a comunidade educativa, foram 

concebidos e disponibilizados um conjunto de Materiais de Apoio do Serviço Educativo 

(Filipe et alt, 1995) constituídos por textos de apoio, fichas temáticas, guiões e fichas de 

registo para o aluno, fichas de caminhada à descoberta, fichas de pintura, jogo de perguntas e 

respostas. Deste modo, o Serviço Educativo disponibiliza aos professores dos alunos do 1º, 2º 
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e 3º Ciclos do Ensino Básico, uma panóplia de materiais didácticos para a descoberta do 

património concelhio, nomeadamente através da cerâmica romana, da reserva natural do Tejo, 

dos aspectos geológicos, do moinho de maré, da fábrica da pólvora, etc., divididos por nível 

escolar. No Anexo II mostra-se como exemplo, um dos temas abordados nestes materiais 

pedagógicos.  

 

Figura 8: Edições do Serviço Educativo: O Ratinho de Cortiça e Um Perna-Longa no Moinho 

 Com o objectivo de complementar as acções educativas nos núcleos museológicos, o 

Serviço Educativo editou duas histórias ilustradas (cf. Figura 8) como instrumento de apoio às 

visitas temáticas com o mesmo nome: O Ratinho de Cortiça (Correia e Costa, 2009)5 e Um 

Perna-Longa no Moinho (Apolinário, Costa, Silveira, Campos, 2009). Ambas as histórias são 

dinamizadas por meio de um teatro de fantoches que dão o mote para conhecer os acervos dos 

núcleos museológicos, o Núcleo da Mundet e o Moinho de Maré de Corroios 

respectivamente, através de uma visita orientada. No final da visita cada aluno leva um 

exemplar para a escola/casa com o propósito de que a história possa ser contada novamente e 

pintada, pois algumas das ilustrações foram deixadas em branco. 

 O Ecomuseu Municipal do Seixal previu desde a sua abertura ao público, um serviço 

destinado à educação que comunicasse todo o vasto património concelhio e, desde logo, a sua 

missão educativa alicerçou-se nos princípios da Educação Patrimonial. Ao longo dos anos, a 

área educativa do Ecomuseu concebeu as suas iniciativas para o público em geral, oferecendo 

um leque de possibilidades que vão desde a visita guiada ou orientada, oficinas e ateliers, 

assim como, passeios temáticos, entre outras. Como forma de estabelecer uma relação 

                                                           
5 Tanto a história como a visita O Ratinho de Cortiça surgiram no âmbito do estágio realizado no Ecomuseu por 
Daniela Correia, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (cf. Instituto Museus e Conservação 
(2010) Edições Museus da RPM. Museus em Rede, Boletim da Rede Portuguesa de Museus, nº 35, p.18) 
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próxima com a comunidade escolar, e procurando corresponder às necessidades dos 

professores, o Serviço Educativo concebeu diversos instrumentos pedagógicos, 

nomeadamente os dossiers didácticos, divididos por temas e constituídos por fichas 

pedagógicas, um conjunto de materiais de apoio educativo que procuram o reconhecimento do 

património concelhio por parte dos grupos escolares e, finalmente, uma linha de edição de 

histórias, que estabelecem uma relação de mediação com os núcleos museológicos. 
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Capítulo 5 – Discursos e práticas sobre o lugar e o papel da educação 

 O último Capítulo é dedicado à análise de conteúdo dos métodos de recolha utilizados 

para responder às questões de partida e concretizar os objectivos deste estudo, ou seja, 

perceber qual o lugar e o papel da educação nos museus municipais através do estudo de caso 

sobre o Ecomuseu Municipal do Seixal. Como referimos anteriormente, a análise de conteúdo 

permite a passagem da descrição à interpretação, através da atribuição de sentido às 

características que foram identificadas no material recolhido. Deste modo, iremos considerar 

essencialmente os discursos dos protagonistas, pelo facto de se aceder directamente aos seus 

próprios pensamentos sobre a problemática em estudo. Todavia, a apresentação da nossa 

interpretação será sustentada pelos dados recolhidos na documentação e nas observações. 

 Assim, relembramos as perguntas de partida que originaram o guião das entrevistas 

realizadas ao actual e à anterior responsável pela gestão do Ecomuseu Municipal e à actual 

coordenadora do Serviço Educativo. Enunciamos, igualmente, quais os indicadores às 

respostas que pretendemos encontrar com cada uma das perguntas. 

Quadro 17: Indicadores às perguntas de partida 

Perguntas de Partida Indicadores 

Qual o papel do Ecomuseu na comunidade onde se 
insere? 

Noções dos protagonistas sobre o papel que um museu 
municipal deve assumir na comunidade onde se insere 

Qual o papel do Serviço Educativo, quando se 
pretende oferecer acções educativas de qualidade? 

Noções sobre a função de um serviço educativo na 
mente dos próprios actores 

Quais as principais dificuldades que o Serviço 
Educativo do Ecomuseu encontra para a concretização 
dos seus objectivos? 

Elementos que concorrem para a dificuldade em 
cumprir a missão educativa de um serviço educativo 
de um museu municipal 

Quais os desafios e expectativas que se colocam ao 
Serviço Educativo para o futuro? 

Desafios que se colocam no futuro de um serviço 
educativo, na expectativa de superar as dificuldades 
apontadas 

 

 A análise que se apresenta neste Capítulo está dividida em dois pontos. Primeiro 

apresenta-se a nossa interpretação sobre o que os protagonistas pensam acerca do papel do 

Ecomuseu Municipal na comunidade onde se insere, correspondendo à primeira pergunta que 

iremos tentar responder. Seguidamente, ensaiaremos a resposta às seguintes perguntas, 

fazendo a interpretação acerca do que os protagonistas pensam sobre o que é a função de um 
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serviço educativo, identificando as dificuldades que os actores encontram para a 

concretização da missão educativa e os desafios que se colocam ao futuro do Serviço 

Educativo.  

 Os discursos elaborados em resposta às nossas perguntas6, são intimamente pautados 

pelas relações que os actores estabelecem com o próprio Serviço Educativo. Assim, os 

discursos dos responsáveis pela gestão do Ecomuseu (o actual e a anterior responsável) são 

caracterizados por uma maior ligação institucional, embora o discurso da anterior Chefe da 

DPHN/EMS seja pautado por uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo Ecomuseu. 

Por sua vez, o discurso da coordenadora do Serviço Educativo, é mais dinâmico e afectivo 

pela sua ligação directa ao nosso foco de estudo. Não obstante, consideramos que as 

entrevistas respondem às nossas inquietações iniciais e, desta forma, passamos a apresentar as 

nossas interpretações. 

5.1. A relação do Ecomuseu com a comunidade 

 A primeira pergunta colocada nas entrevistas aos protagonistas do Ecomuseu 

Municipal, pretendia perceber qual deve ser o papel de um museu, tutelado por uma Câmara 

Municipal, na comunidade envolvente. As respostas dadas pelo actual chefe de Divisão e 

coordenadora do Serviço Educativo são semelhantes e reflectem a ligação ao modelo 

museológico adoptado, isto é, um museu assente no modelo território-património-população. 

Assim, compreende-se que, nos discursos dos dois actores, as palavras e ideias mais utilizadas 

estejam relacionadas com a forte ligação, colaboração e participação da comunidade local, 

quer seja na recolha, estudo, documentação, conservação e salvaguarda dos bens patrimoniais. 

Deste modo, a coordenadora do Serviço Educativo fala da “proximidade muito grande” do 

Ecomuseu com as pessoas, de um museu “voltado para a comunidade”, “envolvendo-se, 

envolvendo-as, captando-as” e na procura, junto das diferentes comunidades de uma “grande 

colaboração”. O actual Chefe de Divisão fala ainda da “ligação muito forte a um determinado 

território” e na “ligação às comunidades”; no desenvolvimento de “actividades em conjunto” 

na perspectiva de fomentar “sistemas de parceria”; nos vários níveis de “participação com a 

população”, nomeadamente na “colaboração com as escolas” para o desenvolvimento de 

projectos e, ainda, nas doações realizadas por pessoas da comunidade local.  

                                                           
6 Relembramos que as transcrições das entrevistas encontram-se no Apêndice B. 
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 Em análise aos dados recolhidos da documentação, constatamos que para o Ecomuseu 

Municipal a palavra e ideia chave que sobressai é, precisamente, a “participação”, tal como os 

dois protagonistas anteriormente enunciados também sublinham. Assim, entendemos que, 

para este museu de tutela municipal, a participação da comunidade sempre foi a premissa pela 

qual todo o seu trabalho foi orientado. Deste modo, podemos deduzir que para os 

protagonistas, o papel que um museu municipal assume na comunidade onde se insere, deve 

ser um papel que facilite a envolvência por parte das diferentes comunidades no processo de 

identificação, recolha e documentação dos bens culturais, na conservação e salvaguarda do 

património, nas dinâmicas educativas e na própria gestão do museu. Veja-se na Figura 9 um 

exemplo da participação da população, neste caso de um antigo trabalhador da Fábrica da 

Pólvora de Vale de Milhaços, que explica o funcionamento do circuito da pólvora aos 

participantes na actividade do Serviço Educativo designada O circuito da pólvora negra. 

 

Figura 9: Francisco Moura põe em funcionamento a máquina a vapor que alimenta todo o circuito da pólvora 

(Fonte: própria) 

 Embora o objectivo principal do trabalho realizado pelo Ecomuseu ao longo dos anos 

com a comunidade local, tenha sido a de envolve-la nos diferentes níveis, há dois pontos que 

se devem aqui salientar. Em primeiro lugar, tal como o entrevistado Jorge Raposo nos disse, 

apesar das intenções serem, precisamente, a participação das pessoas e de organizações locais 

na própria gestão do Ecomuseu, na prática foi difícil traduzir esta intenção porque o museu é 

tutelado por uma Câmara Municipal e a gestão é realizada pela equipa técnica municipal. Em 

segundo lugar, tal como a anterior Chefe de Divisão diz em resposta à mesma pergunta, só 

utopicamente se pode visualizar os museus emanados da vontade das pessoas. Logo, como 
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Graça Filipe sublinhou na sua dissertação de mestrado, “Seria utópico considerar que o 

museu, dirigindo-se a toda a população, pudesse recolher o interesse, e muito menos a 

participação, de todo esse universo humano.” (Filipe, 2000a:291). 

 Por outro lado, a anterior Chefe de Divisão fala-nos de dois outros factores relevantes 

para quando se fala do papel de um museu municipal, nomeadamente do Ecomuseu, na 

comunidade envolvente. Assim, Graça Filipe refere na entrevista a influência que o Ecomuseu 

exerceu na população local através do processo de “patrimonialização”. Por 

patrimonialização, o Ecomuseu Municipal entende como sendo “o processo de 

reconhecimento e de apropriação de bens culturais por uma comunidade, cuja relação com 

esses bens, de carácter cognitivo e de carácter afectivo, desenvolve a necessidade de criação 

e/ou de aplicação de recursos e de meios específicos de gestão – registo, documentação, 

conservação, interpretação, difusão e valorização ou reutilização.” (Ecomuseu Municipal do 

Seixal, 2000b: 4). Assim, como depreendemos do discurso da entrevistada Graça Filipe, 

através da própria existência de um museu municipal no concelho do Seixal e pelo trabalho 

caracterizado pelo processo da patrimonialização, a população tomou consciência do 

“património muito significativo” de que era detentora.  

 Aliado a este processo, está o segundo factor relevante referido por Graça Filipe na 

entrevista, a “Educação Patrimonial”. Este tipo de educação permitiu, através da equipa do 

Serviço Educativo, constituir uma consciência junto da população em relação ao seu 

património. Para o Ecomuseu Municipal, “A educação patrimonial, entendida enquanto 

processo educativo centrado no património cultural e natural, tem como objectivo 

proporcionar o conhecimento, apropriação e valorização da herança cultural e natural por 

parte dos cidadãos.” (Ecomuseu Municipal do Seixal, 2002a:7). Assim, tendo como referência 

estes dois factores apontados por Graça Filipe, podemos deduzir que o papel de um museu 

municipal se desenrola nos processos de salvaguarda do património cultural e natural, através 

do desenvolvimento da Educação Patrimonial e, na tomada de consciência junto das 

populações do património de que são detentoras e responsáveis por valorizar, nomeadamente 

pelos processos de patrimonialização. 

 Deste modo, concluímos que o papel de um museu municipal na comunidade onde se 

insere traduz-se na consciencialização por parte das populações do património que detêm, 
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através de um processo de reconhecimento e de apropriação dos bens culturais, que se 

pretende participado pelos diversos elementos da comunidade, embora sem a pretensão de 

contar com o interesse e motivação de todo o universo humano. O museu aparece, assim, 

como um instrumento facilitador e normalizador. Isto é, apesar da população participar no 

registo, documentação, conservação, interpretação, difusão e valorização ou reutilização do 

património, o museu é constituído por uma equipa técnica multidisciplinar que orienta as 

expectativas da população. Todo este processo é realizado através da Educação Patrimonial e, 

desse modo, o papel de um museu municipal torna-se fundamentalmente educativo.  

5.2. Serviço Educativo: relações de diálogo 

 Quando questionámos sobre o Serviço Educativo do Ecomuseu, procurámos perceber 

o pensamento dos actores acerca da função de um serviço educativo, tendo em vista a 

realização de acções educativas de qualidade, e identificar quais os principais obstáculos que 

aquele serviço encontra para cumprir a missão educativa e quais os desafios que se colocam 

no futuro, na expectativa de ultrapassar as dificuldades encontradas.  

 Em resposta à pergunta “Para si, qual o papel do Serviço Educativo do Ecomuseu 

Municipal do Seixal?”, os protagonistas concordam unanimemente sobre o papel importante e 

fundamental que um serviço educativo desenrola numa instituição cultural, como é o caso de 

um museu. Mais, para os entrevistados, um serviço educativo não deve assumir um lugar 

privilegiado se não existirem recursos de investigação e de interpretação/exposição, tal como 

salienta a entrevistada Graça Filipe. Para os protagonistas, o papel de um serviço educativo é 

“tão importante como o de qualquer outro serviço do museu” (Carla Costa) e deve trabalhar 

de uma “forma articulada” (Carla Costa) e “em conjugação” (Jorge Raposo) com todos os 

outros serviços e áreas funcionais do museu. São também várias as referências encontradas na 

documentação recolhida, referindo que a vertente educativa do Ecomuseu deverá constituir 

uma linha de articulação entre as funções museológicas, nomeadamente a conservação, a 

investigação, a documentação, a interpretação e a comunicação. Nos documentos analisados, 

também se refere a importância do papel educativo de um museu na educação formal e não-

formal dos públicos e cidadãos que, segundo Graça Filipe (2002), deverá ser assumido de 

uma forma global e transversal por todos os profissionais que intervêm no trabalho do museu.  
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 O entrevistado Jorge Raposo refere ainda outro elemento funcional do serviço 

educativo e que encontramos, igualmente, nos dados recolhidos da documentação consultada, 

nomeadamente o papel de interface que aquele serviço deve assumir com os públicos e 

utilizadores, através da utilização de mecanismos de comunicação que “permitam partilhar o 

trabalho interno” (Jorge Raposo). Ou seja, o Serviço Educativo do Ecomuseu deve estabelecer 

uma relação entre o acervo e o património com os públicos e utilizadores, promovendo a 

acção cultural do Ecomuseu através da interpretação e difusão do património cultural e natural 

do concelho do Seixal e gerindo a comunicação através de técnicas de mediação (Filipe, 1999 

e 2002).  

 Na análise que efectuámos à documentação, encontrámos ainda outros dados que 

podemos interpretá-los como funções ou competências de um serviço educativo. Assim, um 

serviço educativo deve: 

• Contribuir para a promoção da cidadania (Filipe, 2009); 

• Sensibilizar e transmitir à população, conhecimentos e instrumentos de análise crítica 

e de acção informada (Filipe, 1999), cujo objectivo é a salvaguarda e divulgação do 

património cultural e natural (Ecomuseu Municipal do Seixal, 1998); 

• Estabelecer relações com diversas entidades locais, tirando benefício através da 

participação da população na organização de actividades culturais (Filipe, 2000a); 

• Responder às necessidades da comunidade escolar e dos sectores de públicos 

diversificados (Filipe, 1993); 

• Avaliar e aprofundar a interacção com os públicos-alvo privilegiados, nomeadamente 

com os públicos escolares (Filipe, 2002). 

 Assim, através dos discursos dos protagonistas, chegamos à conclusão de que o papel 

de um serviço educativo é importante e fundamental e a sua função e missão educativa deve 

ser exercida em articulação com todos os serviços e áreas funcionais de um museu. O papel 

educativo de um museu, embora seja da responsabilidade do serviço educativo, deve ser 

assumido por todos os profissionais que intervêm no trabalho de um museu. O serviço 

educativo deve ainda assumir um papel de interface entre o trabalho interno do museu e os 

públicos, através da interpretação e promoção do património cultural e natural do concelho, 

do estabelecimento de relações com diferentes grupos e entidades locais, sensibilizando a 
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população para a salvaguarda patrimonial e estabelecendo com ela relações de parceria e 

colaboração nas actividades culturais, promovendo a cidadania e respondendo às necessidades 

dos públicos, nomeadamente através de uma avaliação da interacção destes com o museu. 

 O papel de um serviço educativo tem em conta a realização de acções educativas de 

qualidade. Deste modo, quisemos saber quais são os elementos que conferem qualidade às 

acções educativas do Ecomuseu Municipal, através dos discursos dos próprios actores. Cada 

entrevistado apontou elementos diversos mas que, segundo a nossa interpretação, se 

complementam. Assim, a coordenadora do Serviço Educativo referiu determinados factores 

ligados sobretudo à sua experiência profissional no campo de acção, nomeadamente as 

componentes lúdicas, de exploração, de descoberta e de autonomia presentes nas acções 

educativas; a adopção de estratégias de exploração didáctica e pedagógica; e, finalmente, a 

experiência directa seguindo os objectivos da perspectiva hand´s on. Deste modo, tal como é 

referido num artigo publicado no Boletim Ecomuseu Informação (Ecomuseu Municipal do 

Seixal, 2003), também nós constatamos o interesse da equipa do Serviço Educativo em 

realizar actividades que procuram educar o olhar e estimular a criatividade e que contribuem 

para o cruzamento de saberes e viabilizam a aprendizagem de conceitos num contexto 

experimental.  

