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Resumo 

 

Esta investigação teve como objecto de estudo o concurso “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU….”, 

realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Cultura, envolvendo a 

participação dos alunos de todos os níveis de ensino e a colaboração dos museus afectos à Rede 

Portuguesa de Museus.  

 

Com esta investigação procuramos compreender se o concurso fomentou uma relação de trabalho e 

continuidade entre a escola e o museu. Pretendemos também conhecer se a participação dos alunos 

produziu algum impacto na sua aprendizagem e na consolidação de conhecimentos, se 

proporcionou a promoção e a divulgação da educação artística e indagar se se verificou aponta uma 

mudança nos hábitos dos protagonistas, quanto a visitar com maior ou menor frequência estes 

espaços culturais. 

 

Para delinear a investigação procedemos à revisão da literatura salientando autores que 

contribuíram para a concepção de teorias do desenvolvimento estético e modelos de apreciação 

artística. Abordamos também teorias pedagógicas nos museus, como auxílio para a reflexão sobre o 

papel dos mesmos na educação dos jovens e do público em geral, e elaboramos um paralelismo 

entre educação formal e não formal. 

A metodologia, fundamentada pela literatura, incide essencialmente em entrevistas aos 

professores/alunos participantes, aos responsáveis do serviço educativo dos museus/monumentos 

adoptados e na análise de legislação específica e da documentação publicada pelos proponentes 

deste concurso. 

 

A investigação veio demonstrar que a participação dos alunos contribuiu para a aquisição e 

consolidação de conhecimentos, para a interdisciplinaridade, para o desenvolvimento e 

enriquecimento pessoal, tendo em conta factores como a contemplação, a reflexão, a interpretação, 

a produção e criação artística, a valorização e conservação do património. Concluiu-se ainda que o 

serviço educativo dos museus promove actividades diversificadas para os seus públicos, na sua 

maioria grupos escolares de diferentes níveis, privilegiando a articulação com conteúdos 

programáticos dos currículos nas diferentes disciplinas, embora nem sempre exista cooperação 

nesta relação escola-museu. 

Nada nos garante, mas acreditamos que esta participação veio fomentar a intenção de os alunos, 

passarem a frequentar estes espaços culturais com maior regularidade, quando forem autónomos.  

 

Palavras-Chave: Aprendizagem, Educação Artística, Museus, Serviço Educativo, Património. 



   
 

Abstract 

 

This research had as object of study the competition “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU…” 

[MY SCHOOL ADOPTS A  MUSEUM…], carried through by the Ministry of Education in partnership 

with the Ministry of Culture, involving the participation of students of all the education levels and 

the contribution of the museums belonging to the Portuguese Net of Museums. 

With this research we look for understanding if the competition promoted a continuous work 

relationship between schools and museums. We also intend to check if students’ participation made 

some impact on their learning process and the consolidation of knowledge, if it promoted and 

expanded artistic education, and inquire if the protagonists’ habits concerned with visiting more or 

less often/frequently these cultural spaces changed. 

To delineate this research we review the existing literature pointing out authors who have 

contributed to the conception of theories of aesthetic development and models of artistic 

appreciation. We also approach pedagogical theories about museums, to help us to reflect on their 

role in the education of young people and the public in general, and we draw a parallelism between 

formal and not formal education. 

The methodology, based on the existing literature, essentially focuses on interviews with 

participating teachers/students, with the responsible people of the educational services of the 

adopted museums/monuments and on the analysis of specific legislation and on the documentation 

published by the proponents of this competition. 

This research came to demonstrate that students’ participation contributed to the acquisition and 

consolidation of knowledge, to interdisciplinarity, to personal development and enrichment, 

considering factors such as contemplation, reflection, interpretation, artistic production and 

creation, heritage valuation and preservation. We also concluded that the museum educational 

services promote diversified activities for their public, mostly school groups of different levels. 

