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Resumo 

 Neste relatório é abordada uma experiência de estágio no Serviço Educativo da 

Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos, relatando todo o trabalho que é 

efetuado, bem como uma descrição das atividades, expectativas e aprendizagens. Neste 

local, é dada uma importância central ao seu público, pelo que praticamente todo o seu 

trabalho desenvolve-se em torno dos interesses e das motivações desse mesmo público.  

 O presente texto começa por um enquadramento teórico onde são referidos 

conceitos que podem ser necessários para a compreensão de uma sociedade cada vez 

mais exigente e multicultural. São explanadas as conceções da arte e da educação, 

destacando os conceitos de Educação pela Arte e Educação Artística. É elaborada 

também uma contextualização sobre a história dos museus, evidenciando o papel dos 

serviços educativos e, que nos encaminha para a sua relação com as escolas. 

Problematiza-se a função do museu, do monitor e, ao nível da escola, a atitude do 

professor, perante uma realidade diferente, em que a sua mera exposição oral relativa à 

transmissão de conhecimentos é substituída por um cenário onde se privilegia a 

individualidade e a capacidade artística das crianças.  

 Dá-se particular relevo, num 3º capítulo, a um projeto desenvolvido durante este 

estágio na Culturgest: Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A Importância de 

Mediar, em que o conceito de mediação cultural surge como ponto central. Nesta 

questão, está muito presente a relação entre escola e instituição cultural, pois o projeto 

baseia-se na análise e na investigação do impacto que tem a preparação de visitas e o 

trabalho com as escolas (antes e durante o contacto com a instituição cultural), na 

maneira como as crianças entendem e mobilizam conceitos relacionados com a arte 

contemporânea e com as exposições da Culturgest. Pretende-se também perceber como 

os professores e as crianças podem ser mediadoras entre as obras de arte e as suas 

famílias, em visitas por elas guiadas, levando a que o papel da equipa do Serviço 

Educativo da Culturgest seja de preparação e antecipação de parcerias. A ligação entre 

estas duas instituições pode ser muito vantajosa e positiva: os centros culturais tornam-

se locais dinâmicos de lazer e aprendizagem, e as escolas tornam-se mais recetivas à 

comunidade, mais abertas ao exterior, assegurando que os centros culturais são locais 

elementares do sistema educativo, onde é possível ensinar de variadas formas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Intercultural, Educação pela Arte, Educação para a 

Arte, Relação Escola – Museu, Mediação Cultural 
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Abstract 

In this report is approached a trainee experience in the staff of Educational 

Service Foundation Culturgest-CGD, reporting all the work is done, as well as a 

description of the activities, expectations and learning. In this place, is given a central 

importance to its public, so practically all the work is developed around the interests and 

motivations of that public. 

This text begins with a theoretical framework where these are concepts that may 

be needed for the understanding of a society ever more demanding and multicultural. 

Are explained concepts about art and education, highlighting the concepts of Education 

through Art and Arts Education. It is also an elaborate contextualization of the history 

of museums, showing the role of educational services, and that leads us to its relation 

with the schools. It problematizes the function of the museum, the monitor but also at 

the school level, the attitude of the teacher, faced with a different reality, where his mere 

exposure on oral transmission of knowledge is replaced by a scenario where one focuses 

on individuality and artistic ability of children. 

Gives a focus to, on a 3rd chapter, a project developed during this stage in 

Culturgest: Meeting Between School and Cultural Institution - The Importance of 

Mediation, in the concept of cultural mediation emerges as a central point. This question 

is very present the relation between school and cultural institution, because the project is 

based on the analysis and investigation of the impact it has preparing visits and the job 

with schools (before and during contact with the cultural institution), in how children 

understand and mobilize concepts related to contemporary art and exhibitions 

Culturgest. It is also intended understand how teachers and children may be mediating 

between artworks and their families, guided tours by them, with the effect that the role 

of the staff of Educational Service of Culturgest is a work of preparation and 

anticipation of partnerships. The connection between these two institutions can be very 

beneficial and positive: the cultural centers become dynamic local of leisure and 

learning, and schools become more receptive the community, more open to the outside, 

ensuring that cultural centers are local elementary education system, where it is possible 

to teach a variety of ways. 

 

KEYWORDS: Intercultural Education, Education through Art, Arts Education, 

Relation School – Museum, Cultural Mediation 
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Introdução 

 

 O atual relatório de estágio foi elaborado durante o 2.º Ano do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ciências da Educação na área de especialização em 

Educação Intercultural. Aqui são demonstradas as várias aprendizagens que realizei, 

comprovando a minha prática durante o meu estágio no Serviço Educativo (S.E.) da 

Culturgest – local que frequentei durante o meu segundo ano de mestrado. 

Aprendizagens essas que estão muito relacionadas com as noções de educação e de arte 

e com a sua ligação.  

 O facto de ter elegido a Culturgest como o meu estágio curricular, deve-se 

sobretudo à importância que atribuo à relação entre a arte e a educação, uma vez que 

julgo a educação para a arte (educação artística) e a educação pela arte tão necessárias 

ao bom desenvolvimento educacional, artístico mas também cultural e social da pessoa. 

A educação pela arte é uma ação de renovação que provoca uma exteriorização das 

emoções e dos sentimentos das crianças, sendo capaz de originar mais impacto do que a 

simples transmissão de conhecimentos das várias disciplinas curriculares que são 

lecionadas nas escolas. Já a educação artística promove o potencial criativo das 

crianças, apresentando as Artes com o mesmo grau de importância que as disciplinas de 

Letras, Ciências ou de Técnicas. Se estas disciplinas competirem em igualdade de 

circunstâncias, o resultado será o de equilíbrio na formação cultural geral da criança. 

 Outro dos fatores que levou à escolha do estágio na Culturgest advém do meu 

gosto e interesse pelo tema das artes. Considerei assim, uma excelente oportunidade de 

poder estar perto de pessoas inspiradoras que trabalham neste campo, que se preocupam 

principalmente com o seu público e que têm a necessidade de perceber quais os seus 

interesses e motivações. O Serviço Educativo da Culturgest proporcionou-me essa visão 

das pessoas, a de como motivar e filiar os mais variados públicos, através da introdução 

de várias formas de arte no dia-a-dia, promovendo então o gosto que tenho por este 

tema.  

 Considero ser importante esta inserção da arte na vida das pessoas, pelo que 

devemos conviver sempre com as diversas formas de arte existentes, desde a dança à 

pintura, passando pelo teatro, pela poesia, pela escultura, pela música… Estas formas de 

arte podem estimular um grande enriquecimento no indivíduo, daí o grande interesse 
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que desperta em mim. A Culturgest e tantos outros centros de arte ou instituições 

culturais conseguem promover esse enriquecimento, através das mais variadas 

atividades artísticas e práticas educativas que são realizadas nestes espaços. 

 Um dos temas, que serão também tratados neste relatório de estágio, refere-se à 

contextualização histórica dos museus / instituições culturais até aos dias de hoje, de 

forma a poder compreender a maneira como os museus se têm desenvolvido, que 

mudanças foram feitas ao nível da educação e das artes. 

 Ainda dentro da fundamentação teórica, irá ser abordado o tema da mediação 

cultural – um dos temas centrais de todo o relatório, uma vez que é o ponto de partida 

para o projeto que desenvolvi durante o meu estágio no Serviço Educativo da 

Culturgest. Neste local, existe um “diálogo” entre a arte/educação e a Educação 

Intercultural. Este “diálogo” é como que uma comunicação existente entre as variadas 

culturas presentes nas instituições culturais. E este diálogo, esta comunicação são 

demarcados por uma mediação, de forma a fazer a ponte entre a cultura do artista 

quando apresenta as suas criações, com a cultura das escolas que visitam o Serviço 

Educativo, uma vez que têm uma forma diferente de conviver com as artes, e ainda com 

a cultura de cada indivíduo que contempla uma obra de arte. Daí esta mediação cultural 

se caracterizar pela interpretação de várias formas de pensar e proporcionar o diálogo 

das diferentes culturas. 

 Dentro do estágio no Serviço Educativo da Culturgest, pude realizar as mais 

diversas tarefas, sendo descritas de uma forma bastante pormenorizada no meu Diário 

de Campo, um documento que está presente nos Anexos do presente relatório e onde 

são relatadas as minhas vivências, as minhas aprendizagens ao longo do estágio e as 

minhas expectativas como estagiária. De uma maneira sucinta, pude executar atividades 

ao nível da pré-produção e produção com a proximidade do público, e de análise e 

avaliação de várias atividades. 

 Passo então a uma breve descrição de como se organiza o atual relatório, 

começando por referir que se optou por reparti-lo em três capítulos. Um primeiro, 

denominado de Revisão da Literatura, sendo caracterizado, como o próprio nome 

indica, pela fundamentação teórica dos conceitos e conceções que considerei mais 

relevantes para a estrutura do meu relatório e desenvolvimento do estágio, sendo as 

respetivas entradas designadas de: Educação Intercultural, A Importância da Educação 

pela Arte e da Educação para a Arte, O Aparecimento dos Museus e dos Centros de 
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Arte – A sua contextualização até aos dias de hoje e o Conceito da Mediação Cultural. 

Estes são temas que estão muito presentes nas instituições culturais e que fazem a 

ligação para o projeto que realizei posteriormente na Culturgest. Ainda neste ponto, 

apresentarei uma síntese global da revisão da literatura, tentando fazer uma articulação 

entre os conceitos referidos acima.  Num segundo momento, que diz respeito ao 

segundo capítulo com o título de A Instituição Cultural e o Estágio, é feita uma 

referência à Culturgest, Fundação da Caixa Geral de Depósitos, descrevendo a equipa, a 

missão e os seus objetivos, bem como as atividades que foram desenvolvidas no local. 

Posteriormente, faço um relato da minha experiência enquanto estagiária da Culturgest 

no subcapítulo O Estágio no Serviço Educativo da Culturgest, onde estão explícitas as 

atividades que desenvolvi no estágio (as regulares executadas no Serviço Educativo e as 

realizadas mais circunscritamente, incluindo as que fazem parte do meu projeto). 

 Num terceiro momento, e sendo uma das partes essenciais no presente relatório 

de estágio, apresento o projeto que desenvolvi, cujo título é O Encontro entre Escola e 

Instituição Cultural – a Importância de Mediar, onde, em parceria com o projeto da 

minha colega e estagiária na Culturgest, Inês Pinheiro, Hora d’arte – Conhecer para 

Criar, foram desenvolvidas várias atividades, ao nível da escola e ao nível do museu, 

com algumas escolas convidadas pela nossa parte, Culturgest. O objetivo passou muito 

por fortalecer o contacto com estas mesmas escolas, tendo-se dado uma maior 

prioridade às da proximidade da Culturgest, criando uma maior relação e contacto entre 

estas instituições e o Serviço Educativo da Culturgest. A criação de atividades, tanto na 

escola como na Culturgest, remete para conceitos relacionados com a arte 

contemporânea e com as exposições patentes na Culturgest (neste caso, com a 

exposição do artista contemporâneo Michael E. Smith). Assim, este contacto efetuado 

passou por propor uma visita inicial às escolas, por parte da Culturgest; tendo-se 

posteriormente efetuado uma visita à exposição patente na Culturgest. Seguidamente, 

realizaram-se sugestões e ideias de trabalho em torno desta mostra (nas escolas e na 

Culturgest), de modo a ir ao encontro, não só das expectativas do serviço educativo, 

mas também dos próprios professores e respetivos conteúdos programáticos. Assim foi 

possível a criação e agendamento, em conjunto, de um evento final com todos os pais, 

professoras e as crianças que participaram no projeto, de forma a ser possível perceber 

se e como estas crianças (e até as professoras) podem ser mediadoras entre as obras de 

arte (especialmente as contemporâneas) e as suas famílias. Este projeto foi 



 

14 

 

acompanhado com alguns processos de avaliação, nomeadamente a observação 

participante, a aplicação de questionários a professores, crianças e pais no início e no 

fim do projeto, e entrevistas/conversas informais com as professoras. Através das 

observações participantes efetuadas nas turmas é possível verificar todo o 

desenvolvimento do trabalho realizado por parte das crianças e professoras, tanto nas 

escolas como na Culturgest. Ainda a partir desta estratégia, pude perceber também a 

motivação das crianças neste tipo de trabalhos, a evolução dos seus conhecimentos 

relativos à arte e ao artista estudado, a pró-atividade por parte das professoras, na sua 

participação no projeto… Com a realização dos questionários aos participantes, 

pretendia perceber o modo como as crianças e as professoras reagiram ao projeto, 

compreender se houve mediação, ou seja, se as crianças podem ser mediadoras das suas 

famílias. 

 Como últimos pontos relativos à estrutura do meu trabalho, apresento uma 

síntese final onde tento refletir sobre os pontos principais do presente relatório, uma 

bibliografia pormenorizada e os Anexos, onde é possível ter acesso ao Diário de Campo 

(ANEXO 1) desenvolvido ao longo do meu estágio no Serviço Educativo. Como 

ANEXO 2, estão disponíveis os questionários de avaliação do Serviço Educativo da 

Culturgest: ANEXO 2.1. Questionário Gostou?, ANEXO 2.2. Questionário Valeu a 

pena? e ANEXO 2.3. Questionário de Oficinas Artísticas. Como ANEXO 3, é possível 

visualizar o cartaz referente às visitas disponibilizadas pelo S.E. para grupos e como 

ANEXO 4 um dos e-card do S.E. Os questionários referentes ao projeto e que foram 

entregues às crianças, respostas e resultados (gráficos) corresponde aos anexos 

ANEXOS 5 e 6. Já os ANEXOS 7 e 8, assim como os ANEXOS 9 e 10 dizem respeito 

aos questionários (respostas) e aos questionários com os resultados das professoras e 

pais/familiares, respetivamente. Já as observações participantes do projeto fazem parte 

do ANEXO 11, o audioguide produzido pelo S.E. relativo ao artista Michael E. Smith 

corresponde ao ANEXO 12 e no ANEXO 13 é apresentado o discurso pedagógico do 

artista, desenvolvido pelos colaboradores do Serviço Educativo. Quanto ao ANEXO 14, 

este caracteriza-se pelo documento com atividades propostas por mim para os alunos 

para a realização de uma das fases do projeto. Os restantes anexos dizem respeito ao 

Cronograma referente ao projeto realizado durante o meu estágio (ANEXO 15), no 

ANEXO 16, é possível a visualização de algumas fotografias facultadas pela minha 

colega Inês Pinheiro, relativas aos dois projetos e no ANEXO 17 encontra-se o 
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documento com algumas propostas de atividades idealizadas por mim, que estavam 

previstas de serem concretizadas em Dezembro de 2011, no projeto “Encontro de 

Natal”. Contudo, não houve possibilidade de concretização deste projeto, por parte das 

escolas, tendo sido adiado para o 3º período do ano letivo nas escolas participantes. 

 Saliento que todos os anexos estão disponíveis em CD-ROM, anexado ao 

presente trabalho. 

 Acrescento ainda que espero que este relatório possa contribuir, para o leitor, de 

certa maneira para uma maior compreensão do estágio e do modo como me envolvi 

neste trabalho, onde fui descrevendo as minhas reflexões e aprendizagens. 
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1. Educação Intercultural 

    

  Silva (2008, cit. por Merçon, Rodrigues e Santos, 2012:8) argumenta que o 

conceito de multiculturalidade está relacionado com a diversidade cultural dos vários 

grupos presentes na sociedade, enquanto o conceito de interculturalidade advém do 

diálogo, do enfoque que se estabelece à comunicação, ao reconhecimento e à ação 

desses grupos que pertencem às várias culturas.  

 Lucas (2000, cit. por Dias, 2009:57) expõe que o conceito de multiculturalidade 

consiste num “fenómeno social em que a presença de um mesmo espaço de soberania de 

grupos se reclamam de diferentes identidades, dado que a existência de sociedades 

multiculturais não é uma novidade, nem obedece a um único molde”. E de uma forma 

distinta, estes grupos vão marcando diversas formações sociais dos nossos tempos 

(Dias, 2009:58).  Já quanto ao conceito de interculturalidade, Candau (2008:51) afirma 

que este conceito é acentuado por um multiculturalismo aberto e interativo, sendo o 

termo adequado para a “construção de sociedades, democráticas e inclusivas”, 

associando políticas de igualdade com políticas de identidade.  

 Segundo Abdallah-Pretceille (2005:25), a noção de multiculturalismo surgiu na 

Europa e na América do Norte, nos anos 60. E como afirma Pereira (2004:21), para 

compreender a importância deste conceito, é necessário conhecer as políticas 

multiculturalistas mais usuais: o assimilacionismo, o integracionismo e o pluralismo 

cultural, sendo que irei fazer uma abordagem mais extensa relativa ao pluralismo 

cultural, uma vez que também é denominado de interculturalismo. 

 Como nos afirma Cardoso (1996:10), embora tenha uma componente 

monocultural, “o assimilacionismo corresponde à primeira etapa da história do 

multiculturalismo”. Esta política defende a supressão dos obstáculos culturais que 

possam existir entre as populações que pertencem aos grupos étnicos minoritários e aos 

indivíduos que fazem parte do grupo dominante, ou seja, as pessoas pertencentes ao 

grupo minoritário assimilam os traços culturais e estilo de vida do grupo maioritário, 

mesmo que seja inevitável o abandono da cultura mãe. O modelo assimilacionista é 

sustentando na ideia de o currículo da escola estar centralizado nos padrões culturais das 

culturas dominantes. Assim, seria suposto os grupos minoritários integrarem-se na sua 

totalidade a uma nova cultura, a cultura que os acolheu. No entanto, foi demonstrado 
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que este modelo não conseguiu ter a capacidade de integrar as minorias, visto o 

currículo escolar não ter sido ajustado a estes mesmos grupos. 

 Já o modelo integracionista, como é descrito por Cardoso (1996:12), é 

sustentado na ideia de a escola ser um local onde as minorias têm poder de liberdade 

para declarar a sua própria identidade cultural, desde que tal não entre em conflito com 

a identidade cultural do grupo maioritário. Como Pereira, A. (2004:23) relata, consiste 

num “pluralismo mitigado, expresso apenas na dimensão cultural.” Esta integração 

cultural resume-se à aceitação de alguns pontos da cultura do grupo minoritário que 

sejam adaptáveis à cultura considerada dominante. Os objetivos desta política 

multiculturalista passam pelo conhecimento e respeito pelas desigualdades, no sentido 

de combater o preconceito, pela promoção do autoconceito e da autoestima dos 

indivíduos e dos grupos étnicos minoritários.  

 No âmbito educacional, os currículos passaram a incluir princípios 

multiculturais, respeitando a diversidade das várias etnias. 

 Já no que diz respeito à terceira política multiculturalista, e segundo Arroyo 

(1999:6), o pluralismo cultural começou a ser disseminado nas universidades dos EUA 

durante a década dos anos 80. O pluralismo cultural foi assumido, devido ao insucesso 

do modelo de integração social (ou integracionismo). Este terceiro modelo é 

caracterizado pela coexistência e convivência das culturas dos vários grupos étnicos na 

sociedade (Pereira, 2004:23). A partir desta perspetiva, os vários grupos culturais 

podem cooperar entre si, participando numa vida cultural diferente da sua. 

 Seguindo o ponto de vista de Pereira (2004:24), o pluralismo cultural é 

caracterizado pelo progresso da igualdade de oportunidades dos grupos minoritários, 

segundo os multiculturalistas moderados. 

 Arroyo (1999) considera que  

“o multiculturalismo é visto como uma justaposição de diferentes 

etnias e culturas. (…) O (…) conceito pode ser usado legitimamente 

como um símbolo de uma utopia democrática renovada, com base na 

educação dos cidadãos e das comunidades, permitindo que vivam 

cada um com a sua memória cultural, de modo a que seja possível a 

coexistência de diferentes culturas e modos de vida na unidade de 

uma cidadania comum”. 

Arroyo (1996:9) 
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 Gonçalves (2006:112), segue a mesma linha de raciocínio, afirmando que o 

pluralismo cultural é ambíguo, sendo importante distinguir um pluralismo policultural, 

assente não na mera coexistência mas no diálogo: 

“do ponto de vista sociológico, (…) as sociedades atuais convivem 

com diferentes tipos de pluralismos: por um lado, um ‘pluralismo 

monístico’, vincadamente monocultural, onde se assiste à coexistência 

dos diferentes grupos étnico-culturais (…) com escassa interação no 

espaço público; por outro lado, ‘um pluralismo policultural’ baseado 

no diálogo, na troca e na negociação das ‘diferenças’ nesse mesmo 

espaço público, resultando, numa mestiçagem cultural.” 

 

Gonçaves (2006:112) in O Educador social, desafiado pela 

diversidade cultural das sociedades contemporâneas (Caderno de 

Estudo) 

 

 Abdallah-Pretceille (2005:15), defende uma conceção também pluralista e 

policultural, associando-o à construção da identidade, afirmando que  

“o abandono de uma visão monolítica da identidade, a favor da 

identidade plural, ajuda a definir o indivíduo, não a partir das suas 

características mas a partir de uma rede de relacionamentos e 

situações. A identidade [do indivíduo] é definida a partir das 

estratégias implementadas de acordo com a função das 

circunstâncias, das interações.” 

 

 O modelo pluralista é aqui associado às conceções de multiculturalidade e de 

educação intercultural, em que esta última abrange não só a escola como também outros 

atores externos a ela, compreendendo o pluralismo e renunciando ao racismo (Pereira, 

2004:24).  

  Merry-field et al. (1997), May (1999), Stoer e Cortesão (1999), Pacheco (1996, 

2000), citados por Pereira (2004:18), consideram que a promoção de uma educação para 

a igualdade e tolerância, não só se deve basear em currículos que manifestem as 

diversidades culturais e os costumes quotidianos das diferentes populações, como 

também julgam ser necessária a inclusão da vertente da educação antirracista. Como tal, 

o conceito da educação multicultural 
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“pode ser definida como o conjunto de estratégias organizacionais, 

curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, da escola e da turma, 

cujo objetivo é promover a igualdade racial e eliminar formas de 

discriminação e opressão, quer individuais quer institucionais. (…) A 

educação multicultural e a educação antirracista promovem a 

partilha, a valorização e o respeito pela diversidade das culturas 

representadas na turma, na escola e na comunidade, assim como 

combatem os preconceitos e as discriminações étnicas.” 

(Giroux e McLaren, 1989; Banks, 2000, cit. por Pereira, A., 2004:18) 

  

 Nieto (1996, cit. por Rossato e Gesser, 2001:31) afirma que a educação 

multicultural autêntica é aquela que atravessa todas as instituições escolares, devendo 

estar presente em vários aspetos, desde a esfera escolar, ao ambiente físico, passando 

pelos currículos escolares, e pelas relações entre alunos, colegas, professores, 

comunidade escolar e familiares. Num conceito mais abrangente e amplo, Nieto (1996) 

assegura a 

“educação multicultural como uma filosofia, uma forma de ver o 

mundo, não simplesmente um programa, uma aula ou um professor 

(…) [em que a] educação multicultural é, por definição, expansiva”. 

 

(Nieto, 1996:313, citado por Rossato e Gesser, 2001:31) 

 

   

 Para Pereira (2004:11), o conceito da educação multicultural tem sofrido 

alterações ao longo do tempo. Como um dos motivos, várias são as modificações que 

têm surgido ao nível demográfico das sociedades de alguns países. E Portugal, como 

exemplo, tem-se tornado um dos locais que mais pessoas recebe oriundas de outros 

países. Consequentemente, o conceito de educação multicultural passou a ser alvo de 

várias investigações. Segundo Nieto, (1999, cit. por Pereira, 2004:17), usualmente, este 

conceito, bem como o conceito de educação intercultural, costumam ser muitas vezes 

usados de forma indiscriminada, uma vez que estes termos não apresentam o mesmo 

significado. 

 Bonal (2000, cit. por Pereira, 2004:25) considera que as particularidades de 

todas as culturas contribuem para a estruturação de uma cultura universal, sendo 
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património de todos. Também Casa-Nova (2005:191) considera fundamental deixar de 

se tratar cada classe social ou grupo étnico como um “bloco homogéneo”. Deve-se antes 

tratar como uma entidade cultural, em que as várias relações sociais sofrem 

complexidades, são contraditórias e nada paralelas. Pereira (2004:25), citando Casanova 

(1999), assegura a ideia de uma abertura à diversidade e à propagação de uma 

pluralidade de culturas, contribuindo para uma educação escolar respeitadora que 

fomenta todas as culturas (co)existentes, e com a aplicação de um novo currículo 

escolar, seguindo algumas estratégias, no sentido de igualar todas as culturas: a) 

organização de trabalhos em grupos, b) ajustar o currículo às culturas maternas dos 

indivíduos, c) adaptação dos materiais pedagógicos, valorizando toda e qualquer 

cultura, d) organização de exercícios, práticas e atividades no sentido de melhorar a 

autoconfiança de todos os alunos. (Cortesão, Stoer, et al., 1995; Cortesão, 1999, cit. por 

Pereira, 2004:24).  

 Pereira (2004:26) considera o pluralismo a melhor maneira de a escolar lidar 

com a diversidade cultural, valorizando assim de maneira igual as várias culturas para 

que, consequentemente, criem o seu próprio espaço no currículo. Estamos assim, mais 

próximos do conceito de educação intercultural. Contextualizando este termo, Araújo 

(2008:72) confirma que a educação intercultural origina uma inter-relação, estimula a 

compreensão e o respeito entre os indivíduos das várias origens sejam elas étnicas, 

raciais, culturais, religiosas e socioeconómicas, preparando-os para a total inclusão 

social e promoção da justiça social. Como assegura Pereira (2004:26), a solução passa 

por uma alteração na transmissão dos conhecimentos nas escolas, relativamente à 

abordagem a ser usada nas disciplinas de História e Geografia, principalmente; por uma 

mais e melhor comunicação com o próximo, aceitando e valorizando o que é diferente 

de si; e uma estruturação e desenvolvimento de modelos educativos que apostem 

sobretudo na igualdade de oportunidades e na compreensão da heterogeneidade de 

culturas. 

 De acordo com Cardoso (1998, cit. por Araújo, 2008:72), “não há educação para 

a cidadania que não seja educação intercultural”, embora aqui pareça essencial que esta 

dimensão seja intencionada e desenvolvida, para que a convivência da pluralidade e a 

riqueza do seu diálogo seja potenciada. Finalizo com uma citação de Martins (2000, cit. 

por Pereira, 2004:26), relativamente a este conceito: 
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“educação será intercultural desde que se potencialize a inter-relação 

entre as pessoas de distintas culturas e origens sociais, garantindo 

situações de encontro e de relações de convivência, mas sem perda da 

sua identidade. De facto, a educação do intercultural implica um 

enfoque intercultural da educação, isto é, uma pedagogia 

intercultural (contra as desigualdades, a exclusão social e étnica, o 

racismo, a xenofobia, as injustiças sociais e económicas, a 

discriminação, etc.), que possa incidir na cultura e na formação 

pessoal e social dos indivíduos”. 

 

 

2. A Importância da Educação Pela Arte e da Educação Para a Arte 

 

2.1. Arte/Educação 

 

  No seguimento do meu percurso como estagiária no Serviço Educativo da 

Culturgest, julgo ser necessário elaborar uma breve alusão relativa ao tema da arte e da 

educação, uma vez que se trata de dois conceitos fundamentais neste estudo.  

  Considero ser relevante esta abordagem que articula a relação entre a educação e 

as artes, pelo contributo que estas podem propiciar. De uma maneira mais abrangente, a 

arte em educação proporciona uma educação inclusiva, com a finalidade de respeitar as 

identidades das pessoas e as características culturais dos grupos, no sentido em que se 

tornará uma educação mais justa e equitativa, havendo um trabalho igualitário para 

todos. A arte contemporânea, como salienta Richter (2008:105), nas mais variadas 

manifestações torna-se um caminho que pode ser proveitoso para alcançar esse objetivo. 

Amalia Mesa-Bains (1996, cit. por Richter, 2008:105) diz-nos que  

“A arte pode construir pontes entre as origens culturais dos nossos 

alunos e sua participação no aprendizado, de forma a criar um 

ambiente escolar enriquecedor para todos os alunos.” 

 

  Usar o sentimento estético no sentido de combater algum tipo de discriminação 

no quotidiano pode ser benéfico, sendo um caminho que deva ser seguido para a 

compreensão da estética das outras culturas e a sua valorização (Richter, 2008:108). Ao 

ver a sua cultura ser valorizada, a criança sentirá uma maior autoestima, sentindo-se 
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como parte influente na sua cultura. É dada importância à arte no contexto da educação 

intercultural, nomeadamente uma arte enraizada nas culturas, que revela olhares 

próprios e aprofunda os seus sentidos, existindo a possibilidade de os valores estéticos e 

a cultura de um determinado grupo social serem enaltecidos; mas também na arte 

socialmente crítica, que denuncia domínios, iniquidades, injustiças, por despoletar a 

convivência de nós próprios, o reconhecimento do valor e dos outros e das suas 

culturas, a necessidade de atuar em contracorrente.  

  Para além desta questão, importa referir ainda a forte relação existente entre 

estes conceitos, a arte e a educação, bem como o resultado desta junção. Neste 

subcapítulo, pretendo abordar a educação pela arte e a educação para a arte (ou 

educação artística) e a sua importância. 

  Segundo o artigo do Ministério de Educação, de Helena Ferraz (s/d, p. 22), a 

autora Ana Mae Barbosa teria introduzido o hífen entre estes dois conceitos, originando 

o termo Arte-Educação “para dar a ideia de diálogo e de mútua pertença entre as duas 

áreas”. Contudo, a partir do ano de 2000, o termo foi substituído por Arte/Educação, em 

que a ‘barra’ para alguns autores significa uma maior e mútua conexão entre estes dois 

conceitos. Segundo a autora Ferraz (s/d, p. 22), Barbosa defende esta designação, 

sustentando a ideia de que se trata de uma evolução do próprio sentido de o papel que a 

arte possui na educação. A partir da década de 50, a arte começou a ganhar novos 

contornos, assumindo “um papel libertador da expressão infantil, sendo vista como uma 

força propulsora da educação” (p. 22). 

  A arte consiste num termo ainda sem nenhuma definição concreta ou definitiva, 

sendo alvo constante de novos estudos e pesquisas. Trata-se de um conceito universal, 

reconhecido mundialmente e a sua definição é mutável consoante as variadas culturas 

humanas.     

  Segundo Guignon, C. (2003:26), o conceito da arte começou realmente a 

formar-se no Século XVIII. No entanto, esta palavra já existia muito antes, para definir 

qualquer aptidão ou habilidade fora do comum. A arte tem atravessado os vários 

períodos históricos, desde a pré-história até à arte contemporânea (atualidade), sendo 

assim possível assistir ao método progressivo do Homem.  

  Desde o período da Pré-história, passando pela Antiguidade Clássica até aos dias 

de hoje, o Homem tem realizado variadas manifestações de arte, nomeadamente ao 
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nível do desenho e da pintura, da escultura, da arquitetura, da escrita, da expressão 

dramática e do movimento.  

  É de salientar então a grande associação existente entre os conceitos de educação 

e de arte. Segundo Tarkovski (1998:42), a arte advém da questão do Homem querer 

explicar para que vive e qual o significado da sua existência. A arte tem como grande 

função a comunicação, o diálogo e a união, “uma vez que o entendimento mútuo é uma 

força a unir as pessoas, e o espírito de comunhão é um dos mais importantes aspetos da 

criação artística” (p.42). 

  Ainda seguindo a linha de raciocínio do autor, a arte surge onde existe por parte 

do Homem uma procura ambiciosa pelo espiritual, pelo ideal e pelo belo. 

  Segundo Sousa (2003:17), os conceitos da arte e da educação já tinham sido 

abordados há muito tempo pelo filósofo Platão, que compreende que a educação não é 

algo que se aprenda a partir do exterior, mas sim é considerado algo inerente à pessoa, 

sendo importante o seu desenvolvimento num sentido moral de evolução espiritual, que 

se manifesta no sentido do Belo. 

  Este conceito de “belo”, seguindo a ideia de Platão, faz parte do campo 

espiritual, rejeitando uma conceção meramente material. Platão não concebe como bela 

uma obra de arte considerada apenas uma produção material, dando assim maior 

importância ao estado espiritual que essa obra transmite ao indivíduo que a contempla. 

  Já Aristóteles, discípulo de Platão, apesar de seguir a mesma ideia, considera a 

arte inerente ao homem, própria deste e não dos deuses (como defende Platão). O belo 

advém da realidade sensível, passando do abstrato/espiritual para se tornar algo 

concreto, originando a materialização do belo. Para Aristóteles, a arte possui uma 

dimensão psicológica onde existe uma beleza de natureza emocional (Sousa, 2003, p. 20 

e 49).  

  Relativamente à arte, Platão encara-a como algo impossível de alcançar, sendo 

esta ilimitadamente superior ao homem. A arte, para Platão, é considerada 

“transcendente mas para o qual o homem tende e através da qual se aproxima da sua via 

espiritual, que é motivada pela contemplação de obras que despertam esse sentimento 

espiritual que é o Belo” (Sousa, 2003:18). Considerando o belo como ideal, Platão 

desintegra este conceito do mundo sensível, ficando o belo circunscrito ao campo das 

ideias, associado à perfeição e ao bem. 

  Como Sousa, A. (2003:21) afirma 
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“O belo, o bem, a perfeição, a harmonia e os valores espirituais que 

Platão muito refere, fazem parte de uma conceção de um todo 

espiritual, uma luminosidade sob a qual todos os homens deverão 

caminhar. O que poderemos considerar que Platão concebe como 

educação será, pois, o esforço do homem em caminhar à luz daquela 

espiritualidade, uma evolução moral, com objetivos claramente 

voltados para o desenvolvimento espiritual”. 

 

  Read (2001) segue convincentemente a perspetiva de Platão e defende que “a 

arte deve ser a base da educação” (p. 1). O autor considera que os conceitos de arte e 

educação são indivisíveis, sendo a sua união de extrema importância para o 

desenvolvimento a todos os níveis do indivíduo.  

“H. Read preocupa-se fundamentalmente com a educação, vendo-a 

como formação humana integral, em cujo processo a arte 

desempenha um papel primordial, sob todas as suas formas 

expressivas, para a adequada formação da personalidade, 

sustentando que esta só se desenvolve equilibradamente num processo 

de individualização e integração, ou seja, da reconciliação da 

singularidade individual com a unidade social. Uma educação 

individualizada associada a uma educação socializante, integradas 

numa perspetiva que mais tarde se veio a chamar educação 

personalizada.” 

 

(E. Mounier, 1962; P. Faure, 1968; V. G. Hóz, 1972), citados por Sousa, 2003 (pp. 24-25). 

 

  Sousa (2003:25) refere que Read não se limita apenas ao campo demarcado das 

artes, mas sim a algo mais amplo, que as exterioriza na educação estética. Este conceito 

abrange todos os modos de expressão individual, nomeadamente a música, a dança, as 

expressões dramática, plástica e verbal, a literatura e a poesia. 

  O presente autor salienta ainda o facto de Garrett tomar a mesma postura que 

Read, quando também refere a necessidade da educação estética como um dos pontos 

centrais para “uma educação geral e equilibrada da pessoa, que [permite] numa primeira 

fase uma introdução a todas as artes, e posteriormente, um ensino artístico específico”. 

(Sousa, 2003:25).  
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  Salientando o conceito da educação estética, Read (2001:39) esclarece que o 

sentido estético relaciona-se com duas dimensões: a sensorial e a perceção. Sousa 

(2003:74) diz-nos que Read (1968), ao referenciar a Estética a partir da atividade 

artística, esta passa por três fases: 

1.ª A perceção de qualidades materiais: cores, sons, movimentos e reações 

físicas, sensoriais… 

2.ª O arranjo dessas perceções, em formas e padrões que sejam agradáveis 

3.ª “O forçar certo arranjo de perceções a corresponder a um determinado 

estado emotivo ou sentimental preexistente”. Nestes casos, segundo o autor, 

diz-se que se deu expressão a essa emoção ou sentimento. 

 

  Read (cit. por Sousa, 2003:74) engloba o sentido estético nas duas primeiras 

fases; enquanto a arte engloba as três, argumentando que a Educação Estética pertence a 

uma dimensão sensório-percetiva e a Arte numa dimensão sensório-percetiva-

emocional. Sousa (2003:75, citando Read, 1968) forma o termo de educação estética 

como: 

“Abrangendo todos os modos de auto-expressão, literária e poética 

(verbal), assim como musical e auditiva, (dança, teatro, plástica)… 

numa abordagem integral… aqueles sentidos em que se baseiam a 

consciência… a inteligência e o raciocínio do indivíduo humano… na 

medida em que estes sentidos se relacionam harmoniosa e 

habitualmente com o mundo exterior que se constrói numa 

personalidade integrada”. 