 Todos os aspectos que a coordenadora do Serviço Educativo refere como elementos 

que conferem qualidade às acções educativas do Serviço Educativo do Ecomuseu, foram 

facilmente detectáveis nas observações que realizámos a um leque variado de actividades. Em 

todas as acções que observámos verificámos que, de um modo mais ou menos explícito, 

estavam presentes as componentes lúdicas, nomeadamente na realização de jogos didácticos; 

as componentes de exploração, descoberta e autonomia, através da realização de tarefas quer 

no interior do espaço museológico, quer no exterior. Veja-se, por exemplo, a Figura 10 em 

que as crianças na actividade Dominó de Cereais reconhecem as diferenças entre os vários 

cereais e a Figura 11 onde jovens do 8º ano de escolaridade medem o perímetro a um sobreiro 

na actividade Descobertas Matemáticas na Mundet. 
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Figura 10 e 11: Criança coloca uma peça no jogo Dominó de Cereais; Jovens medem o perímetro de um 

sobreiro (Fonte: própria) 

 Como exemplo da opção pela equipa do Serviço Educativo, pela adopção de 

estratégias de exploração didáctica e pedagógica na realização de acções educativas, 

apontamos a utilização das fichas que constituem os Dossiers Didácticos7. Contudo, podemos 

ainda referir outros dois exemplos que observámos nas acções educativas e que procuraram 

explorar o olhar e estimular a criatividade, nomeadamente na actividade O Ratinho de Cortiça 

em que um grupo de crianças do 1º ano de escolaridade descobriram a textura do sobreiro 

através de uma técnica de expressão plástica e quando outro grupo de crianças, do mesmo 

nível de escolaridade, observaram e desenharam o Moinho de Maré de Corroios através da 

pintura do mesmo (cf. Figura 12 e 13). 

  

Figura 12 e 13: Crianças descobrem a textura do tronco de um sobreiro na iniciativa O Ratinho de Cortiça; 

Crianças desenham o Moinho de Maré de Corroios na iniciativa Quem ao moinho vai, a pintar sai  

(Fonte: própria) 

                                                           
7 Relembramos que um dos conjuntos de fichas elaborado pela equipa do Serviço Educativo, nomeadamente 
Descobertas Matemáticas no Ecomuseu Municipal do Seixal, consta do Anexo I. 
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 No que diz respeito às dificuldades que o Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal 

do Seixal encontra para a concretização dos seus objectivos, mais uma vez os protagonistas 

concordam em alguns factores e apontam outros complementando, assim, a nossa 

interpretação sobre esta questão. Referimos também que algumas das respostas dadas a outras 

perguntas, nomeadamente pela coordenadora do Serviço Educativo e pela anterior Chefe de 

Divisão, foram pontuadas pela constatação de outras dificuldades para além das enumeradas 

nas respostas à pergunta agora em análise. Assim, o actual Chefe de Divisão Jorge Raposo, 

identifica a “estrutura descentralizada” como um obstáculo, pois a este tipo de estruturas 

exigiria a constituição de equipas maiores e, pelo contrário, levanta dificuldades logísticas e 

de recursos humanos. Sobre este tópico, a coordenadora do Serviço Educativo reconhece a 

dificuldade logística e de recursos humanos para atender a todos os pedidos e em todos os 

núcleos e extensões museológicas que constituem o Ecomuseu e refere ainda que esta 

“estrutura complexa”, aliada à inexistente imagem de marketing, não ajuda ao 

reconhecimento da própria instituição por parte da população e a identificação desta com o 

museu.  

 A complexidade da estrutura museológica do Ecomuseu Municipal está aliada a outra 

dificuldade que a entrevistada Graça Filipe identifica, precisamente a “multiplicidade de 

patrimónios”. Este factor tem exigido à equipa do Serviço Educativo um esforço acrescido ao 

longo dos anos e que a entrevistada Carla Costa reconhece como um constrangimento no 

trabalho do SE pela “diversidade de áreas”. Contudo, quando perguntámos sobre o papel deste 

serviço à anterior Chefe de Divisão, Graça Filipe refere que, apesar do esforço exigido ao 

Serviço Educativo ao trabalhar com a multiplicidade de patrimónios, este serviço, no entanto, 

“é talvez a área menos valorizada, mesmo do exterior”. 

 Outro elemento que Graça Filipe e Carla Costa reconhecem como obstáculo para a 

concretização da missão educativa do Ecomuseu, prende-se com a precariedade na realização 

de instrumentos de relação com os públicos, nomeadamente na renovação e concretização de 

exposições e na recuperação de espaços museológicos “pouco trabalhados do ponto de vista 

do conforto para os públicos” (Graça Filipe). Como Carla Costa refere, este é um obstáculo 

que “tem consequências ao nível da captação de novos públicos ou mesmo de fidelização de 

outros”. Este constrangimento pode ser uma consequência, como sublinha a entrevistada 
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Graça Filipe, da “fasquia sempre elevada” para a realização dos objectivos do Ecomuseu, “a 

par da lentidão” na sua concretização. 

 O actual Chefe de Divisão também refere a necessidade das actividades educativas 

serem desenvolvidas em colaboração com outros serviços do Ecomuseu. Contudo, estes 

mecanismos de trabalho interno carecem de um aperfeiçoamento. A coordenadora do Serviço 

Educativo refere ainda, o facto de a sua equipa não dispor de mais tempo para trabalhar, 

conceber e programar as iniciativas em conjunto. Aliás, este constrangimento levou o Serviço 

Educativo a tomar opções, particularmente na disponibilidade da oferta ao público escolar do 

concelho, tal como Graça Filipe (1996) salientou: “Extraordinariamente bem recebido pelos 

públicos, tornou-se necessário rever a divulgação e a gestão das ofertas, uma vez que não 

conseguimos dar resposta a todas as solicitações, sujeitando os serviços a um pesado trabalho 

administrativo.” (Filipe, 1996:82). Actualmente, o Serviço Educativo do Ecomuseu tem em 

oferta iniciativas para o público escolar em apenas dois dias por semana. 

 No decorrer da entrevista com a coordenadora do Serviço Educativo, constatámos que 

a falta de instrumentos de avaliação para o estudo de públicos, é outra das dificuldades que 

este serviço tem encontrado para a concretização dos seus objectivos. Nesta óptica, também 

Graça Filipe refere a necessidade da realização de estudos de carácter avaliativo, mas não só 

de públicos. Para Graça Filipe, o percurso do Ecomuseu de quase duas décadas deveria ser 

avaliado, nomeadamente através da autarquia e do município, pela interacção entre a área 

patrimonial e outras áreas de desenvolvimento local; na avaliação de todo o processo 

museológico desde a adopção da designação “ecomuseu”, ouvindo, inclusive, a população; e, 

por último, perceber como é que o processo e metodologia adoptada, particularmente através 

da Educação Patrimonial, influenciaram a própria comunidade local e as opções do trabalho 

da autarquia nas outras áreas. 

 Finalmente, identificámos uma outra ordem de obstáculos no discurso de Graça Filipe, 

embora não concretamente em resposta à pergunta agora em análise, mas que diz respeito à 

relação do Ecomuseu com a Tutela, nomeadamente na definição da missão educativa. Como 

nos disse Graça Filipe: 

Parece-me que na área museológica há uma tendência para responsabilizar demasiado 

as equipas técnicas e os responsáveis por essas equipas às vezes também se deixam 
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responsabilizar mais do que deviam pelo trabalho. Porque de facto as tutelas têm de ser 

muito responsabilizadas. E, dito isto, é verdade que no caso do Ecomuseu – e eu 

assumo que estou a dizer isto – quando queríamos (ou queremos) pensar no que é que 

nos havia sido imposto pela tutela, é difícil de responder, não conseguimos chegar lá. 

(Graça Filipe) 

 Assim, através do Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal podemos concluir que, 

as principais dificuldades que um serviço educativo de um museu municipal pode encontrar 

para a concretização dos seus objectivos, são: 

• A indefinição da missão educativa por parte da Tutela e a sua consequente 

desresponsabilização; 

• A lentidão na concretização de objectivos, nomeadamente na renovação e realização 

de novos instrumentos de interpretação/exposição para os públicos; 

• A complexa e pesada estrutura descentralizada que proporciona problemas de ordem 

logística e humana; 

• A multiplicidade de áreas patrimoniais; 

• A pouca disponibilidade para o desenvolvimento de novas acções educativas; 

• A diminuição da oferta educativa; 

• A inexistência de práticas de avaliação. 

 Finalmente, em resposta à última pergunta, sobre os desafios e expectativas que os 

protagonistas esperam para o futuro, verificámos que na sua maioria procuram encontrar uma 

solução para alguns dos constrangimentos já enumerados. Assim, o entrevistado Jorge Raposo 

encontra como um grande desafio, a necessidade do Ecomuseu responder a uma série de 

projectos que implicam a expansão da própria estrutura, já por si complexa como os 

protagonistas assim adjectivaram. A entrevistada Graça Filipe refere, nesta mesma óptica, o 

necessário reajustamento dos recursos de acordo com o que a tutela queira atribuir a esses 

diferentes projectos. A mesma protagonista fala-nos que seria um desafio aproveitar todo o 

trabalho de investigação já realizado pela equipa do Ecomuseu, nomeadamente nos anos 90, e 

fazer a devolução dos recursos patrimoniais à população através de exposições, edições e 

reaproveitamento dos espaços visitáveis. Por sua vez, a coordenadora do Serviço Educativo 

propõe como desafio a formação contínua da sua equipa, devido à multiplicidade de áreas 

patrimoniais e, como expectativa, a monitorização do trabalho daquele serviço, quer ao nível 
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de estudos de públicos quer ao nível do próprio trabalho interno. Num plano mais prático, 

considera como desafios a mudança de paradigma do comportamento actual dos jovens e a 

alteração ou não do próprio modelo de programação para o público escolar. 

 Carla Costa refere ainda, como desafio e expectativa para o Serviço Educativo, a 

diversificação de públicos, particularmente na forma como se pode chegar a outros públicos 

que não os escolares pois, como refere na resposta à nossa pergunta, a programação do 

Serviço Educativo têm “um peso considerável de público escolar”. Para a anterior Chefe de 

Divisão, este também é um desafio que se coloca ao Serviço Educativo e, como solução, 

indica a constituição de um sistema de parcerias com outras entidades, incluindo voluntários. 

Para a entrevistada Graça Filipe, à semelhança do que aconteceu no passado, quando 

Professores trabalharam com o Serviço Educativo em regime de voluntariado, este seria um 

sistema propício para aquela equipa obter “um ritmo menos intenso” e proporcionar mais 

tempo de trabalho. 

 Graça Filipe refere na entrevista que o funcionamento actual deste serviço pode ser 

considerado “até certo ponto um pouco ‘perverso’”, pois o trabalho com as comunidades não 

é adequado ao nível de exigência das iniciativas que o Serviço Educativo tem vindo a cumprir 

e que a própria autarquia espera que se cumpra. Aliás, a actual subdirectora do IMC 

acrescenta, que este é um aspecto muito comum aos museus de tutela municipal pelo facto de, 

simultaneamente, responderem a uma exigente programação cultural e educativa e darem 

igualmente resposta a um outro tipo de programação mais estruturada e partilhada com outros 

grupos de interesse, nomeadamente com grupos da comunidade. Na sua opinião, os serviços 

educativos não devem ser dissociados de um serviço prestado à comunidade, nem as suas 

acções educativas devem reflectir apenas a Educação Patrimonial, devendo ancorar-se noutro 

tipo de metodologias. A mesma museóloga, numa comunicação com o tema Ver, rever: 

museus, educação, apresentada no Museu Nacional de Arte Antiga em Dezembro de 2002, 

chegou a referir que deveriam constituir-se “Serviços de Públicos”, orientados para o serviço 

à comunidade, cumprindo a missão do próprio museu (Filipe, 2002).  

 Relativamente ao “peso considerável” (Carla Costa) que as escolas ocupam na oferta 

proporcionada pelo Serviço Educativo, Graça Filipe esclarece-nos sobre esta opção através da 

pergunta que tivemos oportunidade de colocar na entrevista. Assim, por um lado refere que 
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tem a ver com o facto das escolas continuarem a ser o público que mais visita o Ecomuseu e, 

por outro lado, pelo facto da tutela reconhecer o papel do município nas políticas educativas e, 

deste modo, a instituição museológica do concelho transformar-se igualmente num dos pilares 

e das vertentes desse processo educativo.  

 Os dados recolhidos na documentação consultada, reflectem alguns dos desafios 

identificados pelos protagonistas. Assim, a constituição de parcerias, com a implementação de 

projectos de voluntariado, é uma preocupação constante daquele museu (Filipe, 2006a), assim 

como a necessária realização de estudos de públicos8 (Costa, Apolinário e Campos, 2008b; 

Filipe, 1996 e 2002) e de avaliação da própria instituição museológica (Filipe, 2006b). 

 Deste modo, os principais desafios que os protagonistas encontram para o futuro do 

Serviço Educativo correspondem às dificuldades encontradas e enumeradas pelos próprios: 

• A problemática inerente à expansão da estrutura descentralizada do Ecomuseu desafia 

os órgãos de gestão para colmatar a dificuldade atribuída aos recursos humanos;  

• Consequentemente, a expectativa prende-se com a equipa do Serviço Educativo 

conseguir abarcar ainda mais áreas patrimoniais, consequência das investigações 

realizadas no passado;  

• Embora o factor “tempo” seja uma dificuldade para a equipa do Serviço Educativo, 

aquela equipa toma como desafio para o futuro a formação contínua nas diversas áreas 

patrimoniais; 

• A diversificação de públicos é considerada como um desafio para ultrapassar o peso 

considerável das escolas, nomeadamente na forma como se chega a determinados 

segmentos de público e na constituição de parcerias, de forma a contribuir para que a 

equipa do Serviço Educativo tenha uma maior disponibilidade para a concretização de 

projectos que optem por outras metodologias educativas, para além da Educação 

Patrimonial. 

 Consideramos que as entrevistas, a par da documentação recolhida e das observações 

efectuadas, corresponderam às expectativas iniciais e conseguiram esboçar respostas às 

                                                           
8 Sobre esta questão, Graça Filipe tinha como expectativa a constituição de um “Observatório de Públicos de 
Museus”, através da Rede Portuguesa de Museus, de forma a estabelecer um projecto de estudo, levantamento e 
monitorização. (Filipe, 2002) 



 

 

97 
 

perguntas que levantámos. Assim, de uma forma geral, as conclusões que podemos retirar da 

análise que efectuámos aos diferentes métodos de recolha de dados, sobre o lugar e o papel do 

Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal do Seixal, são as seguintes: 

i) O papel do Ecomuseu Municipal do Seixal na comunidade onde se insere traduz-se 

num trabalho de âmbito educativo que desenvolve a consciencialização do 

património que os indivíduos detêm e são responsáveis por salvaguardar; 

ii) O papel do Serviço Educativo do Ecomuseu é assumido como importante e 

fundamental, principalmente por aquele serviço se constituir como um interface entre 

o plano interno da instituição museológica e o plano externo, com a comunidade e 

com os visitantes, nomeadamente na realização das acções educativas que 

pressupõem a valorização do património e a promoção da cidadania, assentes no 

pressuposto da Educação Patrimonial, e também na constituição de parcerias com 

diferentes grupos da comunidade; 

iii) Ao Ecomuseu também lhe é atribuído um papel educativo preponderante que deve 

ser assumido por todos os profissionais da instituição; 

iv) Pode-se dizer que o lugar que o Serviço Educativo ocupa, apesar de ser considerado 

importante na relação com a população e os visitantes, não obtém qualquer privilégio 

em relação aos outros serviços do Ecomuseu, isto é, todos os serviços são 

importantes na dimensão educativa do Ecomuseu Municipal do Seixal, 

nomeadamente no trabalho articulado entre todos esses sectores; 

v) As dificuldades inerentes ao Serviço Educativo relacionam-se directamente com a 

Tutela, nomeadamente na indefinição da missão educativa e nas prioridades para o 

Ecomuseu que não chegam a ser cumpridas, principalmente na inexistência de verbas 

que facilitem a renovação de instrumentos de interpretação/exposição e na adequação 

de espaços para o conforto dos públicos; 

vi) Outra ordem de dificuldades, prende-se intimamente com a estrutura do Ecomuseu 

Municipal, particularmente com o facto de estar dispersa no território concelhio e de 

abranger diversas áreas patrimoniais pelo que, consequentemente, estas 

características tornam-se num obstáculo para a pequena equipa do Serviço 

Educativo; 
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vii) A inexistência de práticas de avaliação, no que diz respeito ao Ecomuseu nos seus 

diversos âmbitos ou ao Serviço Educativo, é apontada como uma dificuldade para o 

cumprimento dos objectivos da área educativa; 

viii) Os desafios colocados ao futuro do Serviço Educativo, procuram encontrar soluções 

para as dificuldades encontradas, nomeadamente na melhoria dos recursos humanos, 

na formação contínua da equipa abrangendo as diversas áreas patrimoniais, na 

realização de parcerias de forma a diversificar os públicos e as metodologias 

educativas.  
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 Os objectivos iniciais que traçámos para a realização deste estudo de caso permitiram 

compreender o que é que os órgãos de gestão de um museu e de coordenação de um serviço 

educativo pensam sobre o lugar e o papel da educação nos museus, sob a tutela de Câmaras 

Municipais. Estamos em condições de concluir que as especificidades ligadas aos museus 

municipais influenciam o trabalho educativo de um museu, nomeadamente: a necessidade de 

criar um museu de âmbito local para recuperar os valores do passado e reforçar as identidades 

locais; a inexistência de estruturas qualificadas e um projecto museológico definido; o uso 

despreocupado das designações, quer por técnicos, quer por políticos; os órgãos de gestão não 

terem, muitas vezes, formação na área museológica, a par da falta de clareza na lei sobre a 

gestão deste tipo de equipamentos; a gestão de um vasto e variado património cultural e 

natural e a acumulação de funções nas orgânicas das Câmaras Municipais; e, finalmente, pelo 

facto de lidarem com obstáculos de índole política, económica e social. 