They favour the articulation with school contents of the different school subjects, though schools 

and museums don’t always cooperate. 

We can’t warrant it but we believe that students’ participation in this competition came to promote 

their intentions to go on visiting these cultural spaces when they become autonomous. 

 

Keywords: Learning, Arts Education, Museums, Educational Services, Heritage 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À memória dos meus pais 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender não é procurar no que nos é estranho, a nossa projecção ou a 

projecção dos nossos desejos. É explicar o que nos opõe, valorizar o que até aí 

não tinha valor dentro de nós (…). Mas o que tem interesse é precisamente 

revelar aos olhos, (…) e aos ouvidos a novidade dessas descobertas. Mostrar-lhes 

a originalidade de uma vida que se passa ao nosso lado e tem o inesperado de 

uma aventura. 

(Miguel Torga, 2001) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1. Justificação e relevância do tema 

 

O motivo e interesse por este tema decorre da necessidade de, enquanto docente na área da 

educação visual, compreender a estruturação do desenvolvimento do pensamento visual e estético 

para um público escolar compreendido entre os 10 e os 15 anos. 

Actualmente, o conceito de educação não se limita ao espaço físico da escola, mas pode e deve ser 

articulado com outras instituições culturais, através das quais o aluno pode ter acesso à cultura, à 

obra de arte e a objectos museológicos. O museu, como lugar privilegiado, que permite o usufruto 

de experiências únicas de aprendizagem, pode contribuir para a formação pessoal dar a conhecer, 

compreender e preservar as suas tradições, a história de arte, bem como o mundo que nos rodeia, 

pois, segundo Cottinelli Telmo (1989:7), “qualquer indivíduo deve assumir a responsabilidade de 

defender, conservar e transmitir os bens da colectividade a que pertence”. O conhecimento cultural 

sobre o património ajuda a compreender e a respeitar o passado, entender o presente e olhar o 

futuro. Para a UNESCO (2006:5),1 “a educação artística contribui para uma educação que integra as 

faculdades físicas, intelectuais e criativas e possibilita relações mais dinâmicas e frutíferas entre 

educação, cultura e arte”. O museu apresenta-se também como uma alternativa à formação 

oferecida pela escola e muitos professores utilizam-no como complemento da construção do 

conhecimento de modo a proporcionar aos seus alunos o desenvolvimento de outras 

aprendizagens. 

 

Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico de 2001, a escola tem o dever de desenvolver no 

aluno com competências, que lhe permitam integrar saberes considerados fundamentais para todos 

os cidadãos. Ou seja, os agentes educativos devem proporcionar condições para o desenvolvimento 

do pensamento crítico, de aprendizagens noutros contextos educativos, e despertar nos alunos e 

jovens o interesse pelos aspectos da cultura, a fim de se tornarem cidadãos mais conscientes e 

intervenientes na comunidade (DEB, 2001). Com a implementação das metas curriculares e as 

estruturas organizacionais do ensino actual, a disciplina de Educação Visual deve desenvolver nos 

alunos a curiosidade, a imaginação, a criatividade, através de experiências regulares e continuadas, 

de forma a proporcionar a aquisição de conhecimentos e articular essa informação em rede, sendo 

                                                             
1(UNESCO, 2006). Este roteiro para a educação artística tinha como objectivo desenvolver as capacidades criativas do séc. XXI. Foi 
elaborado pela Comissão Nacional da Unesco, na sequência da Conferência Mundial sobre Educação Artística, realizada em Lisboa, p. 5. 
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a mesma difundida e rotativa (Rodrigues, 2012). Para uma educação tão abrangente desta natureza, 

além da escola ou em parceria com esta, outras instituições como os museus representam um papel 

relevante. 