 

  Ou seja, Read (1968, cit. por Sousa, 2003:75) defende que o sentido estético, 

independentemente do desenvolvimento intelectual, faz parte da maioria dos homens.  

   

2.2. Educação Pela Arte 

 

 A Educação pela Arte é considerada uma ação de renovação, indo mais longe 

do que a mera transmissão de conhecimentos das várias disciplinas curriculares. 

 Verifiquemos o que Sousa (2003:81) nos diz relativamente ao conceito da 

educação tradicional, sem a adequação da Arte: 
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“Na educação tradicional há uma certa tendência para se pretender 

ensinar a criança a falar antes de perceber o que ouve, ensiná-la a ler 

antes de saber falar, ensiná-la a escrever antes de lhe permitir 

experimentar os materiais de desenho, de pintar e de escrever. (…) 

Ensina-se música pela pauta, sem antes a criança ter tido quaisquer 

experiências no mundo dos sons; avança-se na Matemática com 

símbolos, antes de se ter vivências em raciocínios lógicos abstratos; o 

desenho é cópia, estereotipia, banal, sem ter havido previamente 

oportunidade de explorar criativamente os diferentes materiais com 

que se pode desenhar”. 

 

 

 Ou como determina Santos, J. (1966, cit. por Sousa, A., 2003, pp. 80-81): 

“A instrução clássica, tal como é dada às nossas crianças nas escolas 

públicas ou privadas (…) tem como consequência capital a de 

aniquilar as qualidades natas do raciocínio, de iniciativa e 

observação (…) que se manifestam na criança. (…) Fazendo crer que 

lhes oferecem ciência, destroem o sentido de investigação tão 

desenvolvido nos primeiros anos de vida, sentindo que não 

necessitaria de ser cultivado, em vez de ser literalmente abafado pelos 

processos pedagógicos clássicos. Nesta época inquietante, (…) em 

que não há tempo para as crianças e jovens se exercitarem 

corporalmente e se cultivarem esteticamente. (…) Elas terão talvez 

um diploma, mas deixarão cedo de ser crianças; serão provavelmente 

adultos desequilibrados e infelizes, prontos a esgotarem a vida em 

atividades desordenadas e precipitadas”. 

  

 A Educação pela Arte proporciona “ a exteriorização das emoções e sentimentos 

e a sublimação dos instintos” (Santos, J., 1966, citado por Sousa, 2003:82), sendo tão 

necessária nas escolas, hoje em dia. 

 Wojnar (1963, cit. por Sousa, A., 2003:80) afirma então que a ideia de Educação 

pela Arte 

“Não se trata de um só domínio da educação correspondendo à 

formação de uma sensibilidade estética, do gosto pela beleza, mas de 

uma larga conceção da formação do homem, toda ela baseada no 
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princípio estético (…). A formação do homem deve ser concebida 

como um processo total. A Arte nela intervém em diversos planos da 

vida, o que tem consequências não somente para a sensibilidade 

estética (…), mas também para a vida intelectual afetiva e moral”. 

 

 Através deste conceito, a Arte irá servir como “meio de promover a Educação” 

(Sousa, 2003:80). Sousa (2003:80), citando Rodrigues, M. (1960), indica que a 

Educação pela Arte 

“não tende a formar profissionais, a pôr as crianças ao serviço da 

arte, mas sim a arte ao serviço das crianças”. 

 

 Ou seja, este conceito não tem como objetivo ensinar qualquer noção teórica 

sobre a arte em si ou sobre algum artista. E como Sousa (2003:80) nos indica, também 

não tem como missão levar a criança a aprender a interpretar e a contemplar obras de 

arte ou de lhe ensinar técnicas para a criação artística. 

 O principal objetivo da Educação pela Arte é proporcionar à criança um 

ambiente onde poderá expressar-se espontaneamente, “aceitando as manifestações 

emocionais de vária ordem que ela expressa, canalizando-as ou sublimando-as em 

tarefas que a possam compensar das dificuldades com que necessariamente se têm que 

defrontar na sua vida” (Sousa, 2003:85). 

 Assim, João dos Santos (1966, cit. por Sousa, 2003:84) exprime que é 

fundamental o apoio da escola e de todos os agentes educacionais, que se mentalizem de 

que a aprendizagem dada nas escolas não pode ser meramente lógica e racional, “porque 

a razão tem, geneticamente, um ponto de partida emocional”. Assim, a questão da Arte 

associada à Educação é importante, mas sobretudo necessária.  

  Por último, saliento ainda a atitude que o professor deverá ter em relação às 

obras/criações dos seus alunos. Read (1958, cit. por Sousa, 2003:27) recomenda que  

“O professor deve ser a mais modesta e humilde das pessoas, capaz 

de ver nas crianças um milagre de Deus e não uma coisa a instruir.” 

 

  A atitude do professor deverá ser sempre o mais natural possível, sendo 

imparcial e tentando abstrair-se de qualquer tipo de julgamento, crítica ou avaliação 

estética. A criança, ao exprimir-se, fá-lo com a intenção de exteriorizar os seus 
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sentimentos mais profundos e as suas emoções, sendo que estes “não são suscetíveis de 

avaliação estética” (Sousa, 2003).  

 

2.3. Educação Artística 

 

 Neste subcapítulo, irei fazer referência ao termo da educação artística. Trata-se 

de uma das combinações dos conceitos de arte e de educação, surgindo como uma 

disposição para ensinar aos alunos o sentido estético, com o intuito de desenvolver uma 

maior motivação e criatividade nas crianças. 

 Segundo o art.º 73.º, 2., da Constituição, art.º 2.º, 4. e art.º 3.º, b da Lei de 

Bases do Sistema Educativo, a Educação Artística consiste numa educação com 

objetivos direcionados para o progresso “harmonioso da personalidade”, o que 

“significa uma educação que igualmente atue nas dimensões biológicas, afetivas, 

cognitivas, sociais e motoras da personalidade, de modo harmonioso, ou seja, dirigindo-

se a todas as dimensões de igual modo, sem preferenciar ou preterir alguma” (Sousa, 

2003:61). 

 Ou seja, como Sousa (2003:63) nos diz, a educação artística deverá ser 

integrada numa organização curricular onde todas as disciplinas (letras, ciências, 

técnicas e artes) apresentam a mesma ponderação. Estas disciplinas devem confluir em 

“igualdade de circunstâncias”, resultando num equilíbrio da formação cultural geral da 

criança – “a harmonia estética na harmonia educacional” (Sousa, 2003:63). 

 Ainda considerando o ponto de vista de Sousa (2003:63),  

“Uma Educação Artística, pressupõe (…) uma íntima integração 

interdisciplinar (de todas as disciplinas e não apenas das artísticas), 

numa convergência de atuações e de propósitos, claramente voltada 

para a verdadeira essência da Arte: a elevação espiritual, a formação 

da pessoa no que há mais de sublime em si, a sua formação 

humanística, a formação dos seus valores morais e éticos, o Bem e o 

Belo espirituais que já eram referidos por Platão. (…) Educação 

Artística, não poderá nunca, pois, ser abordada apenas pela via 

cognoscitiva, dado que se colocam como objetivos prioritários 

aspetos emocionais-sentimentais”. 
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  De forma a conseguir uma melhor definição acerca deste conceito, considero ser 

importante abordar as quatro vias da Educação Artística, segundo o Decreto-Lei n.º 

344/90: 

1) Educação Artística Genérica 

2) Educação Artística Vocacional 

3) Educação Artística em Modalidades Especiais 

4) Educação Artística Extraescolar 

 

  A Educação Artística Genérica faz parte do currículo na escolaridade geral de 

todos os níveis, sendo parte complementar e destinada a todos os indivíduos, 

independentemente da sua vocação, aptidões ou talentos que tenha em alguma área. A 

arte aqui é simultaneamente conteúdo e método. 

  A Educação Artística Vocacional, a partir do art.º 11.º, “consiste numa formação 

especializada, destinada a indivíduos com comprovadas aptidões ou talentos em alguma 

área específica” (citado por Sousa, 2003, p. 68), sendo diretamente voltada para a 

formação de artistas. 

  A Educação Artística em Modalidades Especiais possui a sua linha de ação em 

outros âmbitos, nomeadamente ao nível da Educação Especial (havendo uma maior 

atuação nas suas dimensões terapêuticas, sendo elas a Musicoterapia, a Dançaterapia, 

Dramaterapia, etc.); ao nível do Ensino Profissional, proporcionando novas formações 

aos artistas; ao nível do Ensino Recorrente de Adultos, promovendo a formação 

acelerada de adultos em qualquer área artística específica; e ao nível do Ensino à 

Distância, como modelo alternativo nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e nível 

superior, quando não existem condições para o ensino efetivo direto. 

  A Educação Artística Extraescolar processa-se analogamente ao currículo 

escolar geral, promovendo o aperfeiçoamento, o complemento, a atualização e a 

reconversão da formação ministrada de modo curricular já adquirida. 

 

  Refiro agora, segundo Porcher (1982:25), algumas finalidades fundamentais da 

educação artística que não são “unívocas” (p. 25): 

 

1. A Educação Artística propõe-se criar nos indivíduos uma “consciência exigente 

e ativa em relação à qualidade da vida quotidiana desses indivíduos” (p. 25). 



 

31 

 

2. A Educação Artística propõe-se criar nos indivíduos um desenvolvimento 

integral da personalidade (e não tanto aptidões artísticas próprias), a partir de 

atividades expressivas e criativas que desenvolvam a sensibilidade. 

3. A Educação Artística “não se contenta apenas com as virtudes instauradoras do 

acaso”. Necessita sim, da utilização de métodos pedagógicos específicos, “os 

únicos capazes de produzirem a alfabetização estética (plástica, musical, etc.), 

sem a qual toda a expressão permanece impotente e toda a criação é ilusória.” 

(p. 25). 

 

  Importa também referir os principais objetivos da Educação Artística, segundo o 

Decreto-Lei n.º344/90, de 2 de Novembro (art.º 2.º)
1
: 

1) Desenvolver várias formas de comunicação e expressão artística, assim como a 

imaginação criativa, integrando-as de forma a assegurar um desenvolvimento 

sensorial, motor e afetivo equilibrado; 

2) Fomentar o conhecimento das diversas abordagens artísticas e facultar um 

conjunto de experiências nestas áreas, no sentido de propagar o âmbito da 

formação global; 

3) Educar a sensibilidade estética, desenvolvendo também a capacidade crítica; 

4) Desenvolver práticas artísticas individuais e coletivas, visando a compreensão 

das suas linguagens e o estímulo à criatividade. Apoiar também a ocupação 

criativa de tempos livres com atividades do foro artístico; 

5) Perceber se existem aptidões específicas em alguma área artística; 

6) Garantir formação artística especializada, tanto vocacional como profissional, 

destinada a criadores e profissionais dos ramos artísticos, de maneira a 

possibilitar a obtenção de elevado nível técnico, artístico e cultural; 

7) Promover o desenvolvimento do ensino e da investigação nas áreas das diversas 

ciências das artes; 

8) Formar docentes para todos os graus do ensino artístico. 

3. O aparecimento dos museus e dos centros de arte – A sua 

contextualização histórica até aos dias de hoje 

 

                                                             
1
 Decreto-Lei n.º 344/90 de 2 de Novembro 
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  Julgo ser relevante fazer uma breve abordagem relativa ao surgimento dos 

museus e instituições culturais/centros de arte, de forma a compreender o seu processo 

evolutivo bem como relatar ainda o reforço da prática educativa dos museus nos últimos 

tempos. Como Hooper-Greenhill (2009, citada por Azevedo, 2010:2) indica, se num 

lado a educação cumpre o seu papel essencial na sociedade onde é inserida, 

contrariamente, surge a ideia de que os museus e centros de arte têm de demonstrar qual 

o seu papel, comprovando a sua função na educação. Azevedo (2010:2) esclarece que 

essa dubiedade relativa ao lugar que a educação desempenha nos museus, advém da 

história passada dos museus e das suas lutas e tendências.  

  Mendes (2009:29), como primeiro ponto, afirma que a palavra museu surgiu 

devido ao “Templo das Musas”, que nos remonta para a Antiguidade Clássica. O 

“Templo das Musas” era denominado de Museion que deu origem ao termo usado agora 

(museu) nas mais variadas línguas. O museu passou então a ser designado como o local 

de preservação das artes e das ciências das diversas culturas. 

  Contudo, foi a partir do séc. XVIII que “a realidade museológica entrou numa 

nova era” (Mendes, 2009:29), com a proliferação de vários museus públicos. Bennett 

(1995/2003 cit. por Azevedo, 2010:3) argumenta que o nascimento dos museus públicos 

coincide com um novo conjunto de conhecimentos, “nomeadamente a geologia, a 

biologia, a arqueologia, a antropologia, a história e a história de arte”. Semedo (2004, 

citada por Azevedo, 2010:3) afirma que estas matérias elaboravam os artefactos de 

forma a descrever a evolução da sociedade. Esta questão, aliada à necessidade de se 

educar as populações, tornou perentória a criação de o museu público. (Bennett, 1990 e 

1995/2003 e Semedo, 2004 citados por Azevedo, 2010:3). 

   Foi, no entanto, relativamente há pouco tempo, nas últimas décadas, que ficou 

comprovado o verdadeiro boom na museologia (Mendes, 2009:29). Como exemplo, em 

Portugal, e segundo o ICOM (International Council of Museums), já existem cerca de 

700 pontos museológicos. 

  Mendes (2009:30), citando Hein (1998), e como já fora referido em cima, 

considera que estamos numa fase em que se imputa ao museu uma evidência cada vez 

maior. A partir deste quadro, é fundamental pensar qual a missão, as finalidades e as 

potencialidades dos museus, destacando a educação como complementaridade. 



 

33 

 

  Ainda seguindo a linha de pensamento deste autor (2009:30), os museus 

possuem várias funções que, até à data, nunca sofreram muitas alterações. Estas 

encontram-se implícitas na sua definição, adotada pelo ICOM em 1974: 

“o museu é uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, 

que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe para fins de 

estudo, educação e deleite, testemunhos materiais do homem e do seu 

ambiente”. 

  

  Deste modo, várias são as funções do museu que podem ser agrupadas da 

seguinte maneira (Mendes, 2009:31)  

 

a) Reunião/aquisição de coleções ou objetos do âmbito do património cultural e da 

própria cultura material; 

b) Sua salvaguarda e conservação, com o intuito de minorar os inevitáveis efeitos 

de deterioração causados pelo tempo, inclusive por meio da conservação 

preventiva; 

c) Divulgação e exibição do respetivo património; 

d) Educar e recrear, através das exposições e de outras atividades desenvolvidas 

 

  Num primeiro momento, houve a intenção de colecionar objetos e de os tomar 

como garantidos para o futuro, salvaguardando-os. Esta questão sobrepôs-se às restantes 

funções que fazem parte dos museus, contribuindo para o próprio aparecimento do 

museu (Mendes, 2009:31). 

  Tal como Semedo (2004, citada por Azevedo, 2010:3) declara, durante esta 

época (séc. XIX), “a Europa desenvolvia um forte sentimento de patriotismo em 

oposição ao expansionismo francês”, com a intenção de formar “consciências 

nacionais”. O Estado fez a exigência, passando a promover a educação política, cultural 

e ideológica da população, através do reconhecimento do país a partir da sua história, do 

seu património e tradições, dos seus costumes… promovendo a criação de vários 

museus.  

  Como Mendes (2009:31) analisa: 
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 “Através dos museus, os Estados procuravam manifestar o seu poder 

– estava-se num período de recrudescimento dos nacionalismos –, ao 

mesmo tempo que o reforço do conceito do Estado-Nação levava a 

atribuir aos governos o dever de assegurar a educação e o bem-estar 

dos cidadãos.” 

   

  Segundo Mendes (2009:31), citando Hein (1998), a ideia da educação (antes 

apenas limitada a um grupo restrito de pessoas – as elites) devia-se tornar acessível a 

todas as pessoas. Como refere Hein (1998:3), a educação é uma das funções principais 

num museu desde que os museus públicos foram reconhecidos. Ou, como afirma 

Hooper-Greenhill (1991, citada por Mendes, 2009:34), “o potencial educativo era a 

força motriz que impulsionava a fundação de muitos museus”, pretendendo-se 

“democratizar” a educação a partir dos museus. 

  Como é descrito por Azevedo (2010:2) e citando Faria (2000b), no início do séc. 

XIX, os museus eram instituições públicas reconhecidas pelo seu público e pela 

conjuntura de “participarem num âmbito cívico mais alargado”. Desde modo, o museu 

público passou a fazer parte da educação dos cidadãos, “servindo o bem coletivo do 

Estado” (Azevedo, 2010:2, citando Bennett, 1990). 

“[Nesta] altura, os museus eram, sem dúvida, instituições para a 

educação do público. Algumas instituições desempenharam esta 

função melhor do que outras, mas um consenso geral colocava a 

tónica nesta, como função principal”. 

 

Hooper-Greenhill (1991, citada por Mendes, 2009:34) 

 

  Durante esta época, algumas disciplinas ficaram a ser reconhecidas, 

nomeadamente a pedagogia e a psicologia. Estas disciplinas, segundo Azevedo 

(2010:4), conduziram a um novo sentido sobre a infância, para o âmbito educacional. 

Os museus passaram então a desenvolver atividades educativas através de profissionais 

da área. 

  No entanto, e como aborda Mendes (2009:34), simultaneamente, o museu 

considerou a escola como uma aliada, mas também “o reforço do sistema do ensino 

público e da sua principal componente (…), fazia desta um certo rival do museu”. 
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  Referente a este assunto, Hein (1998), também citado por Mendes (2009:34), 

expõe 

“(…) Os museus, ainda que fossem igualmente instituições públicas 

[como as escolas] na maior parte dos países, não estabeleceram 

formas semelhantes de exercerem impacto nos seus clientes. Admitia-

se que as pessoas deviam aprender, serem instruídas e terem prazer 

nas suas visitas aos museus, mas não se efetuaram estudos acerca das 

experiências dos visitantes.” 

 

  Foi então que, já no séc. XX, segundo Mendes (2009:34), os museus sentindo-se 

“ameaçados na sua função educativa”, começam a dar precedência à direção das suas 

coleções, preocupando-se com a sua conservação. Esta consequência provocou a 

depreciação do trabalho do educador dentro do museu. Facto que obrigou a que os 

vários educadores lutassem pelo seu lugar, pelo seu trabalho profissional no museu. 

(Faria, 2000:4). 

  Durante esta fase, e uma vez que a atividade de conservação do acervo do museu 

era das mais desenvolvidas nestas instituições, a profissão de conservador começa a 

adquirir algum domínio, passando este a ter as funções mais importantes “afastando-se 

cada vez mais, de qualquer relação com o público” (Faria, 2000:4).  

  Hooper-Greenhill (1991) comprova esta situação 

“A óbvia natureza dos museus voltados para a educação foi-se 

perdendo, à medida que os conservadores lutavam para estabelecer 

museus como lugares nos quais objetos importantes eram reunidos e 

conservados. O desenvolvimento das práticas de conservação 

significou que o trabalho educativo passou para segundo plano. O 

museu preferiu tomar posição ao lado das universidades, como 

instituição de pesquisa, mais do que ao lado das escolas, como local 

de educação.” 

Citado por Mendes, J. (2009:35) 

  Contudo, devido a um projeto de João Couto (1892-1968), antigo diretor do 

Museu Nacional de Arte Antiga (mais tarde continuada por Madalena Cabral), em 1930 

foi concebido e desenvolvido o “Serviço de Extensão Educativa”. Algo pioneiro em 

Portugal que depressa começou a surgir noutros museus do país, trazendo um novo 

alento aos museus que voltaram a colaborar com as escolas. (Mendes, 2009:35). 
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  Emergem então os “Serviços Educativos” e principalmente os serviços de 

empréstimos de coleções de objetos dos museus às escolas, como refere Faria (2000:5). 

  A principal função pedagógica dos museus era de proporcionar educação 

artística às escolas. Com uma maior atenção voltada para estas, começou a haver uma 

maior atenção do papel educativo dos museus. Segundo Mendes (2009, pp.37-38) foram 

vários os motivos que levaram a esta aproximação entre as duas instituições, sendo eles: 

 

i. De ordem científica. Relação com o progresso das ciências como a 

psicologia (nomeadamente, do desenvolvimento, do ensino e da 

aprendizagem), a história (sobre novos temas de estudo) e a etnologia 

(importância pelos objetos produzidos pelo homem) 

ii. De ordem pedagógica. A ideia da educação para todos e não restritamente 

apenas a um grupo etário, enquanto frequenta a escola 

iii. De ordem didática. Reconhecimento das vantagens em analisar os objetos e 

a sua tridimensionalidade, no processo de ensino-aprendizagem 

iv. De ordem tecnológica e civilizacional. Civilização atual denominada de 

“civilização da imagem”, com o desenvolvimento de novas tecnologias, 

promovendo bons meios de comunicação. Os museus passam a ser um 

centro de arte, de educação e de lazer, de experimentação e de estudo, de 

sociabilidade e de espetáculos. 

 

  Com estas transformações, foi necessário repensar numa restruturação dos 

Serviços Educativos dos museus, nomeadamente tentar abranger toda a população, 

individualmente ou em grupo (não subjugando apenas os grupos escolares, mas também 

atingir familiares, pessoas que pertencem a associações, etc.), orientando e ajustando 

também as atividades oferecidas pelos museus aos potenciais visitantes, elaborando um 

estudo relativo aos seus interesses, motivações e expectativas, e produzir materiais 

adaptados aos variados segmentos de público (Mendes, 2009:38). 

  Como Azevedo (2010:4) argumenta, citando Santos (2008), é desta maneira que 

sobrevém a categorização e a segmentação dos visitantes em públicos-alvo, através das 

suas características e necessidades. 

  Aqui, devido a uma lógica de mercado, como afirma Azevedo (2000:5), há a 

substituição do termo “povo” por “público”, desvalorizando a ideia do visitante cidadão 
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para enaltecer a do visitante turista. A função social dos museus passou a ser a de 

satisfazer os seus públicos, procurando um espaço voltado para o encontro e para a 

partilha, favorecendo uma comunicação intercultural, que tenha em atenção as várias 

culturas existentes. Assim, os museus começam por promover conferências e fóruns, de 

forma a debater os vários temas dos museus, constituem parcerias… Faria (2003, cit. 

por Azevedo, 2010:5) argumenta que a função educativa do museu passa a ser social e 

afirma que este trabalho mais social por parte da equipa dos museus corresponde à 

preparação de uma série de atividades e mecanismos diferenciados de mediação 

educacional, tentando corresponder às expectativas de todo o público. 

  Ainda assim, apesar de os museus procurarem cada vez mais a atenção de todos 

os públicos, acompanhando a sua diversidade cultural, são os serviços educativos e a 

relação dos museus com as escolas que predomina nesta situação.  

  Centrando-nos então neste caso, no público escolar, Faria (2000:5) refere que 

também nesta fase, na década de 70, começam a ser criados os museus itinerantes – ou 

como são denominados no Reino Unido e nos EUA, mobile museums – específicos para 

serem trabalhados com as escolas. O seu objetivo passa muito por estruturar as 

especializações pedagógicas dos técnicos de cada área, o acervo do(s) museu(s) e as 

filosofias educacionais da época. Estes serviços dão resposta às seguintes 

inquietações/preocupações (Faria, 2000:5, citando Harrison, 1970 e Hooper-Greenhill, 

1991): 

 

a) Ampliar a visão das crianças 

b) Dar importância à experiência pessoal de cada indivíduo e relacioná-la com o 

ensino 

c) Levar à compreensão da educação como sendo ativa 

d) Ensinar de uma maneira interdisciplinar 

e) Relacionar os museus com as variadas formas de lazer. 

 

  Mas no que concerne ao Serviço Educativo dos museus, nem todos conseguiram 

alcançar os seus objetivos, revelando algumas necessidades do ponto de vista 

administrativo, humano e financeiro. Ou seja, a juntar ao facto de haver uma 

insuficiência de recursos e da própria organização do pessoal, uma das limitações 

centrais detinha-se com a falta de pessoas especializadas. Assim, comparando com a 
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existência da profissão de conservador do museu, não subsiste ainda, em Portugal, a 

profissão de educador de museu. Esta profissão, se existisse, contribuiria e muito para 

expandir o papel educativo dos museus (Mendes, 2009:39). 

  Daí se deve, em 1980, segundo Mendes (2009:29) a criação da categoria de 

“monitor”. Consiste então numa carreira técnico-profissional que “colabora na ação 

cultural do museu, exercendo, junto do público, funções de educação, animação e 

formação”.
2
 

  A função educativa dos museus é hoje estritamente necessária, tendo uma 

grande relevância. Como Olly Harrison (1948) pronuncia (citado por Mendes, 2009:40), 

“Tudo o que se faz num museu, tem valor educativo”. Refere ainda que a forma como o 

museu apresenta o seu acervo, a qualidade estética do local e do próprio material, a 

apresentação gráfica e os textos das publicações podem fazer com que haja uma 

influência positiva, contribuindo para a educação, com o intuito de esclarecer o público. 

  Vários foram os fatores que contribuíram para o papel educativo dos museus. No 

entanto, como indica Mendes (2009:40), é a evolução do próprio conceito de educação 

que merece um maior destaque. Já neste procedimento, a participação do próprio 

educando tem um papel fundamental, como é descrito por Hudson (1977, cit. por 

Mendes, 2009:40), salientando o papel da educação não formal que é assegurada pelos 

centros museológicos. Confirmando o que o autor refere (2009, pp.40-41), este tipo de 

educação não é tão organizado, tendo uma menor sistematização, processando-se em 

qualquer altura da vida da pessoa, sendo também a forma de educação mais procurada 

pela própria pessoa. 

  Brandão (1996:60) explica-nos então as mais importantes especificidades do 

processo educativo nos museus, sendo elas o tempo, o lugar, os objetos e o público. 

Relativamente ao tempo no museu (tratando-se de um caso de visita normal e não uma 

visita-guiada com grupos escolares), o visitante tem a total liberdade de decisão sobre o 

dia e a hora da sua visita, abandonando o local quando mais lhe convier. Quanto ao 

espaço no museu, este é um “meio aberto”, em que o visitante desloca-se a pé 

percorrendo um dado percurso, estabelecendo diferentes níveis de relacionamento com 

os vários objetos que vai vendo e que fazem parte do museu. No que diz respeito aos 

                                                             
2
 Decreto-Lei n.º 45/80, de 20 de Março, Diário da República, I série, nº 67, de 20 de Março de 1980 

(citado por Mendes, 2009, p.39, in Estudos do Património. Museu e Educação). 
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objetos, os museus são apontados como lugares onde é possível ver “as coisas reais”, e a 

especificidade do discurso do museu depende dos objetos que estão em exposição. 

Quanto ao público, nos museus, como o autor refere, “não se conhece nem a sua 

proveniência, nem o seu background cultural, nem mesmo as suas motivações ou 

aspirações”, sendo a heterogeneidade neste local muito grande (Brandão, 1996, pp. 60-

62). 

  Em contexto de visita-guiada com as escolas, esta flexibilidade e informalidade 

alteram-se, à vez de uma intencionalidade e uma estruturação maiores, na articulação 

entre museus e escolas. Aqui, os serviços educativos têm um papel relevante de 

mediação entre o museu e os seus públicos. As suas finalidades são (Mendes, 2009:38): 

 

- Garantir a união do museu com o público 

- Realizar estudos sobre os públicos dos museus, sejam eles efetivos ou potenciais 

- Produzir e inventar novos materiais 

- Planear ações culturais e educativas 

- Dirigir a elaboração e aquisição de materiais adequados às respetivas finalidades 

  

   É então necessário disponibilizar meios financeiros e materiais, nomeadamente 

salas específicas para o efeito, oficinas, bibliotecas, arquivo, etc. Como exemplo, 

destaco assim a Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos, local onde desenvolvi 

o meu estágio, que apresenta um departamento que reúne funções de educação e de 

informação, ocupando um certo número de pessoas nessas funções (que engloba 

pessoas efetivas, empregados estagiários e colaboradores outsourcing). 

   Como referência conclusiva deste subcapítulo, saliento o facto de que os 

museus, sendo considerados instituições polivalentes, como refere Mendes (2009:43), 

têm vindo a registar um grande progresso nos últimos tempos. Se grande parte da 

formação tradicional era antes orientada para o acervo dos museus, agora é diferente, 

havendo um novo destinatário 

“há que pensar mais no verdadeiro e único destinatário do museu, 

que é o Homem, cuja educação deve constituir a prioridade das 

prioridades”. (Mendes, J. 2009:43) 
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4. O conceito da Mediação Cultural 

 

4.1. A Experiência Museal e a Parceria Escola-Museu 

 

 Neste parâmetro, pretendo inserir a questão da relação entre educação formal 

(promovida pela escola) e a educação não-formal (promovida pela instituição 

cultural/museu). Esta inserção deve-se ao facto de se valorizar hoje em dia as várias 

propostas educativas que são amplificadas nestes locais, sendo denominada esta questão 

de educação museal. Ambiciono então descrever esta relação existente entre estas duas 

instituições. 

 Segundo Silva (2007:57), uma visita ao museu é considerada uma experiência 

global, uma vez que possibilita a “experiência multissensorial (visual, tátil, auditiva) e 

vivencial”, permitindo também o estabelecimento de uma relação material com a sua 

tridimensionalidade. Trabalha ainda as experiências e as motivações que os visitantes 

podem trazer quando visitam o museu, para além de que se trata de uma educação não-

formal, fugindo ao tipo de aprendizagem ocorrido nas escolas. Toda esta experiência 

pode proporcionar um grande enriquecimento para todos. 

 Importa, primeiro, referir a questão da educação formal e não-formal. Como 

afirma Falcão (2009:18)
3
, citando Bianconi e Caruso (2005), as diferentes formas de 

educação podem ter as seguintes classificações: a) educação formal, associado ao ensino 

escolar institucionalizado, seguindo um currículo prévio; b) educação informal, quando 

a pessoa adquire conhecimentos a partir da sua experiência, do seu quotidiano; e c) 

educação não-formal trata-se de “qualquer tentativa educacional organizada e 

sistemática, que se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino” (p.18). 

Segundo Gohn (2006), relatada também por Falcão (2009:18), a educação-não formal 

diz respeito então ao que se aprende “no mundo da vida”, partilhando experiências em 

locais e ações coletivas. Estamos a falar, por exemplo, de museus e instituições 

culturais. 

  

                                                             
3
  Retirado do texto Salto para o Futuro – Museu e Escola: educação formal e não formal (2009). É 

possível o acesso ao texto através da versão eletrónica: 

http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/153511MuseueEscola.pdf 
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 Acrescenta ainda que 

“A educação não-formal capacita os indivíduos a tornarem-se 

cidadãos do mundo, no mundo. (…) [Abre] janelas de conhecimento 

sobre o mundo que circunda os indivíduos e as suas relações sociais. 

Os seus objetivos não são dados a priori, constroem-se no processo 

interativo, gerando um processo educativo. (…) A transmissão de 

informação e formação política e sociocultural é uma meta na 

educação não-formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano 

para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, 

individualismo, etc.” 

Gohn (2006, cit. por Falcão, 2009:19) 

 

  Como já referido, uma ida ao museu torna-se algo considerado como que uma 

experiência global, integrando várias práticas como as que já foram referidas por Silva 

(2007:57). Ainda destacando a linha de raciocínio da autora, a mesma defende um 

conceito, o da “experiência museal”, caracterizado por John H. Falk e Lynn Dierking na 

obra The Museum Experience (1992). É na experiência museal que se englobam todas 

as aprendizagens que são desenvolvidas no espaço museológico como um todo. Como 

Silva (2007:58) afirma, a experiência museal é considerada um 

“conjunto total de aprendizagens, emoções, sensações e vivências 

experimentadas como resultado da interação com os objetos, as 

ideias, os conceitos, os discursos e os espaços dos museus.” 

 

  Esta experiência museal é detentora de um cruzamento entre três contextos 

presentes em visitas a espaços museológicos, sendo eles, descrito por Köptcke (2003:7) 

o contexto pessoal, caracterizado pelas motivações, interesses, memórias, 

representações e expectativas prévias que a pessoa possa ter quando vai visitar o 

museu); o contexto físico, que diz respeito à Casa, à exposição e seus componentes, 

através da apresentação da sinalética do museu, por exemplo, promovendo o 

comodidade ao visitante; e o contexto social, que se refere ao grupo presente na visita 

ao museu e às interações sociais que aí possam ocorrer. Neste contexto específico, o 

visitante pode estar sozinho, como pode fazer-se acompanhar de mais pessoas, sendo 

este contexto bastante importante para o museu, uma vez que pode influenciar a 

experiência museal. 
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  É o conjunto de estes três contextos que potenciará a “construção de 

aprendizagens duradouras, significativas e efetivas”, segundo Silva (2007:58). 

  Mas podemos ir além da simples visita e tornar o museu e as instituições 

culturais verdadeiros lugares de educação? Allard et al. (1995:1) afirmam que se trata 

de uma pergunta bastante relevante e que, apesar de a sua abordagem ser antiga, poucas 

são as relações mútuas entre as duas instituições. Estes autores descrevem uma 

investigação que foi realizada no início da década de 1980, em Montreal - Canadá, pelo 

GREM (Grupo de Investigação em Educação e Museus) onde desenvolveram, 

experimentaram e avaliaram, em parceria com os museus e as escolas, modelos 

educacionais que promovam o uso educativo dos museus, sendo que se guiaram por 

dois princípios operacionais, na condução dos seus trabalhos: a participação dos alunos 

e a inclusão na comunidade. Esta investigação foi realizada em colaboração com as 

escolas primárias e secundárias de Montreal bem como com alguns museus daquela 

zona, tendo seguido um modelo baseado por Rénald Legendre, Professor da 

Universidade de Quebec, em Montreal – O Modelo Sistémico da Situação Pedagógica. 

  Segundo Allard e Larouche (1994:7), este modelo sistémico, que ocorre em 

atividades destinadas a um público escolar, é composto por quatro elementos, sendo 

eles o sujeito, o objeto, o meio e o agente; e por três relações pedagógicas: a relação 

didática, a relação de ensino e a relação de aprendizagem. De uma forma breve e 

sucinta, o sujeito é o indivíduo ou um grupo de pessoas para quem a situação 

pedagógica foi organizada, sendo ele ou eles o visitante do museu. A intervenção 

pedagógica vai-se fundamentar sobre a sua presença. 

  O objeto refere-se aos objetivos e aos conteúdos de aprendizagem, pelo que é a 

razão do sistema educativo. Já o agente diz respeito ao conjunto dos recursos humanos e 

materiais postos em ação numa situação pedagógica, sendo que no museu, o agente é 

considerado o guia, o mediador. Relativamente ao meio, consiste no lugar, no ambiente 

onde ocorre a situação pedagógica. Explicando de seguida as três relações pedagógicas, 

é possível afirmar, segundo os mesmos autores que, o agente (o mediador) tem com o 

sujeito (o aluno visitante) uma relação de ensino, onde o primeiro poderá ter um 

discurso irrepreensível e exemplar ou de diálogo com os visitantes, com o objetivo de os 

segundos descobrirem por eles mesmos informações sobre o lugar onde estão. O agente 

(o mediador) tem uma relação didática com o objeto, que é considerado o conteúdo e a 

estratégia. Esta estratégia pode tomar várias formas, nomeadamente a forma de visita 
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guiada, de animação sociocultural onde é necessária a participação dos alunos ou até 

mesmo em forma de conversa. O mediador, para afirmar esta relação, utiliza vários 

meios, tais como instrumentos museológicos, máquinas, artefactos, cartazes, folhas, etc. 

  Já o sujeito (que é o aluno visitante) tem com o objeto uma relação de 

aprendizagem. Esta é caracterizada por uma interação, por uma perceção, ou obtenção 

de vários conhecimentos ou habilidades por parte dos alunos. De forma a ser mais 

percetível, optei por apresentar o esquema de Legendre, localizado de seguida: 

 

Figura 1. O Modelo Sistémico da Situação Pedagógica  

de Rénald Legendre (1983) L’Éducation Totale
4
 

 

 

  Como podemos constatar em Allard et al. (1995:3), o modelo de Rénald 

Legendre, ao aplicar-se a todas as situações educativas que têm como base uma 

educação formal, tem de ser adaptado ao museu, considerando assim um lugar de 

educação tanto formal como não-formal. 