 Assim, como a criação de um museu municipal é determinante para a valorização e 

salvaguarda do património de um dado território, a equipa técnica do museu assume desde 

logo um trabalho de carácter educativo através da Educação Patrimonial. Por se alicerçar na 

promoção de sentimentos de identidade e na vivência de uma cidadania, consideramos que 

esta metodologia educativa se constitui num instrumento estratégico para a promoção das 

políticas culturais, interessadas, muitas vezes, no prestígio que a abertura de um museu 

municipal oferece ao município. No caso específico do Ecomuseu Municipal do Seixal, o 

processo de patrimonialização através da Educação Patrimonial não é dissociado da 

participação da população nos seus diferentes níveis de actuação, excepto na gestão, 

precisamente pela designação adoptada pela autarquia no início dos anos 80. Esta é a 

particularidade que, no nosso entender, condicionou a equipa técnica para a reflexão no que 

diz respeito à posição do museu na comunidade e o papel que deveria desempenhar, contando 

com o facto de estar aliado à Câmara Municipal do Seixal, entidade tutelar do Ecomuseu. 

Contudo, tal como Graça Filipe nos referiu na entrevista e como pudemos constatar na 

documentação recolhida, este é um museu cujo trabalho com a população local é semelhante a 

tantos outros museus municipais, cuja diferença é ter adoptado a denominação “ecomuseu”.  

 Por outro lado, a descentralização territorial, característica comum a tantos museus 

municipais, influencia o trabalho das pequenas equipas dos serviços educativos. A 

necessidade em recuperar diversos elementos patrimoniais dispersos pelo território, que 
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sustentam a história de uma comunidade e potenciam o reforço das identidades locais num 

espaço global, constituem-se como obstáculos às reduzidas equipas que têm a 

responsabilidade em assumir um papel de interface entre o museu e os públicos. A 

descentralização territorial traduz-se num número variável de núcleos, extensões, pólos 

museológicos, consoante a terminologia adoptada e, consequentemente, numa vastidão de 

patrimónios (móveis, imóveis, materiais, imateriais) que necessitam de ser trabalhados, 

interpretados e adoptados aos diversos segmentos do público pelas equipas dos serviços 

educativos. Como constatámos através do estudo de caso, a tendência será o contínuo 

alargamento desse património, representando novas áreas disciplinares e, desse modo, a 

abertura de novos espaços musealizados no território. Esta característica acentua-se devido ao 

avanço tecnológico e às consequências da globalização, que levam ao desaparecimento de 

unidades fabris, unidades moageiras, barcos de pesca, etc., e que as autarquias, no ímpeto de 

recuperar a identidade local, restauram e devolvem à comunidade agora em edifícios-museus; 

ou, ainda, simplesmente pelo falecimento de um ancião da cidade, vila ou aldeia, que possui 

uma colecção de objectos rurais, etnográficos, fotográficos, ou outros, e considera veemente 

doar ao museu da sua terra natal. Aliar esta característica à dificuldade que os serviços 

educativos encontram para responder a todos os pedidos de visitas ao património, leva-nos a 

considerar que é necessário reformular a constituição destas pequenas equipas para que o 

museu consiga oferecer um trabalho educativo de qualidade. A reformulação de que falamos 

não passa somente por aumentar o número de profissionais mas também pela necessária 

constituição de equipas multidisciplinares, ideal para o desenvolvimento de uma constante 

renovação dos métodos psicopedagógicos, de forma a obter um melhor conhecimento dos 

visitantes e aplicar de forma adequada os meios de comunicação. 

 Todavia, se os órgãos de gestão dos museus municipais considerarem que, pelo facto 

das escolas do concelho solicitarem as iniciativas oferecidas na programação do serviço 

educativo e, por isto, preencherem as estatísticas com números significantes, dignos de um 

certificado de procura e de qualidade, então as pequenas equipas dos serviços educativos 

cumprem o seu papel. Contudo, através de vários autores do meio museológico, sabemos que 

um serviço educativo deve elaborar iniciativas assentes nos estudos realizados 

especificamente aos públicos do museu, de forma a conhecer as especificidades culturais e as 

realidades sociais dos visitantes. Desta forma, os órgãos de gestão poderão afirmar que o 

museu oferece iniciativas educativas de qualidade, pois têm em conta as especificidades dos 
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seus públicos. Como verificámos neste estudo de caso, esta não é a prática mais comum dos 

museus municipais. O Ecomuseu Municipal do Seixal encontrou, no passado, uma solução 

assente na relação de parceria com um professor que analisava e traduzia os dados das fichas 

de avaliação distribuídas nas iniciativas. Actualmente, a equipa do Serviço Educativo 

continua a sentir a necessidade de ver esta importante medida inserida nas práticas do 

Ecomuseu. Mas a falta de formação nesta área, que possibilitaria a dedicação deste serviço na 

elaboração de instrumentos de avaliação específicos a este contexto museológico, é um 

obstáculo decisivo. Assim, a realização de trabalhos de investigação que visem colmatar a 

falta de instrumentos de avaliação nos museus municipais, não de satisfação dos públicos mas 

que forneçam pistas para melhorar a qualidade do trabalho educativo, são fundamentais e 

necessários. Os futuros trabalhos de investigação passíveis de se realizar, sobre o tema da 

avaliação de públicos, têm de se enquadrar metodologicamente em estudos de caso, pois cada 

museu tem um acervo museológico específico e uma história de vida diferente de outros 

museus, cada instituição encontra a sua forma de expor e tem objectivos educativos próprios, 

cada comunidade local terá um modo de ver o seu museu. 

 Como verificámos, embora seja considerado como fundamental, o Serviço Educativo 

não ocupa um lugar de privilégio na estrutura interna do Ecomuseu Municipal. Por defender 

um trabalho articulado com as outras áreas funcionais do Ecomuseu, consideramos que aquele 

serviço consegue encontrar neste processo de diálogo as bases fundamentais para a concepção 

e realização das iniciativas que, como constatámos, lida com diferentes áreas patrimoniais e 

utiliza técnicas ligadas aos saberes tradicionais. Contudo, uma das linhas de diálogo que 

considerámos pertinente para o cumprimento dos objectivos educativos de um museu, não foi 

estabelecida. Falamos da desresponsabilização da tutela na definição da missão educativa do 

Ecomuseu e, consequentemente, do Serviço Educativo. Todavia, nesta relação Ecomuseu-

Tutela, salienta-se uma necessidade maior: a vontade de que o Ecomuseu seja reconhecido 

pela própria tutela, como um instrumento educativo e um dos pilares institucionais das 

políticas educativas propostas para o município. Deste modo, o Ecomuseu Municipal, embora 

reconheça o peso considerável da instituição-escola no programa de iniciativas do Serviço 

Educativo, necessita, através da escola, de comprovar à própria tutela a sua importância 

enquanto instituição educativa. Arriscaríamos dizer que, tal como referimos anteriormente 

através do museólogo Hugues de Varine, as motivações principais por detrás de um programa 

de iniciativas de um museu de âmbito local são, precisamente, a justificação da própria 
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instituição e a valorização do património. Embora o Ecomuseu Municipal do Seixal tenha 

sido construído sobre os pilares conceptuais da ecomuseologia, que defende a participação da 

comunidade local na identificação, recolha e documentação do património, que a considera 

um elemento activo através da participação de elementos da população na gestão e nas 

dinâmicas educativas, consideramos que a necessária relação com a tutela levou a equipa do 

Ecomuseu Municipal, no que diz respeito à educação, a tomar determinadas opções 

influenciadas pelas políticas educativas para o município, mesmo não sendo propriamente a 

política educativa da instituição museológica, tal como a necessária relação museu-escola. 

Deste modo, a opção por um trabalho educativo com a comunidade através da Educação 

Popular, como forma de desenvolvimento comunitário, ficou esbatida pelo trabalho 

necessário e preferencial com a comunidade educativa, assente na opção metodológica da 

Educação Patrimonial. 

 Neste ponto, surgem duas outras questões: por um lado, a opção por desenvolver uma 

metodologia educativa fortemente apoiada na Educação Patrimonial; por outro, o facto de 

serem as escolas os visitantes regulares do Ecomuseu.  

 No que diz respeito à primeira questão, foi-nos referido que a exigente programação 

cultural e educativa não se compadece com uma programação mais estruturada, assente em 

outras metodologias, com iniciativas desenvolvidas para e com a comunidade com o objectivo 

de proporcionar o desenvolvimento local, tal como a Educação Popular pressupõe. Este é, 

como Graça Filipe referiu na entrevista, uma característica comum a outros museus de tutela 

municipal. Voltamos aqui a referir a ideia de este ser um museu com privilégio educativo, 

precisamente porque, no nosso entender, os museus municipais estão mais próximos das 

comunidades locais e podem responder às necessidades culturais e educativas dos indivíduos. 

Se um serviço educativo quiser explorar no interior do museu a expressão plástica, musical, 

corporal ou dramática, com o objectivo de estimular os sentidos e desenvolver o sentido 

estético, artístico, crítico e intelectual dos sujeitos, o museu de âmbito local pode estabelecer 

sistemas de parcerias na comunidade através de escolas de música, escolas de teatro, artistas 

plásticos, actores, intelectuais, etc., para que em conjunto desenvolvam iniciativas que não 

estejam assentes na Educação Patrimonial. Esta seria uma solução para que as equipas dos 

serviços educativos dos museus municipais conseguissem estruturar um programa de 

iniciativas assentes em metodologias que procurassem estimular a criatividade e 
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proporcionassem outros modos de ver o mundo. Os museus, no nosso entender, são as 

instituições educativas que possuem esse privilégio. 

 Relativamente ao facto das escolas representarem a maior fatia dos públicos regulares 

do Ecomuseu, não será, de certo, pela falta de iniciativas dirigidas a outros públicos, pois este 

museu em particular tem em oferta acções educativas (ou, diríamos, acções de sensibilização 

patrimonial) para um público vasto. Se encontramos a resposta, ou as várias respostas, 

relativamente ao facto das escolas visitarem os museus (as crianças devem familiarizar-se 

com a arte e a cultura; a visita aos museus é importante para reforçar a aprendizagem 

realizada nas escolas; os órgãos de gestão procuram uma certificação de procura e de 

qualidade nos números estatísticos que as escolas oferecem; os museus procuram mostrar à 

tutela a importância educativa da instituição), temos dúvidas quanto à falta de participação de 

outros segmentos de público nas acções concebidas pelos serviços educativos. Quando Graça 

Filipe sugeriu a criação de “Serviços de Públicos”, norteados para o trabalho com as 

comunidades e para com os públicos em geral, surgiu-nos a hipótese de que a própria 

designação “Serviço Educativo” sugerisse aos indivíduos que aquela área funcional de um 

museu diz respeito única e especificamente à relação entre o museu e as escolas. Esta é apenas 

uma hipótese, contudo, consideramos pertinente perceber se, para uma mudança de hábitos 

culturais, os museus necessitariam de adoptar uma denominação mais abrangente e menos 

preconceituosa para que, dessa forma, proporcionasse uma maior abertura dos museus 

municipais às comunidades locais através das iniciativas educativas. Esta seria mais uma linha 

de investigação que consideramos importante para a contínua elucidação sobre o lugar e o 

papel da educação nos museus municipais. 

 A importância dada à diversificação de públicos está reflectida na problematização que 

agora levantamos sobre a designação “Serviço Educativo” e é também uma das expectativas 

dos protagonistas do Ecomuseu. Deste modo, embora não tenha sido o âmbito deste estudo, 

seria igualmente interessante ouvir a opinião dos diferentes grupos da comunidade e 

confrontar com as expectativas e desafios que os técnicos identificaram.  

 Consideramos que as conclusões a que chegámos, com o estudo de caso sobre uma 

instituição museológica municipal, são pertinentes para o desenvolvimento de novos trabalhos 

de investigação, tal como já referimos, mas contribuem igualmente para a reflexão sobre o 
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lugar e o papel que a educação ocupa no interior de uma instituição museológica. Encarando 

como uma auto-reflexão, os museus municipais - órgãos de gestão e equipas de serviço 

educativo - conseguem encontrar neste trabalho pistas para uma auto-avaliação à dinâmica 

educativa da instituição museológica e que podemos elencar da seguinte forma: 

i) Identificar a missão educativa definida pela tutela; 

ii) Identificar as competências do Serviço Educativo; 

iii) Identificar as relações entre as diferentes áreas funcionais do museu; 

iv) Identificar a relação entre o acervo museológico e o visitante, isto é, perceber se a 

relação educativa que o mediador cultural estabelece entre o objecto museológico e o 

visitante, o ajuda a “aprender a ver”; 

v) Reconhecer se a elaboração das iniciativas do Serviço Educativo, têm em conta as 

especificidades culturais e sociais da comunidade envolvente; 

vi) Identificar as situações em que a comunidade local está envolvida com a instituição 

museológica, nomeadamente nas dinâmicas educativas; 

vii) Identificar a metodologia utilizada para a elaboração das acções educativas; 

viii) Identificar os desafios e as expectativas para o futuro do Serviço Educativo; 

ix) Encontrar as soluções e definir prioridades para a concretização dos desafios e das 

expectativas. 

 A realização do estudo de caso ao Ecomuseu Municipal do Seixal foi, como já 

referimos, facilitado porque esta instituição desde cedo se preocupou em constituir um Centro 

de Documentação e Informação. Nele encontrámos a documentação necessária para um 

estudo desta natureza: desde artigos sobre as diferentes áreas do Ecomuseu, comunicações 

feitas em conferências assinadas por técnicos do Ecomuseu, antigos programas das iniciativas 

do Serviço Educativo, materiais didácticos, literatura sobre a ecomuseologia, entre outros. 

Contudo, na aproximação inicial que fizemos aos restantes museus municipais da região da 

Península de Setúbal, ficámos com dúvidas se iríamos encontrar o mesmo rigor do CDI do 

Ecomuseu Municipal na recolha de documentos, classificação e indexação dos mesmos e, 

desse modo, consideramos que teríamos algumas dificuldades em realizar uma investigação 

sustentada na análise documental. A recomendação que, neste âmbito, podemos ainda aqui 

deixar é, por um lado, advertir os investigadores interessados no estudo às problemáticas 

inerente aos museus municipais, para a possível escassa informação sobre a instituição em 
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causa; e, por outro lado, recomendar às equipas técnicas e aos órgãos de gestão dos museus 

municipais, sobre a necessidade de constituir uma base bibliográfica do museu, não só para 

que outros estudos como este sejam possíveis de realizar com uma maior sustentabilidade, 

mas também para permitir a acessibilidade de outros serviços do museu, tal como o serviço 

educativo, às fontes e aos recursos de informação necessários para o desenvolvimento de 

projectos de investigação, de difusão e de educação. 
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Apêndice A – Breve caracterização dos entrevistados 

 

 

Entrevistado(a) Formação Académica Relação com o Ecomuseu 

Graça Filipe Licenciada em História pela Faculdade de 
Letras de Lisboa; possui um Mestrado em 
Museologia e Património pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas pela Faculdade 
Nova de Lisboa.  

Fez parte do grupo de trabalho da estrutura de 
Projecto/Rede Portuguesa de Museus e do 
Conselho Consultivo do Instituto Português de 
Museus; é membro da direcção nacional do 
ICOM –PT (2008-2011), órgão que já integrara 
anteriormente (2002-2005) tendo também sido 
presidente da assembleia geral do ICOM-PT 
(2005-2008). 

Chefe da Divisão Património 
Histórico e Natural/Ecomuseu 
Municipal do Seixal desde 1995 a 
2009 e desde Dezembro de 1989 
sua coordenadora técnica. 

 

Desde Dezembro de 2009 é 
subdirectora do Instituto dos 
Museus e da Conservação. 

 

Jorge Raposo Licenciado em Antropologia. Pós-Graduação 
em Geo-arqueologia. 

 

Trabalha no Ecomuseu desde Julho 
de 1983 (primeiro ligado à parte 
gráfica e expositiva, depois como 
responsável pelo Serviço de 
Arqueologia). 

Nomeado para Chefe da Divisão 
Património Histórico e 
Natural/Ecomuseu Municipal do 
Seixal e a exercer funções desde 
Janeiro de 2010. 

Carla Costa Licenciada em História, variante em História da 
Arte. 

Trabalha como Coordenadora do 
Serviço Educativo desde Junho de 
1993; foi a 2ª técnica superior a ser 
admitida na equipa do museu, 
sendo a Dra. Graça Filipe a 
directora e a única técnica superior 
até à data. 
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Apêndice B – Transcrição das entrevistas realizadas aos actores envolvidos na gestão do 

Ecomuseu e na coordenação do Serviço Educativo 9 
 
 

Entrevista à Carla Costa, coordenadora do Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal 
do Seixal, realizada no dia 16 de Março de 2010, com a duração aproximada de 
quarenta e cinco minutos 

A conversa decorreu numa sala de reuniões no edifício onde se encontram os Serviços Centrais do 

Ecomuseu, no Júcleo da Mundet. Apresentou-se a finalidade da entrevista e a necessidade de gravar 

a mesma. A coordenadora do Serviço Educativo autorizou a gravação. 

Gostaria de saber a sua opinião relativamente ao papel do Ecomuseu Municipal do Seixal desde 

a sua criação na comunidade em que se insere. 

Essa é uma pergunta difícil de responder até porque eu só estou cá há 16 anos, vou fazer 17 agora este 

ano, e o museu, vai fazer 28 anos. No entanto, das informações que disponho, o museu promoveu, 

desde a sua fundação, um envolvimento muito grande da instituição com a comunidade, ou melhor, 

com as diferentes comunidades. Até porque durante os primeiros anos do museu havia de facto uma 

proximidade muito grande com as pessoas ao nível da recolha de acervo, da recolha oral no âmbito das 

investigações dentro das mais diferentes áreas de saber, na livre e espontânea iniciativa dos munícipes 

em entregar, em doar peças, objectos ao museu. A missão do museu sempre expressou essa mesma 

vontade: de ser um museu, até pela sua própria tipologia, voltado para a comunidade, para as 

comunidades; envolvendo-se, envolvendo-as, captando-as, enfim… Acho que as dinâmicas têm 

mudado e mudaram ao longo destes anos, já comigo como co-protagonista, houve de facto anos em 

que as dinâmicas foram diferentes, umas mais interessantes nessa perspectiva, outras nem tanto. Ao 

nível do trabalho de investigação e da equipa de investigadores do museu, há sempre, naturalmente, 

uma procura grande de colaboração junto de diferentes comunidades ao nível, como já disse, da 

recolha oral. Há também essa experiência ao nível do Serviço Educativo. De ano para ano as coisas 

foram mudando, mas houve de facto projectos interessantes que envolveram diferentes tipos de 

pessoas e até instituições aqui do nosso concelho. Agora, se a pergunta for um bocadinho ao contrário, 

e se perguntar ‘qual é o impacto que o museu tem na comunidade e como é que a comunidade ou a 

população vêem o museu - às vezes eu gosto mais de falar em termos genéricos de população, porque 

‘comunidade’ pressupõe um conjunto de características, interesses, motivações e às vezes não sei 

exactamente quais é que poderão ser esses critérios para depois falar numa ‘comunidade A’ ‘B’ ou ‘C’ 

-, mas de facto, ao nível da população em geral, acho que há muito por fazer, esta é a minha opinião. 
                                                           
9 Optou-se por apresentar as entrevistas pela ordem de realização das mesmas.  
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Por fazer não só ao nível do envolvimento, porque para as pessoas se envolverem têm de conhecer e 

têm de dar valor e o que eu de facto noto, ao fim de todos estes anos, já estamos quase com três 

décadas de existência, é que a população do concelho conhece muito pouco, se é que conhece, a 

instituição e o próprio trabalho da instituição. Penso que isso também se relaciona com o facto de este 

ser um concelho com forte crescimento neste últimos anos. Basta dizer que quando eu cheguei o 

concelho nem sei se teria 100 mil habitantes e neste momento estamos quase com 200 mil. E foi de 

facto um dos concelhos que a nível nacional mais cresceu em termos demográficos, e é também um 

dos concelhos com população mais jovem. De facto, acho que há muito a fazer, sobretudo a um 

primeiro nível, como lhe disse, de reconhecimento, de conhecimento puro e duro. Nós que acabamos 

por lidar muito com o público continuamos a ter e a confrontarmo-nos com imensas pessoas das mais 

diferentes idades, origens socioeconómicas, aqui do concelho, que aparecem pela primeira vez em 

qualquer um dos espaços do museu ou em qualquer uma das iniciativas e isso não deixa de ser 

perturbador, não é? E muitas vezes, inclusivamente, sem perceberem que é um museu. Também 

porque, deve ter percebido isso da investigação que fez, a estrutura é complexa. Esta estrutura de 

núcleos, extensões, recursos, como por exemplo as embarcações, o facto de estar dispersa num 

território, ser polinucleada… Não havendo uma imagem de marketing forte associada – que não há, 

não há – torna ainda mais difícil as pessoas identificarem, no fundo, a instituição per si e o produto ou 

os produtos culturais que ela oferece, não é? Portanto, acho que temos de facto um longo caminho. É 

evidente que existem grupos, a comunidade escolar, por exemplo, a comunidade educativa, 

obviamente, não no seu todo, mas uma parte, não sei se é considerável ou não, mas de facto temos já 

um público fiel – entre professores, educadores – mesmo a nível de outras instituições paralelas que se 

criaram entretanto – associações culturais, ATL’s, enfim – temos um conjunto considerável de 

parceiros, parceiros não será bem, mas de consumidores, vá lá. Parceiros também temos mas não são 

em tão grande número. Agora acho que de facto há muito a fazer.  

Para si, qual o papel do Serviço Educativo do Ecomuseu? 

Sou suspeita, mas acho que o trabalho de um serviço deste tipo é bastante importante embora, muitas 

vezes, e acho que não devemos ser os únicos, tenhamos dificuldade em puxar carroças quando as 

carroças não têm muita coisa lá dentro... Por vezes, há um certo desfasamento entre aquilo que nós 

queremos fazer e aquilo que podemos fazer e, então, às vezes o que fazemos, de facto, fica um 

bocadinho aquém daquilo que podíamos e queríamos fazer. Traduzindo: se não temos, por exemplo, 

exposições, se não existe uma politica de exposições perfeitamente definida, programada, com 

princípio, meio e fim, que contemple a abordagem dos mais diferentes conteúdos de investigação da 

instituição, e se de facto não há um cumprimento do que é suposto acontecer ao longo de um ano, ao 

longo de dois, três, é complicado. E estou a falar de exposições em termos genéricos, sejam 
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permanentes ou de longa duração ou sejam temporárias, aliás, essa é uma questão interessante porque 

tivemos há dias uma conversa ainda muito superficial sobre isso, dentro deste novo quadro de 

responsabilidades do meu colega (actual Chefe de Divisão, Jorge Raposo) em que de facto eu dei a 

minha opinião: eu percebo os constrangimentos que existem ao nível de recursos humanos, financeiros 

e outros, para termos uma rotatividade e uma certa regularidade, por exemplo, de exposições 

temporárias, até porque a nossa estrutura é de facto muito pesada, muito pesada. Só que se não 

conseguirmos programá-las e realizá-las, de facto, isso depois tem consequências ao nível da captação 

de novos públicos ou mesmo da fidelização de outros. Porque se nós mantemos num mesmo espaço 

um produto, neste caso uma exposição, durante n anos é pouco espectável, por muita criatividade, por 

muita capacidade de regeneração que um Serviço Educativo ou outros serviços do museu tenham para 

a partir daquele mesmo produto fazer ofertas, ofertas, ofertas, ofertas, há um momento em que o 

interesse do público se esgota, não é? Outro problema prende-se com os tais constrangimentos 

relativos à estrutura polinucleada da instituição, que nos trazem bastantes complicações. Neste 

momento temos em oferta iniciativas para público escolar e grupos organizados dois dias por semana, 

com iniciativas nos diferentes espaços do museu que estão abertos ao público ou passíveis de serem 

explorados numa perspectiva educativa ou outra, e esses dias estão atribuídos para escolas e 

instituições do concelho porque têm transporte municipal associado, mas temos em oferta tudo ao 

mesmo tempo, ok? Por absurdo, se a opção do público for só actividades no Moinho de Maré de 

Corroios, é só no Moinho de Maré de Corroios que fazemos actividades. Porquê? Temos esta 

programação e esta gestão assumida porque não temos recursos humanos para em simultâneo estarmos 

a desenvolver actividades, por exemplo, numa mesma manhã, no Moinho de Maré de Corroios e no 

Núcleo Naval, na Mundet, nas embarcações, na Fábrica da Pólvora e por aí a fora. Muitas vezes até 

fazemos duas iniciativas em simultâneo, quando isto é conciliável com a atribuição do transporte, mas 

mais do que isso é impossível. Se me dissessem ‘ah mas tem gente suficiente’ eu não posso concordar 

devido às especificidades estruturais e de programação que acabei de referir. Se há que racionalizar os 

meios e os recursos que temos, e creio que o fazemos, há igualmente que reconhecer que com mais 

recursos humanos conseguíamos fazer mais e outras coisas. Em termos de princípio geral, o papel do 

Serviço Educativo deve ser tão importante como o de qualquer outro serviço do museu. Costuma-se 

dizer que nós damos a cara pela instituição, não é? Porque somos, de facto, aqueles que contactamos e 

lidamos directamente com o público tal como os colegas, por exemplo, do Centro de Documentação e 

os colegas que asseguram o serviço de atendimento ao público nos núcleos. Agora, os diferentes 

papéis a desempenhar numa instituição têm de ser entendidos numa óptica de equipa, uma equipa que 

tem que, de uma forma coordenada, trabalhar para que se cumpra a missão, senão, mesmo que haja 

muito voluntarismo, muita iniciativa, … é mais complicado. Há uma diferença muito grande quando o 

Serviço Educativo tem a tempo e horas os conteúdos das exposições, para nos podermos preparar, para 
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nós próprias nos podermos documentar e para depois termos um período criativo – que infelizmente 

nunca é o suficiente. Aliás, outro dos nossos constrangimentos é a diversidade de áreas de 

investigação e de intervenção patrimonial do nosso museu. Uma das soluções poderia ser o 

outsourcing. Nós não fazemos assumidamente outsourcing, o que já fizemos foi aceitar estágios em 

que um dos objectivos é de facto a apresentação de uma proposta de iniciativa e inclusivamente já 

integramos na nossa programação propostas desse tipo, mas não fazemos outsourcing naquele sentido 

de termos monitores que são contratados para apresentar e dinamizar propostas de iniciativas. Não é 

que eu não ache que não haja validade e que em determinado tipo de instituição esta não seja a opção 

de trabalho mais indicada. Só que eu acredito na constituição de equipas coesas, permanentes, que 

possam de facto desenvolver uma intimidade de relacionamento, aos mais diferentes níveis. Para 

aprofundarmos determinado tipo de conteúdos e potencialidades de trabalho, precisamos de ter uma 

certa permanência, uma certa experiencia partilhada e uma certa estabilidade de relacionamento com a 

instituição onde estamos e eu, muito francamente, não acredito que aqueles que tanto estão no CCB, 

como estão na Gulbenkian, ou não sei onde, tenham as referidas condições para desenvolver o seu 

trabalho. Digo tudo isto para voltar à sua pergunta inicial, não concebo um museu ou uma instituição 

cultural sem um Serviço Educativo, de Educação, de Animação Cultural, de Extensão Cultural, como 

lhe quiser chamar, que participe de forma articulada e coesa com os restantes serviços, na 

programação geral do museu.  

Indique-me alguns elementos de qualidade das acções educativas no Ecomuseu dando um 

exemplo de uma actividade que tenha tido êxito.  

Não temos muita facilidade em medir o êxito a esse nível. Acho que qualquer pessoa responsável e 

minimamente inteligente, quanto mais não seja de vez em quando, questiona a qualidade e a validade 

daquilo que faz. Dentro dessa linha de pensamento obviamente que reflectimos e muitas vezes 

discutimos as nossas práticas, embora de uma forma muito empírica e informal. Por exemplo, a partir 

de Abril quando começamos a ter que pensar na programação do ano lectivo seguinte, porque nós 

funcionamos em programação de ano lectivo, temos sempre assim aqueles momentos, como eu lhes 

chamo de tempestade cerebral, em que discutimos sobre muitas coisas e para começarmos a programar 

para o ano seguinte fazemos sempre uma avaliação do anterior programa de iniciativas.  

Agora, ao nível do êxito, é difícil aferirmos, infelizmente, não temos tido prática de estudo e de 

avaliação de públicos, como eu já lhe tinha dito da outra vez, e nós para isso … eu acho que até lhe dei 

um documento10… Tinha sido uma proposta nossa neste âmbito e de facto tenho imensa pena que não 

                                                           
10 A Dra. Carla Costa facultou-nos um documento interno que constitui uma proposta para uma consulta externa, 
apresentada à anterior chefia da DPHN/EMS, para a realização de um estudo e avaliação de públicos do 
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tenha sido implementada … vamos ver o que é que o Jorge pensa sobre esta questão, mas de facto 

temos imensa pena que nada tenha sido feito nesta área tão importante. Independentemente disso, a 

questão do êxito para nós é difícil de aferir e mesmo se tivéssemos, se calhar, enfim, outro tipo de 

apoio a esse nível, para estudar essa questão, é difícil.  

É difícil, porquê? Se for numa perspectiva de ‘quais são as iniciativas que têm êxito junto do público?’ 

é êxito em que perspectiva, a nível de adesão? Aquelas que têm maior número? Vou-lhe dizer que isso 

pode ser facilmente desmontado, porque nós temos por exemplo aqui escolas que já há vários anos 

consomem, n, por exemplo, Descobertas Matemáticas na Mundet, e já se sabe que aqueles 5ºs anos 

todos os anos virão fazer Descobertas Matemáticas na Mundet. E isso é porquê? Porque o professor 

responsável na escola por aquela área disciplinar assim o decidiu e como tem sido sempre a mesma 

pessoa… E eu até tenho números que me dizem que a actividade com maior participação foi as 

Descobertas Matemáticas mas também sei que há esta razão para que tal aconteça.  

Depois temos vindo a constatar fenómenos de contágio que variam de ano para ano em termos de 

escolas sem que consigamos explicar porquê. Por exemplo, temos escolas em que uma professora 

toma a iniciativa de contactar-nos, porque viu divulgada ou teve curiosidade por qualquer razão, e 

inscreve-se numa dada iniciativa e depois, de repente, temos a escola inteira, ou se preciso for, todas 

as senhoras professoras da manhã a fazerem o mesmo. Outras vezes são as professoras responsáveis 

pelas marcações das “visitas de estudo”, elas mesmo assim se intitulam, sobretudo a nível de escolas 

do 1º ciclo, que decidem literalmente qual ou quais as iniciativas em que querem inscrever x turmas… 

muitas vezes elas telefonam no inicio do ano e nem sabem o que é que querem e perguntam-nos ‘o que 

é que há?’ e nós dizemos ’mas que tipo de iniciativa, qual é a temática é que querem abordar?’, ‘ah 

não sabemos, só queremos que as crianças do 1º ano, ou as crianças do 1º ciclo, saiam todas …’ e nós 

procuramos adequar este tipo de solicitação à oferta que temos e às disponibilidades que temos… 

Assim como é que podemos aferir o êxito e o sucesso em termos de adesão? É um bocado relativo… 

(risos).  

Agora há de facto iniciativas que … que têm, enfim, uma maior adesão por parte das crianças, não é? 

Iniciativas em que haja uma maior componente lúdica, uma componente de exploração e descoberta, 

de autonomia. Mais recentemente iniciámos uma nova linha de trabalho - o teatro de fantoches, que 

tínhamos tido algum pudor em implementar mas que foi exactamente uma antiga estagiária que deu o 

pontapé de saída, com a proposta da visita O Ratinho de cortiça e agora esse pudor da nossa parte 

desapareceu. Portanto, temos vindo a adoptar cada vez mais estratégias de exploração didáctica e 
                                                                                                                                                                                     

Ecomuseu revelando a importância e as lacunas que este sector sente relativamente a um tópico desta natureza. 
(cf. Costa, Apolinário e Campos, 2008b)  
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pedagógica com este tipo de abordagens. Por exemplo, no caso do moinho, para nós é absurdo que 

expliquemos às crianças como é que se peneira sem elas peneirarem, não é? Há a possibilidade de 

pormos o moleiro a peneirar - e ele faz a demonstração - mas para além da demonstração, há depois 

também a questão da experiência directa deles, não é?, e o fazerem outro tipo de tarefas e tocarem, 

mexerem, por exemplo, nos cereais. Aliás é sempre muito engraçado constatar que a primeira 

tendência das crianças, como sabe, é verem tudo com as mãos, e as professoras ficam logo em 

pânico… há os sacos com os cereais ‘não mexam, não mexam!!,’ ‘não, mas isto é para mexerem’. 

Estas abordagens hands on são sempre um sucesso, agora às vezes são sucessos muito circunstanciais, 

porque eles gostam muito de fazer isso e depois já estão noutra, não é? Portanto, isto é tudo relativo, 

não sei se sou assim um bocado… 

E em outras actividades, o que poderia ter sido melhorado?  

Vamos lá a ver … nós temos tido, pelas circunstancias que já referi em anterior resposta sobre a 

programação das exposições, exposições que se vão prolongando e assim nós, para o bem ou para o 

mal, temos tido oportunidade de aprender com os erros e de irmos melhorando algumas abordagens. 

Isso já aconteceu em diferentes circunstâncias e muitas vezes o melhorar é exactamente o abandonar 

estratégias mais convencionais e o procurar introduzir estratégias de maior interactividade, de outro 

tipo de envolvimento, por exemplo, a nível sensorial e outras coisas do género. Estava aqui a tentar 

lembrar-me de assim um muito mau exemplo… modéstia à parte nós não temos assim… já temos a 

experiência suficiente às vezes para evitá-los… e também porque nós experimentamos as iniciativas 

antes de entrarem em oferta. Temos um conjunto de professores que, enfim, acho que legitimamente 

apelidamos de amigos que nos facilitam isso, e portanto temos algumas turmas que acabam por ser as 

nossas cobaias. Nesta fase de testagem da iniciativa, quando percebemos que as coisas não funcionam 

bem, temos possibilidade de atalhar antes de fazer a divulgação. 

Olhe, não é que corram mal, mas por exemplo, há algum tempo que estamos insatisfeitas com o 

conjunto de visitas que chamamos “A pé pelo concelho do Seixal”, especialmente com as que 

exploram os núcleos urbanos antigos de Arrentela e do Seixal que são as mais antigas. As fichas 

didácticas que ainda hoje utilizamos na exploração patrimonial destes dois núcleos já estão bastante 

desactualizadas e aliás, no caso da de Arrentela, muito rapidamente percebemos que o percurso que 

estabelecemos para a visita e que foi na sequência de não sei quantos testes… não foi se calhar o 

melhor, a melhor opção e, portanto, já há algum tempo que queremos mudar mas não temos tido 

disponibilidade para trabalhar na reedição desses materiais de apoio. Só conseguimos editar um novo 

relativo ao núcleo urbano antigo de Amora. Eu não sei se era bem nesta perspectiva que queria que eu 

falasse. Em termos de feed-backs negativos do público… não temos muitos. Desde há uns dois, três 
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anos a esta parte, talvez um bocadinho mais, começámos a ter a preocupação, sobretudo nas iniciativas 

que tinham edição de material de apoio, de conceber e distribuir fichas de avaliação a professores e 

alunos. Eu acho que também lhas dei, não foi? Nós tivemos durante alguns anos um professor a 

colaborar connosco numa base permanente e que, entre outras coisas, fazia trabalhava na compilação e 

tratamento dos dados obtidos nestas fichas, só que desde que ele saiu nós não temos tido a mesma 

capacidade de os tratar, não temos tempo para isso, não é que nós não achássemos interessante e 

importante, mas não temos mesmo tempo. No entanto, temos sempre curiosidade de ler, mesmo na 

diagonal, as respostas que são dadas. Regra geral, as pessoas são muito pouco críticas, muito pouco 

críticas. No caso dos alunos, às vezes, as criticas que fazem, umas perfeitamente legítimas, são as 

mesmas porque - nós notamos isso quando preenchem as fichas – há um que toma a iniciativa e os que 

estão ao lado, ou os amigos, fazem igual, tá a ver? Para o bem ou para o mal, quer as críticas legítimas 

quer aquelas de brincadeira, todas acabam por ser relativas. Eu continuo a achar e a acreditar que de 

facto são, são… são informações muito importantes, mas nós continuamos a depender muito do 

feeling, percebe? No início deste ano lançámos uma nova iniciativa no Moinho de Maré de Corroios, 

que foi a visita “Um perna longa no Moinho”, dei-lhe essa história não lhe dei? 