                                                             
4 Figura com tradução da minha responsabilidade. Imagem retirada do texto Michel Allard et Marie-

Claude Larouche, Groupe de recherche sur l'éducation et les musées, UQAM; 

conferencia ICOM-Ecuador, Cuenca, octubre 1994 
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  Estas duas instituições, apesar de muito diferentes na forma como são 

estruturadas, ambas contribuem para a conservação e transmissão de conhecimentos 

culturais de um grupo social ou de uma civilização. Allard et al. (1995, pp.3-4), ainda 

assim, explicam as principais distinções existentes entre as duas, uma vez que é 

fundamental ter conhecimento destes pormenores, no desenvolvimento de uma 

pedagogia própria para o museu: 

 

ESCOLA MUSEU 

Destinada a instruir e a educar. Destinado a colecionar, preservar, 

estudar e expor material do homem e do 

seu ambiente. 

Segue um currículo, um plano, sendo 

obrigatória.  

É de caráter livre. 

A escola acolhe pessoas com idade e 

graduação específicas. 

O museu é um local aberto a todas as 

faixas etárias, independentemente da sua 

formação. 

A escola segue um programa que lhe é 

imposto. 

O museu tem o seu próprio repositório, 

registando algumas exposições 

transitórias. Não é possível realizarem 

atividades educacionais que não reflitam 

a exposição patente. 

A escola recebe os seus alunos durante 

o ano letivo (duração aproximada de 

um ano). 

No museu, os visitantes ficam durante o 

tempo que assim o entenderem. 

A escola baseia-se na transmissão do 

saber, no discurso e no livro. 

O museu baseia-se na observação e no 

objeto. 

Quadro 1. Distinção entre escola e museu, segundo Allard et al. (1995, pp.3-4).
5
 

 

  Este exemplo de estudo teve alguns resultados que provaram que o museu como 

estratégia de ensino pode complementar o ensino em sala de aula. Aqui e segundo 

Allard et al. (1995:6), o museu tornou-se um lugar de aprendizagem e desenvolvimento 

para os alunos, permitindo que estes consigam habilidades cognitivas e intelectuais 

específicas. 

                                                             
5
 Quadro realizado e sintetizado por mim. Informação referenciada no texto - Allard, Michel et al. (1995) 

La visite au musée. Réseau, volume 27, n° 4, décembre 1995-janvier 1996 
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  Como Almeida (1997:51) relata, os museus “têm potencial de ultrapassar a 

complementaridade da escola”, isto é, ao propiciar a experiência com objetos e 

artefactos, os museus geram motivação e curiosidade por parte do aluno. Esta situação 

pode originar uma aprendizagem de elementos cognitivos e de elementos afetivos. A 

autora explica que não existe uma barreira entre os dois elementos de aprendizagem, 

pelo que um dificilmente aconteceria sem o outro. Almeida (1997:51) refere 

“os ganhos afetivos são aqueles que mais enriquecem a educação em 

museus e parecem ser os mais possíveis de se realizar comparando-se 

com o ensino escolar. A motivação para conhecer mais sobre temas 

tratados e o crescimento pessoal são exemplos de ganhos afetivos”. 

 

Mas avança mais quando a autora (1997:51) cita Borun (1983): 

“a verdadeira força da experiência no museu não se baseia na 

eficácia em transmitir grandes quantidades de conteúdo, mas na 

capacidade de gerar entusiamo e interesse na aprendizagem (…)”. 

 

Apresento ainda uma citação de Almeida (1997:55), defendendo a parceria entre 

museus e escolas: 

“As relações entre instituições de ensino formal, como a escola, e de 

ensino não-formal, como os museus, podem ser muito profícuas, caso 

os seus profissionais de educação (professores e educadores de 

museus) estabeleçam canais de comunicação para troca de 

programas de ação educativa.” 

 

 

  Estes programas de ação educativa são suscetíveis de concretização com a 

intervenção de um mediador cultural. E quem é este mediador cultural? Segundo 

Teixeira Coelho (1997:248), o mediador cultural é  

“todo aquele que exerce atividades de aproximação entre indivíduos 

ou grupos de indivíduos e as obras de cultura.” 
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4.2. A Mediação Cultural 

 

 O conceito da mediação no campo das artes então, também ele definido por 

Teixeira Coelho (1997:247), diz respeito aos vários métodos de promoção da 

aproximação entre indivíduos e/ou grupos de indivíduos e obras de arte. O mediador 

tem o papel de promover essa aproximação, que tem o objetivo de facilitar a 

compreensão da obra para os indivíduos.  

  Coutinho, R. (2009, citada por Lia, 2012:33), clarifica qual o conceito da 

mediação ligado às artes, declarando que, por vezes, é entendido numa aceção diretiva, 

pautada por um  

“discurso unilateral e legitimador que afirma e confirma o lugar da 

obra e do seu autor – o artista no mundo da arte (…) e construído em 

torno das obras”. 

 

 Este tipo de discurso é usado tradicionalmente em alguns museus, mostrando 

que a pessoa que guia e conduz a visita no museu, não é ainda reconhecida como 

especialista em arte. Apenas “absorve, reproduz ou reconstitui um discurso”, sendo “um 

aprendiz do mundo da arte”. (Lia, 2012:34, citando Coutinho, 2009). 

 Contudo, segundo Mir (2009:94) esta função do museu na sociedade tem sido 

repensada, uma vez que antes, os museus e centros culturais não promoviam novas 

atividades nem novos conhecimentos. Como a autora argumenta, nos espaços 

educativos dos museus já é possível observar novas circunstâncias, sendo elas já mais 

proveitosas e que são descritas por Hooper-Greenhill em 1998 e por Hein, também no 

mesmo ano, citados por Mir (2009:94). Estas novas circunstâncias criam novas 

atividades, mais criativas, sendo capazes de promover uma regeneração na educação 

artística. Como exemplo, temos a circunstância descrita por Hein (1998, cit. por Mir, 

2009:94) que aborda a questão da exposição construtivista, no sentido de captar de 

maneira diferente a atenção do público. Neste caso específico, o conceito é 

caracterizado por vários caminhos na exposição, de forma a haver várias interpretações 

dos objetos e várias maneiras de nos aproximarmos das obras de arte. 

 Como está descrito por Mir (2009:94 citando Hein, 1998), este tipo de exposição 

construtivista pretende: a) ter vários pontos de entrada, renegando o “desgastado” 

percurso caracterizado por um esquema com uma única entrada ou início e tendo apenas 
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uma saída ou fim; b) apresentar modos ativos de aprendizagem e novas interpretações; 

c) criar uma ligação entre o visitante e o objeto através de várias atividades; d) 

desenvolver novas práticas que atraiam os alunos a novas experiências, para que estes 

no fim consigam apresentar algumas conclusões. 

 A Culturgest é um exemplo disso, que já nos aproxima de um tipo de exposição 

construtivista, apresentando várias entradas quando visitamos uma exposição itinerante. 

No entanto, alguns museus e centros culturais ainda não apresentam esta relação, mas 

também muitas são as escolas que se têm “mostrado refratárias às transformações do 

campo da arte, que se mostra resistente a qualquer possibilidade de inserção na escola.” 

(Coutinho, 2009:173). Aqui é denotada a insatisfação dos professores de arte que 

revelam que o ensino está focado unicamente na livre-expressão e que, 

consequentemente, não aumenta os conhecimentos e tampouco vai abranger a relação 

do aluno com a sua cultura (Coutinho, 2009:173).  

 Foi então que foi sistematizada a Proposta Triangular “que modificou o ensino 

da arte nas escolas (…), introduzindo o conhecimento da arte ao lado da prática com os 

meios artísticos” (Barbosa, 2009:17). A autora, Ana Mae Barbosa, que criou esta 

proposta, procura realçar a importância da interpretação da arte e o benefício de ver e 

analisar as obras ao vivo. 

 A Proposta ou Abordagem Triangular teve início nos anos de 1980, tendo sido 

sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que 

procura reunir simultaneamente vários pontos de ensino-aprendizagem, sendo os 

principais a leitura da imagem (o objeto ou o campo de sentido da arte), a 

contextualização (a história da arte) e a prática artística (o fazer artístico). (Benelli, 

2011)
6
. Esta proposta triangular foi adaptada do Projeto Discipline Based Art Education 

(DBAE) que combina quatro disciplinas do estudo da arte: produção artística (várias 

componentes de fazer arte, como o uso de ferramentas), crítica da arte (discussão de 

estilo e elementos de arte, como a cor, a perspetiva da linha, as sombras e as texturas), 

história de arte (história dos objetos e do povo através da arte, dando-nos, não só, uma 

                                                             
6
 Informação retirada do blogue “Arte e Reflexões” de Anderson Benelli (artista/educador e produtor 

cultural) de São Paulo, Brasil. O autor faz uma pesquisa relativa à Abordagem ou Proposta Triangular 

concebida por Ana Mae Barbosa. É possível visualizar o texto, seguindo o link 

http://andersonbenelli.blogspot.pt/2011/02/reflexoes-sobre-abordagem-triangular.html. Ainda neste 

artigo, é possível também ter acesso à referências bibliográficas do autor relativamente ao seu texto. 

http://andersonbenelli.blogspot.pt/2011/02/reflexoes-sobre-abordagem-triangular.html
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visão do passado como também fornece-nos informações essenciais sobre o presente), e 

a estética considerada a filosofia da arte, que nos apresenta várias questões sobre a arte, 

como o que é a arte, o que é ser belo ou o que é considerado boa arte. Torna-se, neste 

caso, fundamental, que os alunos pensem mais sobre estas questões, tentando perceber o 

que estão a fazer, a aprender e a sentirem a sua arte e a dos outros. Ao estudar a arte 

através do questionamento estético, a resposta não é tão importante.
7
 Indispensável é 

quando pensamos e trabalhamos, respondem às várias questões que nos são colocadas, 

de maneira a que contribua para o processo de ensino-aprendizagem das artes. 

 No Brasil, segundo Barbosa (2009:17), a Proposta Triangular reforçou a 

importância da arte, pelo que muitos museus e centros de arte passaram a ter uma maior 

procura por parte das escolas. Foi então que a partir de 1990, muitos museus começaram 

a criar um departamento ou serviço educativo, que pudesse responder às inquietações 

das escolas (Barbosa, 2009:17), contribuindo assim para o desenvolvimento de vários 

projetos educacionais. 

 

5. Síntese Final sobre a Revisão da Literatura 

 

  Após me ter debruçado sobre as questões principais que regem a revisão da 

literatura do presente relatório, importa, a meu ver, criar uma breve síntese, tentando 

articular alguns desses conceitos que considero fundamentais. 

  Assim, julgo ser relevante perceber a interligação existente entre os termos arte e 

educação intercultural. Tocqueville (1980:19, citado por Dias, 2009:51) começa por 

afirmar que devido ao impacto gerado pela globalização e pela mundialização, houve 

uma maior centralidade quanto ao conceito da diversidade cultural, tendo-se expressado 

principalmente nos setores académico e na sociedade. Esta diversidade cultural e étnica 

“passou a ocupar o lugar da expressão da realidade social e política” (Dias, 2009:52). 

Esta diversidade tem o mesmo significado que variedade; é tentar conviver com outras 

culturas, com outras ideias, com outros ambientes.  

                                                             
7
 Informação retirada do site www.vuefineart.net/pdfs/1-4_Discipline-Based_Art_Education.pdf sobre o 

Programa DBAE. A partir deste programa, foi criada a Proposta ou Abordagem Triangular, por Ana Mae 

Barbosa, procurando provar que a disciplina de Artes pode ocupar um lugar fundamental no currículo 

escolar geral. 

http://www.vuefineart.net/pdfs/1-4_Discipline-Based_Art_Education.pdf
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  Segundo Marques (2004:7)
8
, em contexto escolar, a presença de alunos de 

diversas culturas, submete a escola a uma nova adaptação do currículo, tornando-se 

vantajoso não só para os alunos pertencentes a minorias étnicas e culturais como 

também para os grupos oriundos da maioria. Torna-se necessária a criação de outros 

currículos, de forma a desenvolver uma sociedade democrática, “utilizando a escola 

como um importante instrumento de justiça social” (Marques, 2004), bem como forma 

de diálogo intercultural. Esta noção multicultural, que representa a nossa sociedade, 

conduz-nos a uma das questões principais a fomentar na comunicação. Refiro-me à 

difusão dos museus e centros de arte como locais de parceria e de educação 

intercultural. 

  Faz parte dessa diversidade cultural a multiplicidade de linguagens e 

manifestações a nível artístico. Uma educação intercultural deve procurar, também, 

incrementar o diálogo entre essas linguagens e expressões, favorecendo uma 

comunicação e compreensão mútua e promover uma reapropriação dessas linguagens 

em novas expressões. Os museus e centros culturais têm aqui um grande papel e 

responsabilidade de educação intercultural, ajudando a aproximar as culturas da escola, 

e de públicos em geral, com as culturas dos movimentos artísticos, e dos artistas, bem 

como com as culturas daquelas que sobre as artes se debruçam (a nível da crítica e a 

nível académico). Há que trazer esses públicos aos museus, recebê-los, acompanhá-los, 

propondo-lhes atividades de reflexão e expressão de si e da visão do “outro”, e levar 

também essas obras de arte dos museus às escolas, promovendo ainda uma mediação 

cultural entre as crianças e jovens e as obras de arte. Estes pontos são importantes 

formas de promover uma melhor capacidade de interação e diálogo entre as duas 

instituições, originando novas sensações e consequentemente, gerar conhecimento. 

  Aqui, não só as instituições culturais devem demonstrar esse trabalho. Também 

os sistemas escolares devem saber transmitir os conhecimentos e desenvolver as 

competências, atitudes, valores, sensibilidades necessários, de maneira a incluir a escola 

numa sociedade cada vez mais exigente e multicultural. Julgo que estas instituições 

devem desenvolver projetos educativos e parcerias, no sentido de dar resposta então à 

heterogeneidade com que cada vez mais a comunidade escolar se depara. 

                                                             
8 Marques, Rui (2004) foi o autor do Prefácio da obra de Pereira, Anabela (2004). Educação 

Multicultural, Teorias e Práticas. Cadernos do CRIAP. Porto: ASA Editores, S.A. 
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  Ambas as instituições, a cultural e a escolar, devem expandir as suas conceções 

habituais, abrindo-se a novos valores, desenvolvendo diferentes locais e espaços de 

aprendizagem. Estas instituições deverão complementar-se para conceberem novas 

práticas educacionais e também interculturais, com o objetivo de relacionarem a própria 

formação individual de cada aluno com os constantes desafios que surgem na sociedade. 
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CAPÍTULO II 

A INSTITUIÇÃO CULTURAL  

E O ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

1. Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos 

 

1.1.  A Fundação
9
 

 

  A Culturgest é uma empresa formada no seio do Grupo Caixa Geral de 

Depósitos, a 1 de Dezembro de 1992, mas que foi inaugurada a 11 de Outubro de 1993. 

A sua principal missão consiste na divulgação da arte moderna e contemporânea em 

Portugal e na captação e/ou formação de novos públicos. Antes organizada como uma 

sociedade anónima, a Culturgest tinha ganho a denominação de Culturgest – Gestão de 

Espaços Culturais, S.A. Foi a partir de 1 de Março de 2008 que esta Casa passou a ter o 

nome de Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos, continuando a ser assim 

denominada atualmente.  

 As suas principais funções passam pela administração e gestão de espaços 

culturais, equipamentos sociais, zonas comerciais ou de lazer, mas também na 

promoção e realização de atividades culturais e artísticas, sendo elas: conferências, 

espetáculos, de música e de teatro, exposições de obras de arte, oficinas artísticas para 

crianças e atividades também para pais e professores, visitas, palestras, cursos para 

mediadores culturais, colóquios…  

 Ao longo de 18 anos de existência, a Culturgest tem-nos presenteado com 

espetáculos de variada ordem. Com mais de 200 exposições, eventos de música e arte, 

ciclos de cinema e teatro, conferências, cursos e workshops. É ainda uma empresa que 

usufrui de vários espaços para alugar a outras entidades para a realização de eventos de 

todo o género. 

 Assim, no Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos, a Culturgest apresenta 

dois auditórios, – o Grande Auditório que possui uma lotação de 616 lugares, estando 

este direcionado para espetáculos de teatro, dança, música, ópera, cinema e congressos; 

e o Pequeno Auditório com 147 lugares, sendo considerado uma sala de conferências e 

                                                             
9
 Toda a informação foi retirada e selecionada a partir dos sítios eletrónicos:  

Caixa Geral de Depósitos (Relatório de Sustentabilidade 2008) - 

https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Cultura/Pages/Missao.aspx 

Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos – www.culturgest.pt 

 

https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Cultura/Pages/Missao.aspx
http://www.culturgest.pt/
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cinema – os respetivos foyers, conta também com seis salas de reuniões, sendo que uma 

delas é a Sala VIP da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e ainda 

usufrui de duas galerias de exposições e uma livraria. 

 Ao nível do sector da cultura, a Caixa Geral de Depósitos tem a missão de:  

 

“[Fazer] parte da tradição histórica da Caixa a assunção de um papel 

ativo na comunidade enquanto ator social, cujo papel não se restringe, 

e muito menos se esgota, na criação de valor económico, antes 

privilegia a criação de valor global para todas as partes 

interessadas/stakeholders. No domínio das atividades culturais a Caixa 

Geral de Depósitos assume um papel inequívoco, com uma atuação 

ímpar nas mais diferentes comunidades e locais, promovendo a 

Música, a Literatura, as Artes-Plásticas e a Língua Portuguesa em 

Portugal e no mundo.”  

 

 In Relatório de Sustentabilidade 2008, no sítio online da 

Caixa Geral de Depósitos, através do seguinte link 

https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-

cgd/Cultura/Pages/Missao.aspx  

 

 Uma vez que a Caixa Geral de Depósitos tem o objetivo de difundir a cultura, a 

sua política de atuação passa por (segundo o Relatório de Sustentabilidade da CGD): 

 Uma ação direta como grande agente cultural a partir da Culturgest; 

 A presença no mercado da arte contemporânea com o engrandecimento 

da Coleção da Caixa Geral de Depósitos; 

 Uma intervenção descentralizadora, tentando desenvolver parcerias com 

outras entidades, realizando eventos de prestígio e qualidade, por todo o 

país e, que se destinam a diferentes segmentos de público. 

  

 Esta Instituição manifesta-se por uma ampla programação na área da arte 

contemporânea. Assim sendo, apresenta uma equipa de produção, constituída por várias 

áreas. A Culturgest apresenta: 

 O Conselho de Administração que inclui o Presidente e os seus 

Administradores, 
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 Quatro Assessorias, sendo eles a Dança, o Teatro, a Arte Contemporânea e o 

Serviço Educativo (fazendo parte a Coordenadora do Serviço Educativo e a 

Assistente de Produção), 

 A Direção de Produção, 

 Produção e Secretariado, 

 As Exposições, sendo que são circundadas pela Coordenação de Produção, pela 

Produção e Montagem, pela Produção, pela Montagem e pela Culturgest Porto, 

 O Departamento da Comunicação que tem a responsabilidade de promover, 

anunciar, divulgar aos órgãos de comunicação social, entre outros, todos os 

eventos, 

 O Departamento das Publicações que consiste na realização das programações 

trimestrais, catálogos, folhas de sala, 

 As Atividades Comerciais, 

 Os Serviços Administrativos e Financeiros, 

 A Direção Técnica,  

 A Direção de Cena e Luzes,  

 Audiovisuais, possuindo um coordenador do departamento e o respetivo chefe 

de áudio, 

 Frente de Casa, 

 Bilheteira, 

 Receção, 

 Auxiliar Administrativo e 

 A Coleção de Arte da Caixa Geral de Depósitos 

 

 São os presentes departamentos e as pessoas que fazem parte dos mesmos que 

cumprem e continuam a tentar superar os seus objetivos. A Culturgest é munida de uma 

programação bastante diversificada, prestando um serviço social à comunidade, de 

maneira a contribuir para o seu desenvolvimento cultural, tentando, através das artes, 

procurar educar o público. 
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1.2. O Serviço Educativo da Culturgest
10

 

 

 O Serviço Educativo foi criado precisamente para que houvesse uma 

comunicação e aproximação mais alargadas entre a Culturgest e o seu público. É em 

Janeiro de 2005 que se instaura o Serviço Educativo, departamento que acompanha 

pedagogicamente as pessoas que seguem as suas atividades. 

 Todos os departamentos que fazem parte da Culturgest encontram-se associados 

entre si. E o Serviço Educativo, por apresentar e produzir atividades artísticas, necessita 

da cooperação dos outros departamentos, nomeadamente ao nível da produção, da 

montagem, do apoio técnico e até mesmo da comunicação, para que seja possível a 

divulgação das suas atividades. 

 Importa dar um maior destaque ao departamento do Serviço Educativo, visto ter 

sido o local do meu estágio e que me proporcionou a experiência que não possuía. 

Assim, irei fazer uma breve descrição da equipa do S.E. bem como expor os seus 

principais objetivos, passando por referir o seu público-alvo, a organização, conceção e 

produção das atividades propostas pelo S.E, assim como a sua avaliação.  

  

 O Serviço Educativo da Culturgest é composto por uma grande equipa, 

composta por vários associados. No entanto, apenas duas dos colegas do S.E. são 

consideradas membros internos, nomeadamente a Coordenadora do Serviço Educativo – 

Raquel Ribeiro dos Santos Arada – e a Assistente de Produção – Pietra Fraga. Durante a 

minha permanência no Serviço Educativo, pude acompanhar de perto o trabalho 

desenvolvido pela Coordenadora do S.E. e pela Assistente de Produção e, perceber 

como funciona todo o processo das várias atividades antes de estas serem colocadas em 

prática. Os restantes membros pertencentes a esta equipa fazem parte de um grupo 

outsourcing: uma equipa externa, munida de vastos conhecimentos ao nível das artes, 

designadamente, a dança e o movimento corporal, as artes plásticas, as artes visuais, a 

expressão dramática e o teatro, a filosofia… Estes membros, denominados de 

colaboradores do Serviço Educativo da Culturgest, estão sempre em constante 

                                                             
10

 Informação retirada e selecionada do documento disponibilizado pela Fundação Culturgest: MODE 

D’EMPLOI (s/d) da Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos 
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renovação, de modo a que seja possível a realização de variadas atividades, 

proporcionando uma programação sempre atualizada. 

  

 No que diz respeito aos objetivos do S.E., este departamento tem em 

consideração dois pontos que devem ser tidos como muito importantes em todas as 

programações de atividades do Serviço Educativo da Culturgest, sendo eles a 

conformidade e relação direta com a programação da Casa e o respeito pelos objetivos 

programáticos, não só, da Culturgest mas também em particular, do Serviço Educativo. 

 Então os principais objetivos do S.E. passam por:  

 Acompanhar física, psicológica e pedagogicamente as pessoas das atividades da 

Culturgest, a partir do fornecimento de material pedagógico e do planeamento de 

atividades educativas paralelas, de forma a permitir um melhor funcionamento 

da programação da Culturgest; 

 Contribuir para o enriquecimento cultural dos trabalhadores da Caixa Geral de 

Depósitos, a partir da realização de atividades programadas especificamente para 

este público, propondo-se ao melhoramento do tipo de condições de acesso à 

programação e a uma maior abertura relativamente aos conhecimentos sobre 

cultura e arte contemporânea, suscitando uma vivência qualitativa do local de 

trabalho e conjunturas para a criação de melhores relações entre colegas. 

 Contribuir para a promoção do enriquecimento da cultura (também de outros 

países) através das propostas anunciadas na programação da Culturgest; 

 Promover a componente educativa e cultural das várias atividades que fazem 

parte da programação da Culturgest e do Serviço Educativo; 

 Desenvolver estratégias e planos para uma maior ocupação dos espaços do 

Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do seu património artístico 

e cultural através da promoção de atividades sociais, pedagógicas e educativas 

que tenham em vista a humanização e o enobrecimento do espaço. 

 Contribuir para uma integração harmoniosa, enriquecedora e equilibrada do 

Edifício Sede da CGD no espaço e na comunidade abrangentes através da 

promoção e divulgação de atividades próprias e específicas visando o público 

morador, trabalhador ou utente nas proximidades. 
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Quando ao seu público-alvo, o S.E., a Coordenadora Raquel Arada explica:  

“Acredito que a comunicação e a receção de públicos só é possível se 

feita de modo interpessoal, bilateral, alicerçada na troca e na 

construção coletiva de significados e tendo em conta as inúmeras 

experiências de vida que cada um encerra em si”. 

 

Raquel Ribeiro dos Santos 

 in Mode D’Emploi, Seviço Educativo da Culturgest  

 

 Um dos objetivos do Serviço Educativo passa pela conquista e pela formação 

dos mais variados públicos, sendo que o S.E. preocupa-se com a maneira como se 

efetua o processo de aprendizagem de cada público. Assim sendo, o S.E. tem como 

público-alvo: 

 Empregados bancários e outros funcionários da Caixa Geral de Depósitos 

 Pessoas que habitam na zona envolvente ao Edifício Sede da CGD, bem como 

trabalhadores e também utentes 

 Escolas públicas e privadas e Universidades: ensino pré-escolar, 1º Ciclo (1º, 2º, 

3º e 4º anos), 2º Ciclo (5º e 6º anos), 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos), Secundário (10º, 

11º e 12º anos) e Superior 

 Crianças, em idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos 

 Jovens e Adolescentes, de idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos 

 Pais e outros familiares 

 Adultos 

 Grupos organizados e oficinas (universitários, Juntas de Freguesia e Câmaras 

Municipais, colónias de férias, grupos em ATL ou centros de dia, etc.) 

 Terceira idade 

 Pessoas turistas 

 

 Relativamente à organização, conceção e produção das atividades propostas no 

Serviço Educativo da Culturgest, estas seguem alguns pressupostos que devem ser 

respeitados e mantidos. De seguida, apresento as várias etapas para a concretização das 

atividades: 
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 Definir a atividade: 

 Tal como na Educação, no Serviço Educativo não existe uma ideia fixa e 

definitiva para a realização de uma atividade. No Serviço Educativo é aceite todo o tipo 

de propostas, dependendo sempre do orçamento e da programação da Culturgest. 

 

 Reunir e preparar o que irá constar na programação do S.E.: 

 A equipa reúne-se, no sentido de preparar a próxima temporada, através do 

sistema de brainstorming, explorando a potencialidade criativa de cada colaborador e 

discutindo todas as ideias em grupo. Antes desta reunião, é necessário cada colaborador 

já ter tomado conhecimento dos conteúdos da próxima programação. Assim, nesta 

reunião são debatidas ideias sobre os novos conteúdos. Após as ideias, surgem então as 

atividades propostas, com colaboradores e, conceções específicas que são desenvolvidas 

nos dias seguintes à reunião. Estas atividades propostas, segundo o S.E. da Culturgest, 

são realizadas por equipas de um ou dois colaboradores. 

 Quando as conceções já estiverem planificadas e os colaboradores definidos para 

essas atividades, estas terão de ser apresentadas aos restantes colaboradores 

posteriormente através de discursos pedagógicos. Quem fica responsável pela 

apresentação das suas propostas de atividades são os próprios colaboradores, tendo a 

missão de enviar um e-mail dentro dos três dias seguintes para o S.E. com alguns dados 

necessários para a realização dessa atividade. 

 Durante o ano, são cerca de três as datas de reunião para programação do S.E., 

salvo alguma alteração na mesma. Estas três datas são épocas fulcrais, uma vez que uma 

nova data significa uma nova temporada da programação, havendo assim uma constante 

renovação nas atividades. Essas datas são: 

 

 Penúltima semana de Setembro 

Preparação da programação de Janeiro a Março, cuja informação tem de estar 

delineada e entregue até cerca de 15 de Outubro. 

 

 Segunda/terceira semana de Janeiro 

Preparação da programação Abril-Julho, cuja informação tem de estar delineada 

e entregue até cerca de 10 de Fevereiro. 
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 Primeira semana de Junho 

Preparação da programação Setembro-Dezembro, cuja informação tem de estar 

delineada e entregue até cerca de 15 de Junho. 

 

 Há ainda outros pontos essenciais às atividades propostas e à sua conceção, mas 

também à realização pelos restantes colaboradores: 

 Quando a atividade proposta está relacionada com uma exposição, é necessária a 

apresentação da exposição pelo comissário na semana que antecede a 

inauguração da exposição e/ou na semana posterior à inauguração. 

 Deverá haver uma reunião intercalar de avaliação, agendada pelo S.E. e com a 

presença de todos os colaboradores. O objetivo passa por partilhar vários planos 

e estratégias entre os colegas, de maneira a adaptar o discurso pedagógico, tendo 

em conta o sucesso e a melhor realização das atividades propostas. 

 No final da exposição, deverá haver uma nova reunião, também agendada pelo 

S.E. mas apenas com os colaboradores que realizaram a atividade, com o intuito 

de se fazer uma avaliação qualitativa da mesma, dos objetivos que estavam 

inicialmente estipulados e dos resultados finais.  

 

 No que diz respeito à produção das atividades propostas e dos seus materiais 

pedagógicos, esta deve ser uma tarefa repartida pela equipa de colaboradores que 

conceptualizaram a atividade e pelo S.E. Como tal, é necessário que os colaboradores, 

com alguma brevidade, avisem o S.E. de maneira a que seja possível desbloquear 

transportes, apoio técnico, ajuda na produção técnica, fotocópias, etc. Caso necessitem 

de adquirir materiais, os colaboradores deverão primeiro identificá-los. 

 É também possível recorrerem a materiais pedagógicos já existentes no Serviço 

Educativo, transformando-os em novos materiais pedagógicos. Assim sendo, a dita 

transformação de materiais é da inteira responsabilidade dos colaboradores que irão 

conceder a atividade pedagógica. Na primeira reunião, decide-se ainda quantos 

exemplares de cada material pedagógico se devem produzir. 

 

 Após a produção das atividades propostas, surge o processo de divulgação das 

mesmas, que é da responsabilidade do S.E. Esta divulgação é feita de vários modos, 

sendo os principais os seguintes: 
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 Programa trimestral da Culturgest 

 A divulgação é feita através do envio de e-mails (mailing list) da Culturgest, 

entregue em locais estratégicos e colocada também na bilheteira da Culturgest. A 

informação fica ainda online no sítio eletrónico da Culturgest e da CGD. 

 

 Cartaz do Serviço Educativo 

 Obedece ao calendário do sistema educativo (1º, 2º e 3º períodos do ano letivo). 

A informação é enviada por correio eletrónico para escolas públicas e privadas (base de 

dados do S.E.). Uma vez que se preocupa com os problemas ambientais, o Serviço 

Educativo também envia informação para as escolas consideradas “amigas do 

ambiente”, ou seja, solicitam não receber informação em papel. 

 

 Postal eletrónico/e-card 

 O Serviço Educativo conta com uma grande base de dados que contém os dados 

eletrónicos de pais, professores, entre outros públicos que aceitam a informação da 

programação apenas por e-mail.  

 

 Todas as atividades propostas pelos colaboradores estruturam-se através de 

documentação escrita, denominadas de sinopses. Estas sinopses têm o objetivo de 

ajudar o colaborador e o Serviço Educativo a compreenderem-se melhor nas reuniões 

após a reunião de discussão da atividade proposta. 

 As sinopses tornam-se um instrumento de trabalho fundamental, uma vez que 

organiza todo o trabalho de uma forma rigorosa. É um trabalho que pode sofrer algumas 

alterações e adaptações. A sinopse serve ainda para comunicar com o destinatário final, 

ou seja, com os públicos. Como tal, é necessário que haja coerência de comunicação 

com os públicos, sendo a informação o mais rigorosa possível. Tanto a formatação 

como a metodologia de organização de conteúdos deverão obedecer sempre à mesma 

estratégia. 

 

 O Serviço Educativo da Culturgest apresenta um leque variado de propostas, não 

só para crianças e jovens, mas também para professores, adultos, grupos de escolas e até 

atividades para profissionais de museus e centros culturais. Atividades como festas de 

anos, oficinas artísticas de expressão dramática, musical ou corporal, exposições e 
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workshops são algumas das práticas que se realizam nesta Casa. Eis as principais 

atividades: 

 

 Visitas guiadas 

 As visitas guiadas dependem sempre de um colaborador do Serviço Educativo 

que guia um grupo organizado. O discurso deste colaborador tem de ser claro e exato, e 

tendo preparado antes o material que é fornecido pelo Serviço Educativo. Destas visitas 

guiadas, o S.E. conta com visitas-jogo que, como o próprio nome indica, o trabalho gira 

à volta de um jogo, do trabalho em equipa e da partilha de ideias. A visita-jogo é 

estruturada a partir de um conjunto selecionado de obras de uma determinada exposição 

que esteja patente. Este tipo de visita tem um público específico, pelo que está adaptada 

ao grupo infantil e pré-primário (3-5 anos), ao grupo do 1ºciclo do ensino básico (6-10 

anos), ao grupo do 2ºciclo do ensino básico (10-12 anos) e ao grupo do 3ºciclo do 

ensino básico (12-15anos). 

 As visitas guiadas do S.E. são também constituídas por visitas-oficina, sendo 

que estas estão destinadas a um público mais velho que o anterior, ou seja, ao ensino 

secundário, mas também a famílias e grupos de adultos. Aqui, o público aprende 

conceitos relativos à arte contemporânea, trocando ideias e apreciações em torno de 

uma exposição que esteja disponível na altura. 

 Para além das visitas-oficina, o Serviço Educativo apresenta ainda Encontros à 

hora de almoço e ao final do dia. Estas sessões são constituídas por visitas às 

exposições, comentadas e gratuitas, tendo diversos autores e percursos. Estes encontros 

destinam-se aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e a grupos de adultos que 

tenham disponibilidade de tempo reduzido, pelo que estas visitas com horários 

exclusivos são especificamente destinadas a estes grupos. 

  

 Ar dos Artistas 

 Aos sábados, o Serviço Educativo da Culturgest organiza visitas às exposições 

com vários artistas, que ajudam as crianças a olhar de uma outra maneira a partir dessas 

exposições. São visitas divididas por ciclos que têm normalmente a duração de um mês. 

Dedicadas a um público infantil. 
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 Oficinas de férias escolares 

Oficinas que decorrem durante as férias escolares, nomeadamente na Páscoa e 

no Natal. Tornou-se numa solução inovadora para muitas famílias, deixando os seus 

filhos com trabalhadores experientes. As crianças ocupam o seu tempo divertindo-se e 

simultaneamente vão aprendendo novos conceitos relacionados com arte e cultura. 

Destinadas ao público mais jovem (desde os 5 aos 12 anos), as oficinas são constituídas 

por vários temas, desde música, expressão dramática, expressão corporal, a artes 

plásticas. Oficinas dividas por turnos de manhã e de tarde com a opção de almoço 

também. 

 

 Oficinas de Festas de Anos 

 Ao invés de realizar uma festa de aniversário comum, a Culturgest 

disponibiliza uma das suas salas para a realização de uma festa de anos com arte. Com 

as mais variadas expressões artísticas dinamizadas por colaboradores do Serviço 

Educativo, a criança só tem de escolher qual a atividade que prefere e, com a ajuda dos 

pais, organizar a sua festa com os restantes amigos e colegas. 

  

 No que diz respeito à avaliação das atividades propostas, o Serviço Educativo 

considera-a fundamental, uma vez que se trata de um meio de perceber quais os pontos 

que falharam, qual a melhor maneira de aperfeiçoar, que novas estratégias devem ser 

utilizadas, de maneira a haver um trabalho mais rigoroso e coeso. É necessário avaliar 

quem programa e orienta como também quem executa o que é proposto. 

 Todas as atividades organizadas pelo Serviço Educativo estão sujeitas a essa 

avaliação, à avaliação feita das pessoas que organizam as atividades (como foi indicado 

acima), neste caso, os colaboradores, mas também à avaliação feita pelo seu público 

(adultos e crianças), assistentes dos colaboradores, assistentes de galeria, etc. 