 �ão, a edição estava para sair nessa mesma altura. 

Então eu dou-lhe um exemplar. Por princípio interno do serviço, eu, enquanto coordenadora, sou 

sempre a responsável pela dinamização da primeira actividade. Não estou a falar em termos de treino, 

nosso interno, estou a falar mesmo em termos de … dinamização para o público. Desta forma, as 

minhas colegas observam tudo o que se passa e podem criticar à séria, sem constrangimentos. E 

rodamos essa tarefa entre nós, sempre com todas a assistir, para podermos depois conversar sobre 

aquilo que funcionou melhor ou pior em termos de estratégias, sobre as reacções do público, etc. Até 

já tivemos momentos em que quisemos filmar estes primeiros momentos mas agora, por razões 

logísticas, não nos tem sido possível e também, às vezes não conseguíamos ver os filmes que 

fazíamos, enfim. Resumindo e concluindo, isto para lhe dizer o quê? Que de facto, é o feeling, 

percebe? Nós muitas vezes… é engraçado ver, porque mesmo havendo um programa de base definido 

para cada iniciativa, nomeadamente em termos de estratégia de dinamização, é engraçado verificar 

como cada uma de nós tem formas diferentes de trabalhar a mesma iniciativa e isso não se consegue 

controlar. Às vezes há um tipo de dinâmica, um certo cunho pessoal, que funciona melhor com um 

grupo do que com outro, mas como nós não conhecemos previamente os grupos, tá a ver? Portanto às 

vezes a questão do êxito e a questão da, do … do fracasso pode também ter a ver com isso: com 

empatias que estabelecemos ou não com o público…Às vezes acontece-nos muito - e sobretudo com 

as minhas duas colegas porque eu acabo por ter um papel muitíssimo reduzido em termos de 

acompanhamento das visitas, eu geralmente só acudo falhas, ou então nos tais momentos iniciais, em 
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momentos de férias ou em outras situações do género - um mesmo grupo, por exemplo, vai a uma 

actividade no Moinho e a outra actividade aqui na Mundet, e são acompanhados por duas pessoas 

diferentes. O input que as duas colegas trazem do mesmo grupo às vezes é diferente. E portanto, esta 

questão da empatia é muito curiosa. Mas é difícil às vezes de lidar e também de avaliar e de reflectir 

sobre isto. E há tantas variáveis, há tantas… Então quando lidamos com pessoas, é sempre tudo tão 

relativo…  

E quais são as principais dificuldades que o Serviço Educativo encontra para cumprir os seus 

objectivos? 

Já lhe falei, não é? Tem a ver com constrangimentos de ordem… financeira, não! Mas às vezes há 

constrangimentos e dificuldades ao nível das programações de exposições como eu já lhe disse, esse é 

um dos nossos principais problemas. Outro dos grandes problemas, é não dispormos de tempo 

suficiente para trabalhar e conceber e programar as iniciativas em conjunto. Porque para criarmos, 

concebermos novas iniciativas funcionamos exclusivamente em equipa, mesmo quando agora no 

âmbito do SIADAP – do Sistema de Avaliação da Administração Pública – nos obrigam a ter 

objectivos individuais e nos dizem, por exemplo, ‘a pessoa A vai ter que apresentar uma proposta 

assim’, tudo bem, formalmente é assim, mas nós fazemo-la as três. Com raras excepções, com raras 

excepções. E esta dinâmica de trabalho em equipa aplica-se também ao nível da concepção dos 

próprios materiais de apoio que possam surgir para cada iniciativa. As minhas duas colegas estão no 

museu há mais tempo do que eu, já têm mais de 20 anos cá, e conhecemo-nos muito bem e temos… é 

engraçado, porque completamo-nos imenso nesse acto criativo, e também por isso é assim que 

funcionamos e produzimos melhores resultados. E é muito difícil, é muito difícil arranjarmos – peço 

desculpa (telemóvel toca) – é muito difícil arranjarmos tempo para as três, em conjunto, e de uma 

forma seguida, sem interrupções, trabalharmos neste âmbito.  

E quais são os desafios e expectativas para o futuro para o Serviço Educativo? 

Olhe, acho que, um dos grandes desafios é a diversificação dos públicos. Porque apesar de nos últimos 

anos termos, de facto, apostado significativamente na diversidade de oferta a nível de público de fim-

de-semana, como nós gostamos de lhes chamar, o que é facto é que continuamos a ter um peso 

considerável de público escolar. E portanto, acho que seria muito interessante e importante 

conseguirmos uma diversificação dos públicos, não só ao nível do próprio concelho, não é, como, 

enfim, ao nível regional, nacional e quiçá até a nível do estrangeiro, porque nós estamos situados 

numa zona privilegiada, junto à capital, acho que existem potencialidades aqui no concelho ainda por 

explorar, que neste momento até estão a ser alvo de programas no âmbito do QREN (Quadro de 
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Referência Estratégico Nacional). Portanto, acho que existem, a esse nível, desafios interessantes, mas 

acho que também se tem de ter algum cuidado. Eu não… isto no âmbito de Serviço Educativo?! 

…que os museus tenham hordas de pessoas a entrar, acho óptimo. Agora acho que nós não podemos 

fazer acompanhamento a debitar informação para grupos de 40 e 50 pessoas – isso para mim não é 

trabalho de Serviço Educativo! Ok? Que fique bem claro. Quando eu falo em diversificação de 

públicos, é diversificar públicos ao nível daquilo que nós temos para oferecer e daquilo que 

conseguimos trabalhar com eles, com um mínimo de qualidade. A propósito do seminário do GAM, 

não sei se sabe o que é, o Grupo para a Acessibilidade em Museus? Vai haver um seminário agora, na 

próxima 2ª feira, que é precisamente sobre o público sénior nos museus. Acho que há questões muito 

interessantes relativamente a este segmento de público. Não é que eu acredite na oferta específica para 

este público, aliás, nós às vezes discutimos muito isso aqui, que é o … programarmos para um 

determinado tipo de público, sobretudo, ao nível dos públicos, como nós dizemos, espontâneos, 

porque as escolas não são públicos espontâneos, não é? As crianças e os jovens vêm porque têm de 

vir. Mas o público espontâneo … como pode ser o caso do chamado público sénior, como é que se 

programa para público sénior? As estratégias são diferentes? Bem, temos de ter cuidado se as pessoas 

já têm uma certa idade, de facto, ao nível das acessibilidades e mobilidades, mas em termos das 

temáticas a explorar, da dinamização de conteúdos, da mediação… Há pessoas que gostam mais de 

história, há pessoas que gostam mais de barcos, há pessoas que gostam mais de património 

industrial… mas isso não terá necessariamente a ver com o facto de serem adultos mais jovens ou 

mais velhos. Acho que neste âmbito o que podemos diversificar é a forma como chegamos a essas 

pessoas, e por exemplo, aqui a nível do concelho, acho que podíamos trabalhar mais com associações 

de pensionistas e reformados que estão muito bem organizadas, embora sejam uns grupos muito 

particulares de pessoas. Já começamos, desde há uns 2/3 anos a esta parte, a trabalhar com a 

Universidade Sénior, por exemplo. É evidente que nestes casos também se levanta a questão da 

espontaneidade… Mas acho que sim, que a questão da diversificação dos públicos, em particular do 

dito sénior, é um desafio interessante. Outro desafio interessante é a formação contínua da equipa. 

Interessante e angustiante, porque muitas vezes sentimos que, lá está, tal como não temos tempo para 

fazer aquilo que já lhe disse, também muitas vezes não há tempo para nos prepararmos como 

gostaríamos até porque, muitas vezes, a documentação que nos disponibilizam não chega 

atempadamente nem é a mais adequada. É que a diversidade das temáticas tratadas remetem para uma 

permanente necessidade de estudo e, muitas vezes, há dificuldades a esse nível, visto a formação de 

base da equipa não ser a mais adequada quando lidamos com questões técnicas e tecnológicas 

complexas relacionadas com a produção de pólvora, a transformação da cortiça, etc. etc. Outros 

desafios… para o Serviço Educativo. Acho que seria interessante repensar o nosso modelo de 

programação de iniciativas para público escolar. Não sei se este modelo de que lhe falei será de manter 
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por muito mais tempo. Não temos tido oportunidade de reflectir muito sobre isso mas acho que é 

premente reflectirmos sobre todas as consequências que daí advêm: se queremos manter esta equipa 

tal como está… começamos a sentir necessidade de pensar noutras modalidades de colaborações, não 

necessariamente na perspectiva de outsourcing, mas se calhar, ate à luz das boas experiências que 

tivemos quer ao nível do grupo de professores “amigos” que têm desenvolvido connosco o projecto 

Descobertas no Ecomuseu quer ao nível de estágios de alunos do ensino superior, talvez possa ser 

interessante reflectir sobre a possibilidade de termos outras colaborações no âmbito da equipa do 

Serviço Educativo. A questão de estabelecer uma parceria com uma instituição universitária ou outra, 

que nos permita, de facto, fazer um trabalho de monitorização do nosso trabalho, em continuidade, 

com determinado tipo de parâmetros e que não envolva exclusivamente a questão dos públicos, acho 

que esse também seria outro desafio a apontar. 

Depois da entrevista tirei algumas dúvidas com a entrevistada e no decorrer da conversa apontou-me 

mais um desafio a ponderar para o futuro que se relaciona com a mudança do paradigma de 

comportamento dos jovens da nossa actualidade prevalecendo uma falta de educação a esse nível.  
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Entrevista ao Jorge Raposo, actual chefe da Divisão de Património Histórico e 
�atural/Ecomuseu Municipal do Seixal, realizada no dia 16 de Março de 2010, com a duração 
aproximada de vinte minutos  

A conversa decorreu numa sala de reuniões no edifício onde se encontram os Serviços Centrais do 

Ecomuseu, no Júcleo da Mundet. Apresentou-se a finalidade da entrevista e a necessidade de gravar 

a mesma. O actual chefe da DPHJ/EMS autorizou a gravação. 

Queria então começar a conversa, perguntando, na sua opinião qual o papel do Ecomuseu 

Municipal do Seixal desde a sua criação na comunidade onde se insere? 

O Ecomuseu Municipal do Seixal, precisamente pelo facto de ter aderido ao modelo museológico dos 

Ecomuseus, tem na sua génese uma ligação muito forte a um determinado território, é essencialmente 

um museu de território, mas, por outro lado, também aos vestígios materiais que, do ponto de vista 

patrimonial, nele existem, considerando um contexto global onde o meio físico condiciona um 

determinado percurso histórico, e, por fim, uma ligação às comunidades, procurando conhecer as que 

aqui viveram em diferentes momentos da história, e, muito particularmente, aquelas que habitam aqui 

hoje. O Ecomuseu foi concebido como um museu que não funcionava no esquema tradicional de uma 

colecção, associada a um determinado edifício e a um determinado projecto expositivo, mas assentava 

antes no modelo território-património-população. Por isso, procurou-se que, através de um esquema de 

fidelização ou de mero contacto com um grupo de amigos e/ou doadores, com entidades, associações, 

colectividades ou outras organizações sediadas no território, fosse possível desenvolver actividades em 

conjunto, que houvesse uma certa participação das pessoas e das organizações na própria gestão e 

dinamização do Ecomuseu. Nem sempre é fácil traduzir na prática estas intenções. Para todos os 

efeitos, dependemos de uma tutela, somos um museu de tutela municipal, e algumas das tentativas de 

corporizar esquemas de parceria não se traduziram ao nível da gestão. A gestão do Ecomuseu sempre 

foi e continua a ser feita pela equipa municipal. O que se procurou fazer, à medida que o próprio 

Ecomuseu foi tendo equipa técnica e recursos que o permitiram, foi desenvolver sistemas de parcerias 

para determinados projectos concretos, com entidades locais, regionais ou mesmo nacionais. Por 

exemplo, isso tem dado bons resultados ao nível da comunidade educativa, onde, de facto, há uma 

série de projectos, desenvolvidos através do Serviço Educativo, em colaboração com as escolas e com 

grupos de professores daqui do concelho. A outros níveis de participação com a população, eles 

ocorrem essencialmente com os doadores, pessoas que conhecem a actividade do museu, que têm 

algum tipo de afinidades com essas actividades, que acham que têm documentação ou espólio que faz 

sentido integrar no museu, e o oferecem… a esmagadora maioria do acervo… bom, não será a 

esmagadora maioria porque uma componente forte do nosso espólio é resultante de investigação 

arqueológica e de outras áreas de investigação que o Ecomuseu promove…, mas, boa parte do espólio 
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que temos resulta de doações de pessoas que, depois, colaboram também no sistema de documentação, 

fornecendo informação contextual que permite perceber melhor o percurso dos próprios objectos e, 

por fim, valorizá-los e incorporá-los em acções do museu. De facto, do ponto de vista da gestão 

propriamente dita, não há uma interligação muito efectiva com a comunidade, entendida no seu 

contexto geral, mas há acções concretas muito interessantes com alguns grupos organizados da 

comunidade, seja ao nível de associações locais, seja ao nível, principalmente, da comunidade escolar.  

Penso que, ao longo do tempo, tenha acompanhado mais ou menos o que o Serviço Educativo foi 

desenvolvendo. Gostaria de saber a sua opinião sobre o papel do SE do Ecomuseu. 

Bom, num museu como o nosso, um Serviço Educativo é fundamental, naturalmente em conjugação 

com o trabalho de outros serviços e áreas funcionais. Portanto, o Ecomuseu vive bastante da 

investigação, da produção de conteúdos e do desenvolvimento de actividades que permitam conhecer 

melhor o território e o acervo, mas essa investigação tem de ser aplicada, isto é, tem que se traduzir em 

modos de comunicar o conhecimento adquirido às comunidades locais, e também à comunidade 

museológica nacional e a outras comunidades científicas ligadas às várias áreas de trabalho em que o 

Ecomuseu age, nomeadamente na arqueologia, na antropologia, na história, no património, na 

conservação e restauro, etc. Para todas essas áreas, há que encontrar mecanismos de comunicação que 

permitam partilhar o trabalho interno que vamos fazendo. E, de facto, é em boa parte através do 

Serviço Educativo que traduzimos esse conhecimento para um público mais alargado. Podemos fazê-

lo através de materiais de natureza científica ou dirigidos a determinadas áreas profissionais, mas a 

forma como chegamos aos públicos mais gerais, sejam os públicos infantis, juvenis ou até mesmo 

adultos mas não especializados em determinadas temáticas, é através das actividades do Serviço 

Educativo. Portanto, procuramos que os programas ou os projectos que o Ecomuseu desenvolve 

tenham tradução, através do Serviço Educativo, em materiais pedagógicos, em actividades, em saídas 

de ar livre…, através de todo o tipo de propostas. Normalmente, exposições ou outro tipo de 

actividades têm sempre por complemento um programa de iniciativas gerido através do Serviço 

Educativo, que dão azo a um programa de iniciativas de Serviço Educativo anual, aprovado pela 

autarquia. A título de exemplo, temos uma exposição sobre um sítio arqueológico do concelho, a 

olaria romana da Quinta do Rouxinol, que está no Museu Nacional de Arqueologia desde… está quase 

a fazer um ano, inaugurou a 19 de Março de 2009… para a qual se planificou um programa que 

envolveu a produção de fichas pedagógicas para acolhimento de grupos escolares em visitas regulares 

à exposição, mas também visitas a olarias, sítios arqueológicos ou outros espaços com algum ponto de 

contacto com aquela exposição, a produção de materiais diversos para distribuição ao público, etc. 

Portanto, é essa a lógica que procuramos aplicar, quer aos eventos de natureza temporária, quer aos 

equipamentos regularmente abertos ao público, nomeadamente ao nível dos núcleos e das extensões 
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museológicas do Ecomuseu, onde se procura que tudo o que é preparado para o público, seja 

produzido em colaboração com o Serviço Educativo, no sentido de garantir modos de comunicação 

adequados aos diferentes públicos-alvo para que nos direccionamos. A Carla também já lhe terá dito 

isso, mas agimos muito para as comunidades infantis e juvenis, embora também tenhamos actividades 

para públicos adultos. A intervenção para níveis etários diferentes obriga-nos a encontrar também 

meios de comunicação diferentes, porque não se chega a esses públicos da mesma forma. Temos de 

encontrar maneiras de comunicar o mesmo tipo de conteúdos, mas de formas diferentes.  

E essas formas diferentes, seriam elementos que me pudesse apontar como elementos de acções 

educativas de qualidade? E quais seriam esses elementos, na sua opinião. 

Do ponto de vista do Ecomuseu, procuramos que, quer pela experiência de trabalho que a equipa do 

Ecomuseu em geral e do Serviço Educativo em particular já tem, com profissionais que trabalham 

nisto há muitos anos, quer pelas preocupações de actualização, isto é, de conhecer as actividades de 

outros Serviço Educativo, em termos nacionais e internacionais… o Ecomuseu participa de alguns 

organismos internacionais que vão permitindo essa actualização, através do nosso Centro de 

Documentação e Informação também procuramos todos os anos adquirir nova bibliografia, ir 

promovendo uma actualização regular dos conhecimentos… o que faz com que possamos tentar, pelo 

menos, ter o máximo de qualidade nos produtos que preparamos. Depois, a forma de se revestem esses 

produtos, depende muito do tema a tratar – há temas que se proporcionam mais ser tratados de uma 

forma do que outra –, mas depende muito, como disse ainda há pouco, do público-alvo ao qual nos 

pretendemos dirigir. Há casos em que se tem optado por fichas pedagógicas, noutros por ateliês de 

expressão plástica ou outra, noutros ainda por visitas guiadas… portanto, as acções que se podem 

fazer variam muito em função do tema que queremos de tratar, do conteúdo que queremos transmitir e 

do público a que nos pretendemos dirigir. Há vários exemplos de abordagens e, embora até agora não 

tenhamos tido uma estratégia muito precisa de avaliação dos públicos, o que é certo é que, de uma 

forma não muito científica, a apreciação que se faz é que muitas das acções desenvolvidas têm tido 

bastante sucesso, foram bem recebidas, ou seja, cumpriram bem com o seu objectivo. A ideia é que, 

gradualmente, passemos a aprender cada vez mais com essas experiências, no sentido de aproveitar as 

boas e melhorar as que não o são tanto, avançando mais na área dos estudos de públicos, para 

podermos falar sobre estes assuntos de um modo mais consistente. 

Esse seria um elemento a melhorar, então? 

Exactamente, a área dos estudos de públicos é claramente uma área onde temos de melhorar, ao nível 

do Ecomuseu, mas a esmagadora maioria dos museus portugueses sofrerá do mesmo problema. É uma 
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preocupação que temos há bastante tempo, já a discutimos em várias ocasiões aqui no Ecomuseu. No 

entanto, umas vezes por falta de recursos, outras por falta de capacidade de planeamento… porque 

uma coisa destas tem de ser bem feita, é preciso estudar e avaliar depois as melhores formas de a 

fazer, adequando isso a diferentes situações concretas…, o facto é que nunca se avançou muito nesta 

área, pelo que as informações que temos de públicos são um ou outro trabalho pontual entretanto 

realizado, ou então aquelas avaliações um bocado subjectivas, em função da própria experiência 

profissional e pessoal, da vivência de quem acompanha as actividades e vai observando a reacção dos 

públicos, mas não é propriamente algo que nos satisfaça, pelo que pretendemos, assim que for 

possível, melhorar nesse aspecto. 

E consegue apontar algumas dificuldades que o Serviço Educativo possa encontrar para 

concretizar os seus objectivos? Isto salvaguardando que sei que está cá há pouco tempo e que… 

Claro. No nosso caso, temos o problema decorrente de sermos uma estrutura descentralizada em 

termos territoriais, o que complica, porque exige equipas maiores, levanta mais dificuldades logísticas, 

de transportes, de gestão integrada desses espaços todos. E a tendência dos últimos anos é para que o 

Ecomuseu vá alargando essa estrutura, ou seja, para que estes problemas se vão agravando. Já hoje, 

para dar resposta à planificação que gostamos de ter para exploração desses recursos todos, temos de 

recorrer pontualmente a serviços exteriores. Por exemplo, a recente a reabertura ao público do Moinho 

de Maré de Corroios obrigou a uma solução desse tipo. Mas é uma situação que não se pode eternizar, 

ainda que existam contingências muito fortes, neste momento, para o reforço das equipas ao nível dos 

recursos humanos, nos museus e em toda à administração pública. Teremos que encontrar formas de 

conseguir superar isto mas, basicamente, o problema dos recursos humanos é, neste caso, muito 

importante. O resto poderá melhorar-se com uma rentabilização mais eficaz dos próprios recursos 

internos do Ecomuseu. Isto é, facilitará muito o trabalho do Serviço Educativo uma interligação cada 

vez maior com os outros serviços e áreas funcionais, isto porque os conteúdos a desenvolver para as 

actividades educativas não podem nem devem ser desenvolvidos exclusivamente pelo Serviço 

Educativo, devem ser preparados em colaboração com outros serviços e áreas, incorporando o saber e 

a experiência de todos e traduzindo, como já disse há pouco, o que pretende transmitir numa 

linguagem adequada aos públicos predefinidos. São mecanismos de trabalho interno que talvez se 

possam aperfeiçoar, propiciando melhores condições para o trabalho do próprio Serviço Educativo. É 

uma área a que temos de dar muita atenção do ponto de vista do trabalho do Ecomuseu, porque é umas 

componentes essenciais da comunicação que este deve estabelecer com os públicos.  
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E que desafios e expectativas que se colocam ao Serviço Educativo para o futuro? 

Bom, a Carla certamente lhe terá respondido a isso com mais conhecimento de causa, neste caso. Mas 

penso que as expectativas que neste momento o Serviço Educativo tem… e talvez aquelas que lancem 

mais indefinição no seu futuro… tenham a ver com o facto do Ecomuseu ter uma série de projectos de 

expansão até da sua própria estrutura, sendo difícil imaginar como é que depois vamos gerir tudo isto 

com os recursos neste momento disponíveis. De facto, não é fácil antever, numa perspectiva não 

propriamente de curto prazo, mas a médio prazo, que desenvolvimento esta situação poderá ter… Para 

já, estamo-nos a concentrar na criação de condições para que esses novos recursos venham a existir. 

Naturalmente, teremos que depois passar para a fase de equacionar como é que poderemos explorar 

isto tudo da melhor maneira possível, e isso terá, certamente, implicações ao nível do Serviço 

Educativo. Mas é um futuro que não consigo antecipar para já, há muitas variáveis ainda em jogo, há 

muitos projectos sobre os quais não temos a certeza de como e quando poderão avançar. Teremos 

sempre que definir prioridades e, pelo menos na minha perspectiva, quando as definirmos, há que 

defini-las com os pés bem assentes na terra, isto é, fazendo coisas que tenham sustentação, tanto do 

ponto de vista do projecto e da obra, como depois do seu regime de exploração, em termos dos 

recursos e do funcionamento da equipa do Ecomuseu. Só que isso, naturalmente, terá de ser definido 

em partilha, em discussão alargada aqui dentro do Ecomuseu, e também de acordo com as prioridades 

e em função dos recursos que a própria autarquia colocar à nossa disponibilidade. Porque ideias 

existem muitas, mas a sua concretização depende da aceitação e aprovação pela administração 

municipal, e de que haja recursos financeiros para as concretizar. De facto, estamos neste momento 

numa fase do Ecomuseu algo indefinida em relação a alguns projectos, pelo que é difícil antecipar, 

numa perspectiva de médio prazo, o que é que poderá ser o Ecomuseu do Seixal daqui por cinco anos, 

por exemplo. Não consigo, para já, com tanta incerteza em relação a algumas situações, ter uma ideia 

precisa disso. Temos uma ideia de onde desejaríamos chegar ou para onde desejaríamos caminhar, 

agora, qual o ritmo a que faremos esse caminho e a que prazo cumpriremos determinadas etapas, neste 

momento é difícil dizer, não só porque a direcção do Ecomuseu mudou… nem todas as pessoas têm as 

mesmas perspectivas sobre algumas coisas…, mas porque mudou também a Vereadora responsável 

por esta área, o que implica formas diferentes de abordar os assuntos. Portanto, ainda estamos numa 

fase de reajustamento e de redefinição de projectos, sendo que, de facto, há coisas relativamente 

prementes e às quais teremos de acorrer em primeiro lugar. Para lá disso, há ainda uma margem de 

variabilidade bastante grande. Se voltar a fazer trabalho semelhante daqui por um ano ou dois, as 

coisas estarão certamente mais clarificadas. 
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Entrevista a Graça Filipe, anterior chefe da Divisão de Património Histórico e 
�atural/Ecomuseu Municipal do Seixal, realizada no dia 3 de Maio de 2010, com a duração 
aproximada de uma hora e vinte minutos 

A conversa decorreu no gabinete da subdirectora do IMC, no Palácio Jacional da Ajuda. 

Apresentou-se a finalidade da entrevista e a necessidade de gravar a mesma. A anterior chefe de 

DPHJ/EMS autorizou a gravação. 

A Dra. Graça esteve à frente da Divisão do Património Histórico e �atural/Ecomuseu por duas 

décadas. Como foi essa experiência?  

Bom, a resposta não é fácil. Na altura em que comecei a trabalhar no Ecomuseu não era óbvio para 

mim que se fosse tornar num projecto de vida; passadas duas décadas, é verdadeiramente uma situação 

a que posso chamar “projecto de vida”. Embora, as nossas experiências não se esgotem neste tipo de 

contextos, para ser muito objectiva, respondo-lhe que a minha experiência foi uma contínua 

aprendizagem. E esse é talvez o aspecto mais importante para mim. Deixe-me também dizer-lhe que 

foi um factor externo que me afastou do projecto. E estes meses têm-me feito reflectir precisamente 

sobre aquela tónica, de que trabalhar com no projecto do Seixal implicou da minha parte essa contínua 

aprendizagem. E digo-o literalmente, pois acho que não houve momento nenhum em que não tenha 

tido a necessidade de estudar, de reflectir, de discutir com outros elementos da equipa, de comparar e 

de retirar pontos críticos de outras experiências externas. Mas implicou também pensar muito sobre a 

situação concreta de trabalho, na perspectiva quer de aplicação de princípios, quer de tentativa de 

inovação, no sentido de que nada fosse aplicado ou que nada fosse feito sem ter em conta a 

especificidade das pessoas, do território e os recursos disponíveis. E esta aprendizagem, esta sensação 

de contínua experimentação foi bastante exigente, até mesmo cansativa, mas uma experiência muito 

gratificante, na medida em que houve um conjunto de recursos que iam sendo exigidos e reunidos. A 

experiência do Ecomuseu, com tudo o que foi partilhado em termos de tutela municipal e de parcerias, 

foi também a possibilidade de constituir uma espécie de escola e de aprendizagem para muita gente, 

na vertente profissional, patrimonial, museológica e em outras áreas e aspectos de intervenção. Aliás, 

penso que a experiência do Seixal, à semelhança de outras experiências no nosso país, nestas últimas 

décadas, permitem ver a gestão patrimonial e, enfim, a aplicação de algumas práticas museológicas 

numa perspectiva mais alargada de desenvolvimento local. Não diria um desenvolvimento em sentido 

pleno, porque falta fazer muita avaliação, mas penso que estas duas décadas serão interessantes como 

percurso a avaliar para a própria autarquia, para o próprio município, na medida em que houve uma 

interacção entre a área patrimonial e outras áreas do desenvolvimento local. 
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Sendo o Ecomuseu um museu, e vou utilizar uma expressão sua “de (um) território” que 

privilegia o contacto com a (s) comunidade (s), que acontecimento marcante guarda na sua 

memória? 

Mais um vez respondendo-lhe com muita espontaneidade à sua pergunta, ocorre-me um momento que 

eu acho que foi muito significativo por ter sido resultado de trabalho e ao mesmo tempo ser um 

despoletador de outros acontecimentos: a municipalização da Mundet. Repito, estou a responder com 

total espontaneidade. Portanto, não hesito, assim de repente, em dizer que a municipalização da 

Mundet foi um acontecimento marcante pela positiva - pelo desafio e pela responsabilização que 

implicou para mim e para toda a equipa do Ecomuseu. Outros acontecimentos marcantes… houve 

muitos a recordar ao longo destes anos. Ainda no sábado passado, aliás, tive a possibilidade de 

partilhar com os meus colegas que continuam envolvidos no terreno, neste caso, no rio, no estaleiro, o 

fim de uma fase importantíssima de recuperação do Varino Amoroso, uma das embarcações do 

Ecomuseu, que foi lançada à água ao cabo de longos meses de trabalho. Recordo esse tipo de 

acontecimentos, a recuperação de um barco e o seu novo lançamento à água, ou momentos 

importantes do projecto da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, nomeadamente quando o 

Francisco Moura, basicamente sozinho, conseguiu repor a máquina a vapor em funcionamento. 

Também recordo aspectos negativos. Se me perguntasse um momento que me tenha marcado 

negativamente nestes anos de trabalho, não hesitaria em referir o momento terrivelmente doloroso em 

que houve um acidente durante as limpezas daquela mesma Fábrica, em que perderam a vida dois 

operários e em que outros, nomeadamente, o maquinista, o operador da máquina (Sr. Francisco 

Moura) ficou em risco de vida… E houve às vezes aqueles momentos que passam aparentemente 

quase despercebidos na vida de uma instituição, ligados à investigação e à partilha de conhecimento 

com pessoas da comunidade, por exemplo entrevistas, que ficam na nossa memória. Um momento 

também entre o doloroso e o gratificante, mas com uma carga dramática que é impossível não evocar, 

foi o encerramento do alto-forno da Siderurgia11. Enfim, se começasse aqui a desfiar a memória há de 

factos momentos muito relevantes, marcados ou pela ligação à comunidade ou de facto pela carga 

colectiva, do trabalho de equipa, que não hesito em destacar neste tipo de experiência, e que 

pessoalmente me enriqueceu imenso. Por muito solitário que o nosso trabalho também tenha sido. 

Certamente, eu própria valorizo as muitas horas em que, solitariamente, foi necessário reflectir, 
                                                           
11 Encerramento em 2001; posteriormente a Câmara Municipal do Seixal, a Siderurgia Nacional, Empresa de 
Serviços S.A. (SNES) e a Urbindústria – Sociedade de Urbanização e Infraestruturação de Imóveis S.A., 
assinaram um protocolo com vista à elaboração de um plano de ordenamento urbano e paisagístico da área da 
antiga Siderurgia Nacional. 
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escrever, enfim, procurar alguma elaboração de ideias para interagir com a equipa. Mas apesar dessa 

carga solitária do trabalho, principalmente lembro o que há de mais partilhado e de colectivo.  

Hugues de Varine teve um papel marcante na alteração da designação de Museu Municipal para 

Ecomuseu trazendo com ele novas concepções teóricas para o meio museológico português 

nomeadamente para o Seixal. De que forma as ideias da ecomuseologia foram implementadas no 

Ecomuseu do Seixal? 

Eu acho que foi muito institucionalizada a designação de Ecomuseu e essa foi sem dúvida uma 

particularidade. Não obstante, há várias experiências de museus, principalmente museus tutelados por 

autarquias e museus ditos municipais, que tiveram tanta influência como nós das ideias, enfim, da 

ecomuseologia, ou se quisermos dizer, de alguns princípios que Hugues de Varine ajudou a difundir 

junto dos profissionais e de várias instituições no nosso país. Mas ressaltou, de facto, a carga 

institucional da designação e o facto do município, da Câmara Municipal do Seixal, ter assumido a 

designação de Ecomuseu. Eu creio francamente que Hugues de Varine não se deu totalmente conta da 

importância que tinha tido aquela afirmação dele e aquela colagem feita nos anos 80 relativamente à 

ecomuseologia e à experiência dos Ecomuseus, particularmente em relação com a expressão que 

tinham em França. Não valorizando demasiado esse aspecto, devo dizer que reconheço totalmente a 

importância que a ecomuseologia teve para mim ao longo destas duas décadas. Sem dúvida que muito 

do que foi feito no Seixal teve sempre aí uma forte ancoragem conceptual. Mas a experiência foi 

acontecendo, foi-se construindo, como eu disse há pouco, consoante os recursos, as pessoas e em 

interacção com as várias entidades, no terreno. Com algum distanciamento, em relação a alguns de 

nós, envolvidos neste processo, será útil voltar a esta questão, não só fazendo um balanço, mas 

também uma avaliação. Na verdade houve sempre um plano e houve sempre objectivos de médio e 

longo prazo apesar de muitas vezes não termos conseguido chegar a eles e, no caminho, termos tido a 

necessidade de inflectir para outras soluções e outras opções. Mais do que a designação de Ecomuseu, 

eu reconheço a importância que teve ao longo destes anos, e para mim também, o ler atentamente o 

que escreveu, o que pensou não só Hugues de Varine como outros autores e outros ideólogos, se assim 

se pode dizer, da área do património e da museologia. Diria que houve ideias base imprescindíveis 

para a experiência do Seixal, tais como o princípio de que o museu existe para um território e que tem 

de olhar para todo esse território. Por isso o museu foi estruturado em núcleos museológicos e mais 

recentemente, a partir de 2001, encontrámos a figura das extensões e de um modelo de gestão de 

variados recursos. Criámos outra figura, correspondendo a algo que estava também no terreno, a Carta 

do Património, embora com um processo de reconhecimento ainda incompleto. Face a um conjunto de 

serviços unidos numa unidade orgânica de tutela municipal, trabalhando em várias frentes e em 

parceria com outras entidades, houve uma preocupação continuada de um certo modelo de gestão, com 
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flexibilidade, que abarcasse os vários recursos patrimoniais, no território. Como explicitámos muitas 

vezes ao longo dos últimos anos, a par do território esse modelo reconfigurou-se sempre que 

necessário, também do ponto de vista temático do museu. Um dos principais aspectos foi a área da 

cultura marítima, porque era impossível trabalhar para um determinado território com fronteiras 

coladas às fronteiras administrativas do próprio município, uma vez que, assumidamente, nós 

trabalhávamos neste caso para um território “cultural” mais abrangente - o estuário do Tejo - ou pelo 

menos nos centrávamos na margem esquerda do estuário do Tejo. Esta ideia de trabalharmos num 

território a que pertencem comunidades e cuja população é também, de certa forma, o paradigma dos 

destinatários do trabalho do Ecomuseu, foi sem dúvida extremamente importante. Um outro aspecto 

que ajudou a definir várias configurações - científicas, da equipa técnica, de parcerias, enfim, de 

objectivos mesmo na área de recursos técnicos, humanos - foi a multidisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade. O que de certa forma também fomos buscar aos chamados princípios 

ecomuseológicos. Contudo, a expressão ecomuseu - e esta é uma reflexão, enfim, ainda muito 

superficial - esta expressão porventura também marcou ao longo dos anos, quer a equipa quer a 

própria comunidade vivendo com esta realidade e com esta experiência. E não sei se daí advieram 

apenas aspectos positivos. Portanto, é algo que certamente devemos avaliar por várias formas, 

certamente também ouvindo a própria comunidade acerca deste aspecto. 