 É essencial para o Serviço Educativo da Culturgest criar uma grande ligação 

com os seus públicos, proporcionar novas experiências cada vez mais ricas e 

proveitosas, através de atividades inovadoras que captem a atenção desses mesmos 

públicos. Como tal, o S.E. para fazer a sua avaliação de todas as atividades, utiliza 

vários tipos de questionários específicos para cada tipo de público e a avaliação escrita 

por parte dos colaboradores e/ou assistentes destes. 
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 Os questionários do Serviço Educativo são estruturados da seguinte maneira: 

apresentam perguntas abertas e fechadas, no sentido de se obter os dados pessoais e os 

seus dados qualitativos e quantitativos. Existem questionários adaptados às escolas e a 

adultos (normalmente, após a visita a uma exposição). Exemplos disso são os 

questionários que são entregues pelos assistentes de bilheteira das galerias: 

 O questionário “Gostou?”. Questionário adaptado a clientes singulares 

que visitam as exposições 

 O questionário “Valeu a pena?”. Questionário adaptado a grupos que 

realizam visitas-jogo 

  

 Existem mais avaliações como são o caso dos questionários referentes às 

oficinas escolares artísticas. Aqui, os colaboradores redigem algumas questões que 

possam avaliar o sucesso da atividade, destinadas ao seu público, às crianças e jovens. 

A juntar às questões dos colaboradores, o S.E. acrescenta ao questionário outras 

perguntas, mais gerais (e dedicadas aos pais e encarregados de educação das crianças e 

jovens), relacionadas com os espaços, com a sinalética e com o acolhimento dos 

colaboradores e assistentes. Estes questionários, idealizados para as crianças e jovens 

que participam nas oficinas escolares, são entregues às mesmas pelos assistentes um dia 

antes de as oficinas terminarem (caso a oficina tenha a duração de vários dias), sendo 

devolvidos no último dia, com o objetivo de o Serviço Educativo poder avaliar, não só a 

atividade em si e os conhecimentos adquiridos nesta, como também o que aconteceu 

externamente à atividade. 

 Todos os resultados dos questionários, ou seja, tanto os dados quantitativos 

como os qualitativos são sistematizados num ficheiro, enviados para a coordenadora do 

S.E., que no final de todos os anos, apresenta os resultados no Relatório Anual de 

Atividades e Públicos. 

 Já no que diz respeito à avaliação escrita por parte dos colaboradores e/ou 

assistentes, apresento como exemplo as festas de anos. O Serviço Educativo pretende 

estar a par de toda a informação de todas as atividades. Como tal, no fim de cada festa 

de anos, o S.E. solicita sempre que o assistente da festa de anos redija um breve texto 

relatando todos os acontecimentos que ocorreram na festa, desde o comportamento das 

crianças, passando pelo material que foi utilizado na atividade (descrever se houve 

material em falta ou se este se apresentava em mau estado…) até à maneira como a 
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atividade foi conduzida pelo colaborador; não esquecendo, porém, de referir a presença 

dos pais (se se mostraram bem recetivos, se reagiram bem as situações menos 

agradáveis, etc.). 

  

1.3. O Estágio no Serviço Educativo da Culturgest 

 

 O facto de participar como estagiária numa Instituição Cultural como é a 

Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos - tornou-se numa realização pessoal. 

Já antes de fazer parte do núcleo do Serviço Educativo, ansiava muito poder integrar 

esta empresa. O gosto pelas artes e pela cultura fez com que a Culturgest fosse uma das 

minhas primeiras escolhas para poder realizar um estágio curricular. 

 Foi um percurso muito exaustivo e de muito trabalho, mas que considero muito 

compensatório. Adquiri certas responsabilidades e sobretudo uma enorme maturidade, 

que não possuía. A pouca experiência e a escassa relação com a prática eram obstáculos 

que moderadamente se foram dissipando. Assim, o facto de fazer parte integrante do 

Serviço Educativo, proporcionou-me uma perceção de como é verdadeiramente o 

mercado de trabalho. 

 O meu estágio oficial começou dia 12 de Setembro de 2011, apesar de ter 

participado na semana anterior (de 5 a 9 de Setembro) como assistente no programa das 

Oficinas de Verão, produzido pelo Serviço Educativo da Culturgest, tendo o meu 

estágio terminado a 10 de Maio de 2012, no projeto de estágio de que fiz parte. Foi um 

estágio intenso, tendo sido em horário laboral (das 9h30 às 17h30), havendo períodos 

menos intensos a partir de Janeiro. A partir de Fevereiro, deu-se início à realização do 

projeto Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A importância de mediar, pelo 

que a carga horária passou a ser exclusivamente dedicada ao projeto (resultando numa 

presença mais esporádica da minha parte, no Serviço Educativo da Culturgest). Antes 

desta fase, dediquei-me ao S.E. e ao trabalho que é desenvolvido neste local. Foi desta 

maneira que me empenhei sozinha em muitas situações, precisamente por estar a par de 

todos os passos que eram dados. 

 Foram várias as tarefas desenvolvidas por mim e propostas pela minha 

Orientadora de Estágio, Dr.ª Raquel Santos Arada, coordenadora do Serviço Educativo 

da Culturgest. Algumas dessas tarefas foram-se tornando uma espécie de rotina, devido 

à sua constante execução, e outras não tão habituais, de uma dimensão mais urgente, em 
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que tinham de estar prontas o mais depressa possível. Durante a primeira parte do meu 

estágio (de Setembro a Dezembro), as minhas tarefas tiveram um carácter mais 

rotineiro, enquanto as minhas tarefas do meu projeto de estágio e, referente à 

Conferência Internacional “Em Nome das Artes ou em Nome dos Públicos?”, são 

consideradas situações mais circunscritas no tempo mas muito intensivas e inadiáveis. 

 De modo a poder estruturar todos os meus relatos, as minhas tarefas sumariadas 

e as minhas reflexões, organizei um Diário de Campo que, estruturado com vários 

textos e datas, tornou-se numa ferramenta que permitiu metodizar as minhas 

experiências para que, mais tarde, conseguisse analisar os meus resultados. Foi, sem 

dúvida, um documento que me acompanhou durante o meu estágio na íntegra, onde está 

demonstrado todo o meu processo evolutivo e algumas conclusões que considerei 

importantes acrescentar.  

 É de salientar que o meu diário de campo apresenta algumas notas muito 

completas, onde faço um resumo mais estruturado e composto do dia e, noutras alturas, 

apresento algo mais compilado e sintetizado, quase que uma espécie de lista (devido à 

repetição de várias tarefas – considerei necessário só descrevê-las de um modo mais 

específico e relatar a minha experiência quando me foram propostas. Ao fim de algum 

tempo de realização dessas mesmas tarefas, optei por fazer apenas uma pequena 

indicação em como foram executadas). 

 Assim, neste capítulo irei fazer referência às principais atividades que 

desenvolvi no meu estágio, no departamento do Serviço Educativo da Culturgest. 

 Denomino de principais as tarefas que me foram propostas pela minha 

orientadora de estágio (Raquel Arada – coordenadora do S.E.) e pela minha colega do 

S.E. (Pietra Fraga – Assistente de Produção), desde o início do meu estágio. Algumas 

dessas atividades começaram depois a ser desenvolvidas por mim de um modo já 

automático. 

 Refiro-me às situações que diretamente realizei com o público da Culturgest, 

como a resposta a e-mails, o atendimento telefónico e o fornecimento de todo o tipo de 

informações relativa à agenda cultural da Culturgest ao público, o envio de e-cards para 

os funcionários da Caixa Geral de Depósitos, a produção de algumas entradas no 

documento das Marcações do Serviço Educativo sobre as visitas que irão ser realizadas 

e o acompanhamento de pessoas que visitam as Galerias da Culturgest. Também faço 

referência às tarefas relativas à correspondência, como o mailing para os vários públicos 
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e a introdução de novas entradas com informação específica do público da Culturgest 

nas bases de dados do Serviço Educativo. 

 Outras tarefas foram realizadas e que considero também fundamentais para o 

bom funcionamento do S.E. É o caso da assistência em reuniões de produção na 

Culturgest, participação na reunião entre colaboradores do Serviço Educativo, 

assistência nas oficinas artísticas, o trabalho de inventário na Sala de Materiais do S.E., 

bem como a questão de assegurar e preparar todo o tipo de materiais que os 

colaboradores necessitem para as suas oficinas artísticas, e a execução de grelhas em 

documentos do programa Excel com os dados dos questionários de várias visitas 

guiadas que foram realizadas na Culturgest. 

  Ainda neste ponto, darei destaque a outras atividades, mais pontuais mas de 

extrema importância e de elevado grau de responsabilidade. Refiro-me ao trabalho que 

foi realizado na Conferência Internacional “Em Nome das Artes ou em Nomes dos 

Públicos?”, não só durante a organização nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro de 2011, 

mas também durante a preparação desta, antes da sua apresentação. Como exemplo, 

antes do produto final (a conferência), realizei uma plataforma online, o blogue que 

seria o elo de ligação entre a conferência que decorreu em Lisboa e as restantes cidades 

(Porto, Faro, Funchal, Porto Alegre, Recife e São Paulo) que faziam parte deste projeto 

coordenado pela Raquel Arada. 

   

1.4. Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

 Durante o tempo que estive a estagiar no Serviço Educativo da Culturgest, cresci 

muito enquanto pessoa, recebendo alguns conselhos de como atuar no mercado de 

trabalho. Desde o começo que fui muito bem recebida por todos os colegas e 

colaboradores que fazem parte deste local. De facto, senti que os meus colegas faziam 

questão de me ajudar em tudo o que precisasse, a juntar a uma grande dose de simpatia 

por parte de todos. 

 Por ser um núcleo constituído maioritariamente por pessoas muito jovens 

(incluindo os colaboradores em regime outsourcing), senti que fazia parte de um grupo 

de amigos. Considero o Serviço Educativo da Culturgest formado por pessoas muito 
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jovens mas extremamente profissionais na sua função e com um grande sentido de 

compromisso.  

 Quando cheguei ao Serviço Educativo, os meus colegas fizeram questão de me 

receber muito bem, o que resultou num grande à-vontade da minha parte, aliado ao 

enorme entusiasmo que tinha nessa altura. Importa referir ainda o bom relacionamento 

entre colegas e o ambiente que se vive no Serviço Educativo.  

   No que diz respeito às funções do Serviço Educativo, este departamento segue à 

risca vários procedimentos e tarefas repetidamente, todas as semanas, de maneira a que 

haja um bom funcionamento e contacto com o público. Este núcleo não trabalha só 

entre si, mas conta também com o apoio dos restantes departamentos da Culturgest para 

promoção das suas atividades. Refiro-me por exemplo ao Departamento das 

Publicações, que auxilia o Serviço Educativo na criação dos seus e-cards com 

informação detalhada da programação do S.E., ou ao Departamento da Comunicação 

que apoia todas as atividades existentes no Serviço Educativo, dando a conhecê-las ao 

público de várias formas.  

 O trabalho na Culturgest acaba por ser algo muito coerente e bem estruturado, e 

o Serviço Educativo trabalha no sentido de captar, formar e filiar vários públicos, apesar 

de não conseguir definir concretamente o trabalho fixo do S.E. porque este 

departamento consegue fazer de tudo: atividades como correspondência, mailing e 

organização de base de dados; contacto com o público através do atendimento 

telefónico, receção e acolhimento de grupos em visitas às galerias, e execução de várias 

atividades para todos os tipos de público contando com a participação de vários 

colaboradores; e por último análise de todos os resultados obtidos através de processos 

avaliativos como por exemplo, a aplicação de questionários ao público e reuniões com 

todos os membros do S.E. de modo a corrigir as falhas existentes. 

 Durante os meses que estive no estágio, foram várias as atividades que realizei. 

Algumas obrigatoriamente tinham de ser executadas diariamente e outras mais pontuais, 

referentes ao meu projeto de estágio, à Conferência Internacional e a outro e qualquer 

tipo de atividade fora do meu horário laboral na Culturgest. 
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1.4.1. Atividades executadas diariamente no Serviço Educativo 

 

 Em primeiro lugar, irei fazer referência às atividades que realizei no Serviço 

Educativo de uma forma mais regular e que são consideradas fundamentais ao bom 

funcionamento deste departamento.  

 Essas atividades serão expostas aqui de uma forma mais resumida, tendo 

desenvolvido mais este ponto no meu diário de campo, que está disponível nos anexos 

do presente relatório. Ainda assim, farei pequenos excertos de citações das notas do 

meu diário, demonstrando as minhas aprendizagens referentes a cada atividade, durante 

o meu estágio. 

 Inicialmente, quando integrei o Serviço Educativo, senti-me um pouco insegura 

no que diz respeito às minhas funções. Uma vez que a prática era muito pouca, não 

sabia o que fazer autonomamente. Com a repetição de tarefas, depressa esta 

preocupação dissipou-se: 

[14 de Setembro de 2011] “Durante estes primeiros dias, o que sinto é o 

pouco à-vontade da minha parte, a pouca iniciativa que tenho agora. 

(…) Tenho obedecido ao que me pedem para realizar. Não me sinto (…) 

preparada ainda, para tomar a iniciativa para realizar qualquer 

atividade, sobretudo pela pouca experiência que possuo. (…) Sinto que 

às vezes aborreço as colegas quando pergunto qual a próxima tarefa que 

tenho de executar.”11 

 

[27 de Setembro de 2011] “Felizmente, essa situação só ocorreu 

inicialmente. Com o passar do tempo, já acumulava algumas tarefas; 

assim tinha sempre trabalho, sentindo-me mais ocupada”. 12
 

 

 Com o apoio da minha colega, a Assistente de Produção, Pietra Fraga, comecei a 

criar um certo ritmo de trabalho. Foram-me sugeridas as minhas primeiras tarefas de 

rotina, o que aumentou a minha capacidade de produção e iniciativa em querer fazer 

mais e melhor. Senti-me então, não como uma estagiária de pouca experiência, mas sim 

                                                             
11

 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

12 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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como parte complementar do Serviço Educativo, porque sabia que o meu trabalho 

também contribuía para ajudar ao bom funcionamento do S.E. 

[10 de Outubro de 2011] “De dia para dia, têm-me delegado tarefas 

cada vez mais complicadas, que exigem uma maior responsabilidade e 

concentração da minha parte. Sobretudo faz-me sentir útil, faz-me 

perceber que confiam em mim e sinto que também consigo fazer com que 

algo resulte.” 13 

 

 Senti-me extremamente realizada e útil quando comecei a ter funções que só 

dependiam de mim. A minha colega Pietra sugeriu-me uma parte da carga de funções 

que ela tinha, que passassem para mim. Assim, dou como exemplos o atendimento 

telefónico, as marcações de visitas guiadas, o envio de e-mail aos colegas da Culturgest 

dos Departamentos de Auxiliar de Administração e Produção/Secretariado, sobre a 

reserva de salas que o Serviço Educativo solicita para as várias atividades como oficinas 

artísticas; pedidos de informações de festas de anos; visualizar os dados da Bilheteira e 

colocá-los corretamente no documento das Marcações do S.E., e semanalmente verificar 

quantas visitas e atividades cada colaborador em regime outsourcing pratica, de forma a 

ser mais fácil para a minha colega Pietra executar os pagamentos aos colaboradores.  

[5 de Dezembro de 2011] “(…) Ficou acordado entre mim e a Pietra que 

iria (…) encarregar-me de algumas tarefas que antes lhe eram 

confinadas. Senti-me cada vez com mais responsabilidades, e que a 

minha presença tem sido de facto, útil.” 14 

 

 Uma das atividades mais regulares com que me deparei todos os dias passou 

muito pelo atendimento telefónico. Era através deste meio que efetuava muito do 

contacto com o público, uma vez que era a partir dele que realizava muitas marcações 

de visitas guiadas para grupos de escolas e para adultos, para inscrições em Oficinas 

Artísticas para crianças, informações de festas de anos, ou simplesmente contactos com 

os colaboradores do Serviço Educativo sobre a realização das suas atividades. A forma 

como a informação era dirigida ao público, dependia muito de nós. Daí a adoção de uma 

abordagem simpática, apelativa e mais ou menos de cariz informal. 

                                                             
13

 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

14 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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[12 de Setembro de 2011] (…) “Foi-me explicado como funcionava o 

atendimento telefónico, tarefa de grande responsabilidade, que teria de 

ser respeitada segundo os horários do S.E.” 15
 

 

[13 de Setembro de 2011] “Estava sobretudo, atenta ao que as minhas 

colegas do S.E. faziam. Queria perceber (…) como se dirigiam ao 

público (…). No que diz respeito ao atendimento, percebi que este era 

praticamente individualizado, especial para cada pessoa (…), muito 

simpático e mais ou menos informal (…). Fiquei mais aliviada (…), 

confesso que estava com algum receio que pudesse ser algo demasiado 

formal. (…) Não queria falhar, não queria dar informações erradas às 

pessoas.” 16 

 

 No entanto, foi também devido ao atendimento telefónico que surgiu uma das 

minhas maiores dificuldades, revelando a pouca experiência da minha parte, neste 

campo. 

[19 de Setembro de 2011] “(…) O receio de me enganar em algo e de 

fornecer informações erradas às pessoas. Confesso que algumas 

perguntas que me faziam ao telefone inicialmente não sabia responder. E 

outras perguntas, tive de fazer à Pietra quando não sabia o que 

responder ao telefone. Não sabia como me dirigir ao público, tive 

alguma dificuldade (…)”17
 

 

[14 de Novembro de 2011] “(…) Faz com que às vezes me afaste do 

telefone, erro crasso que quero muito evitar. Inteirada relativamente a esta 

questão, a minha coordenadora Raquel optou por reforçar as minhas 

tarefas diárias, colocando o atendimento telefónico quase no topo da lista 

das minhas prioridades. (…) A pressão vai ser um pouco maior.” 18 

 

                                                             
15 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

16 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

17
 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

18 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 



 

71 

 

 Esta situação aconteceu nos primeiros tempos do meu estágio, estando depois 

muito mais à vontade quanto a esta questão. Houve alturas em que recorria a notas 

escritas por mim para não me enganar; passos que realizei e que com o tempo se foram 

perdendo, devido a uma maior experiência e prática. 

 

 Outra das tarefas que realizei com bastante frequência foi trabalhar com o 

documento das Marcações. Trata-se de um dos documentos do Serviço Educativo mais 

importantes no que respeita à organização das visitas guiadas que são realizadas, uma 

vez que apresenta vários dados relativos ao grupo em questão. Consiste numa tabela de 

grande dimensão, constituída por colunas de várias cores (cada cor corresponde ao 

Departamento que preenche essa coluna colorida), e por códigos.  

 Para além de ser partilhado entre as colegas que fazem parte do Serviço 

Educativo, o documento das Marcações é também visualizado diariamente pela 

Bilheteira da Culturgest e pelas Galerias, ou seja, é muito normal que haja alterações 

neste documento. É necessário que essas alterações estejam corretas, caso contrário 

torna-se uma situação complicada de resolver quando a informação está errada, e 

consequentemente pode prejudicar a Culturgest e também o grupo que marcou a visita. 

 

[23 de Setembro de 2011] “Efetuei uma marcação de visita guiada, o que 

senti que evoluí mais um pouco na minha função de estagiária. Ao início, 

mostrei algumas dificuldades quanto às marcações, principalmente pelo 

medo de errar. Explicaram-me que se falhasse, se me enganasse em 

algum ponto (…) é possível haver consequências, muitas delas 

maçadoras, que envolvem não só o serviço educativo, como também a 

bilheteira e até mesmo outros departamentos. Ao efetuar uma marcação 

de uma visita guiada, é necessário perceber se esse dia está livre para se 

efetuar marcações, quais os colaboradores disponíveis, etc.” 19 

 

Foi uma tarefa que me deu algum gozo fazer. Quanto à primeira marcação que 

fiz, recordo-me que no começo não sabia se estava a fazê-la corretamente. No entanto, 

não queria passar a minha insegurança à pessoa que tinha interesse em realizar a visita. 

Mas foi uma tarefa que considero que até correu bem, não havendo muitas 

                                                             
19 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 



 

72 

 

complicações de maior neste campo (apenas a tal dificuldade inicial). Como prova do 

meu esforço e dedicação, a minha colega Pietra reforçou o meu trabalho, passando o 

documento das Marcações praticamente a depender de mim. 

[7 de Outubro de 2011] “(…) Semanalmente irei fazer a verificação do 

número certo de pessoas que fizeram visitas guiadas e outras atividades 

agendadas pelo S.E., incluindo quantos colaboradores fizeram a 

atividade, quantas pessoas inscritas estavam presentes (…). Esta 

informação tem de coincidir com os dados da Bilheteira. É necessário 

fazer este trabalho, de maneira a que a coordenadora Raquel consiga 

todos os anos realizar o Relatório Anual de Atividades da Culturgest com 

dados o mais reais possíveis.” 
20

 

 

 O facto, de me delegarem cada vez mais tarefas, provou que as minhas colegas 

do Serviço Educativo confiam em mim, manifestando que queriam que fizesse 

realmente parte desta equipa. Estas atividades que referi, de repetição, foram-se 

tornando tarefas praticamente automáticas e quase instintivas. Refiro-me também, por 

exemplo, à inserção de novas entradas na Base de Dados do Serviço Educativo: tarefa 

já praticamente mecânica (diariamente recorri a este documento no Serviço Educativo). 

 A Base de Dados é caracterizada por um documento com milhares de entradas 

dos vários públicos da Culturgest. Cada entrada tem dados específicos importantes para 

o Serviço Educativo: 

[12 de Setembro de 2011] “(…) Todo e qualquer contacto tem de ser 

devidamente analisado (perceber a que público se destina), e 

posteriormente colocado na base de dados (…). É possível uma maior 

aproximação do público da Culturgest: perceber em que atividades já 

participaram, quais as suas maiores dúvidas, que informações pretendem 

da Culturgest.” 21 

  

 Ficou então determinado que esta tarefa também passaria a fazer parte das 

minhas funções de estagiária. 

 

                                                             
20

 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

21 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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[21 de Setembro de 2011] “Tentei ajudar as minhas colegas do serviço 

educativo no que conseguia, pelo que a atualização das bases de dados 

ficou sempre a meu cargo.” 22 

 

 Muito do serviço que prestava no Departamento do Serviço Educativo, era já um 

trabalho muito regular e organizado por mim. E a Base de dados do S.E. considerei-a 

como um dos documentos que mais me acompanhou durante o meu processo. Durante o 

meu estágio, este documento era realmente necessário e estava estritamente ligado às 

restantes funções que tinha. Qualquer nova informação que recebesse acerca de algum 

grupo, indivíduo, através do telefone, da caixa de correio, do documento das Marcações, 

teria automaticamente de colocar na Base de Dados do Serviço Educativo. É a partir 

deste documento, que o S.E. faz um “raio-x” na íntegra do público, estando a par de 

quais as informações que este pretende, que atividades o público já realizou na 

Culturgest e quais as novas em que se inscreveu, etc.  

 A partir desta função, o Serviço Educativo consegue fazer a segmentação e a 

categorização dos seus públicos, percebendo quais são os seus públicos reais e 

potenciais, moldando-se a estes. 

 

 Outra função que executei regularmente está associada ao atendimento através 

de o e-mail partilhado do Serviço Educativo (em simultâneo com o atendimento 

telefónico). Todos os dias, foi a primeira tarefa que realizei quando entrava no meu 

local de trabalho. Considerei-o como um dos principais processos de comunicação entre 

o Serviço Educativo e o seu público, e foi uma das tarefas que encarei sem dificuldade. 

Aliás, fazia-o já com alguma prática.  

 O Serviço Educativo recorre muito ao uso de documentos pró-forma (textos 

previamente escritos, com um cariz mais formal que a abordagem usada ao telefone), de 

modo a facilitar a rapidez nas respostas ao público e evitar erros na transmissão da 

informação que o público quer receber. 

[21 de Setembro de 2011] “Sempre que posso, tento responder às 

pessoas o mais depressa possível, fornecendo-lhes toda a informação que 

necessitam. Tem sido recompensador principalmente pelos 

agradecimentos que tenho recebido das pessoas, do bom atendimento 
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que tenho feito, da rapidez com que as pessoas obtêm as informações que 

pretendem. Isso faz-me querer melhorar cada vez mais o trabalho.” 23
 

 Relativamente ainda à questão do atendimento através do e-mail partilhado, e 

apesar de parecer que não tem a importância devida, queria referir a satisfação que senti 

quando escrevi a minha assinatura efetiva em como fazia parte do Serviço Educativo da 

Culturgest, mostrando a minha posição de estagiária. 

[15 de Setembro de 2011] “Todos os meus colegas da Culturgest têm o 

seu e-mail individual (…). [Em] cada mensagem é visível a assinatura do 

colega, com o contacto da empresa em que está inserido. Eu como usava 

o e-mail partilhado, apenas me apresentava ao público como “Culturgest 

– Serviço Educativo”. (…) A Pietra sugeriu-me que criasse também uma 

assinatura efetiva, apresentando-me como “Serviço Educativo – 

Estagiária” com o meu nome. Orgulhosamente, fiz de imediato a 

assinatura. (…) Senti-me mesmo parte quase essencial já da Casa, o que 

me deixou mais perto do público. Automaticamente, [as pessoas] 

responderam diretamente para mim, indicando o meu nome. E [também 

me] senti mais próxima dos meus colegas da Culturgest, uma vez que 

comecei a receber e-mails específicos com assuntos para eu resolver.” 24
 

 

 Outra das tarefas a que estive associada corresponde ao mailing (envio de 

correspondência). Trata-se da correspondência que é direcionada aos vários tipos de 

públicos da Culturgest, e que é desenvolvido pelo Serviço Educativo. Realizei vários 

tipos de mailing que se executam no S.E. Refiro-me ao mailing que é executado em 

cada período letivo, apresentando a nova programação do Serviço Educativo da 

Culturgest às escolas; ao mailing que se realiza nas primeiras terças-feiras de cada mês, 

divulgando atividades que estão em cartaz neste momento (o chamado e-card); e ao 

mailing denominado pelo S.E. como “o grito do Ipiranga”, em que divulgávamos para 

um certo público específico uma atividade específica. 

 

                                                             
23

 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

24 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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[12 de Setembro de 2011] “Recebi a minha primeira tarefa em que teria 

de fazer mailing relativo às escolas pré-escolares (mailing semestral que 

é feito nas mudanças de período letivo das escolas). É um trabalho que 

considero de grande importância. Teria de colocar a programação das 

atividades do Serviço Educativo destinadas às pré-escolas, em envelopes 

da Culturgest e posteriormente, colocar a morada de cada escola em 

cada envelope. (…) É considerado um trabalho repetitivo, uma vez que 

se trata de centenas, às vezes milhares de envelopes.” 25 

 

[4 de Outubro de 2011] “Sendo a primeira terça-feira do mês, a Pietra 

propôs-me uma nova função que consiste no e-card mensal (…) onde são 

divulgadas as atividades que decorrem durante o presente mês e se 

recorda outras (…) que estejam de momento a decorrer. Este e-card é 

enviado primeiramente aos funcionários da Caixa Geral de Depósitos 

(…) É muito normal o Serviço Educativo receber imediatamente várias 

mensagens (…) com pedidos de informações e novas inscrições para 

novas atividades propostas pelo S.E. (…) Consegui perceber a forte 

adesão do público da Culturgest às questões culturais.” 26 

 

 Houve também, de certo modo, trabalhos que não realizei tão regularmente 

desde o início do meu estágio, ou porque são simplesmente tarefas a realizar quando é 

necessário serem concluídas. 

 Faço então uma referência à marcação na íntegra de festas de anos, em primeiro 

lugar. Esta tarefa, a uma certa altura do meu estágio, passou a competir-me apenas a 

mim, estando muito por dentro do assunto quanto a esta questão. O “Celebra o teu dia 

de anos com arte” na Culturgest consiste numa atividade para crianças e jovens (as 

festas de anos do Serviço Educativo só são disponíveis aos fins-de-semana), em que 

dentro da galeria ou com as várias expressões artísticas, ela oferece uma festa diferente, 

baseada na artes e na cultura mas também no trabalho em grupo, na partilha e na 

criatividade de cada criança. E enquanto as crianças comemoram o seu aniversário ou o 
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 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

26 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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do amigo, o Serviço Educativo da Culturgest sugere o convite para os pais para um 

encontro na galeria, promovendo o diálogo e a interação entre todos os pais. 

 No que diz respeito à sua organização, ficava à minha responsabilidade todos os 

processos até a festa de anos estar devidamente marcada – desde o contacto com outros 

colegas da Culturgest, até ao contacto com os colaboradores e saber a sua 

disponibilidade, passando pelo restabelecimento dos devidos cartões/convites das festas 

de anos. Sentia-me muito confortável com esta tarefa, mas no início apenas reparava 

como a minha colega Pietra tratava da situação. Posteriormente, foi-me delegada esta 

tarefa, deixando-me muito mais confiante. 

[1 de Novembro de 2011] “(…) considero ser um dos campos onde me 

sinto mais confortável. É uma tarefa que exige também algum trabalho, 

uma vez que é essencial contactar outros técnicos, conhecer a 

disponibilidade dos colaboradores e perceber se há salas disponíveis nos 

foyers da Culturgest para a concretização de uma festa de anos. É uma 

tarefa de grande responsabilidade.” 27 

 

 Após a realização das festas de anos, é de extrema importância que os 

assistentes/colaboradores façam um pequeno balanço das festas de que fizeram parte 

nessa altura. Assim, uma das formas de avaliar a performance é através do envio, por 

parte do assistente da oficina, da indicação de como correu a atividade e quais os 

aspetos, se necessário, que poderão vir a melhorar. 

[19 de Setembro de 2011] “É crucial que os colaboradores enviem todos 

os relatórios sobre as atividades que decorreram. Não só contém 

informação detalhada, no que diz respeito ao número certo de pessoas 

inscritas (…) como também é relatado o comportamento (…) das 

crianças, (…) ou é descrita a forma como se procedeu a atividade, se as 

pessoas estavam participativas, se houve erros, se há aspetos a melhorar 

numa próxima visita (…)”.28 

 

 Dou ainda destaque à tarefa de assegurar os materiais da Sala de Materiais do 

Serviço Educativo. É nesta sala onde estão guardados todos os objetos que são usados 
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 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

28 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 
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para as oficinas artísticas. O meu trabalho consistiu em acompanhar os colaboradores à 

Sala e ajudá-los a adquirirem os objetos que necessitavam para as suas atividades. Foi 

uma das tarefas que gostei muito de fazer, porque não só se tratava de um trabalho em 

que eu é que elaborava o melhor método para o realizar, como também pude interagir e 

ter mais tempo para criar uma maior ligação com os colaboradores da Culturgest.  

[27 de Setembro de 2011] “Desloquei-me à Sala de Materiais do Serviço 

Educativo da Culturgest (…) onde são guardados todos os pertences do 

S.E., desde o baú com os objetos que são usados nas oficinas artísticas 

para crianças, até malas pedagógicas, passando por canetas, copos, 

tesouras, aparelhos eletrónicos (…) com a finalidade de procurar o que 

me tinham pedido que fosse útil para as antevisões de amanhã (…): 

Antevisão de José Loureiro às 17h30 e a Antevisão Doclisboa às 18h15.”  

29
 

 

 No decurso do meu estágio, realizei um pouco de tudo. No entanto, optei apenas 

por fazer referência às atividades que mais me marcaram no Serviço Educativo, no 

presente relatório de estágio. Menciono sobretudo, as atividades que me fizeram crescer 

profissionalmente, mas também porque como pessoa amadureci muito, tornando-me 

uma pessoa mais dedicada e responsável. 

 Outra das tarefas que realizo (não regularmente) vai de encontro à assistência 

nas oficinas artísticas. Irei, assim, fazer uma melhor referência sobre este ponto no 

subcapítulo relativo às atividades que realizei mais isoladamente. No entanto, creio que 

será importante da minha parte, referenciar a tarefa que tenho em mãos, sempre que 

uma oficina artística termina. No final de toda a atividade, tenho a meu cargo a análise 

de os questionários (estes são entregues pelos assistentes aos pais e filhos no penúltimo 

dia da oficina, para serem devolvidos no último dia da atividade). No meu início do 

estágio, a Raquel pediu-me para analisar vários questionários de atividades de outros 

anos, pelo que realizei algumas tabelas, inserindo de seguida os dados. O Serviço 

Educativo valoriza muito ter estes dados, o que contribui para uma avaliação de todas as 

atividades realizadas a partir das opiniões do seu público. Assim, o Serviço Educativo 

consegue perceber um pouco melhor o que poderá melhorar numa próxima atividade. 

Pelo que pude constar, através da minha análise a vários questionários, percebi que há 
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muitos pais/familiares a valorizarem o trabalho dos assistentes, nomeadamente a 

atenção que estes têm para com as crianças, a simpatia dos assistentes. Outros 

enaltecem a organização até chegar à atividade: sinalética, o almoço, etc.  

[23 de Setembro de 2011] “Neste dia criei também algumas tabelas 

relativas aos questionários para crianças e pais sobre as oficinas de 

Verão 2011. Após esta análise, consegui perceber quais as oficinas que 

as crianças mais gostaram e que atividades os marcaram. As crianças 

têm tendência a gostar mais das atividades plásticas, sendo que algumas 

se retraem mais nas atividades de movimento corporal. Quanto aos pais, 

consegui perceber que estes valorizam muito o trabalho que a assistência 

realiza nas oficinas artísticas para as crianças.” 30 

 

 E dentro deste tema, importa ainda referir o quão importante foi o trabalho que 

tive durante o meu estágio relativo às inscrições nas Oficinas de Natal e Páscoa. Esta 

atividade inicialmente era desenvolvida pela Pietra e por mim, mas aos poucos, comecei 

a estar muito por dentro da questão, acabando por tratar do assunto praticamente 

sozinha. As inscrições requeriam mesmo muita atenção da minha parte, uma vez que 

teria de ter o cuidado de saber bem os valores de pagamento, assim como não me 

enganar na inscrição de uma criança, colocando-a numa oficina que não pretendia. 

Todos os dias, o Serviço Educativo recebia várias chamadas de pedido de inscrições 

sobre as oficinas. Estas chamadas já vinham diretamente para mim, acabando assim por 

ajudar as minhas colegas do S.E., tomando a responsabilidade de tratar inteiramente do 

assunto relativo às inscrições de Oficinas. 

 Para a realização desta tarefa, foram criadas, pela Pietra e por mim, várias 

tabelas com vários separadores coloridos, de maneira a facilitar a visualização de cada 

caso das crianças inscritas. Foram criadas tabelas referentes às inscrições das crianças 

de idades entre os 5 e os 7 anos e entre os 8 e os 12 anos; e também referente à lista de 

espera, onde eram colocados os nomes das crianças que aguardavam por uma 

desistência de outra criança, para terem a possibilidade de integrar o grupo de inscritos. 

 Devido à grande adesão das pessoas inscritas, tive de criar novas tabelas com 

novos inscritos: o desdobramento das Oficinas (todas as atividades em duplicado). Esta 

ideia surgiu da Raquel e da Pietra que me tinham informado que em outras oficinas 
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tiveram de desenvolver o mesmo. Ainda assim, o desdobramento teve também uma 

forte adesão, ficando as Oficinas completamente cheias. Eu fiquei mesmo muito 

contente com o meu trabalho, foi uma das tarefas que mais satisfação me deu dentro do 

Serviço Educativo. Após um longo trabalho de atenção, consegui sempre garantir o 

contacto com os pais das crianças, mantendo sempre a simpatia, a dedicação e o bom 

atendimento. Foi uma tarefa que deu algum trabalho, do ponto de vista da organização; 

costumam ser atividades que ficam ocupadas com muitas inscrições, rapidamente. 

Durante os dias que antecedem as Oficinas Artísticas, foram uma constante as chamadas 

telefónicas de pais, que tencionavam inscrever os seus filhos. Mas também foi uma das 

tarefas que deu um enorme gozo (estava muito por dentro do assunto, sabendo o que 

tratava cada oficina, qual o preçário das atividades ou os horários destas). 

[1 de Novembro de 2011] “Tenho (…) tido (…) papéis específicos como 

as inscrições das crianças nas Oficinas de Natal (…). A Raquel propôs-

me que tratasse deste assunto por inteiro, o qual aceitei de imediato. 

Estava mesmo muito entusiasmada, por ser um trabalho muito delicado e 

de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito estimulante. 

(…) É um assunto que tenho estado muito por dentro, começando a saber 

os nomes e as idades das crianças de cor, a reconhecer as vozes dos pais 

ao telefone ou a saber qual a ordem de chegada dos meninos na lista de 

espera para as inscrições nas Oficinas. Tem sido um trabalho também 

muito motivador (…) pelos agradecimentos que recebo dos pais. (…) 

Tem sido dos trabalhos que mais tenho gostado de fazer dentro do 

departamento do serviço educativo. (…) As Oficinas de Natal têm tido 

uma grande adesão, provocando o encerramento das inscrições em 

algumas. (…) Revelei ter alguma dificuldade, não sabia dar resposta ou 

como lidar com a insistência de alguns pais em querer colocar os seus 

filhos, mesmo sabendo que as inscrições já estavam fechadas. (…) A 

Raquel e a Pietra deram-me a sugestão de recriar (…) o desdobramento 

das Oficinas de Natal, (…) todas as atividades passariam a ficar em 

duplicado (o colaborador que apresenta a sua atividade de manhã, passa 

a fazê-lo também de tarde e vice-versa). (…) Tive de (…) colocar as 

crianças que estavam em lista de espera nestas novas oficinas 

desdobradas. (…) Tive de contactar colaboradores para saber a sua 

disponibilidade. (…) Todos os colaboradores estavam disponíveis. 

Contudo, alguns pais não compreenderam esta situação: queriam (…) 
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que os seus filhos estivessem inscritos no primeiro horário, totalmente 

preenchido. Tive algum trabalho em contactar outros pais já inscritos, 

saber se estariam disponíveis em trocar o seu horário com o horário do 

desdobramento. Houve alturas que tive sorte, outras nem tanto. Queria 

acima de tudo agradar a todos os pais, apesar de nem sempre o ter 

conseguido.” 31 

 

  Dentro das atividades que mais desenvolvo repetidamente, é de salientar ainda a 

questão de quando surge uma nova exposição na Culturgest. Já muito antes de essa 

situação acontecer, existe alguma procura de informação relativa ao artista/autor dessas 

obras. Enquanto estagiária, houve da minha parte alguma pesquisa sobre o autor José 

Loureiro e sobre a autora Katinka Bock, mas principalmente sobre o artista Michael E. 

Smith, uma vez que foi o mote para a criação de o projeto de estágio. Normalmente, 

antes da reunião com os colaboradores, a minha coordenadora Raquel fazia questão de 

enviar toda e qualquer informação sobre a biografia e as obras do artista que iriam estar 

em exposição na Culturgest, para todas as pessoas que iriam fazer parte da reunião. Eu 

gostava imenso de realizar este trabalho de pesquisa sobretudo por uma questão de 

curiosidade e também para perceber a história do autor, e como ele encara o tema da 

arte para si. Durante o meu estágio, tive um maior contacto com as histórias dos artistas 

José Loureiro
32

, que tive oportunidade de conhecer pessoalmente aquando da sua 

exposição das suas obras na Culturgest; de Michael E. Smith
33

 (artista que trabalhei 

para o meu projeto de estágio) e de Katinka Bock
34

. 

                                                             
31 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

32
 José Loureiro pertence à camada jovem dos pintores portugueses. Valoriza muito a cor e menos a 

formação e expressividade das linhas. 

33
 Michael E. Smith é um jovem americano, artista plástico que se baseia no tema do corpo humano para a 

realização da sua exposição na Culturgest. Através de vários materiais (plástico, cartão, papel…) realiza 

colagens, construções criando várias estruturas que apresentem uma analogia com o tema do corpo 

humano. 

34
 Katinka Bock é uma artista alemã que apresentou a sua exposição de seu nome Personne na Culturgest. 

Utiliza materiais de uso comum para criar as suas obras. A sua exposição esteve na Culturgest, em 

simultâneo com a exposição do artista Michael E. Smith (que não apresenta um título para a sua 

exposição). 
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1.4.2. Atividades mais circunscritas, realizadas no Serviço Educativo 

 

 O facto de considerar as próximas atividades mais circunscritas e pontuais, não 

significa de todo que sejam menos valorizadas. Muito pelo contrário, estas atividades 

marcaram muito, pela positiva, o meu percurso, pelo que optei por fazer uma referência 

especial a elas. Acrescento que se trata de atividades que não realizei tão regularmente 

no Serviço Educativo, embora tenham o mesmo peso de relevância. 

 Assim, como primeiro ponto deste subcapítulo, dou destaque ao meu 

desempenho nas tarefas de acolhimento ao público na Galeria: 

 [14 de Novembro de 2011] “(…) Tive a possibilidade de fazer o 

acolhimento e atendimento de um grupo com necessidades especiais às 

Galerias. Nunca o tinha feito e considerei ser um trabalho de grande 

responsabilidade. Indiquei-os, explicando qual a exposição que iam ver. 

Com a ajuda da Pietra, pude estar mais perto das pessoas, falar com elas 

sobre algumas obras expostas. Adotando a simpatia, consegui a atenção 

e o carinho das pessoas.” 35 

 

 Outra atividade, que realizei mais esporadicamente quando frequentei o meu 

estágio no Serviço Educativo da Culturgest, foi a participação nas reuniões de 

produção com os restantes departamentos da Culturgest. Estas reuniões são de extrema 

importância, onde são relatadas todas as atividades que se têm passado no momento em 

todos os departamentos da Culturgest, denotando-se uma interligação entre todos. 

 Recordo-me que, por sugestão da minha coordenadora Raquel, fui sozinha uma 

vez representar o Serviço Educativo na reunião de produção, revelando o enorme 

nervosismo que sentia, já que estava perante os administradores da Culturgest e outros 

departamentos que não conhecia tão bem. O facto de me sugerirem para representar o 

Serviço Educativo nessa reunião, demonstrou o quanto acreditavam em mim; senti-me 

muito mais confiante e preparada para este desafio, apesar da ansiedade e do 

nervosismo que julgo ser normal. 

[27 de Setembro de 2011] “A sensação foi estranha (…). Nervosa (…) não 

conseguia falar com ninguém. (…) Não conhecia muito bem os meus 

colegas dos outros departamentos (…). O Dr. Miguel Lobo Antunes 
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chegou (…). Pediu-nos para nos sentarmos nos sofás (…) e, um a um, 

começaram a falar. De segundo a segundo olhava para o caderno, lendo o 

que tinha anotado (…). O Dr. Miguel Lobo Antunes perguntou se mais 

alguém queria falar. (…) Levantei o braço (…) e comecei a falar. (…) 

Expus os pontos principais, explicando o que de momento ocorria no 

Serviço Educativo.” 36 

  

 Seguindo a mesma linha, continuo a abordar o tema das reuniões. Mas desta vez 

fazendo referência às reuniões com os restantes colaboradores do Serviço Educativo. 

Denominadas de reuniões de preparação da programação do S.E., estas funcionam 

através do sistema brainstorming. A equipa então reúne-se, após conhecimento e análise 

da programação futura, gerando o debate sobre quais os temas e possíveis conteúdos das 

atividades do Serviço Educativo. A convite da Raquel, fiz parte de reuniões com todos 

os colaboradores de regime outsourcing, sobre os artistas Michael E. Smith e Katinka 

Bock, onde surgiram ideias para o tema das atividades sobre as novas exposições que 

iriam estar patentes nas galerias da Culturgest. Após longa conversa e debate, o tema 

ficou a ser denominado de “O Vazio”. 

[3 de Outubro de 2011] “Hoje foi a reunião com os colaboradores do 

Serviço Educativo da Culturgest. (…) É muito importante, uma vez que 

são tratados e discutidos os vários conteúdos das leituras e das 

atividades do S.E. Cada colaborador apresenta a sua ideia e opina sobre 

as ideias dos restantes colaboradores. A informação que a Raquel me 

tinha fornecido (…) foi muito rica, pelo que tentei ler o que consegui e 

compreender da melhor forma os dois artistas, Michael E. Smith e 

Katinka Bock. Quanto ao conceito da artista Katinka Bock, entendi que 

se tratava de materiais possivelmente encontrados do lixo e 

posteriormente refeitos. Considerei o trabalho muito original e criativo, 

capaz de várias interpretações. (…) Ao trabalho de Michael E. Smith, só 

conseguia encontrar uma palavra: “incomum”. Era estranho e sombrio 

ao mesmo tempo. Daí optar por ouvir alguns comentários dos restantes 

colaboradores na reunião, para perceber o conceito deste artista. (…) 

Deslocámo-nos até à sala de reuniões. Éramos cerca de 15 pessoas (…). 

A discussão de ideias (…) prosseguiu num ambiente bastante 
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descontraído e informal (…). Depressa, as ideias começaram a ganhar 

corpo e no final da reunião, já se havia decidido o tema dos conteúdos: 

O Vazio. Após a reunião, a Raquel pediu aos vários colaboradores que 

realizassem vários discursos pedagógicos relativos às atividades 

propostas sobre o tema, apresentando estes a informação delineada até 

cerca do dia 15 de Outubro.” 37
 

 

 Outro ponto que quero referir tem a ver com o trabalho e colaboração com o 

artista José Loureiro. Primeiramente, a convite da Raquel, tive a oportunidade de 

assistir à sessão do curador Miguel Wandschneider (assessor de Arte Contemporânea na 

Culturgest) nas galerias da Culturgest, que explicou a vida e a obra de José Loureiro a 

nós, Serviço Educativo. 

[23 de Setembro de 2011] “Hoje ainda foi possível assistir durante a 

hora do almoço à sessão orientada pelo curador Miguel Wandschneider 

sobre a vida e obra do artista José Loureiro. (…) Antes desta sessão não 

tinha percebido o conceito do artista, mas após este encontro, algumas 

questões foram esclarecidas, nomeadamente quanto à ausência de 

comunicabilidade que sentia quando via os quadros do artista. Não 

percebia a repetição ilimitada do artista quando pintava sempre a 

mesma figura em várias telas. Percebi que o artista gostava de trabalhar 

obstinadamente numa mesma figura, até à exaustão. Tratam-se de 

trabalhos a guache, a grafite e de feltro, onde tive oportunidade de ver 

que muitos dos seus trabalhos foram estudados pelas crianças que 

visitaram a exposição, juntamente com as escolas. Durante a sessão de 

curadoria, vários foram os colaboradores que (…) iam anotando 

algumas observações e pontos para ajudar na realização da atividade 

(…) sobre o artista. Ao início não tinha compreendido porque tinha o 

direito de estar a assistir à sessão do curador Miguel Wandschneider. 

Depois percebi que também fazia parte desta pequena grande equipa, e a 

convite da Raquel, assisti com todo o gosto, o que me deixou muito 

satisfeita.” 38 
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 Mais tarde, pude conhecer pessoalmente o artista, que de momento tinha 

expostas as suas obras nas galerias da Culturgest. Recordo que foi no dia em que foi a 

Antevisão da exposição de José Loureiro – Atividades para Professores. Neste dia, dia 

28 de Setembro de 2011, a Culturgest decidiu apresentar o seu trabalho, antes da 

inauguração, para receber exclusivamente professores que desejassem conhecer um 

pouco melhor a exposição “As Piores Flores: Desenho (1990-1996) de José Loureiro. 

Nesta sessão, o artista pôde falar das suas obras, do seu percurso enquanto artista e, da 

sua nova exposição.  

[28 de Setembro de 2011] “(…) Percebi que se tratava do artista José 

Loureiro. Cumprimentei-o, apresentando-me como a estagiária do 

serviço educativo (…). Foi então que me lembrei de dar a sugestão de o 

acompanhar até à sala onde iria decorrer a sua apresentação, aceitando 

este de imediato. Pacificamente, conduzi-o até à sua sala, onde se podia 

ver um maior número de pessoas. Durante o encontro, apesar do convite 

da Raquel para poder assistir à sessão, estive durante muito pouco tempo 

a assistir, não tendo conseguido retirar algo substancial, uma vez que 

estive a fazer o acolhimento das pessoas que iam chegando ao encontro. 

” 39 

 

 Ainda dentro do subcapítulo relativo às atividades que fiz mais pontualmente, 

quero destacar uma tarefa que desenvolvi no dia em que foram apresentadas as sessões 

documentais das realizadoras Dina Campos Lopes e Susana de Sousa Dias. Esta ação de 

formação, exclusiva para professores, decorreu durante o dia 17 de Outubro de 2011 

numa das salas reservadas da Culturgest, em que foram abordadas as perspetivas das 

realizadoras, de quem concebe um documentário. Validei algumas das inscrições 

relativas a esta sessão, mas o meu trabalho principal neste projeto foi o de cobertura, 

receção e acompanhamento da Sessão Documental das realizadoras Dina Campos 

Lopes e Susana de Sousa Dias. Uma vez que a Raquel e a Pietra não se encontravam 

disponíveis no Serviço Educativo, nesse dia, foi-me proposto tratar deste assunto 

juntamente com a colaboradora Alice Neiva. Não tendo as duas, de todo, muita 

experiência no que diz respeito à cobertura da sessão, tentámos ajudar-nos mutuamente, 

acabando por a organização da sessão correr muito bem. A cobertura da sessão diz 
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respeito a tudo o que envolva a organização do encontro, desde ter a preocupação de 

verificar se os materiais necessários não estão em falta, perceber se está tudo em ordem 

com o orador ou oradores, e fazer a receção do público, verificando quem está inscrito 

ou não pelos dados do Serviço Educativo. 

 Realizei sobretudo contactos às realizadoras, de maneira a lembrar que o evento 

seria de tarde. A agitação foi notória principalmente pelo facto de não ter conseguido 

criar ligação com uma das realizadoras. No entanto, correu tudo pelo melhor e a sessão 

teve rasgos elogios. Para além dos contactos realizados, fiz ainda o acolhimento do 

público e a supervisão de todo o evento. 

[17 de Outubro de 2011] “(…) Recebi um e-mail da Raquel a explicar o 

facto, (…) solicitando que eu contactasse as duas realizadoras, dando-

lhes algumas indicações sobre o evento. Teria de explicar (…) que quem 

faria a cobertura, receção e acompanhamento do evento seria eu e a 

colaboradora Alice Neiva. (…) Tentei entrar em contacto com as duas 

realizadoras, conseguindo falar com a realizadora Dina Campos Lopes. 

Expliquei a hora da sua sessão e quais os procedimentos e, questionei se 

necessitaria de algo (…). Contudo, os nervos começaram a surgir 

quando tentei entrar em contacto com a realizadora Susana de Sousa 

Dias e não estava a conseguir ligação. (…) Comecei a ficar com receio 

que talvez não aparecesse. (…) Percebemos que tínhamos de estar no 

foyer para começar a receber os professores, na esperança de ver as 

duas realizadoras na sala onde iria começar a sessão. Com a ajuda (…) 

da Alice, organizámos uma mesa junto à porta da sala, (…) colocámos a 

folha, com a lista de pessoas bem como alguns cadernos impressos com 

informação sobre as duas realizadoras (…). Comecei a ver as primeiras 

pessoas a surgir (…). A sessão começou com a realizadora Dina Campos 

Lopes a fazer a sua apresentação. Cerca de cinco minutos depois, surge 

a Dr.ª Susana para meu alívio. Avisei a Raquel de que estava tudo bem. 

A sessão acabou um pouco mais tarde, mas terminou da melhor 

maneira.” 40 

 

  À semelhança da cobertura da sessão documental, também estive a par da 

organização das Antevisões: de José Loureiro e do Doclisboa. 
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[28 de Setembro de 2011] “Conduzi-o (José Loureiro) até à sua sala, onde 

se podia ver um maior número de pessoas (…). Avistei a Raquel que (…) 

perguntou-me se estava todo em ordem, se não faltava nada e esclareceu 

que, caso quisesse assistir à apresentação, estaria à vontade. (…) Foi 

colocada uma secretária no foyer, à entrada da sala, para atender as 

pessoas que entravam nesta. Eu fiquei nessa secretária com a ajuda da 

colaboradora Diana Ramalho, experiente na área e que me ajudou e muito 

no atendimento. (…) Fomos recebendo as pessoas, anotando a sua 

inscrição e o seu contacto eletrónico numas grelhas que tinha imprimido 

para a presente Antevisão. O dia hoje acabou mais tarde, perto da hora do 

jantar. Um pouco mais cansada que o costume, mas sentindo-me 

realizada, saí apenas quando a Antevisão do Doclisboa terminou.”  41
 

 

  Considero também relevante referir o facto de ter ficado sozinha durante dois 

dias no Serviço Educativo a realizar todo o tipo de atividades (as que já me eram 

destinadas e as que, eventualmente, poderiam surgir), nos dias 27 e 28 de Outubro. 

Refiro-o sobretudo pelo voto de confiança que depositaram em mim, provocando-me 

um certo entusiasmo e em simultâneo, uma pressão enorme. Não sabia se seria capaz de 

tamanha responsabilidade, uma vez que teria de gerir tudo sozinha, acreditando que o 

que estaria a fazer, estivesse bem. Estaria por minha conta, pelo que, qualquer opinião 

ou ajuda exterior, não a iria ter. No entanto, optei por, dias antes, anotar as principais 

tarefas que tenho regularmente em mãos, de maneira a não me esquecer de nada.  

  Nem a Raquel nem a Pietra poderiam estar presentes nestes dois dias, pelo que 

aceitei esta oportunidade. Apesar da minha insegurança, sabia que tudo iria correr bem. 

Para que nada falhasse, fui comunicando com a Raquel, por e-mail, os sucedidos. 

Contudo, julgo ter revelado estar à altura, uma vez que tudo correu pelo melhor no 

Serviço Educativo. Considero que foi uma boa experiência, o que revelou a minha 

capacidade de adaptação. Deu-me mais confiança para o meu percurso como estagiária. 

[27 e 28 de Outubro de 2011] “(…) Sabia que o Serviço Educativo 

estaria vazio quando chegasse. (…) Foi das sensações mais estranhas 

que tive. (…) Em silêncio, sem ninguém com quem relatar o que tenho 

feito no meu trabalho. Prossegui as minhas tarefas (…). A Raquel 
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enviou-me apenas um e-mail a perguntar se havia alguma novidade e se 

estava tudo bem. Fui interrompida pelo meu colega (…) do departamento 

dos Serviços Administrativos e Financeiros sobre o não-pagamento de 

um participante que se inscreveu na Conferência do S.E. com um nome 

que não constava nos registos.(…) Não querendo incomodar a Raquel, 

tentei resolver (...). Depressa lembrei-me de ligar à Bilheteira para 

perceber o que se tinha passado. Com a ajuda da Bilheteira, ao fim de 

algum tempo lá se encontrou o nome que tanto procuravam. (…) 

Depressa voltei ao trabalho normal. Já no dia 28, quando pensei que já 

estava habituada ao facto de estar sozinha, recebo os telefonemas mais 

caricatos. (…) Acabaram por ser dois dias que passaram a correr, 

consegui resolver tudo dentro do meu horário e, eu mesma fiquei muito 

satisfeita com a minha prestação.” 42 

 

 Cito também a minha experiência no que se refere à assistência às Oficinas 

Artísticas de Verão e de Natal. O meu trabalho consistiu, para além da assistência, em 

ser responsável pela montagem da sala onde se iria realizar a atividade, ou seja, tinha de 

entrar em contacto não só com os colaboradores dessa atividade, como posteriormente, 

com os técnicos da montagem (no caso da colocação de mesas e cadeiras). Na questão 

da montagem, ainda, ficou a meu cargo a colocação e a reposição dos materiais 

específicos para essa sessão (como por exemplo, o baú com vários objetos no caso de 

uma Oficina de Expressão Dramática, ou alguns frascos de tinta e tubos de cola se nos 

estivermos a referir a uma Oficina de Expressão Plástica). Tudo depende do que o 

colaborador deseja para essa atividade.  

 Após a assistência a estas oficinas (que considerei ser um dos trabalhos que mais 

gostei de cumprir, muito porque também adoro estar perto do público mais jovem, onde 

sinto que aprendo sempre muito, e porque considero que os conteúdos das oficinas são 

bastante inteligíveis), são entregues questionários às crianças e aos pais (atividade que 

executei mais regularmente, visto ter analisado questionários de outros anos). 

 Confesso que foi das tarefas que mais gostei de realizar, desde o meu início de 

estágio.  
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[5 de Setembro de 2011] “Deram-me a indicação que de manhã seria 

assistente da Ana Teresa Magalhães, colaboradora (…) com bastante 

experiência nestas oficinas. Fiquei entusiasmada, pela simpatia, receção 

e à-vontade que demonstrou e por ser uma colaboradora de uma oficina 

de artes plásticas – tema que sempre me cativou. De tarde ficaria com a 

colaboradora Mariana Lemos que iria dinamizar a oficina de Expressão 

corporal e movimento. Muito simpática também, fiquei muito contente 

porque senti também um grande apoio. Fui assistente das duas oficinas 

das crianças mais velhas, enquanto a Ana faria assistência aos pequenos. 

Tratava-se de uma segurança do Serviço Educativo; devido à experiência 

da Ana, ficou decidido que ela trataria dos mais novos, por se tratar de 

um público mais difícil de lidar.” 43 

 

  O trabalho de assistente acompanhante é um trabalho de grande 

responsabilidade, visto ser a das pessoas que mais auxilia o colaborador que dinamiza a 

atividade. O seu trabalho abrange um pouco de tudo, desde:  

 Garantir que, os materiais a serem utilizados, estão devidamente colocados nos 

locais certos, de maneira a que o colaborador tenha rapidamente acesso a eles; 

 Colocar as sinaléticas no interior da Culturgest, em locais estratégicos, para 

melhor visualização das mesmas; 

 Certificar-se que o local onde decorrerá a atividade, está pronto a ser utilizado 

pelo colaborador que irá dinamizar a mesma; 

 Fazer o acompanhamento de todas as crianças do grupo/Verificar se existe 

alguém em falta; 

 Apoiar o colaborador/dinamizador quando recebem os pais das crianças; 

 Acompanhar as crianças durante o seu almoço e durante todos os intervalos que 

o colaborador possa autorizar; 

 Contactar o Serviço Educativo ou qualquer outro departamento da Culturgest, 

sempre que necessitar, ou caso, o colaborador da atividade assim o exija; 

 No final do dia, repor todos os materiais que foram utilizados, etc. 
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  O trabalho de assistente fez-me ver sobretudo que se trata de um trabalho com 

um grande comprometimento. Aprendi, não só, conteúdos que são lecionados pelos 

dinamizadores dentro das oficinas, como também aprendi a adquirir novas 

responsabilidades, ao nível da organização de materiais, do cumprimento de horários, da 

gestão de conflitos entre as crianças, pelo que considero ser um trabalho de extrema 

importância. 

  Quero acrescentar ainda outra atividade que considerei muito útil. Se nas minhas 

atividades mais regulares constava o apoio aos materiais da Sala de Materiais, mais 

pontualmente executei algo semelhante mas que requer uma maior concentração. A 

pedido da Pietra, fiz o inventário dos materiais presentes na Sala dos Materiais. Foi 

uma tarefa que gostei imenso de desenvolver, pelo que sozinha, escolhi o melhor 

método para concluir a minha tarefa, regulando o meu tempo como queria. Esta tarefa 

exige alguma atenção, uma vez que posteriormente, teria de enviar um e-mail ao meu 

colega Auxiliar de Administração, com os materiais que seria preciso repor. As oficinas 

artísticas exigem muito material para ser distribuído pelas várias crianças, sendo 

necessário ter sempre um bom stock de material. 

[22 de Novembro de 2011] “Foi-me sugerido (…) fazer o inventário da 

Sala dos Materiais. Todos os anos é necessário verificar todos os 

materiais existentes na sala, para que caso falte algo, voltar a repor. A 

Pietra lembrou-me que esta tarefa é muito importante, uma vez que nas 

oficinas artísticas é usado muito material. E com a aproximação da 

chegada das Oficinas de Natal, é preciso que todos os materiais estejam 

repostos, em número suficiente e em condições. Assim, (…) entregou-me 

várias folhas, cada uma com o número do armário e os respetivos 

materiais colocados numa grelha. São centenas de materiais que 

precisam de ser revistos. Apesar de o tempo que se ocupa a realizar esta 

tarefa, da atenção e da paciência que se devem ter, gostei muito de o 

fazer. Consegui anotar quais os materiais mais usados pelas oficinas 

artísticas, anotando nas grelhas os que serão precisos comprar em maior 

quantidade. Depois da realização do inventário, fiz uma nova grelha com 

os materiais que são urgentes comprar, enviando por e-mail de seguida 

ao nosso colega (…) Auxiliar Administrativo da Culturgest.” 44 
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 Por último, mas não menos importante, faço ainda alusão ao meu trabalho na 

Conferência Internacional “Em nome das Artes ou em Nomes dos Públicos?”, que 

decorreu nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro de 2011. Esta conferência surgiu por ideia e 

coordenação da minha orientadora Raquel Arada, o qual todo o Serviço Educativo fez 

parte da organização. 

 Antes da conferência, posso afirmar que foram dias “alucinantes”: todo o 

Serviço Educativo trabalhou sob pressão, demonstrando uma forte capacidade de 

adaptação. Entre nós, foram distribuídas tarefas que, no entanto, já perto do início da 

conferência, ajudámo-nos umas às outras, no que podíamos. De facto, valeu o bom e o 

simpático ambiente que se fazia sentir no Serviço Educativo. 

 Encaro o meu trabalho relativo à conferência como algo extremamente 

enriquecedor, estimulante e de grande valorização, sobretudo porque tomei 

conhecimentos mais práticos de como é organizar um evento com uma grande dimensão 

como foi a conferência. Várias foram as atividades que fizeram parte do meu 

comprometimento.  

 Assim, como primeiro ponto, destaco a criação do Blogue sobre a Conferência 

Internacional. Este blogue teve como objetivo a divulgação da conferência, estando 

interligado também com a rede social facebook. Nesta plataforma, é possível visualizar 

o Programa da Conferência, quais os pontos principais que foram abordados no evento, 

bem como um pouco da história biográfica de cada orador/conferencista que fez parte 

do programa. É de realçar também que o blogue contém várias informações úteis que 

dizem respeito à conferência; textos resumidos do que foi abordado, da autoria de várias 

relatoras convidadas pela coordenadora Raquel Arada; dados dos participantes inscritos; 

vídeos dos oradores onde abordam o tema e fotografias da conferência e outras notícias 

que possam interessar ao público.  

 Este Blogue foi realizado sobretudo para os parceiros que fazem parte desta 

conferência: Funchal – Arquivo Regional da Madeira, Porto - Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett (Câmara Municipal do Porto), Porto Alegre – Faculdade de Educação 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul – GEARTE), Recife – Rede de 

Educadores em Museus e Instituições Culturais de Pernambuco: REMIC, Recife – 

Instituto Ricardo Brennand e São Paulo – SESC Pompeia; mas também foi realizado 

para todo o público ter a possibilidade de comentar entre si, como se fosse uma espécie 

de fórum. 
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 Uma vez que os parceiros indicados em cima não puderam estar presentes em 

Lisboa para assistir à conferência, a Raquel sugeriu a visualização da conferência para 

estes parceiros, através da transmissão de vídeo em direto. Esta transmissão contou com 

o apoio da Fundação para a Computação Científica Nacional, sendo que a publicação 

das atas contou com a cooperação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da 

Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. 

 Para a realização do Blogue, pude contar com a ajuda do colega Celso Matos, 

colaborador da ReCoSe (Rede de Colaboradores de Serviços Educativos). Foram dias 

muito agitados de intenso trabalho, mas que julgo que compensaram: 

[22 de Setembro de 2011] “Após a criação da conta, procedeu-se à 

manutenção da mesma. Foi-me fornecida alguma informação sobre os 

oradores, o qual tentei inserir no site. Inicialmente, comecei a ter alguma 

dificuldade na manutenção da conta, nomeadamente ao nível da criação 

de separadores para cada tema. No entanto, e tendo aceitado criar o 

blogue, quis continuar a pesquisar e perceber como poderia realizá-lo da 

melhor maneira.” 45 

 

[1 de Novembro de 2011] “(A Raquel) informou-me que o Celso me iria 

ajudar na conclusão do blogue, para posteriormente, este site ser 

anunciado aos participantes e poderem acompanhar de perto todas as 

notícias relativas a este evento. O Celso e eu (…) deslocámo-nos então a 

uma sala da Culturgest que possui (…) Internet (e não Intranet) e 

começámos a discutir ideias. Comecei por mostrar-lhe o blogue que 

tinha realizado começando por fazer algumas alterações no que diz 

respeito às ligações com outras ferramentas e redes sociais. (…) 

Contactámos um colega do Celso que nos informou que, apesar do 

blogue estar muito bem feito, possuía um design muito avançado se 

quiséssemos colocar ligações. (…) Tivemos quase de começar do zero, 

optando por uma interface mais antiga. O que nos valeu foi o ambiente 

descontraído, conseguindo realizar os pontos principais do blogue, mas 

sabíamos que ainda teríamos algum trabalho pela frente. (…) Enquanto 

fazia (…) alterações (ao blogue), o Celso ia tratando de uma outra 

ligação (…), o Facebook. Esta conferência teria (…) dois meios de 
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comunicação e informação para os participantes e outros parceiros da 

conferência poderem estar em contacto e a par deste evento.” 46 

 

 Para além da realização do blogue, fiz parte ainda da organização da 

conferência internacional. Encaro esta experiência como algo muito proveitoso e 

benéfico para o meu percurso.  

 Tive a possibilidade então de poder ajudar a Raquel nas inscrições dos 

participantes da conferência, como primeiro ponto da organização do evento. 

[14 de Setembro de 2011] “A mim, foi-me indicado que todas as 

mensagens de correio eletrónico, relativas às inscrições sobre a 

conferência, teria de as passar automaticamente à coordenadora Raquel. 

Tudo o que tinha de fazer era agrupá-las e reenviá-las.” 47
 

 

Penso que fiz de tudo um pouco relativamente à Conferência Internacional. 

Recordo que também tratei dos passes para os participantes poderem usufruir do espaço 

da Culturgest durante a conferência. 

[9 de Dezembro de 2011] “Sugeriram-me fazer todos os cartões dos 

participantes que lhes darão acesso ao evento. Depois de os ter (…) 

impressos, fui para uma sala onde estive (…) a cortar as folhas a partir 

de um instrumento que a Culturgest possui, que o Serviço Educativo 

carinhosamente o intitula de “guilhotina”. (…) Considerei fazer esta 

indicação, uma vez que a “guilhotina” me tem acompanhado algumas 

vezes, como cortar os convites de festas de anos ou, neste caso, cortar os 

cartões para a conferência. A conferência (…) estava mesmo quase a 

acontecer e todos os preparativos têm corrido pelo melhor.” 48 

 

 Quanto à organização da conferência foram várias as tarefas que desenvolvi, 

nomeadamente: preparar o coffeebreak, tendo o cuidado de repor qualquer alimento que 

faltasse; estar na régie do Pequeno Auditório aguardando pela recolha e seleção de 

perguntas dos participantes para posteriormente, entregá-las ao colaborador que iria 
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fazer as perguntas ao orador/conferencista; estar em contacto quase permanente com os 

restantes parceiros através das redes sociais; conduzir o speed-meeting, uma das 

atividades que se realizou durante as tardes; supervisionar e assegurar os livros do 

Espaço de Leitura junto à entrada do Pequeno Auditório da Culturgest; ser o membro 

coadjuvante de um orador nas Mesas Redondas (eu escolhi ficar com a conferencista 

Stela Barbieri), anotando todos os comentários, fazendo um resumo do que foi 

abordado; receber os conferencistas; fazer o atendimento dos participantes, entregando 

certificados (substituindo de vez em quando a minha colega Rita), etc.  

 No que diz respeito à tarefa do speed-meeting, este trabalho consistia em mediar 

um dos grupos de participantes onde, numa sessão de encontros rápidos, em duplas, se 

poderia falar de qualquer tema. De cinco em cinco minutos, regulei o tempo, pedindo 

aos participantes para irem trocando de colega e claro, de tema. Considerei este 

exercício um pouco complexo; nem todas as pessoas se sentiam capazes de participar. 

Ainda assim, consegui convencer alguns participantes a entrar neste “jogo”, onde o 

tema mais falado era, sem dúvida, os serviços educativos.  

 Quanto ao conceito das Mesas Redondas, este foi caracterizado por uma reunião 

com vários participantes inscritos que quiserem aderir ao tema do “Erro”, com a oradora 

Stela Barbieri. Numa das salas da Culturgest, tentei ao máximo ajudar a oradora Stela 

Barbieri ao anotar tudo o que era dito sobre o seu tema, o que me fez aprender imenso. 

Estas anotações, realizadas por mim, foram entregues automaticamente à oradora, assim 

que a sessão terminou. O nosso trabalho de membros coadjuvantes consistia também em 

conseguir compilar o máximo de informação possível sobre o tema mediado, de forma a 

facilitar a organização e resumo do tema (uma vez que no último dia do programa, os 

oradores concluiriam os seus temas com o que foi abordado nas Mesas Redondas. 

Considero que se tratava de um grupo muito bem preparado quando houve a realização 

da sessão das Mesas Redonda, em que Stela Barbieri pôde abordar e dinamizar a 

discussão sobre o tema do erro. Este conceito pode ter dois significados: tanto pode ser 

positivo, como negativo. Positivo também porque errar, segundo uma das relatoras da 

conferência internacional, Paula Figueiredo
49

, é o coeficiente artístico, algo que não está 

nas nossas mãos mudar, não conseguimos controlar. Esse coeficiente artístico provoca 

                                                             
49

 É possível ter acesso a muita informação sobre a conferência no site www.conferencia3e.blogspot.com 

(conta elaborada por mim). 

http://www.conferencia3e.blogspot.com/
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movimento, sendo que Stela Barbieri defende que não devemos estar parados, que 

devemos arriscar, arriscar a sentir, a expressar-nos, a movimentar-nos. Segundo a 

autora, uma pessoa errante
50

 é alguém que se aventura. “Errar não é falhar, talvez falhar 

seja antes que não se faça nada”. Que o mais importante é o nosso corpo, porque é ele o 

nosso meio, o nosso veículo e que devemos imaginar sempre, ter tempo para estar a 

pensar sempre. 

 Foi muito o trabalho que foi desenvolvido durante estes três dias. Tive ainda a 

oportunidade de conhecer pessoas fantásticas que fizeram também parte da organização, 

como a Susana, o Mateus, a Natacha, o Celso e a Rita, resultando numa maior 

aproximação da minha parte com a equipa que esteve integrada neste projeto.  Mas 

também tive a possibilidade de estar em contacto com pessoas de renome. 

Personalidades que quiseram expor o seu ponto de vista sobre temas como Mediação, 

Artes e a sua relação com a Educação, o Erro, Equipas e Ética. São eles Stela Barbieri, 

John H. Falk com quem tive o privilégio de poder almoçar num dos dias da conferência 

juntamente com outros colaboradores, Fernando Hernandez, Helena Marujo, Sofia 

Neuparth, Maria Vlachou, entre outros. Todos oradores, uns expuseram os seus pontos 

de vista oralmente, outros dinamizaram workshops, que foram um enorme sucesso, 

como é o caso de Sofia Neuparth juntamente com Graça Passos e num outro dia, com a 

Helena Marujo.  

 Infelizmente, não acompanhei muito de perto estes exercícios que foram 

realizados nos workshops, precisamente por estar a fazer a divulgação do que se 

passava na conferência às restantes cidades que nos acompanhavam por 

videoconferência e internet. Este trabalho consistiu na escrita e difusão, da minha parte, 

de alguns exercícios que estavam a ser praticados nos workshops, via internet para as 

outras cidades (uma vez que as restantes cidades não estavam presentes). Este trabalho 

foi executado na régie do Pequeno Auditório da Culturgest (local onde foi efetuada a 

gravação das várias palestras e posterior propagação aos restantes parceiros das outras 

cidades). Foi muito bom ver o bom ambiente que se gerou e o entusiasmo contagiante 

por parte das restantes cidades. Houve ainda, por parte da régie, a disponibilidade de 

mostrar em direto, algumas palestras, nomeadamente a de Fernando Hernandez e a de 

John Falk, por exemplo. No entanto, quanto ao workshop de Sofia Neuparth, não houve 

                                                             
50

 Errante – Termo utilizado pela oradora Stela Barbieri. 
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essa disponibilidade (por vezes, por falhas técnicas), o que se tornou um pouco 

complicado na hora de conseguir explicar às restantes cidades por escrito, o que se 

estaria a passar em direto, uma vez que se tratavam de exercícios práticos. 

 Um dos temas principais abordados durante estes três dias diz respeito ao 

conceito da Mediação Cultural, onde na arte contemporânea, a relação entre sujeito e 

obra torna-se basilar. Falou-se num mediador como criador de circunstâncias, que 

direciona e que ajuda no processo, que leva a que o outro encontre a sua própria 

criatividade, onde a ética tem de estar sempre presente em todo o processo.  

 Foi um enorme privilégio ter feito parte deste evento. Fiquei muito satisfeita 

com o meu trabalho e senti que houve uma maior aproximação entre todos que fizeram 

parte desta equipa. 