�a sua opinião, qual o papel do Ecomuseu Municipal do Seixal desde a sua criação na 

comunidade onde se insere? 

As questões da tutela do museu é de facto uma questão incontornável, porque só em teoria ou só 

utopicamente conseguimos ver os museus emanando da vontade das pessoas, dos técnicos, enfim, das 

necessidades de uma comunidade. Os museus municipais não são excepção, embora me pareçam um 

caso bem distinto de outros museus, bem específico, pois vivem numa relação de grande proximidade 

com os poderes instituídos. No caso do Ecomuseu, creio que seria até bastante pertinente também 

ouvir a comunidade e pessoas das comunidades e dos grupos de interesse ao longo destes anos mais 

relacionados com a sua experiência. Não apenas a opinião dos públicos, vistos como visitantes. A 

verdade é que, intencionalmente, a equipa técnica do Ecomuseu e eu própria, enquanto dirigente da 

unidade orgânica da Câmara a que corresponde o Ecomuseu, sempre tentámos conferir uma margem 

confortável de liberdade e de alguma independência. Achámos nós, ou alguns de nós, que 

conseguíamos isso pelo rigor científico, pela capacidade de ouvirmos e de estarmos atentos aos nossos 

destinatários das nossas actividades. Sabendo que isso muitas vezes também nos criou algumas 

dificuldades de relação com a própria tutela, na medida em que nem sempre algumas das prioridades 

que do ponto de vista científico e técnico fomos traçando seriam as principais ou corresponderiam aos 

principais objectivos ou a prioridades que a autarquia queria ou podia eleger como próximas 
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realizações. Não divagando muito sobre esse ponto, sem dúvida constituiu uma situação bastante 

característica do Ecomuseu: a fasquia esteve sempre muito alta, e portanto sempre prometemos 

bastantes coisas e assumimos objectivos bastante ambiciosos em relação ao que no terreno foi sendo 

possível construir. Parece-me que é extremamente importante, na experiência do Ecomuseu, este 

sentido de exigência. Penso que isso foi uma das grandes aquisições, digamos assim, foi não se tratar 

nunca de algo simples de conseguir, portanto, sempre foi algo que envolveu recursos, que envolveu 

vontades, que envolveu um esforço de parceria com diversas entidades. Se as instituições e os museus 

não têm alguma carga e algum sentido utópico tornam-se instituições muito pouco estimulantes para 

as próprias comunidades que as sustentam. Dito isto - e mais uma vez, isto não é uma avaliação, é 

mais um balanço - parece-me que ao longo destes anos foram bastante as aquisições para a 

comunidade local, do ponto de vista da patrimonialização. A dado momento, talvez a comunidade não 

se revisse como detentora de um património muito significativo. Foi importante a capacidade que o 

projecto foi tendo de se redimensionar ao longo dos anos. Refira-se a municipalização da Mundet: 

quando o Museu Municipal/Ecomuseu foi criado e nos primeiros anos da sua existência não se 

imaginava a carga afectiva que viria a ter, para uma parte substancial da população, neste caso 

sobretudo do Seixal, no momento da paragem e de quase abandono de uma grande fábrica. A Mundet 

é um dos exemplos. Eu acho que o projecto demonstrou ao longo dos anos ser um mobilizador, 

conseguindo acompanhar este processo de reconhecimento, de valoração e de identificação das 

pessoas com os seus patrimónios, com novos patrimónios. Este processo de patrimonialização terá 

sido a meu ver uma das mais-valias da própria existência do Ecomuseu. Independentemente do que as 

entidades institucionalizadas venham a assumir ou do que se venha a concretizar, emergindo da 

capacidade das pessoas se organizarem, do ponto de vista da gestão desses patrimónios. Um outro 

aspecto que me parece que é muito importante é todo o processo de educação patrimonial que está 

intimamente ligado à patrimonialização. Aliás, penso que seria também interessante perceber melhor 

este processo. Empiricamente eu diria que a pequena equipa do Serviço Educativo, num quadro mais 

complexo de existência de toda a equipa e das parcerias constituídas ao longo destes anos pelo 

Ecomuseu, teve um papel importante, que não foi aleatório, antes foi bastante estudado, bastante 

pensado, mas de grande adaptação ao trabalho no terreno. Lembro-me de repetir isso muitas vezes 

com a equipa e com as colegas do Serviço Educativo, reconhecendo o papel daquela equipa técnica 

como primordial na constituição de uma consciência junto de muitas pessoas em relação ao seu 

património, portanto, não esperando por ter sítios completamente intervencionados ou sítios 

formalmente musealizados, como as pessoas normalmente os vêem ou pensam que devem ser, mas 

trabalhando sobre realidades em mudança. Parece-me que esta capacidade de trabalhar na 

conservação, na preservação, na salvaguarda de patrimónios materiais e imateriais em mudança - esses 

patrimónios fazendo parte da mudança da própria paisagem e da relação e da atitude das pessoas com 
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a paisagem, com os sítios, com os testemunhos - foi uma experiência que este tipo de entidade 

museológica facilitou. Devia ter havido uma maior concretização de intervenções nos espaços, torná-

los formalmente mais terminados, digamos assim. Estou a pensar em exposições ditas permanentes, 

que não fácil instalar ao longo dos anos. Como o caso da Mundet, para que ao fim de tantos anos, de 

facto, não foi possível reunir os recursos suficientes para recuperar e devolver à comunidade um maior 

número de espaços. O que contudo não impediu que se trabalhasse com a própria comunidade. Alguns 

elementos da comunidade dar-se-ão da precariedade da implantação de núcleos museológicos ou da 

expressão desses núcleos museológicos em relação às mais-valias que já podiam ter. Hoje em dia creio 

que a autarquia está muito focada nas questões turísticas. Mas do ponto de vista de reabilitação urbana, 

por exemplo no núcleo urbano antigo do Seixal, mais intervenção no património teria sem dúvida 

beneficiado muito mais a população. 

Para si, qual o papel do Serviço Educativo do Ecomuseu? 

Olhe, sabe que eu sempre defendi e defendo que um Serviço Educativo num museu pode ser uma 

necessidade mas que não deve seguir uma receita própria, que não deve ter um modelo exclusivo de 

criação de um serviço. Aliás, eu penso que cada museu deve desenvolver uma estratégia ou um 

programa, mais correctamente dizendo, de acordo com os recursos e de acordo com a situação de 

partida e com as possibilidades e, mais uma vez, com aquilo que as tutelas também pretendem fazer. 

Parece-me que na área museológica há uma tendência para responsabilizar demasiado as equipas 

técnicas e os responsáveis por essas equipas às vezes também se deixam responsabilizar mais do que 

deviam pelo trabalho. Porque de facto as tutelas têm de ser muito responsabilizadas. E, dito isto, é 

verdade que no caso do Ecomuseu – e eu assumo que estou a dizer isto – quando queríamos (ou 

queremos) pensar no que é que nos havia sido imposto pela tutela, é difícil de responder, não 

conseguimos chegar lá. Insisto mais uma vez na nossa continuada persistência em construir rumos que 

fizessem sentido no terreno. Penso que não foi tão mal sucedido assim esse modelo de trabalho que era 

procurarmos sempre pôr a fasquia mais alta, pedir recursos. Isso, por exemplo, permitiu constituir uma 

importantíssima equipa técnica e científica, talvez em detrimento de outros investimentos. Mas eu 

acho que é bastante significativo, hoje o Ecomuseu tem uma equipa permanente bastante confortável, 

do nível científico e técnico – e isso eu não nego que fui uma das responsáveis, quer dizer, foi uma 

preocupação constante que houvesse uma equipa sólida e consolidada a trabalhar. De qualquer modo, 

o SE existiu sempre num quadro muito específico, não se privilegiou um Serviço Educativo não 

havendo recursos de investigação, por exemplo, ou não havendo recursos que permitissem ao próprio 

Serviço Educativo trabalhar do ponto de vista da comunicação, da interpretação. Mas é também 

verdade que o Serviço Educativo conseguiu fazer às vezes quase milagres, na medida, como eu disse 

há pouco, em que foram pouco consolidados alguns aspectos do projecto. Como já referi, foi sempre 



 

 

XXIV 
 

um problema a recuperação de espaços intervencionados – e estou a falar principalmente dos sítios 

industriais – foi sempre um problema o financiamento ou pôr em marcha em ritmos convenientes a 

renovação de exposições. Precisamente pelos aspectos muito complexos que se foram gerando ao 

longo dos anos de incorporação desse imenso património. Estamos a falar de uma experiência que eu 

acho das mais relevantes, procurando salvaguardar espólios e colecções. Essa seria outra vertente de 

análise muito importante porque os museus hoje e no futuro serão aquilo que as próprias comunidades, 

equipas e investigadores, interdisciplinarmente, decidem seleccionar e incorporar. No caso do Seixal, 

houve um lado mais empírico e um lado mais afectivo na medida em que as comunidades locais 

valorizaram os testemunhos mais ligados à memória próxima do que foi o desenvolvimento do Seixal, 

o desenvolvimento não só dos núcleos urbanos antigos mas de todo o território. Esta referência é 

muito importante, porque nunca deixou de se fazer a intervenção do ponto de vista arqueológico, a par 

da perspectiva antropológica, mesmo que no terreno estivessem equipas em que predominaram as 

pessoas ligadas à história. Mas a equipa alargou-se muito do ponto de vista disciplinar. Eu penso que 

de facto nos últimos anos a patrimonialização reflectiu aquilo que as pessoas revelavam como sendo 

as suas principais preocupações identitárias em relação ao território, à paisagem, e daí o peso dado à 

cultura marítima-fluvial e ao património industrial, não deixando nunca de prosseguir outras linhas de 

investigação. E a arqueologia foi absolutamente marcante no Ecomuseu do Seixal. Dito isto, o que eu 

relevaria era que o Serviço Educativo conseguiu trabalhar com esta multiplicidade. E o facto de o 

Serviço Educativo trabalhar com esta multiplicidade de patrimónios, fazendo na própria programação 

das suas actividades um esforço de síntese e um esforço de interpretação inter-relacionando sempre as 

diferentes vertentes patrimoniais. É talvez uma área menos valorizada, mesmo do exterior. O Serviço 

Educativo do Ecomuseu tem sido uma ferramenta muito importante no plano interno, portanto, nas 

opções tomadas de orientação programática, de estratégias, e no plano externo. O Serviço Educativo 

assegurou sempre uma relação quase tão umbilical como quem trabalhou mais na perspectiva da 

identificação dos patrimónios. O Serviço Educativo fez essa relação, essa devolução à própria 

comunidade, trabalhando com públicos muito diversificados e não deixando nunca de trabalhar em 

projectos de índole da educação patrimonial, ou seja, não tanto nas iniciativas de curto prazo, mas em 

projectos de longa duração, por exemplo, em relação aos núcleos urbanos antigos. É um trabalho 

inestimável e penso que à própria comunidade se deve pedir uma avaliação. Seria muito interessante 

perceber como é que isso influenciou até outras opções do trabalho da autarquia, embora, com sentido 

crítico, me pareça haver imenso trabalho a fazer. Mas creio que em muitas vertentes do trabalho 

autárquico se repercutiu o facto de se desenvolver essa educação patrimonial, alertando para outras 

vertentes – tanto na área social, como na área turística - marcando bastante outros aspectos de 

intervenção municipal nestes últimos anos, mesmo que outros serviços não tenham assumido essa 
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influência da visão transmitida pelo próprio Ecomuseu, em relação ao trabalho sócio-cultural, digamos 

assim, com o património.  

Conseguiria enumerar alguns elementos de qualidade das acções educativas? 

Conseguiria sem dúvida, o difícil é, enfim, dissociar isso de um aspecto que já lhe referi há pouco e 

deve ser aqui elencado, que é a intima relação da equipa do Serviço Educativo e da programação do 

Serviço Educativo com todo o museu. Isso, eu relevo como fundamental. Mesmo que nem sempre se 

tenha conseguido, pela mais variada ordem de factores, fazer tudo o que pretenderíamos fazer (e esse, 

com certeza, continua a ser um problema e uma preocupação da equipa). Uma íntima relação do 

trabalho educativo e da programação nessa área com as outras áreas – com a investigação, com a 

conservação – mesmo com uma gestão quase mais organizativa e administrativa de todo o trabalho, é 

um aspecto relevante. A equipa é de qualidade, não tenho dúvidas algumas em dizer isso. E há uma 

característica muito importante no quadro museológico português: há de facto profissionais muito 

competentes nestas áreas. Mas enfim, perdoa-se-me alguma imodéstia, acho que realmente o Serviço 

Educativo do Ecomuseu também teve sempre uma qualidade muito assinalável e tem uma pessoa a 

coordenar com um sentido de grande organização o que me parece muito importante. Tal como a 

regularidade, a atenção para com as necessidades dos destinatários, mesmo que muitas vezes a 

avaliação fosse feita em moldes bastante empíricos, uma constante preocupação de ciclos de 

avaliação, são características daquele serviço. Realçaria ainda uma especificidade do Ecomuseu e 

quase uma singularidade: o facto de o Serviço Educativo ter sempre trabalhado numa intima relação e 

absorvendo ou incorporando os saberes e os recursos ligados à gestão do património e à sua vertente 

imaterial. Por exemplo com as embarcações, na utilização e na reutilização do património técnico e 

industrial – o moinho, a fábrica, a área patrimonial ligada à cortiça. Houve sempre essa capacidade de 

incorporar e de lidar com outros saberes que não apenas fundamentados nas áreas disciplinares – na 

arqueologia, na antropologia, na história – e isso penso que é uma mais-valia muito grande do Serviço 

Educativo, mais uma vez, resultado de uma interligação muito grande entre o esforço de programação 

e de conceptualização e a constante concretização prática. A necessidade de prestar um serviço 

continuado à comunidade e aos públicos, mesmo aos públicos externos, foi de facto bastante bem 

conseguido do ponto de vista de um museu que, apesar de estar continuamente a procurar pôr em 

prática novos projectos, não deixou de oferecer uma renovação apreciável de serviços à própria 

comunidade e aos seus públicos. 
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Quais as principais dificuldades que o Serviço Educativo encontra para a concretização dos seus 

objectivos? 

Em primeiro lugar a exigência colocada ao longo dos anos em relação à multiplicidade de patrimónios 

implicando um grande esforço. É impossível exigir às pessoas conhecerem tantas áreas e poderem 

criar ferramentas de interpretação, de utilização e de exploração com os públicos em relação a áreas 

patrimoniais tão distintas. Uma outra dificuldade que me parece muito evidente é a falta de recursos na 

área da interpretação e da exposição. Portanto, o Serviço Educativo ao longo dos anos teve alguma 

precariedade de instrumentos de relação com os públicos, lidando com patrimónios muitas vezes 

pouco explorados do ponto de vista da interpretação, da museografia, sítios pouco trabalhados do 

ponto de vista do conforto para os públicos, por exemplo. Portanto, como eu disse há pouco, o Serviço 

Educativo fez parte de um processo de patrimonialização. Se quisermos considerar uma visão mais 

tradicional do que se considera espaços museológicos e recursos expositivos, o Serviço Educativo teve 

constantemente de se reinventar na própria capacidade de ser interlocutor e de ser mediador junto de 

públicos distintos. Em resultado da troca de impressões de muitos anos e de muitos momentos com as 

equipas, penso ainda que pode constituir um problema o que eu há pouco referi: a fasquia e sempre 

elevada, a par da lentidão na concretização de alguns objectivos. Apesar de haver uma planificação e 

de haver implicitamente uma espécie de plano estratégico de longo prazo. Na verdade para quem 

trabalha com os públicos é muito difícil, em curtos espaços de tempo, ter de redimensionar as 

actividades e readequá-las em relação a projectos que não se conseguiu pôr no terreno. No entanto, 

também realço um outro aspecto, dentro daquelas preocupações de infra-estruturas. Foi a constituição 

de uma plataforma de recursos, o Centro de Documentação. Um pouco à distância tenho reflectido 

bastante, por comparação com outras experiências, em como esse modelo de funcionamento e esse 

interface que é o Centro de Documentação e Informação no museu, é importante. No Ecomuseu foi ao 

longo dos anos uma mais-valia muito grande que o Serviço Educativo sempre teve à sua disposição, 

tal como os outros serviços do museu. Assim como para os públicos e para a comunidade. 
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�um artigo seu, diz-nos que, e vou citá-la, “uma percentagem significativa dessas actividades 

[relativas ao Serviço Educativo] é especialmente direccionada para a comunidade educativa”12, 

cabe-nos então perguntar: quais as razões que estão por detrás desta opção? 

Destacaria pelo menos duas, tendo um grande pragmatismo na selecção destas duas razões. Uma razão 

é particularmente genuína, e tem a ver com as expectativas e, ao longo dos anos, com a confirmada 

revelação de solicitações e de necessidades por parte da comunidade, sendo que, mais ou menos, 50% 

dos utilizadores, em sentido geral, e dos públicos (públicos como visitantes do Ecomuseu) em 

contexto escolar. Contudo, nunca tratámos a nossa programação inserida absolutamente na educação 

formal. Mas isso é um outro aspecto. Essa foi uma razão assumida, tanto mais que toda a planificação 

do Ecomuseu sempre se apresentou na dupla vertente de calendarização ano civil e ano lectivo. 