[13, 14 e 15 de Dezembro] “(…) desloquei-me apressadamente à régie 

do Pequeno Auditório (…). Confesso que estava mesmo muito 

entusiasmada, uma vez que nunca tinha feito parte de algo deste calibre, 

pelo que me sentia extremamente orgulhosa, querendo que tudo corresse 

pelo melhor também. (…) Toda a organização estava muito bem 

estruturada, pelo que foi fundamental a ajuda e o apoio de todos; não só 

do Serviço Educativo, mas de todos os departamentos da Culturgest. (…) 

O Celso e eu assistíamos ao workshop, pela régie. (…) Após o almoço, 

pediram-me que estivesse junto ao Espaço de Leitura (…). A pouco 

afluência de pessoas neste espaço, permitiu-me conduzir um dos speed-

meeting que iria haver (…). Após (…) o speed-meeting, os participantes 

deslocaram-se novamente para o Pequeno Auditório, começando a 

decorrer a sessão de debate proposta pelo programa da Conferência. 

Não pude assistir, uma vez que estive junto ao Espaço de Leitura (…). De 

seguida, durante a tarde, procedeu-se à reflexão das Mesas Redondas, 

moderadas por alguns oradores convidados, incidindo nos temas ética, 

erro e equipas. (…) Optei por escolher uma das sessões relacionadas 

com o tema do erro, uma vez que me pareceu um tema extremamente 

interessante e onde eu me sentia mais à vontade, caso quisesse expor o 

meu ponto de vista na sessão. (…) Apresentei-me à oradora Stela 

Barbieri, moderadora convidada (…). Agradeceu a grande ajuda da 

minha parte (…). E eu confesso que, não só adorei a sua exposição oral, 

como me senti privilegiada em ter conhecido uma pessoa tão notória do 

mundo das artes. (Hoje dia 14), tive a possibilidade de poder (…) 



 

96 

 

apresentar o sorteio de um livro de John H. Falk a um participante, 

durante a sua palestra. (…) Sentia-me cada vez mais parte do projeto. 

(…). (Dia 15) foi mais um dia de reflexão e resumo de tudo o que foi 

comentado nos dias anteriores. (…) Terminámos o dia todos nós 

colaboradores do S.E. em gargalhadas, com a ideia que o objetivo tinha 

sido cumprido. A conferência não podia ter corrido melhor”. 51 

 

Queria aprofundar um pouco melhor esta última parte da minha citação do 

Diário de Campo, quando menciono que o objetivo tinha sido cumprido. Este objetivo 

vai no sentido das expectativas criadas por nós, enquanto Serviço Educativo, no que diz 

respeito a toda a organização, desde a simples criação de um coffeebreak, até às 

palestras/temas que foram desenvolvidos durantes estes três dias. Muitas questões foram 

abordadas, e foram todas registadas no site www.conferencia3e.blogspot.com. Tornou-

se um site muito completo, tendo sido um privilégio para mim, ter feito parte deste 

trabalho. Não só no que diz respeito ao site mas a todas as coisas que foram necessárias 

realizar para que estes três dias tivessem sido tão positivos. Nem sempre tive 

oportunidade de assistir a todas as palestras, uma vez que fiz parte da organização, onde 

outras tarefas externas teriam de ser realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Notas retiradas do Diário de Campo, disponível em Anexo, no fim do presente relatório. 

http://www.conferencia3e.blogspot.com/
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CAPÍTULO III 

O PROJETO DE ESTÁGIO 

 

“Encontro entre Escola e 

Instituição Cultural –  

A Importância de Mediar” 
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1. O que é um projeto? 

Ponto de vista de alguns autores 

 

 Como primeiro ponto do desenvolvimento do meu projeto “Encontro entre 

Escola e Instituição Cultural – A Importância de Mediar”, considerei essencial fazer 

uma breve e sucinta abordagem relativamente ao conceito de projeto, revelando quais os 

aspetos mais teóricos desta conceção, sob o ponto de vista de alguns autores. Desta 

forma, irei apresentar, a partir de um ponto mais teórico apenas, quais as características, 

qual a pedagogia, assim como quais as fases e as potencialidades de um trabalho de 

projeto. Julgo que após a apresentação de estes conceitos, haverá uma maior 

compreensão quanto a este termo. Depois de esta abordagem teórica, irei então centrar-

me no meu projeto, descrevendo os pontos práticos do mesmo. 

 

 Segundo Cortesão, Leite e Pacheco (2003), o termo projeto é ambíguo e 

polissémico. Constituído por uma intenção, um desígnio, um programa, ou um esboço, 

que pressupõe o termo projeto nos mais diversos aspetos e papéis na nossa vida – seja 

projeto de vida, projeto de viagem, projeto de uma casa, projeto educativo. Hoje em dia, 

ao nível da educação, o termo projeto, também se apresenta em diversos contextos, 

nomeadamente o projeto educativo de escola, ou a área de projeto ou projeto curricular 

de turma, sendo que todos têm funções e significados diferentes mas em comum a 

questão de constituir ou serem um projeto. Como estes autores afirmam, toda a temática 

envolvente sobre o tema do projeto era quase inexistente há alguns anos atrás, num 

ambiente de uma escola uniforme, com a concretização da ideia de um currículo único, 

em função de um “aluno médio” que apenas acumulava e memorizava conhecimentos e 

um professor era um simples cumpridor do programa. 

 Já Lück (2003, cit. por Zanon e Nardelli, 2008:19) considera que projeto é 

“um conjunto organizado e encadeado de ações de abrangência e 

escopo definidos, que focaliza aspetos específicos a serem abordados 

num período de tempo, por pessoas associadas e articuladoras das 

condições promotoras de resultados com um determinado custo”. 

 

 O conceito de projeto advém assim do desenvolvimento de um trabalho em 

conjunto, não se relacionando com a uniformização escolar anteriormente referida, nem 
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com a instrução e acumulação de conhecimentos. Este conceito está ainda associado ao 

envolvimento dos alunos e professores nos processos de construção de saberes 

significativos. 

 Projeto é então um estudo sobre uma situação, sobre um problema ou uma 

temática, distinguindo-se de uma atividade tradicional e isolada de 

ensino/aprendizagem, assim como, de uma atividade meramente ocasional, visto o 

projeto envolver a adequada articulação entre intenções e ações, entre teoria e prática, 

organizada num plano que estrutura essas ações, para além de ter um sentido, uma 

intencionalidade e efeitos próprios, bem como uma organização e tempo próprio. 

 Por sua vez, as ações que se concretizam num projeto tendem a ser prolongadas, 

uma vez que é necessário, entre outros aspetos, a negociação de objetivos, a elaboração 

do plano, a definição dos modos de ação e de pesquisa, a construção de instrumentos de 

recolha de dados, a reflexão sobre os percursos do projeto e a recolha e organização da 

informação e/ou intervenção e finalmente a avaliação e divulgação dos seus resultados. 

Desta forma, considera-se que projeto não é apenas intenção. É também ação, que deve 

trazer e transmitir um valor acrescentado à situação presente que se projeta no futuro, e 

que se concretiza num presente dinâmico e interativo, no qual o plano é revisto. Para 

que o projeto produza os efeitos desejados, é essencial passar-se do plano para a ação. 

 

1.1. Trabalho de Projeto 

 

 Seguindo a linha dos mesmos autores (2003), qualquer trabalho de projeto deve 

envolver a participação de cada membro de um determinado grupo, de acordo com as 

capacidades de cada um, no sentido de ser realizado um trabalho conjunto de 

planificação, organização e desenvolvimento, segundo uma lógica de comum acordo e 

aceitação. 

 O trabalho de projeto deve, ainda, estar orientado para a resolução de problemas 

que sejam importantes para os diversos participantes, permitindo a aquisição de novos 

conhecimentos, tendo em conta as condições da sociedade em que os alunos vivem.  
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1.2. Características do Trabalho de Projeto 

 

 Um projeto é considerado uma atividade intencional, pressupondo um objetivo 

que confere um sentido às várias ações e está associado a um produto final. Este produto 

pode assumir formas muito variadas mas constitui sempre uma resposta ao objetivo 

inicial, refletindo o trabalho realizado. 

 Pressupõe também uma margem considerável de iniciativa e de autonomia 

daqueles que o realizam, os quais se tornam autores e responsáveis do desenvolvimento 

do trabalho. Como Cortesão, Leite e Pacheco (2003) descrevem, quando há um grupo 

de pessoas envolvidas na realização de um projeto, a cooperação assume igualmente 

uma grande importância. Quanto à autenticidade, esta é outra característica fundamental 

de um projeto. Aquilo que se pretende fazer constitui um problema genuíno para quem 

o faz e envolve alguma originalidade.  

 Um projeto envolve também complexidade e incerteza devido às tarefas 

complexas e problemáticas que lhes estão associadas. O próprio objetivo do projeto já é 

em si um problema. Outra das suas características consiste no carácter ampliado e 

faseado, isto é, um projeto demora um determinado tempo e apresenta várias fases. 

 Zanon e Nardelli (2008:23), citando Lück (2003) apresentam o seu ponto de 

vista, apresentando as seguintes características dos projetos: 

 Clareza: Perceção clara do foco central do projeto (não detalhar mais do 

que é necessário); 

 Objetividade: Perceção e descrição da realidade; 

 Especificidade: Delimitação do foco evitando questões genéricas; 

 Visão estratégica: Previsão dos factos, investigar resultados positivos e 

não apenas os possíveis; 

 Aplicabilidade: Perceber se o projeto é exequível; 

 Criatividade: Apresentar um novo olhar sobre a realidade, atribuir um 

diferencial competitivo; 

 Flexibilidade: Adaptar-se aos imprevistos, capacidade para se redirecionar; 

 Consistência: Algo bem coeso, fundamento, teoricamente aprofundado; 

 Coerência: Estabelecimento da unidade temática em todos os segmentos 

do projeto; objetivos que sejam coerentes ao problema e à metodologia; 
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 Globalidade: Relação equilibrada entre o todo e as partes do projeto; 

 Unidade: Vínculo entre os elementos conceptuais, superação de 

fragmentações; 

 Responsabilização: Estabelecimento de responsabilidades dos 

participantes, orientando as suas ações para o foco principal. 

 

 

1.3. Pedagogia do Projeto 

 

  Do ponto de vista de Cortesão, Leite e Pacheco (2003), um projeto é 

frequentemente associado a um conjunto de ações que atinge a planificação, a execução 

e a avaliação das atividades, estando estas inerentes ao desenvolvimento do próprio 

projeto. No entanto, existe um trabalho prévio que implica que seja feito um diagnóstico 

da situação, a negociação de objetivos e uma descrição dos meios. Estas etapas são 

consideradas determinantes para a formulação dos objetivos, bem como a avaliação das 

possibilidades de concretização do projeto.  

  Após este trabalho prévio, é importante e necessário planear e calendarizar as 

atividades a desenvolver, gerir o desenvolvimento do trabalho durante o qual surgirão 

imprevistos e obstáculos diversos para, por fim, avaliar os resultados do projeto 

(produto) e o percurso. A este processo de gestão do projeto estão associados vários 

desafios e paradoxos, entre a teoria e a prática, entre a lógica de grupo e lógicas 

individuais, sendo que o sentimento de sucesso nem sempre é constante, podendo 

mesmo originar-se ou desencadear-se sentimentos de frustração, como é descrito pelos 

autores.  

  Por fim, existem dois aspetos muito importantes a desenvolver, sendo um deles a 

avaliação do trabalho, realizada por quem o desenvolveu, e que é fundamental, para se 

perceber quais os ensinamentos retirados da experiência que envolveu o próprio projeto 

em si. Outro dos aspetos mais importantes a ter em conta, é o modo como os resultados 

do próprio projeto são divulgados. Nem todos os resultados podem ser divulgados, 

porém essa propagação pode ser muitas vezes substancial para se refletir sobre o 

trabalho realizado. 
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1.4. Fases do Trabalho de Projeto 

 

  Existem algumas fases associadas à realização de um projeto. A execução de 

todas estas fases permite que todo o projeto seja o mais real, completo e exequível 

possível. Essas fases são: 

 

1. Escolha do problema;  

2. Escolha e formulação dos problemas parcelares;  

3. Preparação e planeamento do trabalho;  

4. Trabalho de campo;  

5. Ponto da situação;  

6. Tratamento das informações recebidas e preparação do relatório e da apresentação;  

7. Apresentação dos trabalhos/divulgação;  

8. Balanço final. 

 

 

1.5. Potencialidades do Trabalho de Projeto 

 

  Os presentes autores (2003) argumentam que são várias as potencialidades 

inerentes a um projeto. Considerei essencial destacar algumas delas, uma vez que estão 

relacionadas com o desenvolvimento do próprio projeto que irei descrever 

posteriormente. A comunicação, o trabalho em equipa, a gestão de conflitos, a tomada 

de decisões e a avaliação dos processos, são algumas das competências sociais mais 

importantes para o seu desenvolvimento. Através de um projeto, é possível promover 

aprendizagens e desenvolver várias capacidades, tais como a criatividade, o pensamento 

crítico e a dinâmica na resolução de problemas. Neste ponto é importante realçar a 

necessidade de se construir uma relação pedagógica entre alunos e professores, 

permitindo aos alunos exprimir as suas curiosidades, conhecimentos, opiniões e desejos.   
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2. Um Pré-projeto 

 

 Inicialmente estava previsto a realização de um projeto durante o fim do 

primeiro período do ano letivo nas escolas mais próximas à Culturgest. O projeto tinha 

como nome “Encontro de Natal”, tendo criado contactos com várias escolas durante a 

dita fase. 

 Fazendo uma apresentação sucinta do meu projeto “Encontro de Natal”, este 

consistia na criação de uma atividade (ANEXO 17) que iria culminar numa festa, num 

encontro de Natal nas instalações (neste caso nas Galerias) da Culturgest, onde estaria 

presente a comunidade escolar. Num clima de sinergia, era previsto estarem presentes 

professores, alunos e os pais dos alunos. Após conversa com a minha orientadora de 

estágio na Culturgest, Dr.ª Raquel Arada, optou-se por repetir uma experiência que 

tinha sido realizada já antes na Culturgest, numa altura em que ainda não fazia parte dos 

estagiários do Serviço Educativo. Motivadas pelo sucesso da iniciativa passada, 

procurou-se então repetir o projeto, encontrando estratégias para a produção do referido 

evento. 

 Optou-se por criar esta atividade em torno de um público-alvo mais novo, 

querendo que fossem crianças que fizessem parte do 1.º ciclo do Ensino Básico (do 1º 

ao 4º Ano), dando ainda prioridade às escolas que fossem mais próximas do edifício da 

Culturgest, de forma a criar uma posterior aproximação e uma maior relação entre estas 

duas instituições. 

O conceito do projeto passaria pela conceção de uma visita guiada pela 

exposição patente (neste caso, refiro-me à exposição do artista José Loureiro, que iria 

estar disponível até ao dia 22 de Janeiro de 2012), destinada aos pais e orientada pelas 

crianças, com o apoio de colaboradores do Serviço Educativo da Culturgest. No entanto, 

o projeto não passaria apenas por essa conceção, com as crianças, de visita guiada aos 

pais, mas também pela elaboração e concretização de atividades, com as crianças, de 

carácter pedagógico, idealizadas por mim, promovendo a experiência individual das 

crianças, e a preparação da visita guiada por elas, tendo sempre por base a exposição 

“As piores flores - Desenho (1990-1996)” do artista José Loureiro.  

Faço então uma breve referência às atividades concebidas por mim, 

relativamente à exposição anunciada acima.  
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 Atividades
52

: 

 A primeira atividade tem como título Emoções. Com uma duração de menos de 

uma hora, as crianças realizam esta atividade na Sala da Bocas
53

. É necessário um baú 

com várias fotografias que expressem emoções/sentimentos. O conceito da primeira 

atividade passa pela seleção prévia de quadros relativos ao tema bocas. Cada quadro 

(cada boca) tem expresso uma emoção ou sentimento (felicidade, fúria, aflição). Através 

do desenho, a criança é capaz de descobrir a emoção que está por trás do quadro? Após 

a identificação da emoção, por parte da criança, estes terão de procurar no baú alguma 

fotografia alusiva a essa mesma emoção. 

 Os seus objetivos passam por desenvolver o olhar atento e crítico das crianças, 

assim como estimular e fomentar o trabalho em grupo. Pretende-se ainda compreender e 

identificar as diferentes emoções. 

 

 A segunda atividade, intitulada de Histórias por trás do desenho, e também com 

uma duração inferior a uma hora, é realizada nas várias salas que compõem a galeria. 

“Quem vê uma obra acrescenta uma história, todos temos formas de 

pensar diferentes. E isso é bom!”54 

 Esta atividade consiste na observação de uma obra selecionada pela criança, 

onde ela diz o que vê, criando uma história, que na sua imaginação, está por trás 

daquela imagem. Posteriormente, a criança irá explicar a sua interpretação aos seus pais. 

Os seus objetivos passariam por desenvolver a sua criatividade através das suas 

referências pessoais, comunicar ideias a partir de imagens e promover a reflexão. 

 

 A terceira atividade tem como nome Detetives na Culturgest. O seu local de 

realização é na Sala das Bandeira
55

. São necessários folhas A4, lápis de cera e de cor, 

                                                             
52

 A estrutura da visita bem como as atividades propostas e os seus objetivos estão descritos de uma 

forma mais pormenorizada no documento Encontro de Natal, disponível no Anexo 17 do presente 

relatório. 

53
 É uma das salas da Galeria da Culturgest, onde estiveram expostas, até ao dia 22 de Janeiro de 2012, as 

obras do artista português José Loureiro. Considerei dar o nome de “Sala das Bocas” por se tratar de uma 

sala onde foram colocados todos os seus quadros com desenhos de bocas em vários formatos e formas. 

54
 Excerto retirado do meu texto relativo ao documento Encontro de Natal (Anexo 17). 

55
 Uma das salas da Galeria da Culturgest destinada ao autor José Loureiro, onde são figuradas várias 

bandeiras nos seus quadros. 
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canetas de feltro e fita papel-crepe. Aqui, a ideia central é observarem uma obra de arte, 

como se as crianças fossem detetives. Desenhará, de seguida, de entre as formas que viu 

de todos os quadros, a que mais gostou ou que lhe despertou um maior interesse. Aos 

pais será apresentado um painel com todos os desenhos elaborados pelas crianças. 

 Com esta atividade pretende-se identificar as diferentes formas que constituem a 

obra, assim como procurar, planear e desenvolver ideias. Procura-se também libertar a 

criatividade das crianças, através da pintura e comunicar as suas descobertas num 

trabalho coletivo, estimulando a discussão em grupo. 

 

 A última atividade, com o nome As peças que faltam, realiza-se nas várias salas 

da galeria, onde estão patentes os quadros de José Loureiro. Os materiais necessários 

para esta atividades são lápis de cera e de cor, canetas de feltro e folhas A4 com obras 

do autor selecionadas e impressas. Aqui, a criança terá de identificar o que está em falta 

no desenho para depois, segundo a sua criatividade, completar o desenho a seu gosto. 

Os seus objetivos consistem em trabalhar imagens através de processos de montagem, 

bem como desenvolver a sua criatividade a partir das suas referências pessoais, e 

também compreender a relação do corpo através da escala e da composição. 

 

No entanto, este projeto não se realizou, uma vez que, após apresentação da 

descrição do trabalho e posterior aceitação por parte de algumas escolas, uma delas, que 

se tinha disponibilizado para o efeito, optou por desistir, sendo que a outra escola 

procurou entrar em contacto com a Culturgest, pedindo se seria possível adiar a sua 

realização, de maneira a ter mais tempo e disponibilidade para o projeto, promovendo 

consequentemente uma melhor qualidade de todo o trabalho. 

Uma vez que a exposição do português José Loureiro estaria presente até ao dia 

22 de Janeiro de 2012, e sendo esta substituída pelas exposições de outros artistas, a 

alemã Katinka Bock e o americano Michael E. Smith, automaticamente o projeto teve 

de incidir sobre um destes dois artistas, e a sua exposição iria culminar no dia 13 de 

Maio de 2012.  

Foi então que o projeto começou a ganhar novos contornos. Com mais tempo e 

com uma maior e melhor aceitação por parte das escolas, foi possível concretizar um 

projeto desde raiz. Uma vez que a minha colega Inês Pinheiro começou a estagiar 

posteriormente (Março de 2012), e em conversa com a nossa orientadora, Raquel Arada, 
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ficou estipulado que os dois projetos iriam ser trabalhados em conjunto, como já tinha 

referido. 

 

 

3. O Projeto “Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A 

importância de mediar” 

 

Assim, os dois projetos (o meu recente: “Encontro entre Escola e Instituição 

Cultural – A importância de mediar” e o da Inês: Hora d’Arte – Conhecer para Criar) 

cruzam-se em muitos pontos, pelo que a Inês e eu começámos a trabalhar em conjunto. 

Os objetivos principais conjuntos consistiram na análise e na investigação do impacto 

que tem a preparação de visitas e o trabalho com as escolas (antes e durante o contacto 

com a instituição cultural), na forma como as crianças entendem e desenvolvem 

conceitos relacionados com a arte contemporânea e com as exposições da Culturgest. 

Pretende-se ainda compreender se os professores e as próprias crianças poderão ser 

mediadores entre as obras de arte e as suas famílias, em visitas por elas guiadas, levando 

a que o trabalho das equipas do Serviço Educativo da Culturgest seja de preparação e 

antecipação de parcerias e de entrega de materiais (mais do que de dinamização da 

atividade das visitas).  

O projeto conjunto
56

 então consistiu na dinamização de algumas atividades 

programadas nas escolas e outras planeadas na Culturgest (com o apoio de 

colaboradores do Serviço Educativo da Culturgest), todas sobre o tema da exposição do 

artista Michael E. Smith
57

. O percurso consistiu na: 

 

                                                             
56

 Este projeto conjunto não apresenta qualquer nome agregado, sendo que, desde o início foi sempre 

apresentado como projeto conjunto: o “Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A importância de 

mediar” e o Hora d’Arte – Conhecer para Criar”. 

57
 A exposição de Michael E. Smith, na Culturgest, não apresentou qualquer título, ao contrário da outra 

artista, Katinka Bock que apresentou a sua exposição intitulada de Personne, na mesma altura. Apesar de 

a exposição não apresentar título, o autor Michael E. Smith quis apresentar, através de materiais de uso 

comum, uma mensagem que vai de encontro ao tema do ‘corpo humano’. 
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1- Deslocação das dinamizadoras à escola. Apresentação das dinamizadoras e 

dos alunos, bem como a realização de uma atividade
58

, tendo por base as obras do 

artista Michael E. Smith (na escola); 

2- Deslocação dos alunos à Culturgest. Visita-jogo normal sobre a exposição de 

Michael E. Smith, com as colaboradoras Ana Teresa Magalhães e Ana Nunes; 

3- Nova deslocação das dinamizadoras à escola. Continuação dos trabalhos 

realizados na primeira ida à escola
59

, sobre o artista Michael E. Smith; 

4- Nova deslocação dos alunos à Culturgest. Preparação para o evento final (com 

todos os pais, de forma a serem as crianças a mediar a exposição). Neste “ensaio”, as 

atividades foram pensadas e concretizadas por mim, seguindo a linha das visitas-jogo 

que são realizadas pelos colaboradores do S.E.  

5- Evento final, mediado pelas crianças e professores. São elas que vão explicar 

toda a exposição do artista Michael E. Smith aos pais, depois da preparação que tiveram 

connosco, realizadoras do projeto, e com as colaboradoras da Culturgest. 

O presente projeto foi acompanhado com metodologias de avaliação, 

nomeadamente a observação, sendo que acompanhei todo o projeto realizando várias 

observações participantes, e fiz a aplicação de questionários a professores, crianças e 

pais, de forma a perceber se e como a mediação resultou. 

Para a concretização do projeto, foi necessário entrar em contacto com algumas 

escolas da zona de Lisboa. Após esta tarefa, deu-se o começo da preparação e 

planeamento de todo o trabalho, tendo sido desenvolvidas várias atividades de acordo 

com a exposição do artista Michael E. Smith na Culturgest. Para tal, foi necessário criar 

uma comunicação com as mediadoras culturais, responsáveis pela conceção de 

dinâmicas sobre o presente artista: Ana Teresa Magalhães e Ana Raquel Nunes. Depois 

de ter recebido o discurso pedagógico próprio destinado a este artista (ANEXO 13), 

começou-se por elaborar algumas atividades que pudessem ser praticáveis com as 

                                                             
58

 Esta atividade foi da responsabilidade e conceção da minha colega Inês, do projeto Hora d’Arte – 

Conhecer para Criar, não tendo, neste caso, acesso ao documento original. No entanto, no subcapítulo 

Desenvolvimento das Atividades e suas Dinâmicas do presente relatório, será apresentada a atividade 

(assim como as outras que foram desenvolvidas, tanto nas escolas, como na Culturgest), com base nas 

observações participantes (ANEXO 11) que realizei durante o meu projeto. 
 
59

 Trata-se do mesmo motivo da nota de rodapé n.º 52. 
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crianças. Nesta fase, houve ainda a possibilidade de a Raquel, eu e a Inês nos reunirmos 

para discutir ideias. Deste modo, em conjunto, apresentámos as nossas propostas, sendo 

que a Inês iria apresentar primeiro as suas atividades na escola. Assim sendo, e uma vez 

que, não tenho em minha posse os documentos do trabalho da Inês, irei fazer a minha 

interpretação com base nas observações participantes (ANEXO 11) que fui efetuando 

mais pormenorizadamente nas escolas. Sublinho que todas as atividades, tanto na 

escola, como na Culturgest, tiveram uma certa continuidade (e foram todas alvo de 

observação da minha parte – que serão relatadas mais adiante no presente relatório). 

 

3.1. Pertinência do Projeto 

 

 Hoje em dia, considero essencial a relação/parceria entre a escola e as 

instituições culturais, uma vez que é um dos fatores para manter ainda os museus 

abertos, assegurando um maior número de visitas (visto serem as escolas que 

representam uma grande “fatia” do público dos museus). A criação de Serviços 

Educativos por parte dos museus tem sido um ponto central, pelo que vários centros 

culturais têm desenvolvido diversas atividades, criando variados programas específicos, 

para este tipo de público. Defendendo um conceito de arte na escola, julgo que esta 

relação existente entre estas duas instituições revela alguns pontos que a tornam 

problemática. Falo, por exemplo, da comunicação pedagógica que se estabelece entre as 

escolas e os centros de arte. Será que essa comunicação, esse diálogo existe? Considerei 

ser necessário perceber se os professores transferem conhecimentos relativos à arte 

contemporânea (da Culturgest) para o contexto escolar, usufruindo de práticas que 

costumam ser usadas nos museus (ou seja, práticas artísticas), em vez da realização de 

simples composições ou resumos elaborados pelas crianças, de forma a relatarem o que 

viram ou o que ocorreu no museu.  

 Julgo que esta relação não é totalmente satisfatória, que as crianças nem sempre 

retiram o melhor dos museus, uma vez que o professor não se serve dos conceitos nem 

das vivências que se sucederam nesse local, de uma forma artística (desenvolvendo a 

arte na escola). Presumi que ao se realizar um projeto onde é possível promover um 

maior e melhor relacionamento entre as duas instituições, que os conceitos e 

competências que são adquiridos nos museus podem complementar e aprimorar a 

prática escolar. 
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 Foi assim que encarei o facto de que seria necessário transpor os conhecimentos 

que as crianças adquiriram na Culturgest, para um ambiente escolar. Ao realizar este 

percurso (escola – museu – novamente escola – novamente museu), a escola e o museu 

poderiam criar uma maior ligação com a Culturgest e que, assim, as crianças talvez não 

esquecessem tão cedo o que aprenderam. 

 Como resultado final, teria de perceber se realmente as crianças teriam 

aprendido algo, quando participaram neste projeto, levando-me à criação de um evento 

final (depois de todo o percurso), onde são projetados todos os conhecimentos que as 

crianças alcançaram, tornando-se elas mediadoras entre as obras de arte e as suas 

próprias famílias. Assim, também se estimula um processo mais participativo e ativo, 

onde as crianças são agentes culturais. 

 

3.2. Participantes do Projeto do Serviço Educativo da Culturgest 

 Neste ponto irão ser apresentadas as pessoas que tornaram possível este projeto, 

tendo disponibilizado o seu grande apoio. Refiro-me à equipa do Serviço Educativo da 

Culturgest que nos auxiliou em tudo o que precisávamos. A Raquel e a Pietra porque, 

para qualquer eventualidade, foram as primeiras pessoas do Serviço Educativo que me 

orientaram e me ajudaram neste processo. A Ana Teresa e a Ana Nunes, as duas 

colaboradoras do S.E. e que dinamizam atividades na Culturgest sobre o artista Michael 

E. Smith, e a Inês que, apesar de fazer parte de outro projeto, sempre estivemos juntas 

nesta fase, tentando sempre dar apoio uma à outra. Refiro-me também às próprias 

escolas, em que tenho de agradecer a grande participação ativa e a enorme simpatia dos 

alunos, bem como a grande disponibilidade por parte das professoras, que revelaram um 

grande entusiasmo com a realização deste projeto.  

 

 Raquel Ribeiro dos Santos Arada 

 Fundadora e, coordenadora do Serviço Educativo da Culturgest desde 2005. No 

entanto, já em 2003 realizava projetos no campo da mediação cultural e de públicos da 

cultura. Especialista em Arte Contemporânea, é minha orientadora de estágio, 

propondo-me várias ideias para a elaboração do meu projeto de estágio. 
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 Pietra Fraga 

 Assistente de Produção do Serviço Educativo da Culturgest, colabora com o S.E. 

desde 2005, como um dos membros internos, realizando várias atividades, 

nomeadamente marcação de atividades, realização de audioguias, entre outros. É 

formada em Artes Plásticas. Foi um dos grandes apoios neste projeto, ajudando-me na 

realização de alguns contactos para algumas escolas que pudessem estar interessadas em 

participar neste projeto. 

 

 Para a realização do projeto em torno da exposição do artista Michael E. Smith, 

foi necessário entrar em contacto com os colaboradores do Serviço Educativo que fazem 

parte da conceção das atividades relativas às crianças do 1.º Ciclo, sobre este artista. 

Após verificação da agenda da Culturgest, percebi que quem tratava, nesse momento, 

dessas visitas eram as colaboradoras Ana Teresa Magalhães e Ana Raquel Nunes. 

 De forma a conhecer um pouco melhor estas duas colaboradoras que também 

tornaram possível este projeto, decidi fazer uma breve apresentação das mesmas, 

destacando um pouco do seu trabalho desenvolvido na Culturgest: 

 

 Ana Teresa Magalhães 

 Mediadora cultural em regime outsourcing do Serviço Educativo, é considerada 

uma das “pratas da Casa”, precisamente por ser responsável por muitas visitas que já 

foram elaboradas na Culturgest. Especialista em Artes Visuais, a colaboradora do 

Serviço Educativo da Culturgest dinamiza várias atividades, nomeadamente os 

Percursos e conversas na galeria à hora do almoço para os adultos sobre as várias 

obras dos artistas que estão em exposição na Culturgest, como também o Celebra o teu 

dia de anos com arte, protagonizando algumas atividades. Faz parte ainda dos 

mediadores culturais que colaboram em várias Oficinas Artísticas para crianças, mas 

também dinamiza atividades para grupos, como os Debates, conversas e jogos dentro 

da galeria, realizando várias conceções de visitas e audioguias. 

 

 Ana Raquel Nunes 

 Mediadora cultural em regime outsourcing do Serviço Educativo. Começou por 

estagiar no Serviço Educativo da Culturgest a par com o seu último ano de licenciatura 

em Estudos Artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Após o 
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estágio permaneceu como colaboradora a convite da coordenadora do S.E., Raquel 

Arada. Começou por dar assistência às Oficinas Artísticas, nas festas de anos e em 

outras oficinas. Depressa cresceu e começou a realizar conceções de visitas, deixando 

de ser assistente para passar a ser dinamizadora de várias atividades. Hoje continua a 

realizar festas de anos, conceções e posteriores visitas guiadas, oficinas e também 

audioguias. Está na Culturgest há dois anos, frequentando de momento, em simultâneo, 

o Mestrado em Filosofia. 

 

 Joana dos Santos João 

 Estagiária no Serviço Educativo desde 2011, realizando atividades de Assistente 

de Produção juntamente com a colega Pietra Fraga. Frequentou a Licenciatura em 

Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação (Atual 

Instituto de Educação), estando de momento a concluir o Mestrado na especialização 

em Educação Intercultural. Realizou o projeto Encontro entre Escola e Instituição 

Cultural – A importância de mediar. 

 

 Inês Pinheiro 

 Estagiária no Serviço Educativo durante o projeto em que esteve envolvida. 

Estuda no 3º Ano de Animação e Intervenção Sociocultural na Escola Superior de 

Educação em Setúbal. Realizou o projeto Hora d’Arte – conhecer para criar. 

 

 

3.3. Caracterização das Escolas e das Turmas Participantes 

 

 Procurou-se entrar em contacto com escolas da proximidade do edifício da 

Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos, e que já fizeram pelo menos uma 

visita a esta Instituição cultural. Ou seja, as escolas que fizeram parte dos dois projetos 

já tinham tido algum contacto com a Culturgest, logo, o primeiro contacto que 

estabeleci com as escolas para a participação no projeto, não foi de todo uma novidade.  

 Depois de várias ligações a diferentes escolas (alguns estabelecidos desde 

Dezembro), ficou determinado que seriam três turmas a trabalhar com a Culturgest, 

sendo que manterei o anonimato das duas escolas que se mostraram recetivas e que 

quiseram participar no nosso projeto. Abordarei apenas como Escola A com a 
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Professora I.C. e Escola B com as professoras A.R. e I.D. As duas escolas estão 

localizadas em Lisboa. 

 

 

 Escola A 

 Da proximidade das instalações da Caixa Geral de Depósitos, está localizada a 

Escola A, sendo esta uma escola pública. É parte integrante do Agrupamento de Escolas 

de Luís de Camões, contando com cerca de 400 alunos. A turma, especificamente, é 

constituída por uma população heterogénea sendo, oriunda dos bairros de Lisboa. A 

Professora responsável é a Prof.ª I. C. (Turma 1). Trata-se de uma turma do 3º Ano do 

Ensino Básico, com 20 alunos. É considerada uma professora bastante acarinhada pela 

Culturgest, tendo uma grande relação de amizade com alguns colegas do Serviço 

Educativo da Culturgest. Por haver uma enorme relação de empatia, procurou-se 

estreitar ainda mais esses laços, promovendo um projeto com a turma da Prof.ª I.C., de 

maneira a perceber então se as crianças conseguem ser mediadoras. É uma turma que 

efetua regularmente visitas à Culturgest. 

 

 Escola B 

 Trata-se de uma escola muito próxima à Culturgest, fazendo também parte de 

um Agrupamento de Escolas. 

 Ao entrar em contacto com esta escola, recebi o apontamento de que não seria 

apenas uma turma, mas em princípio duas turmas que queriam fazer parte do projeto. 

Aceitei de imediato este desafio. Com idades diferentes da turma da Prof.ª I.C., estas 

turmas contam com crianças do 1º Ano do Ensino Básico. As Professoras responsáveis 

são a Prof.ª I.D. (Turma 2) e a Prof.ª A.R. (Turma 3). As suas turmas contêm 25 e 23 

alunos respetivamente. Por se tratar de ser a escola que está mais perto do edifício da 

Culturgest, este pormenor foi considerado como um dos primeiros critérios quando 

escolhemos as escolas. As duas turmas já não visitavam à Culturgest há mais de um 

ano, desde que tinham sido contactadas pela Culturgest, para a participação no projeto. 
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3.4. Os Objetivos 

 

 São vários os objetivos que são pretendidos para a realização do presente 

projeto, sendo eles: 

 

Objetivos Gerais 

 

 Perceber se e como as crianças e os professores podem ser mediadores entre as 

obras de arte e as famílias; 

 Tentar criar uma maior ligação entre as atividades na escola e na instituição 

cultural; 

 Criar uma maior união entre a Culturgest e as escolas convidadas, para que seja 

possível a realização de mais eventos de cariz cultural entre as várias 

instituições; 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estimular as crianças, desenvolvendo a sua apreciação estética sobre as obras de 

arte; 

 Promover um maior diálogo entre mediadores e crianças, mas também entre 

mediadores e professores; 

 Procurar perceber se as escolas relacionam os conteúdos letivos com as visitas 

de estudo que realizam; 

 Compreender se, do ponto de vista pedagógico, as visitas a centros de arte são 

considerados uma mais-valia para as escolas; 

 Apreender que tipo de trabalhos os professores realizam com os seus alunos, 

após as visitas de estudo; 

 Procurar perceber se os professores consideram, as sessões práticas na escola, 

uma componente adicional às visitas a centros de arte; 

 Perceber se os professores consideram que as visitas efetuadas tanto à escola 

como à Culturgest foram uma mais-valia do ponto de vista pedagógico. 
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3.5. Enquadramento Metodológico – Instrumentos Utilizados 

 

 Como profere Sousa e Baptista (2011), “a metodologia de investigação consiste 

num processo de seleção da estratégia de investigação, que condiciona, por si só, a 

escolha das técnicas de recolha de dados, que devem ser adequadas aos objetivos que se 

pretendem atingir.”  

 Para recolha de dados que documentem o desenvolvimento do projeto Encontro 

entre Escola e Instituição Cultural – A importância de mediar, foi utilizado uma das 

formas que servem para operacionalizar as investigações qualitativas. Refiro-me, neste 

caso, à observação direta. Segundo Sousa e Baptista (2011:88), a observação baseia-se 

na presença do investigador no próprio local da recolha, podendo usar métodos 

categoriais, descritivos ou narrativos. No presente projeto, realizei observações com um 

cariz mais narrativo que, como afirmam as autoras, advém da elaboração de um registo 

escrito dos dados numa linguagem mais corrente do quotidiano. Este tipo de registo 

costuma realizar-se na altura que ocorre o acontecimento a ser observado ou num 

momento posterior, que não deve ser distante daquele em que se deu o acontecimento a 

narrar. 

 Ludke e Marli (1986:26) defendem que esta abordagem ocupa um lugar 

privilegiado no que diz respeito às abordagens de pesquisa educacional. Aqui, a 

observação “possibilita um contacto pessoal e estreito” do investigador com o fenómeno 

pesquisado, apresentando assim algumas vantagens: 

 Experiência direta. Considerado o melhor teste de verificação de ocorrências, 

segundo os autores; 

 Perspetiva dos sujeitos. Com a observação, o investigador acompanhará in loco 

os sujeitos a investigar, tentando compreender a sua visão do mundo; 

 Descoberta de aspetos novos de um problema. Com a observação, haverá uma 

maior orientação dos dados; 

 Possibilidade de recolha de dados quando não existem outras formas de 

comunicação. 

 

 No entanto, os mesmos autores (1986:27) descrevem algumas limitações deste 

modo de recolha de dados, nomeadamente: 
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 Pode provocar alterações no ambiente ou no comportamento das pessoas 

observadas; 

 Trata-se de um método que se baseia muito na interpretação pessoal de quem 

observa; 

 Pode ocorrer uma visão distorcida por parte do investigador sobre os fenómenos 

observados. 

 Ainda assim, Guba e Lincoln (1981, cit. por Ludke e Marli, 1986:27) refutam 

estas críticas, argumentando que “as alterações provocadas no ambiente pesquisado são 

em geral muito menores do que se pensa”; além disso, afirmam que, por se tratar de um 

método baseado na interpretação pessoal, que tem origem no ponto de vista 

“objetivista”. 

 No meu projeto Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A importância de 

mediar utilizei a observação participante, que segundo Denzin (1978, cit. por Ludke e 

Marli, 1986:28) consiste numa 

“estratégia de campo que combina simultaneamente a análise 

documental, a entrevista de respondentes e informantes, a 

participação e a observação direta e a introspeção”. 

 

 Como defendem Sousa e Baptista (2011:89), a observação participante é 

adequada para quem pretende compreender, num determinado meio social, um 

fenómeno que lhe é externo, mas que lhe vai permitir integrar-se nas atividades e nas 

vivências das pessoas que nele se enquadram, levando assim o investigador a realizar o 

seu trabalho de campo. 

 Outra das técnicas usadas para a recolha de dados do meu projeto diz respeito ao 

questionário. Como Ludke e Marli (2011:90) nos dizem, o questionário consiste num 

instrumento de investigação de cariz quantitativo, que propõe-se a recolher informações 

com base nas inquirições de um grupo normalmente representativo em estudo. Assim, 

para a realização desta tarefa, é necessário colocar-se algumas questões que são do 

interesse do investigador, não havendo interação entre os sujeitos.  

 Seguindo ainda a ideia das autoras, existem três tipos de questionários. O 

questionário de tipo aberto que, como o nome indica, utiliza questões de resposta aberta 

(o inquirido tem uma maior liberdade para responder). No entanto, no que diz respeito à 

análise das respostas, torna-se mais difícil, visto haver um maior número de respostas 
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diferentes. O questionário do tipo fechado que consiste num conjunto somente de 

questões de resposta fechada. Trata-se de um tipo de questionário com um tratamento 

dos resultados muito mais facilitado. No entanto, a veracidade pode estar condicionada, 

visto as opções de resposta serem limitativas. E o questionário de tipo misto, onde se 

enquadram os questionários referentes ao presente projeto: apresenta questões de 

resposta aberta e fechada (ANEXOS 5, 7 e 9). 

 Relativamente à construção das questões que um questionário deve ter, as 

autoras defendem que o investigador não deve esquecer a interação indireta existente 

entre ele e os inquiridos, verificando-se assim a linguagem que se deve tomar e o tom 

das questões que devem constituir o questionário (p. 92). Como tal, deve-se ter em 

consideração alguns pontos: 

 As habilitações dos inquiridos; 

 Deve haver uma organização lógica das questões; 

 As questões não devem ser irrelevantes e insensíveis para os inquiridos; 

 As questões não devem ser ambíguas, uma vez que pode levar a várias 

interpretações; 

 Não se devem apresentar duas questões numa só, precisamente, por 

também induzir em erro o inquirido; 

 Deve conter perguntas claras e concisas; 

 As questões devem ser coerentes; 

 As questões colocadas no questionário devem ser neutras, libertando o 

inquirido do referencial de juízos de valor. 

 

3.6. Etapas do Desenvolvimento do Projeto 

 

 O projeto Encontro entre Escola e Instituição Cultural – A importância de 

mediar foi composto e elaborado por várias etapas, sendo que algumas estão integradas 

na parceria entre o presente projeto e o trabalho desenvolvido pela minha colega Inês 

Pinheiro, o Hora d’Arte – Conhecer para criar. Centrar-me-ei mais no meu projeto, 

uma vez que a minha colega Inês concluiu o seu projeto na terceira fase “Nova 

deslocação das dinamizadoras à escola. Continuação dos trabalhos realizados na 

primeira ida à escola, sobre o artista Michael E. Smith”. 
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 Como já fora referido atrás, no presente relatório de estágio, os autores Cortesão, 

Leite e Pacheco (2003) referem que existem várias fases que são inerentes à realização 

de um projeto. É desta forma que o trabalho do projeto se torna praticável e real. 

Comecemos então pelo primeiro ponto, a primeira fase para a realização de um projeto: 

a escolha do problema.  

 Antes de dar início ao projeto, foram realizadas algumas reuniões e conversas 

informais com a minha orientadora de estágio, Raquel Arada, de forma a ver qual seria 

o projeto mais autónomo da minha parte, que poderia desenvolver durante o meu 

estágio. Chegou-se à conclusão que iria abordar a questão relativa à relação existente 

(ou não) entre a escola e os centros de arte; perceber se é estabelecido um diálogo entre 

estas duas instituições, levando-me a pesquisar se as crianças desenvolvem práticas 

artísticas nas escolas depois das vivências que detiveram num museu ou centro de arte.  

 Após a seleção do problema, e já em reuniões com a minha orientadora do 

estágio e com a minha colega Inês, ficou acordado que a escolha e formulação dos 

problemas parcelares refletir-se-ia do seguinte modo: o meu projeto incidiria em 

atividades com as crianças na Culturgest, enquanto a Inês desenvolveria esse tipo de 

trabalho na escola. 

 Assim, deu-se então início à preparação e planeamento de todo o trabalho. 

Assim, recorreu-se a uma série de contactos para várias escolas de forma a promover 

um convite a visitarem as instalações da Culturgest, desenvolvendo um projeto de 

educação artística em simultâneo também na escola.  

 Seguidamente, após esse contacto e consequente aceitação por parte das escolas 

para participarem no projeto conjunto, deu-se início ao trabalho de campo. Aqui, 

procurou-se conceber instrumentos de pesquisa, de forma a ser possível um estudo mais 

pormenorizado do público que iria estudar. Para a análise e descrição do meu trabalho 

de campo, optou-se por fazer a aplicação de instrumentos de diagnóstico e de avaliação, 

nomeadamente, a aplicação de questionários pré-projeto e pós- projeto evento final. 

Aliado a este instrumento de avaliação, recorri ainda à técnica da observação 

participante, de forma a fazer um registo mais minucioso de todo o projeto. 
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3.7. Desenvolvimento das Atividades e suas Dinâmicas 

 

 Neste subcapítulo importa fazer uma abordagem relativa às atividades que foram 

desenvolvidas ao longo do projeto, na escola e também na Culturgest. Estas atividades 

foram desenvolvidas, e baseadas nos discursos pedagógicos disponibilizados pelo 

Serviço Educativo da Culturgest. Aqui serão apresentadas descrições das atividades do 

foro artístico, bem como também serão introduzidas excertos de notas de campo 

realizadas por mim, que apoiam a descrição e a reflexão sobre as atividades. Para poder 

visualizar na íntegra as observações participantes, estas estão disponíveis no Anexo 11 

do presente relatório. 

 

1ª ATIVIDADE NA ESCOLA – Desenvolvimento de atividade do foro artístico
60

 

 As atividades, que foram realizadas, estão estruturadas de acordo com a ideia e 

mensagem que Michael E. Smith transmite na sua exposição.  

 Os objetivos desta primeira atividade na escola passaram por: 

- Promover a interação grupal; 

- Desenvolver o espírito de iniciativa e estimular a criatividade na criança; 

- Comunicar ideias em torno do tema da reciclagem e da transformação. 

 

 Nas três turmas seguiu-se a mesma estrutura de atividade. No primeiro dia, a 

dinâmica foi realizada na escola com a Professora e a Turma. A atividade foi concebida 

pela minha colega Inês Pinheiro, com observação participante da minha parte. Assim, a 

atividade consistiu em
61

: 

1. Dispor as mesas da sala de aula em U; 

2. Apresentação das dinamizadoras; 

3. Distribuição dos questionários (antes da visita à Culturgest) para as crianças 

responderem (ANEXO 5); 

4. Apresentação dos alunos à turma e às dinamizadoras da Culturgest, dizendo qual 

o seu nome e a sua cor favorita; 

                                                             
60

 Todas as notas de campo que aqui serão citadas, fui eu que as realizei, sendo todas da minha 

responsabilidade. 

61
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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[20 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 1]
62

 “Inês opta 

agora por começar a apresentação do nome e da cor favorita 

de cada aluno. Há uma menina com necessidades especiais. Na 

apresentação, os colegas ajudaram a menina a apresentar-

se.(…) Último menino, de braço ligado, apresenta-se, 

afirmando que a sua cor favorita é o rosa. Alguns meninos 

começam a rir. Um aluno de raça negra intervém, dizendo: 

“Não se riam! É uma cor como outra qualquer!”, olhando de 

seguida para nós, esperando a nossa aprovação ao comentário 

dele.” 

 

5. Para dar o exemplo, a colaboradora Ana Teresa, Inês e eu apresentámo-nos, 

dizendo de seguida a nossa cor favorita. As crianças responderam de seguida; 

 

[12 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 2]
63“Sou a Joana e 

gosto muito da cor amarela”. 

 

6. Inês aproveita a pergunta das cores, mostrando para a turma alguns cartões 

coloridos que apresentam as cores da Reciclagem: um vermelho, um verde, um 

amarelo e um azul; 

7. Por cada cor, pedir às crianças para dizer algo na natureza que contenha a dita 

cor; 

[11 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 3]64 “A maioria 

escolheu a cor vermelha. Meninos gritam contentes com a 

escolha da cor. Inês aproveitou para perguntar que coisas 

vermelhas existem na natureza. Meninos mostram entusiasmo, a 

maioria queria responder. Exemplos de respostas: “Frutos do 

bosque”, “joaninhas”, “rosa”… 

 

8. Nova atividade: as colaboradoras começam a distribuir a cada menino um objeto 

reciclável (garrafa de plástico, caixa de cartão, rolo de cartão…). O trabalho 

                                                             
62

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

63
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

64
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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consiste em cada criança alterar o objeto que recebeu, mudando a sua forma. 

Pode rasgar, dobrar, usar apenas as mãos, sem o uso de qualquer objeto como 

tesouras ou cola; 

[11 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 3]
65

 “Ana Teresa, 

Inês e eu pegamos em sacos de plástico com materiais 

recicláveis lá dentro. Pede-se que cada menino feche os olhos e 

ao acaso, que tire uma peça do saco.(…) Inês explica “A 

Viagem à Culturgest”. Fala do conceito da reciclagem: 

“Normalmente estes materiais servem para reciclar, mas 

também dá para fazer mais coisas com elas”. 

 

9. Apresentação das criações feitas por cada menino: Dizer o que cada um pensa 

que construiu. (O objetivo consiste em alterar um simples objeto em algo 

completamente diferente, dando-lhe uma nova forma, mas também uma nova 

função); 

[11 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 3]
66

 Um a um 

explica. Os outros meninos mostram-se atentos. Exemplos de 

criações e respostas dos alunos: a) De caixas de ovos para um 

“prato especial de sushi”, b) De caixas de ovos para um 

“girassol de plástico”, c) De uma garrafa de plástico para uma 

“jarra”, d) De uma garrafa de plástico para “um taco de 

minigolfe e tampa da garrafa faz de bola”. 

 

10. Recolha das criações, para poderem continuar a trabalhar com elas na próxima 

visita das colaboradoras à Escola; 

11. Colaboradoras da Culturgest colocam um vídeo com uma animação, 

apresentando quais as regras que se devem ter em conta quando se entra numa 

galeria de um museu; 

[12 de abril de 2012 – Dinâmica Turma 2]
67

 “Inês coloca o 

vídeo com a sua gravação sobre as regras na galeria, fazendo 

uma pequena introdução ao tema. Avisa ainda: “Meninos, 

                                                             
65

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

66
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

67
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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vamos fazer silêncio! Por causa das colunas, ouve-se muito 

ruído e pode-se não perceber o vídeo, por isso não vamos falar, 

pode ser?” 

 

12. Todos juntos reveem as regras da Galeria da Culturgest. 

[11 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 3]
68

 “Inês revê: “As 

cinco regras são o silêncio (não pode haver barulho), não se 

pode correr, não comer nem beber, não se pode fotografar, não 

tocar nas obras”. 

 

 A primeira atividade foi caracterizada, por um lado, por uma grande ansiedade 

por parte da dinamizadora, e por outro, um certo alvoroço por parte das crianças. A 

minha justificação deve-se ao facto de ser muito raro mediadores de instituições 

culturais deslocarem-se a estas escolas para poderem dirigir uma atividade do foro 

artístico, sendo consideradas normais a distração e a confusão instaladas nas salas de 

aulas. Nesta primeira atividade, quero ressaltar a participação e o empenho das crianças 

para este tipo de exercícios, salientando também a iniciativa e o desembaraço das 

professoras, sempre prontas a ajudar e a apoiar. 

 

1ª ATIVIDADE NA CULTURGEST – Visita-guiada à Galeria da Culturgest, 

exposição do artista Michael E. Smith 

 

 Trata-se de uma visita-jogo normal para grupos, concebida pelas colaboradoras 

Ana Teresa Magalhães e Ana Nunes, com observação participante da minha parte. 

 Os objetivos desta atividade são
69

: 

- Potenciar a imaginação;  

- Despertar a curiosidade;  

- Estimular a criatividade; 

- Possibilitar a reflexão entre os alunos. 

 

                                                             
68

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

69
 Informação relativa aos objetivos da atividade presentes no discurso pedagógico do artista (Anexo 13). 
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 Criar uma roda com todas as crianças juntos à entrada da Galeria (parte 

exterior); 

[19 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 2]
70

 “Ana Teresa 

Magalhães começa por fazer uma roda com todas as 

crianças fora da galeria”. 

 

 Dinamizadoras apresentam-se e nova apresentação dos meninos, relembrando-

nos o seu nome; 

 Relembrar com as crianças quais as regras a ter numa galeria de um museu; 

 Dinâmica com a turma. Perguntar o que são obras de arte e por que se fazem 

obras de arte; 

[19 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 2]
71“Ana Teresa 

pergunta o que são obras de arte. Meninos respondem: “são 

quadros” “são origami”, “são coisas feitas a partir do papel”. 

 

 

 De seguida, perguntar aos alunos o que é arte contemporânea; 

[19 de Abril de 2012 – Dinâmica Turma 2]
72

 Ana Teresa (…): 

“Então e vocês sabem o que é a arte contemporânea?”. 

Meninos respondem que não. Ana Teresa continua: 

“Contemporânea… esta palavra tão complicada… É a arte 

do presente. A arte dos dias de hoje. E hoje vão ver as obras 

do Michael. É um senhor americano (…) que se preocupa 

com o meio ecológico. Alguém sabe o que é o meio ecológico?” 

Alguns meninos respondem ao mesmo tempo, deixando-se 

ouvir uma resposta de alguém: “é o nosso planeta!” “E vocês 

sabem o que é arte abstrata?”, expõe Ana Teresa. Alguns 

meninos: “são coisas que não se percebem”. 

 

 Os alunos vão ver umas obras de um artista americano que se preocupa com o 

meio ecológico, transformando objetos antigos em novos. Perguntar o que é o 

meio ecológico; 

                                                             
70

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

71
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

72 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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[3 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 3]
73

 “Meninos 

respondem que parece uma cabeça. Ana N. explica que ao 

juntar as três peças que se encontram na sala, o artista quis 

fazer um corpo humano. E explica porque quis usar o corpo 

nesta exposição: “A cidade de Detroit (onde o artista vive) 

mostra pessoas tristes e esquisitas e, o artista quis mostrar a 

vida da cidade onde nasceu”. 

 

 Perguntar o que é arte figurativa
74

 aos alunos; 

 Explicação por parte de Ana Teresa Magalhães sobre a ideia de transformar, das 

sensações que o artista quer transmitir;  

 Dá-se início à visita na galeria e dinamizadora começa por perguntar o que os 

alunos pensam que são os objetos mutantes (transformar, mudar, etc.); 

 Dinamizadora pede para quando entrarem na sala, encontrarem alguns elementos 

que ela pede, como tecido, plástico, etc.
75

 

[19 de abril de 2012 – Dinâmica da Turma 2]
76

 “Ana Teresa  

pede  para  procurarem  alguns  elementos,  explicando  qual  

a  área  de segurança, não podendo tocar em nada. O primeiro 

elemento que pede para procurar nas obras é o tecido.” 

 

                                                             
73

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

74
 Arte Figurativa: Arte que se desenvolve, projetando seres e objetos nas suas formas reconhecíveis para 

quem olha. A exposição de Michael E. Smith é caracterizada pela arte figurativa, onde o artista, através 

das suas obras, nos mostra o quão semelhantes são com a imagem do corpo humano (através de colagens 

e recortes com materiais de uso comum). O tema do corpo humano deve-se ao facto de o artista ser da 

cidade de Detroit. Nesta cidade, considerada “escura” e violenta, é frequente haver muitos mendigos e 

pessoas a deambular nas ruas. Michael E. Smith quis demonstrar essa parte da sua vida na sua exposição, 

fazendo várias formas de corpo humano, tentando “descrever” as sensações que essas pessoas dessa 

cidade transmitem (sensações como vazio, tristeza…).  

 

75
 A exposição apresenta alguns objetos, todos feitos de materiais de uso comum. Alguns colados uns aos 

outros, dando a sensação que o artista está a criar um corpo, uma forma. 

76
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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 Perguntar aos meninos o que julgam que é cada objeto exposto, e o que 

consideram que o objeto era antes de ter sido transformado;  

[19 de abril de 2012 – Dinâmica da turma 2]
77 “Ana Teresa 

pergunta, do que viram, o que acharam que podia ser o corpo 

humano. Um menino responde que “a bola de basquetebol 

parece uma cabeça.” 

 

 Saída da Culturgest, voltando a pedir aos meninos para se sentarem na parte 

exterior; 

 Explicação por parte da dinamizadora que o autor queria mostrar o corpo 

humano; 

 Próxima atividade: Divisão da turma em cinco grupos. Criar cada grupo uma 

peça de teatro, inspirada nas obras do artista Michael E. Smith (dar uma nova 

função aos objetos que viram, através de um pequeno teatro); 

[19 de abril de 2012 – Dinâmica Turma 2]
78

 “O terceiro grupo 

levanta-se para apresentar a sua peça: A Dança. As meninas 

do grupo começam a dançar. Os restantes alunos riem-se. A 

Professora elogia dizendo que este grupo está muito bem 

estruturado. Meninas respondem, dizendo que estavam a imitar 

os zombies.” 

 

 Apresentação de cada peça 

 Nova atividade: reencaminhamento da turma para outra sala, sentando-se e 

fazendo um círculo no chão com todos; 

 Dinamizadora explica vários tipos de estados de espírito: raiva, angústia, 

felicidade, tristeza… Esses estados de espírito estão representados nas obras de 

Michael E. Smith, mostrando como o artista se sentia quando as realizou; 

 Nova atividade: Caixa Vermelha. Esta caixa disponibilizada pela Culturgest, 

contém vários tipos de materiais: cartão, muitos tecidos, metal, copos de 

plástico. Com uns collants transparentes, cada aluno terá de colocar dentro da 
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 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 

78
 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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meia, um objeto à vez, alterando sempre a forma da meia, para que os restantes 

alunos possam dizer coisas, objetos que se pareçam com o objeto criado. 

[19 de Abril de 2012 – Dinâmica Turma 2]
79

 “A  primeira  

menina  tira  uma  peça,  colocando-a  na  meia  de  vidro.  Ana  

Teresa  vai perguntando o que quer dizer aquele objeto. 

Resposta dos alunos: “cabeça de dinossauro, cabeça de 

cão, aspirador que aspira coisas, peixe, apito, minhoca ao 

contrário, uma cama, uma foca, um elefante…”. Ana Teresa 

diz: “Já viram como se podem fazer vários objetos?” 

  

 Esta segunda atividade é caracterizada por uma visita-jogo habitual que o 

Serviço Educativo da Culturgest disponibiliza para os seus públicos de camadas mais 

jovens. Dinamizada pela colaboradora Ana Teresa Magalhães, nesta visita, novamente 

presencio a participação ativa das professoras e a vontade em querer aprender mais da 

parte das crianças. 

 

2ª ATIVIDADE NA ESCOLA – Continuação dos trabalhos da 1ª visita à escola 

 

 Com a dinâmica de Inês Pinheiro, Observação participante da minha parte e 

apoio à dinamização por parte da colaboradora da Culturgest, Ana Teresa Magalhães. 

 Os objetivos desta atividade são, em grande parte, muito semelhantes à 1ª 

atividade que foi desenvolvida na escola: 

- Promover a interação grupal; 

- Desenvolver o espírito de equipa e estimular a criatividade na criança; 

- Estimular a sensibilidade estética na criança; 

 

 Disposição de sala de aula normal. Sentar os alunos; 

 Preparação do material para este dia, por parte das colaboradoras da Culturgest: 

tintas, pincéis, cola, tesoura, fita-crepe, palhinhas, outros materiais; 

 Divisão da turma em grupos de três alunos cada.  

 Distribuição a cada criança, da sua criação que tinha feito na 1ª atividade na 

escola; 

                                                             
79

 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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 Inês pega em folhas brancas e distribui uma folha por grupo, pedindo que 

desenhem o esboço na folha, tentando criar algo, baseado nas suas primeiras 

criações juntando-as. Relembrar que se tem de basear na mensagem que o 

artista quer transmitir. As crianças terão de se ouvir umas às outras, respeitando 

o que cada uma defende; 

 [27 de Abril de 2012 – Dinâmica Turma 3]
80

 “Inês explica 

como consiste o exercício. “Irão fazer um esboço, um desenho 

nessa folha, uma espécie de corpo humano, para depois 

podermos montar”. 

 

 Após o desenho, os meninos começam a emparelhar os vários objetos que têm, 

tentando juntar com cola ou fita-cola; 

[27 de Abril de 2012 – Dinâmica Turma 3]
81

 “Alguns alunos 

chamam-me para os ajudar. “Joana, como é que escrevo 

‘cérebro’?”, “Joana, o que achas do nosso desenho? 

Queríamos pôr muitas rolhas a fazer de pernas, mas como 

juntamos?”, “Nós queríamos pôr a caixa a fazer de tronco, 

mas era para juntar dois rolos a fazer de braços. Não sabemos 

como juntar isto tudo!” Respondi-lhes que não fazia mal, que 

depois iríamos colar tudo com fita crepe.” 

 

 Após a montagem, começam a pintar os objetos que criaram com as cores que 

desejam. 

 

 Nesta atividade todos deram apoio uns aos outros. Pelas minhas observações, 

considerei ser das atividades, na escola, que os alunos mais gostaram de realizar. 
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 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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 Informações retiradas das Observações Participantes (Anexo 11). 
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2ª ATIVIDADE NA CULTURGEST – Preparação para o Evento Final com os pais 

e familiares dos alunos 

 

 Esta atividade foi desenvolvida a partir da conceção por mim realizada (ANEXO 

14), tendo sido também dinamizada por mim. Pôde-se contar ainda com o apoio de Ana 

Teresa Magalhães. 

 Os objetivos desta atividade são: 

- Promover a entreajuda na turma; 

- Desenvolver o sentido estético das crianças e da professora; 

- Procurar promover a mediação entre os participantes e as obras de arte. 

  

 A finalidade desta dinâmica consistia numa preparação / ensaio dos alunos de 

algumas atividades que já tinham realizado na visita guiada com as colaboradoras da 

Culturgest Ana Teresa Magalhães e Ana Nunes, de forma a poderem ser eles, os alunos, 

no evento final, a apresentarem o que aprenderam aos pais e, de certa maneira, os pais e 

familiares também poderem participar nas dinâmicas. 

 Assim, tive a oportunidade de ser eu a dinamizar a atividade com os alunos, e de 

poder ensaiar com eles vários exercícios para, posteriormente, explicarem aos pais no 

último dia. O entusiasmo das crianças foi também uma mais-valia para o progresso da 

atividade. Estes exercícios foram baseados na visita-jogo orientada pelas dinamizadoras 

Ana Teresa e Ana Nunes. 

 Considerei esta atividade especificamente como uma das mais exigentes, uma 

vez que não só teria de decidir quais os melhores exercícios para eles praticarem, como 

também toda a conceção, nomeadamente quantas pessoas iriam apresentar cada 

atividade, qual seria o percurso a tomar com os alunos, quais as obras de arte do artista 

em que nos iriamos centrar. Para além de que, esta atividade consiste na preparação para 

o evento final, ou seja, toda a preparação que as crianças teriam neste dia, seria o que 

iriam apresentar aos pais. No entanto, a atividade acabou por correr bem, revelando o 

meu à-vontade nesta sessão, sendo que as crianças e professoras também se mostraram 

bastante empenhadas e participativas. 

 

1- Chegada da Professora e Auxiliar com a turma à entrada da Culturgest. 
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2- Pedi então aos meninos para dois-a-dois e de mãos dadas que me 

acompanhassem até à entrada da galeria. 

3- A Ana Teresa ainda não tinha chegado.  

[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
82

 “Confesso que 

estava nervosa. A Ana Teresa ainda não tinha chegado, e 

estava com receio de errar. Além de que esta Turma já é 

bastante conhecida da Culturgest: mereciam um trabalho de 

qualidade. E a pressão era alguma, mas tentei dar o melhor 

que fazia. Desta vez, sentia-me, ainda assim, mais preparada 

para a realização deste ensaio para o Evento dos Pais. Tentei 

pegar nos erros e nas dificuldades que senti com as outras 

turmas no ensaio, e tentei melhorá-las desta vez.” 

 

 4 - Pedir os casacos para os arrumar no bengaleiro.  

[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
83

 “Confesso que 

estava nervosa. A Ana Teresa ainda não tinha chegado, e 

estava com receio de errar. Além de que esta Turma já é 

bastante conhecida da Culturgest: mereciam um trabalho de 

qualidade. E a pressão era alguma, mas tentei dar o melhor 

que fazia. Desta vez, sentia-me, ainda assim, mais preparada 

para a realização deste ensaio para o Evento dos Pais. Tentei 

pegar nos erros e nas dificuldades que senti com as outras 

turmas no ensaio, e tentei melhorá-las desta vez. (…) E pedi os 

casacos para os arrumar no bengaleiro. (…) Quase todos os 

rapazes vêm a correr para junto do bengaleiro, tentando 

amontoar todos os casacos que conseguem. Agradeci e pedi 

que se sentassem nas escadas junto à galeria para aguardar 

pelas colegas que estavam na casa de banho.” 

 

 5- Apresentação dos alunos e dizer qual a obra de arte que mais gostaram. 
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[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
84

 “Os meninos 

continuam a sua apresentação e mostram que sabem bastante 

sobre as obras do autor, assim como a sua biografia.” 

 

 6- Seleção dos alunos para as devidas apresentações, em cada parte da galeria, 

aos pais. 

[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
85

 “A Professora I. foi 

uma professora que desde o início se mostrou muito empenhada 

e participativa no projeto, querendo sempre ajudar em tudo o 

que seria necessário.(…) Automaticamente a Professora I. 

interveio: “Então se calhar eu iria escolher os seis alunos, ver 

quem está mais à vontade para se expor oralmente (para 

apresentação aos pais)”. 

 

 7- Ensaio por parte dos alunos das atividades a serem realizadas com os pais, 

nomeadamente apresentar as Regras da Galeria. 

[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
86

 “Para apresentar 

as regras da galeria, a Professora escolhe um dos meninos e 

pede que ele comece a explicar aos alunos como se estivesse a 

explicar aos pais. Meio envergonhado (…) um dos alunos lá ia 

dizendo a resposta. 

 

 8- Realização do Percurso Sala 1 – Corredor – Sala 2 – Saída. 

 9- Todos os alunos dirigiram-se à sala 1 para fazer o Jogo das Palavras
87

, ou 

seja, dizer uma sensação, um verbo, uma expressão… 

[4 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 1]
88

 “Aqui, o exercício 

correu bem [com a turma 1]. Os meninos, sendo mais velhos, 
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sabiam distinguir um verbo de uma sensação, acabando por 

dizer várias palavras: “Harmonia, Felicidade, Emoção, Gritar, 

Martelar, Partir, Feliz, Estrelas, Bolsa, Árvore, Jardim, Céu, 

Remar, Parque”… 

 [3 de maio de 2012 – Dinâmica Turma 3]
89

 “Os meninos 

entram na Sala 1, onde lhes é pedido que pensem numa 

sensação ou num verbo ou em alguma palavra que lhes faça 

lembrar uma das peças que estejam a visualizar na galeria. As 

crianças mostram alguma dificuldade nesta tarefa, sobretudo 

por não saberem a distinção entre verbo e sensação. Além 

disso, são muito pequenos.” 

 10- Depois deste exercício, todos dirigem-se para o corredor. Perguntei de que 

objetos se tratavam aquelas peças e o que simbolizavam agora. Dei a vez a alguns e pedi 

à Professora que escolhesse um aluno para apresentar a parte do corredor depois, no 

evento final aos pais.  

[4 de maio de 2012 – Turma 1]
90 “Perguntei de que objetos se 

tratavam aquelas peças e o que simbolizavam agora. 

Entusiasmados, queriam responder todos em simultâneo. Dei a 

vez a alguns e pedi à Professora que escolhesse um aluno para 

apresentar a parte do corredor. A Professora escolheu uma 

menina, acabando a mesma por treinar de seguida, 

apresentando à turma o que iria dizer no evento final em frente 

aos pais.” 

 

 11- Seguidamente, dirigimo-nos todos para a sala 2. Expliquei-lhes que iriam 

fazer novamente um teatro como tinham feito da primeira vez que tinham ido à 

Culturgest.  

 12 - Antes do ensaio dos teatros, foi pedido novamente à Professora que 

escolhesse mais um “apresentador” para dar início às peças de teatro. 

 13 - Depois do ensaio dos dois alunos para apresentar a introdução, os ensaios 

dos teatros começam. 
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[4 de maio de 2012 – Turma 1]
91

 “Depois do ensaio dos dois 

alunos, os ensaios dos teatros começam. Os alunos mostram ser 

bastante criativos, demonstrando terem cada vez mais ideias. 

No final da sessão, fiquei bastante contente pela participação 

dos alunos, por quererem criar mais objetos em casa com 

materiais que já não usam.” 

 

 Nesta fase, foi sobretudo um trabalho de treino e dedicação por parte das 

crianças. O facto de não ter experiência no que diz respeito à dinamização de atividades, 

levou-me a perceber que algumas crianças se começavam a mostrar dispersas. No 

entanto, friso novamente, a pró-atividade das professoras (principalmente a professora 

da Escola A – quando se ofereceu para realizar cartões com os textos dos alunos). 

Durante as minhas observações, percebi que o maior entusiasmo das crianças, na sua 

generalidade, se deveu à realização da Peça de Teatro dentro da galeria. 

 

3ª ATIVIDADE NA CULTURGEST – Evento final com os pais e familiares dos 

alunos 

  

 Nesta última atividade, conta-se com a participação dos colaboradores do 

Serviço Educativo que fizeram parte do projeto, de forma a darem apoio às crianças, 

caso necessitem, para a sua apresentação aos pais, sobre o que aprenderam. 

 Esta sessão foi caracterizada pela “repetição” das atividades que os alunos 

realizaram durante a visita anterior, planeada por mim (2ª Atividade na Culturgest – 

Preparação para o Evento Final com os Pais e Familiares dos alunos), mas desta vez, 

sob o olhar atento das dinamizadoras, de maneira a que a apresentação das crianças aos 

pais corresse da melhor forma. 

 Os objetivos desta sessão passaram por: 

- Promover a entreajuda no grupo; 

- Desenvolver o sentido estético das crianças, das professoras e dos pais; 

- Desenvolver a mediação entre crianças, professoras, pais e obras de arte. 

  

1- Chegada dos alunos e das Professoras à Culturgest. 
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2- Pequeno ensaio com os alunos sobre o que vão apresentar aos pais. 

[10 de maio de 2012 – Turmas 2 e 3]
92

 “Uma vez que durante 

os ensaios, não se estipulou quem ia apresentar o quê, optei por 

esclarecer essa situação junto das professoras, e rapidamente, 

se decidiu quem iria apresentar. Sugerido pelas professoras, os 

alunos ficaram escolhidos.” 

 

[7 de maio de 2012 – Turma 1]
93

 “Professora I. C. comenta: 

“Olá, decidi vir com eles mais cedo, para treinarmos um 

bocadinho. Trouxe os cartões, e assim eles até vão lendo dos 

cartões. Já estiveram a treinar na escola, e agora treinavam 

uma última vez, achas que podia ser? (Concordei que não havia 

problema)”. 

 

3- Alguns alunos foram escolhidos à última hora, pelas professoras, para 

apresentarem uma parte do trabalho aos pais. 

4- Dentro da Galeria, as duas turmas (refiro-me, por exemplo às Turmas 2 e 3 da 

Escola B) apresentaram percursos diferentes estipulados por mim: 

Turma 2 = Sala 1 – Corredor – Sala 2 – Saída 

Turma 3 = Sala 2 – Saída – Sala 1 – Corredor – Sala 2 – Saída 

 

[10 de maio de 2012 – Turmas 2 e 3]
94

 “Ficaram decididos 

estes percursos, de maneira a não se cruzarem dentro da 

Galeria (Seria muita gente ao mesmo tempo). Em conversa, 

ficou decidido que a Ana Nunes ficaria comigo e com a Turma 

2. A Ana Teresa ficou com a Inês e com a Turma 3.” 

 

5- Alguns pais começam a chegar.  

[7 de maio de 2012 – Turma 1]
95

 “A Raquel chamou-me 

perguntando se não valeria a pena perguntar aos pais se não 

quereriam guardar os seus pertences no bengaleiro da 
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Culturgest. Concordei, dirigindo-me para a frente das pessoas 

e alto, pedi que, caso alguém quisesse arrumar o seu casaco ou 

a sua mala, que se dirigisse ao segurança que estava junto ao 

bengaleiro. Ana Teresa sorridente, concordou: “É mais 

profissional!” 

 

6- Depois de estarem presentes todas as pessoas, a Inês e eu optámos por realizar 

algo que no evento final com a outra Escola (Escola A), não se realizou. Demos 

início a uma apresentação do trabalho de cada uma, de maneira a contextualizar 

todo o projeto, no evento final da Escola B. Depois da nossa apresentação, deu-se 

início à apresentação dos alunos sobre as Regras na Galeria e sobre a vida do 

artista. 

7- Com a nossa ajuda, os meninos foram apresentando o que era realmente 

necessário.  