Sempre o fizemos também por razões de ordem prática, de planificação, de avaliação e de relação com 

esses públicos-alvo. Trabalhámos não apenas com a dupla professores e seus alunos mas também 

trabalhamos com os professores propriamente ditos. A outra razão, que é uma razão muito pragmática, 

nem sempre explicitada, uma razão de estratégia, de gestão e de recrutamento de meios derivada da 

importância que a tutela – Câmara Municipal – sempre reconheceu ao papel do município nas políticas 

educativas ou naquilo que se tem chamado políticas educativas. Se com isto me perguntar se foi um 

sentido de oportunidade, respondo-lhe que sim, foi também. Portanto, é verdade que por esta via 

fomos mostrando que o Ecomuseu era um dos pilares e uma das vertentes essenciais desse processo, 

que a Câmara tanto valorizou ao longo dos anos, de parceira e agente de uma dinâmica, enfim, nas 

políticas educativas na área municipal, com as escolas do concelho, nos vários níveis de ensino. Aliás, 

não me parece que isto vá num sentido muito diferente daquilo que me parece ser, mesmo que nem 

sempre explicitado, uma preocupação dos museus e das direcções dos museus e das suas equipas 

técnicas, de procurar responder aos aspectos em que a sociedade melhor revê o papel e a utilidade 

social dos museus, a sua vertente educativa. Mas talvez tivesse sido mais eficaz a autarquia ter 

investido mais na reabilitação de espaços, na salvaguarda física de alguns edifícios e nas suas 

funcionalidades. Muitas vezes nos questionámos e insistimos na importância e na necessidade de 

investir directamente na preservação do património como forma mais eficaz de o Ecomuseu, com as 

                                                           
12 Filipe, Graça (1999) Educação, património e autarquias: o museu, como instrumento de comunicação: 
experiência no Seixal. Comunicação apresentada no "Colóquio Sobre Arqueologia e História Regional", 
realizado no Seixal, em 1999, promovido pela Câmara Municipal do Seixal / Ecomuseu e pela Universidade 
Aberta, publicada nas actas do respectivo Encontro. [Consult. 2009-12-12] Disponível em <URL 
http://www2.cm-
seixal.pt/pls/decomuseu/web_extract_external.get_external?code=1087555&col_ext=content1&tab=ecom_publi
cation > 
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suas especificidades, mostrar a sua importância e o seu papel junto da comunidade. Certamente a 

comunidade reagiria de uma maneira diferente se os espaços, por exemplo da Mundet já estivessem, 

não naquele estado de degradação para o exterior, mas mais intervencionados e muito mais 

rentabilizados para a própria comunidade local. Em todos os aspectos, incluindo o turístico que eu há 

pouco me referi, que não considero secundário. Sem dúvida que hoje em dia ainda me continuaria a 

parecer muito importante reforçar junto da tutela o papel e a necessidade de manter uma dinâmica 

deste Serviço Educativo. Em caso de no futuro haver algum corte no financiamento do projecto do 

Ecomuseu, acho que teria de ser criteriosamente analisado onde “poupar” recursos e que nunca se 

deveria amputar o museu e o projecto da sua vertente de comunicação e do programa de exposições. 

Sei que algumas dificuldades têm sido sentidas e mais uma vez creio que o Serviço Educativo é a 

salvaguarda dessa vertente de comunicação do museu com os públicos, renovando propostas de 

mediação e de exploração de recursos, mesmo quando não há investimentos significativamente novos 

nessa área.  

Finalmente, quais são os desafios e expectativas que se colocam ao Serviço Educativo do 

Ecomuseu/Museu Municipal para o futuro? 

A principal expectativa não pode ser imputada apenas ao Serviço Educativo e digo isto com a 

assumpção total de responsabilidade porque finalmente, estes cinco meses não me dão nenhum direito 

de falar do Ecomuseu como uma realidade distante. Eu acho que sem dúvida o Ecomuseu precisa de se 

reajustar aos recursos que a tutela quer ou não quer atribuir aos vários projectos. Penso que isso é 

incontornável para a programação e para uma criteriosa assumpção de responsabilidades da equipa do 

Serviço Educativo. Outros aspectos que diria serem já, de também há algum tempo a esta parte 

partilhados pela própria equipa, têm a ver com o aproveitamento de muitos anos de investigação, de 

pesquisas que não têm tido expressão na mesma dimensão em que foram feitos os investimentos, 

particularmente, a partir de meados dos anos 90, em que houve um claro reforço das equipas de 

estudo, de investigação, de inventário, que proporcionaram a tal possibilidade de patrimonialização de 

novos recursos quer do ponto de vista de imóveis, quer do ponto de vista de colecções, digamos assim. 

E o Serviço Educativo verdadeiramente ainda não teve o feedback necessário porque não tem havido a 

possibilidade de parar um pouco, no sentido de passar à devolução desses recursos com possibilidade 

de aproveitamento pelas comunidades e os públicos. Falo de exposições, de sítios visitáveis, de 

edições. O Serviço Educativo necessitará de outras dimensões do trabalho científico e técnico do 

Ecomuseu para poder capitalizar recursos junto dos públicos. Mais uma vez não vejo que isso seja 

uma responsabilidade apenas de uma área funcional do museu. Um outro aspecto é o desenvolvimento 

de projectos em parceria com outras entidades, por exemplo, envolvendo voluntários. Através de 

voluntários que têm trabalhado com o Serviço Educativo, e principalmente Professores, mostra-se que 
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há uma dinâmica que pode dar frutos diferentes se aplicados e alargados não apenas à comunidade 

educativa mas a outros grupos de interesse da população e das comunidades locais. Penso que a 

diversificação de públicos-alvo, em relação àquilo que o Serviço Educativo tem feito ao longo dos 

últimos anos, remeterá ao trabalho com novos grupos da comunidade. É uma dinâmica que requereria 

talvez um ritmo menos intenso durante algum tempo, para o Serviço Educativo também ter tempo de 

trabalhar um pouco de retaguarda e não estar constantemente com aquele nível de exigência, de 

resposta, de programação. O actual funcionamento será até certo ponto um pouco “perverso”, na 

medida em que as exigências podem levar a construir projectos, iniciativas em demasia. A perspectiva 

de trabalho com as comunidades, com carácter de desenvolvimento local, não é consentâneo com o 

mesmo nível de exigência de calendário, de actividades, de eventos, de visitas, de ateliês que a equipa 

actualmente cumpre, ou que ao longo destes últimos anos tem cumprindo e que localmente a autarquia 

espera que se cumpra. Isto é um aspecto muito comum no tipo de museu de tutela municipal, em que 

há quase o paradigma de responder simultaneamente a uma exigente programação cultural e educativa 

e de dar resposta a um outro tipo de programação mais estruturada e mais partilhada com outros 

grupos de interesse que não apenas com os públicos, com os visitantes (participantes que se esgotam 

um bocadinho na própria actividade, mas isso creio que nos remete para o próprio conceito de Serviço 

Educativo dos museus). Um SE não pode ser dissociado de um serviço à comunidade e as actividades 

dos serviços educativos não são todas elas parte de um processo de educação patrimonial. Muitas 

actividades precisariam de ser muito mais estruturadas e ancoradas noutras metodologias que nem 

sempre me parece possível fazer com os serviços educativos dos museus, ou apenas com estes.  

�ão sei se pretende acrescentar mais alguma coisa nesta nossa conversa… 

Não, particularmente… Mas gostava de fazer uma referência a uma ferramenta que ao longo destes 

anos foi importante e de que me lembrei há pouco, que é a divulgação trimestral do Ecomuseu, o seu 

boletim de informação. O Ecomuseu nunca teve uma estratégia, enfim, que hoje se poderia dizer de 

marketing para alguns outros públicos ou para alguns outros potenciais públicos. Não foi essa e não 

me parece que seja essa a necessidade prioritária e a linha de actuação adequada para o tipo de 

projecto e para o tipo de estrutura do próprio Ecomuseu. Mas a existência de um boletim de 

informação do museu é muito importante. Foi uma ferramenta que ao longo destes anos também 

custou bastante à equipa manter. Constitui um meio de ligação com os seus utilizadores, enfim, dir-se-

ia com os leitores do próprio boletim e com os seus Amigos e Doadores. Esta é uma figura sobre a 

qual nos últimos tempos muitas vezes reflectimos. Certamente se continuará a fazer sentir a 

necessidade de reflectir sobre essa figura informal de Amigos e Doadores do Ecomuseu, que ao longo 

dos anos se constituiu um pouco como um paradigma de relação com o museu com uma diversidade 

de pessoas. É muito curioso porque se formos ver essas cerca de cinco centenas de pessoas inscritas na 
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lista de Amigos e Doadores, curiosamente nunca se suscitou, espontaneamente (e de outra forma 

nunca nos passou pela cabeça, por exemplo sermos nós a ter uma intervenção directa ou uma eventual 

iniciativa) a criação de uma associação local de defesa do património ou mesmo a formalização de 

uma Associação de Amigos e Doadores do museu. O que nos deixou sempre um pouco aquela 

pergunta no ar: se este tipo de ligação com as pessoas, ao longo de tantos anos, criando uma 

habituação por parte de bastantes pessoas, as torna ou não mais exigentes em relação às instituições e, 

neste caso, em relação ao próprio Ecomuseu. Até, na verdade, apesar das muitas debilidades que nós 

próprios internamente sempre reconhecemos no trabalho feito, não tem sido assim tão frequente, ao 

longo do tempo, sermos inquiridos pelas pessoas - a não ser alguns casos mais particulares, como o do 

encerramento do Moinho nos anos em que estava fechado para obras, motivando a reclamação da 

comunidade local, mas ainda assim com bastante paciência... 
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Apêndice C - Exemplo de “notas de campo” de uma das actividades observadas 

 

�ota de campo: Ratinho de Cortiça, Núcleo da Mundet, 18 de Março de 2010: 

 

Descrição: A actividade foi realizada no edifício das caldeiras de cozer da antiga Fábrica de 

Cortiça que constitui actualmente um dos espaços expositivos do Núcleo da Mundet do 

Ecomuseu Municipal do Seixal entre as 10h00 e as 11h30 do dia 18 de Março a uma turma de 

1º ano de uma escola do concelho. O local é um espaço frio e sombrio: constituído por 

caldeiras onde se colocavam várias placas de cortiça para ficarem planas e fáceis de as 

trabalhar, o chão é de cimento, o tecto muito alto faz o espaço maior e a pouca iluminação fá-

lo ser sombrio.  

 A monitora da actividade, Madalena Campos, recebe um grupo de aproximadamente 

25 crianças do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico. À porta do edifício apresenta-se e 

apresenta as pessoas que vão estar presentes durante a actividade – eu e a Diana, técnica que 

estava na recepção deste Núcleo. Convida-os a entrar e a sentar nuns bancos de ferro e de 

cortiça e, como táctica para saber os nomes das crianças durante a próxima hora e meia, 

escreve-os numas etiquetas autocolantes que lhes coloca ao peito. Explica como vai decorrer a 

actividade – primeiro a leitura/teatralização com fantoches de uma história, depois a ida ao 

espaço exterior para ver um sobreiro, colar folhas no livro da história e um jogo final. 

Depois de feita esta apresentação sumária, a monitora vai para detrás de uma espécie de 

biombo e começa a contar a história de um ratinho de cortiça que nasce de uma rolha mágica 

na Fábrica da Mundet. Ao longo da história, as personagens/fantoches interagem com as 

crianças perguntando-lhes coisas (se conhecem algo feito de cortiça, que árvore é esta, etc.); 

estas respondem bem ao pedido e estão atentas à história. No final desta, a Madalena mostra 

como se podem fazer ratinhos com rolhas de cortiça. As crianças, já irrequietas, pedem para ir 

lanchar passados somente 15/20 minutos de actividade. Este intervalo, a nosso ver, quebrou a 

dinâmica da actividade e instalou alguma inquietação no grupo de crianças – um grupo difícil 

no que diz respeito ao seu comportamento. Depois do lanche, continuou-se a visita: as 

crianças foram levadas a conhecer a árvore de onde se retira a cortiça e que tinham ouvido na 

história. Através da fricção retiraram a textura do tronco da árvore para um pequeno papel; 

observaram as folhas do sobreiro e apanham-nas assim como as bolotas do chão. Chegados ao 
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edifício das caldeiras, colaram as pequenas folhas do sobreiro no livro da história que tiveram 

a oportunidade de levar para casa. Esta fase foi complicada: a mesa para realizar a colagem é 

muito pequena e o grupo, já complicado pelo comportamento de algumas crianças que 

destabilizavam o grupo, ficou ainda mais inquieto com a espera que tinham de fazer. A 

solução e sugestão para esta espera penosa para os mais pequenos, seria o muro que está na 

continuação do edifício e junto à entrada do mesmo e que, todos sentados, as crianças podiam 

realizar esta pequena actividade sem esperas demasiadas.  

Seguidamente, a Madalena senta as crianças no chão e mostra-lhes, consolidando as 

aprendizagens, as várias fases da cortiça: um pedaço retirado da árvore; a placa já lisa, depois 

de ter estado em água quente nas caldeiras; cortiça em folhas muito finas; em grãos; em 

rolhas. Finalmente, e como conclusão da actividade, fez-se um pequeno jogo inspirado numa 

das actividades desta Fábrica, a escolha das cortiças. Já no espaço exterior, num grande pátio, 

é atribuída uma cor às crianças que divididas em grupos de 5/6 elementos vão de cesto em 

cesto, em grupo e de mãos dadas, retirar as rolhas correspondentes à sua cor para dentro de 

um saco. No final averigua-se se os grupos cumpriram a sua função. A actividade termina 

aqui e cada criança leva um livro com a história do Ratinho de Cortiça. 

 

Notas: Apesar de ter sido um grupo difícil de trabalhar, pelo seu comportamento que 

interrompia continuadamente a dinâmica desta iniciativa, com a Professora e auxiliar a 

chamar à atenção, as crianças conseguiram estar bastante concentradas quando chegaram ao 

sobreiro e lhes foi pedido para mexer, tocar, sentir, procurar: esta nova experiência para o 

grupo, fê-los retornar à calma e o interesse e motivação foi nítido. O último jogo foi a 

explosão de tanta adrenalina que tinham: foi a oportunidade de brincar, de jogar.  

A actividade teve o apoio logístico da Diana, a técnica que estava na recepção do Núcleo 

naquela data. 

 

A monitora: Comigo - esta foi a primeira actividade que assisti e senti que a Madalena não 

estava à vontade. Senti que a minha presença poderia ter um certo tom ameaçador por ter 

reparado que a Madalena constantemente olhava para mim como se quisesse também ela 

medir as minhas reacções.  

Com o grupo - senti que a postura perante a actividade e o próprio grupo estava sobre tensão, 

talvez pelo facto de ter alguém a observar a actividade; sempre que faziam uma questão à 
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Madalena ela devolvia essa questão ao grupo que por vezes conseguia responder, outras vezes 

não; a estratégia adoptada foi de fornecer informação nova, voltando ao longo do tempo de 

duração da actividade, a insistir em alguns pontos para que as crianças se lembrassem, 

percebessem e pudessem deste modo aprender; por outro lado, teve momentos calmos, outros 

mais animados e outros de retorno à calma. 

 

Recursos: Essencialmente a cortiça nas suas diversas formas; o sobreiro; folhas e bolotas de 

sobreiro; o livro com a história que foi contada e que pode ser explorado na escola ou em casa 

através da leitura e da pintura de algumas ilustrações que estão em branco para esse efeito; 

ratinhos feitos de rolhas de cortiça. A exposição em si foi pouco explorada pois neste edifício 

do Núcleo da Mundet estão somente caldeiras (arqueologia industrial).  
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Apêndice D - Caracterização geral da criação de museus municipais na Península de 

Setúbal, com os seus núcleos, pólos, extensões e recursos museológicos 

Município �úcleos Museológicos Extensões Museológicas 

Alcochete Núcleo Sede – 1988  

Núcleo do Sal – 1990 

Núcleo de Arte Sacra - 1993 

Almada Museu de Arqueologia e História – 1984  

Museu Naval – 1991 

Núcleo Medieval/Moderno de Almada Velha 

(Museu de Sítio) - 1991 

Núcleo da Água   

Museu da Cidade - 2003 

Montijo Casa da Mora – 1994  

Museu Agrícola da Atalaia – 1997 

Moinho do Esteval – 2000 

Moinho do Cais - 2005 

Palmela 

 

 

Núcleo do Castelo – 1991 (constituição do 

Museu Municipal;1996 (Espaço Arqueológico); 

1999 (Espaço de Transmissões Militares) 

 

Moinhos Vivos  

Espaço Fortuna Artes e Ofícios - 

2007 (?) 

Núcleo do Vinho e da Vinha  Centro de Interpretação do 

Zambujalinho (CINZAMBU) 

Núcleo da Quinta do Anjo  Núcleo Museológico da 

Malária/Museu da Saúde – 2009 

Núcleo do Pinhal Novo  Museu do Pastor/ ARCOLSA – 

2008 (?) 

Casa Caramela / Centro de 

Ocupação Infantil  
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Seixal Museu Municipal – 1982 Quinta de S. Pedro – 1994  

Fábrica da Pólvora de Milhaços - 

2001 

Núcleo da Quinta da Trindade – 1982 

Núcleo Naval da Arrentela – 1984 

Núcleo Moinho de Maré de Corroios – 1986 Embarcações Tradicionais do Tejo 

(constituem um Recurso 

Museológico) – 1982, 1990, 1995 

 

Núcleo da Olaria Romana da Quinta do 

Rouxinol – 1986 

Núcleo Mundet - 1996 

 

Sesimbra 

Núcleo de Arqueologia – 1960/ 2006   

Museu do Mar – 1987 

Núcleo da Capela do Espírito Santo dos 

Mareantes – 2004 

Núcleo Rural da Moagem de Sampaio – 2009 

(em fase de musealização) 

Setúbal Museu de Setúbal/Convento de Jesus - 1961 Casa de Bocage / Galeria 

Municipal - 1965 

Casa do Corpo Santo /Museu do 

Barroco  

Museu Sebastião da Gama - 1999 

Museu do Trabalho Michel Giacometti - 1987 Pólo Visitável Oficina-Museu da 

APPACDM – 2006 

 

 

�ota: No decurso deste trabalho, foi difícil averiguar algumas das datas da criação/ abertura 
ao público de alguns núcleos museológicos, apesar das inúmeras tentativas junto dos técnicos 
dos respectivos museus. 
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Anexo I - Conjunto de fichas do Dossier Didáctico nº2, “Descobertas matemáticas no 

Ecomuseu Municipal do Seixal” 
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Anexo II - Exemplo de um conjunto de textos de apoio e fichas temáticas sobre a cerâmica 

romana no Seixal e a romanização 
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