[10 de maio de 2012 – Turma 2 e 3]
96

 “Os pais riam-se, outros 

tiravam uma fotografia ao seu filho (no caso da Escola B).” 

 

8- Seguidamente, deu-se início à separação das pessoas, por grupos.  

[10 de abril de 2012 – Turmas 2 e 3]
97

 “O grupo da Inês e da 

Ana Teresa entrou pela Sala 2, enquanto a Ana Nunes e eu 

entrámos pela Sala 1. Eu estava mesmo muito nervosa, tendo 

depositado toda a minha confiança na Ana Nunes. A Ana Nunes 

foi um grande apoio durante o evento, tendo-me ajudado e 

muito, visto eu não ter qualquer tipo de experiência, e não 

queria revelar essa fraqueza.” 

 

9- As duas turmas não se cruzaram, a não ser na Sala 2 (última sala a visitar para a 

Turma 2, e primeira a ser apresentada para a Turma 3).  

[10 de maio de 2012 – Turmas 2 e 3]
98

 “Ou seja, a nossa turma 

estava muito mais adiantada que a Turma 3, o que provocou 

uma disparidade em termos de tempo. Quando nós tínhamos 
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acabado, pedi que se sentassem nos sofás disponibilizados na 

Culturgest, fora das Galerias, aguardando pelo vídeo da Inês. 

Nesta altura, senti muita pressão. Não conseguia dizer nada, os 

pais estavam à espera e eu não sabia se poderia mostrar o 

vídeo da Inês ou não (não sabia como ela queria fazer: se 

mostrá-lo com as duas turmas a ver, ou se poderia ser uma 

turma de cada vez).” 

 

10- Visualização do vídeo do Blogue da Inês, onde são mostradas algumas 

fotografias captadas durante as atividades dos alunos, nas escolas e na Culturgest. 

O Vídeo apresentou os trabalhos de ambas as turmas. 

Duração: + de 1minuto 

 Trata-se de um vídeo muito curto, onde são reveladas algumas fotografias dos 

trabalhos realizados pelos alunos nas duas escolas. 

 

11- Os questionários foram entregues aos alunos, às professoras e aos pais/familiares 

dos alunos. 

[10 de Maio de 2012 – Turmas 2 e 3]
99

 “Pelas respostas dos 

pais/familiares, o evento correu muito bem, revelando que 

gostaram muito e que gostariam de repetir a experiência. As 

limitações prendem-se novamente com a questão da 

organização, apresentando apenas algumas falhas.” 

 

[7 de maio de 2012 – Turma 1]
100

 “No fim da sessão, enquanto 

alguns pais preenchiam os seus questionários, a Raquel 

considerou ser necessário fazer um agradecimento em nome da 

Culturgest.” 

 

 Nesta última atividade, destaco a importância e o apoio das colaboradoras da 

Culturgest, tornando a atividade mais simples e bem conseguida. Aqui as crianças 

revelaram-se muito mais calmas, estando mais atentas ao que os seus pais e familiares 

iam respondendo durante o evento, sobre as obras do artista Michael E. Smith. Houve 
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também um maior nervosismo por parte das professoras, mas simultaneamente um 

grande espírito de iniciativa e dedicação. Justifica-se por serem parte essencial neste 

projeto e por considerarem ter um maior controlo sobre os seus alunos, sentindo-se mais 

confiantes para, numa próxima visita, poderem dinamizar atividades, sem a presença de 

um mediador. 

 

4. Análise e Interpretação dos Dados dos Questionários  

Perspetivas dos alunos, professoras e pais/familiares 

 

 Os questionários iniciais foram distribuídos antes das sessões na escola e na 

Culturgest, aos alunos e às professoras. Numa fase posterior, no evento final, foram 

distribuídos outros questionários, de forma a avaliar o processo, aos alunos, professoras 

e pais/familiares. Os gráficos, resultantes da análise dos questionários, encontram-se nos 

anexos, no final do presente relatório (ANEXOS 6, 8 e 10, respetivamente alunos, 

professoras e pais/familiares). No entanto, apresentarei, aqui neste subcapítulo, alguns 

dos gráficos que considero mais pertinentes para o estudo do meu projeto, tornando a 

sua leitura mais elucidativa. 

 

4.1. Análise dos questionários aos alunos (Pré-evento): 

 

A Turma 1 da Escola A da Prof.ª I. C. é constituída por 20 alunos (9 meninas, 10 

rapazes, sendo que um aluno não responde). Na Escola B, a Turma 2 da Prof.ª I.D. tem 

25 alunos (14 raparigas e 11 rapazes) e a Turma 3, da Prof.ª A.R., 22 alunos (12 

meninas e 10 rapazes). 

 

2) Idade? 

TURMA 6 anos 7 

anos 

8 anos  9 

anos 

12 

anos 

Escola A 

Turma 1 

- - 12 

alunos 

6 2 

Escola B 

Turma 2 

13 12 - - - 



 

136 

 

Escola B 

Turma 3 

12 10 - - - 

 

 

 Para o desenvolvimento do presente projeto, foram analisadas três turmas, sendo 

que a Escola A é constituída por uma turma com crianças de idades superiores às 

Turmas 2 e 3 da Escola B.  

 

3) Gostas de ir a museus?
101

 

Turma Sim Mais 

ou 

Menos 

Não N/R 

Escola A  

Turma 1 

18 1 - 1 

Escola B  

Turma 2 

21 4 - - 

Escola B  

Turma 3 

20 - 2 - 

 

 Claramente, nesta questão, a maioria das crianças das duas Escolas revelou 

gostar de ir a museus. 

 

4) Aprendes coisas novas quando visitas museus? 

 

Turma Sim Mais 

ou 

Menos 

Não N/R 

Escola A 

Turma 1 

18 - - 2 

Escola B  

Turma 2 

24 1 - - 

Escola B 

Turma 3 

21 1 - - 
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 Aqui, também se verificou uma resposta positiva nesta questão. A maioria das 

crianças diz aprender coisas novas quando visita museus. 

 

1) E, nos tempos livres, visitas museus com a tua família? 

 

  

 Quando questionados se nos tempos livres, costumam visitar museus com a 

família, somando o número de crianças que respondem “Sim”, obtemos o total de 36 

respostas. Já outros 26 alunos responderam que “por vezes” visitam museus. Também é 

possível verificar quatro respostas que indicam que quatro alunos não visitam museus 

com a sua família. Este ponto é justificado pela falta de hábito que a criança 

desenvolveu desde muito nova com a sua família. Uma vez que a maioria das crianças 

destas duas escolas respondeu que sim, julgo que esta resposta é justificada pela 

motivação das instituições escolares em tentar promover cada vez mais práticas sociais.   

 

4.2. Análise dos questionários às professoras (Pré-evento): 

 

 Neste questionário dedicado às Professoras, procurou-se perceber se estas 

turmas costumam fazer visitas de estudo a instituições culturais. Se sim, é necessário 

compreender se usam os materiais pedagógicos que os centros culturais disponibilizam 

e que tipos de atividades os alunos realizam depois de fazerem uma visita a um 

museu/instituição cultural. Irei neste ponto, centrar-me nas questões que considero 

serem relevantes para o estudo, desvalorizando, neste caso, a questão relativa à idade 

das Professoras, dando como exemplo. 

 

 

3) Realiza visitas a instituições culturais com os seus alunos? 

Nesta questão, as três professoras responderam que sim. 

Turma Sim Por 

vezes 

Não N/R 

Escola A 

Turma 1 

8 10 1 1 

Escola B 

Turma 2 

17 5 3 - 

Escola B 

Turma 3 

11 11 - - 
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3.1. Se sim, em média quantas visitas a instituições culturais realiza por ano? 

 (Escola A 
Turma 1 ) 

 (Escola B 
Turma 2  ) 

 (Escola B 
Turma 3) 

Mais de 3. Mais de 3. 2 a 3. 

 

 

4) Utiliza – quando existem – os materiais pedagógicos disponibilizados pelas 

instituições culturais? 

Escola A 
Turma 1 

 Escola B 
Turma 2 

Escola B 
Turma 3 

Sim e não. Não. Não. “Costumo 
contextualizar a 
visita”. 

 Nesta questão, verifica-se que os Professores nem sempre usam os materiais 

pedagógicos disponibilizados pelas instituições culturais. 

 

4.1. Em caso de resposta negativa, refira porquê: 

Escola A – Turma 1 Escola B – Turma2 Escola B – Turma 3 
“Já cheguei a trazer as 

malas pedagógicas. 

Normalmente faço uma 

adaptação pedagógica. Por 

norma, uso os materiais 

pedagógicos.” 

“Por norma, utilizo 

os meus, mediante 

o que observo na 

exposição. 

Espontaneamente, 

crio os meus.” 

“Contextualizo 

visitas e procuro 

oferecer aos alunos 

trabalhos de 

preparação”. 

 

5) Procura relacionar os conteúdos letivos com as visitas de estudo que realiza? 

Nesta questão, as três Professoras responderam afirmativamente. 

5.1.) Se sim, que tipo de trabalho desenvolve? (Ex. relatório, composição, artes 

plásticas, etc.). 

Escola A Turma 1 Escola B 

Turma 2 

 Escola B 

Turma 3 

“Faço sempre uma 

atividade após as 

visitas. (…) Fazem todo 

o tipo de trabalho, para 

qualquer disciplina”. 

“(…) Se a descoberta 

não estiver, não há 

desafio. Há competências 

que os miúdos revelam 

nas descobertas.” 

“Artes plásticas para os do 1º ano. 

(…)” 
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2) As visitas de estudo a instituições culturais são uma mais-valia do ponto de 

vista pedagógico? 

Nesta questão, as três Professoras responderam afirmativamente. 

 

6.1. Porquê? 

Escola A – Turma 1 Escola B – Turma 2 Escola B – Turma 3 

“Devia ser obrigatório. Uma vez por mês 

no mínimo. (…) Abrem os olhos para 

novos horizontes, para novos temas. Ver 

o mundo de outras maneiras. (…) A 

Culturgest tem atividades pedagógicas 

que dá-nos bagagem, fazem os alunos 

pensar, se gostam ou não… que história 

lhes transmite.” 

“Despertam competências do 

ponto de vista cognitivo e a 

aguçar os conhecimentos / 

interesses dos alunos e depois 

equacionar o interesse das 

famílias. (…)” 

“Devido aos animadores / 

mediadores (…). É mais 

fácil para os professores do 

ponto de vista pedagógico. 

A contribuição é bastante 

positiva”. 

 

 

4.3. Análise dos questionários aos alunos (Pós-evento): 

 

 Aqui, importa perceber o que as crianças conseguiram retirar de todo o projeto, 

perceber se no fim se se obtiveram resultados positivos e, sobretudo, se se conseguiu 

criar um maior vínculo entre as escolas e a Culturgest. E ainda, compreender se, com o 

tema que envolvia a exposição, relativamente ao artista Michael E. Smith, os alunos 

conseguiram adquirir novos conhecimentos em relação a esse tema. 

 Uma vez que se tratam de turmas com crianças com idades diferentes e escolas 

distintas, optei por analisar a Escola A (Turma 1) separada da Escola B (sendo que 

nesta, as Turmas 2 e 3 foram estudadas conjuntamente). Irei, novamente, centrar-me nas 

questões que considero mais pertinentes e relevantes para o estudo. 

 

3) Gostaste das atividades que fizeste com a Culturgest? 

 

 

 

 

 

Escola A 

 

0 

5 

10 

15 

20 

Sim Mais ou 

menos 

Não 

Escola B 

 

Sim 

Mais ou 

menos 

Não 

N/R 

55 

2 1 
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 Na Escola A, todos os alunos responderam que gostaram de realizar atividades 

com a Culturgest. Na Escola B, a maioria também deu uma resposta positiva. 

4) Gostaste de ensinar aos teus pais o que aprendeste? 

 

 

 

 

 

 

1) O que gostaste mais de aprender? 

 

 

 

 

 

 

 Esta questão era caracterizada por ser de resposta aberta, pelo que a criança 

poderia fornecer-nos qualquer resposta. Assim, na Escola A, com 11 respostas dadas, a 

opção “Gostei de tudo” foi a que mais predominou, seguida da resposta “As obras do 

Michael E. Smith” com quatro respostas. Na Escola B, foi sem dúvida a opção do 

“Exercício da Peça de Teatro na Culturgest” a favorita dos alunos, com 21 respostas. 

 

 

 

 

 

 

Escola A 

 

Sim 

Mais ou 

menos 

Não 

Escola B 

 

Sim 

Mais ou 

menos 

Não 

54 

2 2 

Escola A 

 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

 

7 5 

21 

2 
7 

3 4 6 3 

Visita à Culturgest : Os Objetos Mutantes 

Construção da obra em "corpo humano" na 

escola 
O exercício da peça de teatro na Culturgest 

Jogo das Regras da Galeria da Culturgest 

Transformação de um objeto em outro, na 

escola 

E
sc

o
la

 B
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6) E de ensinar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Escola A, novamente a mesma resposta. Uma vez que também esta pergunta 

se tratava de uma questão de resposta aberta, a maioria dos alunos desta escola 

responderam que gostaram de ensinar “Tudo” com nove respostas. Na Escola B, 

continua a ser a “Peça de Teatro na Culturgest” o exercício que mais despertou interesse 

nos alunos, logo seguida da opção “Explicar aos pais do que eram os objetos”. Se 

considerarmos conjuntamente esta resposta com “Ensinar aos pais”, “Ensinar o que 

aprendeu”, verificamos uma grande apetência dos alunos pela mediação. Nesta escola, 

apenas um aluno afirmou não ter gostado de ensinar aos pais.  
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7) O que gostaste mais de fazer na tua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na escola, centrando-nos na Escola A, é possível verificar que 38,5% das 

respostas (a maioria) gostou mais de “Construir o objeto final sobre o corpo” (trabalho 

de grupo). Na Escola B, as duas turmas optaram, na sua maioria, por escolher a resposta 

“De trabalhar em grupo o desenho da construção em conjunto” (com 35% das 

respostas), seguida dos 33,7% que escolheram também a opção “De construir o objeto 

final sobre o corpo”. Nesta questão, as respostas entre as duas escolas são muito 

semelhantes, revelando o interesse das crianças em desenvolver trabalhos que envolvam 

a interação entre alunos. 
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8) E na Culturgest? O que gostaste mais de fazer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a análise dos dois gráficos, verifica-se que, na Culturgest, a Escola A 

gostou mais de “Preparar a visita para os pais” com 21,2% dos votos. Na Escola B, a 

escolha recai na atividade “De apresentar a exposição aos pais” com 25,2%. É de notar 

então que as atividades que ambas as turmas mais gostam são precisamente aquelas em 

que são chamadas a mediar entre as obras, a instituição cultural e a família. 
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9) Em 3 palavras, diz o que achaste das atividades. As palavras predominantes 

foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As três palavras dominantes, para expressar todo o trabalho realizado tanto na 

escola como na Culturgest, são muito idênticas em ambas as escolas. O adjetivo “Giro” 

foi o que mais predominou nas duas escolas, seguido da palavra “Diversão” e 

“Engraçado”. No conjunto, os dados mostram como estes alunos se envolveram 

positivamente. Para além da adesão emocional, surgem ainda indicadores, embora em 

poucos alunos, relatos à sua sensibilidade estética, nomeadamente quando classificam as 

atividades de “Bonito”. 

 

4.4. Análise dos questionários às professoras (Pós-evento): 

 

1. Agora que o projeto se concluiu, como o avalia (de 1 a 6, sendo 1 muito 

insuficiente, 2 insuficiente, 3 suficiente, 4 bom, 5 muito bom e 6 excelente). 

Atividades 

Escolas 

Escola A Escola B 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

1ª Visita à Escola - Atividade 

de Introdução à Culturgest 
3 N/R 5 
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6 6 6 
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5 6 6 
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5 6 6 
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Atividade Final  5 6 6 

O projeto na sua totalidade 4 6 6 

 

 Tendo em conta a avaliação das professoras, posso concluir que o projeto 

conjunto teve um resultado bastante positivo, uma vez que as classificações das várias 

atividades variaram muito entre o “muito bom (5)” e o “excelente (6)”. Conseguiu-se 

assim criar uma maior união entre a Culturgest e as escolas participantes, tornando 

possível um próximo evento de cariz cultural entre as várias instituições. A 1ª atividade 

à escola – Atividade de Introdução à Culturgest
102

, foi a que teve uma classificação mais 

baixa, pelo que associo, naturalmente, ao nervosismo e ansiedade da nossa colega que 

dinamizou a atividade.  

 

2. Considerou as visitas à escola antes e após a visita uma mais-valia do ponto de 

vista pedagógico? 

As três Professoras responderam afirmativamente. 

 

3. Como viu o entusiasmo dos seus alunos ao longo destas visitas (na escola), no 

geral? (novamente de 1 a 6). 

Escolas 

Escola A Escola B 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

6 5 6 

 

 

4. Como viu o entusiasmo dos seus alunos nas visitas à Culturgest, no geral? (de 1 

a 6).
 103

 

Escolas 

Escola A Escola B 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

                                                             
102

 Nesta atividade, fiz observação participante. A Inês dinamizou a atividade com o apoio da 

colaboradora da Culturgest Ana Teresa Magalhães. 

103
 Devido a um erro de impressão, esta questão não surgiu no questionário para a Professora da Escola A. 

No entanto, por se tratar de uma escola já com uma grande ligação à Culturgest, considerei como se a 

resposta fosse 6. É possível ainda verificar o grande entusiasmo das crianças da Escola A na Culturgest, 

através das observações participantes efetuadas por mim durante todo o projeto. 
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6 5//6 6 

 

5. Considera o trabalho realizado nas escolas importante para as aprendizagens e 

para o desenvolvimento criativo e estético das crianças? (Sim ou Não?) 

As três professoras responderam que sim. 

 

6. Recebeu o discurso pedagógico da Culturgest para Professores. Realizou a 

leitura do mesmo? Se Sim, indique o seu nível de satisfação da adequação do 

mesmo às atividades desenvolvidas (novamente de 1 a 6). 

Escolas 

Escola A Escola B 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Em parte Sim Sim 

 

  Apenas as duas turmas da Escola B justificaram a sua resposta, retribuindo com 

“Muito esclarecedor” e “Excelente”. 

 

7. Após as visitas realizadas à escola, e após a observação da componente prática, 

numa próxima visita sente-se mais confiante para poder desenvolvê-lo com os 

alunos, mesmo sem a presença de mediadores? 

Escolas 

Escola A Escola B 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Sim N/R Sim 

   

  A maioria respondeu que sim, que se sente mais confiante em desenvolver 

posteriormente uma visita com os alunos, sem a presença de mediadores. No entanto, 

também afirmam que é necessária a interpretação dos dinamizadores para realizar este 

tipo de atividades. Aqui, considero a importância e também a necessidade do mediador 

cultural no espaço do museu, no sentido em que é ele que dinamiza, interage ou provoca 

essa interação com o público. 

 

8. Se as sessões na escola fossem uma componente adicional às visitas Culturgest, 

a professora consideraria repetir esta experiência? 
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 As três professoras respondem positivamente. Consideram que esta experiência 

pode ser muito enriquecedora para as escolas, que o trabalho se torna mais acessível se 

for trabalhado em conjunto com outros dinamizadores, e que promove outras 

expressões, outras interpretações. 

 

4.5. Análise dos questionários aos pais/familiares (Pós-evento): 

  

 Aqui, serão isoladas as respostas dos pais dos alunos da Escola A e da Escola B. 

Serão abordadas as questões que considerei mais pertinentes para a reflexão do meu 

trabalho. 

 

3. Sente que o seu filho mostra iniciativa, empenho e gosto em relação a tudo 

o que tenha a ver com arte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 Nesta questão, os resultados diferem um pouco em ambas as escolas, mas não 

muito. Se na Escola A, os pais e familiares dos alunos consideram que, na sua 

generalidade, “a criança fala do tema, revelando algum gosto” (com sete respostas 
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dadas), na Escola B, a resposta que predominou foi “A criança revela bastantes aptidões 

em relação ao tema” (com 15 respostas).  

 

4. Considera o acesso à Arte e à Cultura importante no desenvolvimento de 

competências pedagógicas relevantes para o seu filho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O seu filho falou com entusiasmo sobre as atividades que desenvolveu na 

escola, com a colaboração da Culturgest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta pergunta, as respostas são idênticas nas duas escolas. A maioria dos pais e 

familiares testemunhou que “A criança revela bastante entusiasmo em relação às 

atividades”, como é possível verificar nos dois gráficos acima. 
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7. Tendo em conta o que assistiu na exposição de Michael E. Smith, sentiu que o 

seu filho esteve à vontade (conversou, explicou, mostrou as obras do artista)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão, também nas duas escolas predomina a mesma resposta para caracterizar 

as crianças. “A criança mostrou-se à vontade, falando com bastante frequência” sobre o 

tema. 

 

8. No geral, notou que o seu filho manifestou sentimentos positivos ou negativos 

sobre esta exposição? 

 Em ambas as escolas, 100% das respostas corresponderam a “Sentimentos 

Positivos”.  
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9. Sentiu que aprendeu algo sobre a exposição, após ter sido mediado pelo seu filho 

e as outras crianças da turma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas duas escolas, verificou-se que os pais e familiares, mais do que terem 

aprendido algo, sobretudo divertiram-se muito com o filho. Na Escola A, a maioria 

respondeu que aprendeu várias coisas, participando e divertindo-se em algumas 

atividades com o filho e turma. Na Escola B, a resposta que mais predominou foi a 

“Aprendi algumas coisas. Diverti-me com o meu filho”, com 38,7% das respostas, o que 
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parece indicar uma avaliação mais positiva pelos pais da Escola A. Talvez o facto dos 

alunos desta escola terem menos hábitos de ir a museus (segundo as respostas dos 

questionários aos alunos pré-evento) do que a Escola B, tenha contribuído, sendo as 

visitas de estudo uma saída das suas rotinas. 

 

10. Voltaria a participar neste tipo de atividades com o seu filho? 

Ambas as escolas responderam que voltariam a participar com o seu filho neste 

tipo de atividades (100% das respostas). 

 

 

5. Considerações Finais sobre os Resultados dos Questionários e 

Observações Participantes 

 

 Após a leitura e análise das questões acima referidas, irei tentar fazer a minha 

interpretação sobre os dados, de maneira a projetar algumas conclusões. 

 Verifico que as crianças denotam um gosto e interesse por museus e centros de 

arte, o que se revela em novas aprendizagens, novas interpretações e novas expressões. 

Na sua generalidade, as crianças analisadas visitam museus com a sua família, embora 

possa acontecer esporadicamente, o que julgo ser pertinente, uma vez que considero de 

extrema importância a presença parental não só no percurso escolar da criança, como 

também na vida social desta, participando em práticas culturais e sociais com o seu 

filho. 

 A maioria das crianças de ambas as escolas revelou que o que gostou mais de 

fazer na Culturgest foi a preparação e posterior apresentação da visita guiada aos pais. 

Aqui foi demonstrada uma apetência para a mediação entre as obras de arte do artista 

Michael E. Smith, e as suas famílias. Também os pais alcançam indicadores de que se 

mostram entusiasmados, nos seus questionários. Para além desta mediação (e diálogo 

entre pais e filhos), foi possível verificar a criação de uma maior comunicação entre as 

crianças e as dinamizadoras da atividade e também entre as dinamizadoras e as 

professoras das escolas. 

 Do ponto de vista das professoras, verificou-se, em traços gerais, que são 

realizadas em média, cerca de três visitas a centros culturais no ano letivo, e que para 

essas visitas, nem sempre utilizam os materiais pedagógicos quando lhes são 
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disponibilizados pelas instituições culturais, uma vez que optam por fazer uma 

adaptação pedagógica. Ainda assim, concordam que leem esses materiais e que os 

consideram bastante acessíveis e esclarecedores. Pelos questionários às professoras, 

verificou-se também que relacionam os conteúdos letivos com as visitas de estudo que 

são realizadas, desenvolvendo sempre com os seus alunos, alguns trabalhos de modo a 

complementar o que foi observado nessas instituições culturais. Esses trabalhos são, 

normalmente, trabalhos de artes plásticas ou então qualquer trabalho de qualquer 

disciplina. Aqui, denoto a importância da educação artística e da sua interligação com 

variados conteúdos e disciplinas do currículo escolar, o que como afirma Sousa (2003, 

p. 63), fornece a convergência igual, e promove uma equilibrada formação cultural da 

criança.  

 Verifico ainda, da ótica das professoras, que as visitas efetuadas, tanto nas 

escolas, como na Culturgest, foram uma mais-valia do ponto de vista pedagógico. Aqui, 

as duas instituições devem complementar-se de modo a desenvolverem novas práticas 

educacionais, tão importantes para o desenvolvimento pessoal da criança. 

 No que diz respeito aos questionários dos pais/familiares, afiro que, segundo os 

mesmos, as crianças revelaram um enorme entusiasmo quanto ao processo, o que a meu 

ver, promoveu uma maior aproximação entre as escolas e a Culturgest. Já na questão, se 

teriam aprendido algo sobre a exposição, os pais responderam que, para além de terem 

aprendido algo sobre o artista, se divertiram muito com o seu filho, o que para mim foi 

um resultado muito positivo. 

 Debruçando-me nos resultados menos positivos, quanto aos questionários às 

crianças (no pré-evento), saliento apenas questão se os alunos visitam museus com a sua 

família nos tempos livres. Somando os alunos das duas escolas, praticamente metade 

das crianças respondeu que sim, mas a outra metade respondeu “Por Vezes” ou até 

mesmo “Não”. Estamos a falar de famílias, provavelmente, consideradas carentes em 

formação cultural, apresentando-se com poucos recursos, não tendo acesso a quaisquer 

bens culturais. Desde muito cedo que estas crianças não foram habituadas a desenvolver 

esta interação com os pais em museus e centros de arte; daí se justificar o entusiasmo de 

ambas as partes (pais e filhos) durante a realização do projeto. 

 No que diz respeito aos questionários respondidos pelas professoras das duas 

escolas, o aspeto menos positivo que retiro, deve-se sobretudo ao facto de não 

utilizarem os materiais pedagógicos quando estes existem e são disponibilizados pelas 
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instituições culturais (como descrevi anteriormente), visto contextualizarem segundo a 

sua interpretação da visita. Acrescentam ainda que se sentem confiantes em realizar 

novas visitas sem a presença de mediadores. No entanto, ao que foi apurado após a 

análise das suas respostas aos questionários, sentem também a necessidade da uma outra 

interpretação, a dos mediadores de museus, uma vez que estes últimos conseguem 

selecionar melhor a informação, organizando-a e delimitando-a conforme o contexto, e 

sabem relacionar os conhecimentos sobre determinado tema que é expressado nos 

museus. Conseguem provocar o estímulo e a interação necessárias entre as obras de arte 

e o público, e os professores sentem que necessitam desse apoio. 

 Importa também ainda tentar cruzar os dados dos questionários com as 

observações participantes que fui efetuando ao longo de todo o percurso. Aqui houve 

vários fatores que conduziram ao sucesso do projeto, e que estão declarados ou 

subentendidos nas técnicas de avaliação elaboradas por mim – questionários e 

observações participantes. Como primeiro fator, temos o/a empenho/pró-atividade, 

características apresentadas pelas crianças e professoras durante o percurso do projeto. 

Para comprovar, apresento um excerto de uma observação participante realizada por 

mim, na Escola A: 

[4 de Maio de 2012] (…) “a Professora comenta: “Eu estou a 

escrever tudo o que eles estão a dizer, porque estava a pensar 

organizar uns cartões com as frases para eles lerem enquanto 

apresentam aos pais e assim parecem apresentadores de televisão. 

Por trás do cartão, colamos um papel que diga Culturgest. Era giro 

porque assim eles também colavam os cartões na aula”. 

 

[7 de Maio de 2012] “Aqui, rapidamente os alunos se vestiram 

preparando o início da sua peça. (…) A Professora no fim dos teatros, 

quando todos batiam palmas, decidiu agradecer, explicando que todo 

o trabalho dos teatros foi desenvolvido por eles, alunos. A Professora 

mostrou o quão orgulhosa estava dos seus alunos.” 

  

 Para além do empenho e da pró-atividade, outras características estiveram muito 

presentes, nomeadamente o entusiasmo e a motivação por parte das crianças, na 

realização das várias atividades, tanto nas escolas, como na Culturgest. 
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 Esta motivação e participação deveram-se sobretudo ao facto de o projeto não se 

tratar simplesmente de várias visitas guiadas entre a escola e a Culturgest. Tratou-se de 

um projeto em que o trabalho de todos foi essencial, sejam colaboradores, sejam 

professoras, crianças ou pais/familiares. Como já o referi no presente relatório, algumas 

crianças não têm tanto acesso a bens culturais. Só o conseguem quando as escolas onde 

estão inseridos promovem práticas sociais, nomeadamente visitas de estudo a algum 

local de cariz cultural. Neste projeto específico, foi da iniciativa da Culturgest convidar 

as escolas para desenvolverem atividades do foro artístico. No entanto, as escolas não 

fizeram unicamente uma visita à Culturgest. Esta instituição cultural também decidiu 

trabalhar em parceria com estas escolas, com o objetivo de estreitarem laços, mas 

também de os alunos desenvolverem as suas aptidões artísticas. O projeto não consistiu 

apenas numa visita, mas sim em desenvolver várias, de modo a realizar um conteúdo 

específico na escola (tendo em vista o acervo da Culturgest), mas também na 

Culturgest, culminando com a apresentação do tema por parte das crianças aos pais, o 

que contribuiu num grande empenho, motivação e participação por parte das crianças. 

 Também as professoras apresentaram uma forte iniciativa e interesse na 

realização das atividades, o que contribuiu para um melhor resultado das mesmas. A 

dinâmica foi alcançada, pelo que as professoras revelaram uma maior segurança e 

confiança. Ficou demonstrado, pelos questionários às professoras, que numa próxima 

visita, as professoras sentir-se-ão mais confiantes para passar o conteúdo aos seus 

alunos sem a presença de mediadores. 
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Síntese e Reflexão Global 

 

 Quando se fala de arte, fala-se de um elemento fundamental que faz parte da 

evolução cultural do ser humano. Para além de favorecer um grande estímulo, interesse 

e enriquecimento no indivíduo, a arte articula o sentido, a imaginação, a emoção. É 

promotor do processo de construção da identidade e, na educação, é capaz de contribuir 

para a formação de um cidadão crítico e com valores, que compreenderá a realidade 

onde se situa e onde vive. 

 O Serviço Educativo da Culturgest, local onde pude estagiar durante o meu 2º 

Ano de Mestrado, levou-me a tomar conhecimento de que este promove esse tal 

enriquecimento, a partir das diversas atividades artísticas e práticas educativas que são 

desenvolvidas no local, nomeadamente a partir da mediação cultural. Como já o 

descrevi no presente relatório, existe um diálogo entre arte e educação, que proporciona 

uma comunicação existente entre as variadas culturas presentes nas várias instituições 

culturais. Consiste num diálogo delimitado pela mediação que beneficia a ligação entre 

a cultura do artista, a cultura das escolas e a cultura de cada indivíduo. E o Serviço 

Educativo da Culturgest é caracterizado por mediar ambas as partes: o lado das artes e 

dos autores das obras e o lado dos públicos.  

 E este conceito de mediação serve de mote para o tema do projeto “Encontro 

entre Escola e Instituição Cultural – A importância de mediar”, um trabalho que 

desenvolvi durante o fim do meu estágio e que me fez refletir sobre alguns pontos. A 

ideia central do meu trabalho teve como reflexão base a ideia de que, hoje em dia, é 

essencial a ligação entre escola e museu. Não só assegura a sobrevivência dessas 

instituições culturais (com um maior número de visitas, aumento do público, etc.) e 

contribui para a sua missão de difusão da cultura e de educação artística, como pode 

promover uma aprendizagem com arte na escola. A criação de Serviços Educativos tem, 

então, sido o ponto central para a criação, cada vez mais, de programas específicos para 

este tipo de público. E, de facto, já existe uma grande ligação e comunicação entre estas 

instituições. Contudo, o facto de ter desenvolvido este projeto vai de encontro às minhas 

questões, como se pode promover um diálogo pedagógico entre as escolas e os centros 

de arte? É possível levar até às escolas, conceitos e práticas que foram apreendidos nos 

museus e centros de arte? Eu acredito que possa ser possível; sem esta parceria entre as 

duas instituições, as crianças não retiram o melhor em termos de conteúdo, que os 
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museus possam fornecer, e os professores não se servem dos conceitos, nem das 

vivências que se sucedem num local de cariz cultural, de uma forma artística. O meu 

projeto seguia uma linha de promoção desse diálogo pedagógico, levando a que os 

conceitos e as competências que são adquiridos nas instituições culturais se 

aprofundassem e servissem de complemento à esfera e prática escolar. Para além de 

querer desenvolver esta componente, pretendia também estimular um método que fosse 

mais ativo e participativo por parte das crianças, de maneira a que, no fim de todo o 

projeto, elas conseguissem, não só adquirir esses conhecimentos, como também 

poderiam desempenhar o papel de mediadoras entre as obras de arte e as pessoas que as 

rodeiam. 

 Afirmo, perentoriamente, que não podia estar mais satisfeita com o resultado do 

projeto, conseguindo, de facto, criar realmente um maior diálogo, não só entre Escola e 

Culturgest, mas também entre alunos e professores, alunos e mediadores, alunos e pais, 

e também pais e mediadores, sendo este diálogo um dos objetivos específicos que 

queria alcançar após a implementação e realização do meu projeto. Se me centrar, neste 

caso, nos objetivos por mim estabelecidos para a concretização deste trabalho mais 

autónomo, é possível verificar que todos, ou em grande parte, foram cumpridos. 

Perceber se e como as crianças podem ser mediadores entre as obras de arte e as suas 

famílias foi um dos pontos-chave para a realização do projeto “Encontro entre Escola e 

Instituição Cultural – A importância de mediar. Aqui é salientada a questão da 

mediação cultural, onde são criadas as condições para uma interação entre todos os 

participantes envolvidos num local onde é esperado haver uma experiência artística.  

 Para além dos objetivos que foram alcançados (os do projeto), outros também 

foram conseguidos. Refiro-me aos objetivos propostos referentes às atividades que fui 

realizando e consequentes aprendizagens que fui adquirindo durante o decurso do 

estágio, e que me proporcionaram várias práticas e novos conhecimentos. Realizei então 

atividades ao nível da pré-produção - etapa antes do contacto com o público – sendo 

essas as atividades muito semelhantes ao trabalho que é desenvolvido no Serviço 

Educativo da Culturgest. Dando como exemplo, refiro-me à organização de 

documentos, cartas de correspondência, realização de bases de dados, entre outros. 

Considerei ser um trabalho sobretudo de organização e de algum comprometimento, 

uma vez que interfere com as demais tarefas do Serviço Educativo. As outras duas fases 
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referem-se às etapas de Produção e de Avaliação, que, como o próprio nome indica, 

correspondem às fases de desenvolvimento e posterior avaliação. 

 A fase de produção diz respeito ao trabalho no terreno, à proximidade com o 

público. Dando como exemplo, refiro-me ao trabalho que desempenhei como assistente 

de colaborador quando participei nas oficinas artísticas para crianças e jovens, e 

confesso que foi um trabalho que adorei desempenhar. Já a fase de avaliação diz 

respeito à análise e avaliação das atividades do Serviço Educativo, e consequentemente 

tentar perceber qual a reação dos seus públicos. Aqui, pude analisar vários 

questionários, que são disponibilizados pela Culturgest, de forma a tentar perceber 

realmente essa reação. 

 Por fim, refletindo sobre todo o meu trabalho enquanto estagiária no Serviço 

Educativo da Culturgest (durante aproximadamente um ano, sendo que os primeiros 

quatros meses foram caracterizados por uma maior carga horária, enquanto que os 

restantes foram dedicados a um trabalho mais voltado para o projeto que concebi), 

realizei várias aprendizagens, promovendo, não só, o meu crescimento pessoal mas 

também profissional. A escolha deste local deve-se à importância que dedico à 

educação e arte e à sua relação; o próprio Serviço Educativo é um dos locais que mais 

necessidade tem em perceber, em motivar e em filiar os seus públicos, investigando e 

procurando trabalhar sobre conceitos cada vez mais novos. Aqui, pude adquirir vários 

conhecimentos, sobretudo ao nível da arte, da educação e da mediação cultural. 

 Termino fechando mais uma etapa na minha vida, mas não sem antes de referir 

que ambicionaria poder continuar a realizar estas atividades, demonstrando, de facto, o 

meu gosto e interesse profissional em querer continuar nesta área. 
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