Os públicos escolares são os principais frequentadores dos museus, atingindo, nalguns casos, uma 

percentagem de 45% e, noutros, uma superior a 50%, segundo é indicado no relatório elaborado 

conjuntamente pelo Ministério da Educação (ME) e Ministério da Cultura (MC) (Xavier, 2004). No 

inquérito às actividades pedagógicas realizado em 2005 no âmbito do Observatório das Actividades 

Culturais (OAC) e segundo Gomes & Lourenço (2009), as escolas são as entidades que mais se 

destacam como parceiros das estruturas culturais, pois originam maior dinamismo nos serviços 

educativos com as visitas escolares. Para estes autores, as actividades educativas das instituições 

culturais encontram-se essencialmente direccionadas para o público escolar, pois corresponde ao 

maior número de visitantes, embora se pretenda alargar a programação a outros públicos (Gomes 

& Lourenço, 2009). 

 

Conforme é referido no artigo 42.º da Lei n.º 47/2004 de 19 de Agosto, Lei-Quadro dos Museus 

Portugueses, o museu deve produzir com regularidade programas e actividades educativas para 

dar a conhecer o seu património cultural e manifestações culturais, em articulação com as políticas 

públicas, nomeadamente no que diz respeito à família, aos jovens, a pessoas com necessidades 

educativas especiais, ao combate à exclusão social e ao turismo. A função educativa do museu deve 

respeitar a heterogeneidade de públicos para uma educação ao longo da vida, a diferença cultural e 

a participação da comunidade. A mesma lei defende a colaboração e a articulação dos museus com o 

sistema de ensino de forma regular, no sentido de promover a participação dos jovens nas suas 

actividades. Relativamente à frequência do público escolar, considera ser necessário existir 

cooperação, definição de actividades específicas e construção de instrumentos de avaliação da 

receptividade dos alunos. O serviço educativo da maioria dos museus vai ao encontro destas 

orientações, dado apresentar variada oferta de actividades de aprendizagem nomeadamente na 

área das expressões plástica, dramática, corporal e musical, com o recurso a ateliers, oficinas, 

recriações de tradições e situações históricas, integradas em exposições temáticas ou em 

exposições temporárias. 
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2. Objecto do estudo 

 

A partir da concretização de experiências desenvolvidas com projectos de continuidade entre 

alguns museus e escolas, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura criaram um grupo de 

trabalho (comissão interministerial) para estudar e propor medidas de articulação entre os dois 

ministérios. O relatório elaborado por este grupo sugeria a possibilidade de estabelecer parcerias 

entre as escolas e instituições culturais, nomeadamente de carácter museológico ou patrimonial. Na 

sequência das recomendações aí referidas foi estruturado um concurso de âmbito nacional. 

A Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), representante do 

Ministério da Educação, e o Instituto Português de Museus (IPM)2, representante do Ministério da 

Cultura, promoveram em parceria um programa educativo, baseado num concurso designado “A 

MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU…”. Conforme é noticiado no Boletim Trimestral da Rede Portuguesa 

de Museus (RPM) 3 em Setembro de 2003, todos os museus integrados na rede foram convidados a 

aderir ao concurso, destinado especificamente aos alunos do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e do 

ensino secundário. Este concurso consistia na elaboração de trabalhos criativos a realizar pelos 

alunos a partir de testemunhos seleccionados nos acervos dos museus pertencentes à RPM 

existentes na área geográfica da escola. Teve início a nível nacional no ano lectivo 2005/2006 com a 

1.ª edição. A partir de 2008/2009 (4.ª edição) foram integrados também os palácios sob tutela do 

IMC4 e os monumentos tutelados pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR). Com a inclusão deste património passa a ser denominado “A MINHA ESCOLA 

ADOPTA UM MUSEU, UM PALÁCIO, UM MONUMENTO….”. 

Por necessidade de simplificação, quando nos referimos a “museus”, estamos a incluir também 

outras instituições patrimoniais/culturais, como casas-museu, palácios e monumentos. 

 

Como profissionais de ensino entendemos ser relevante conhecer o funcionamento deste concurso, 

que metodologias e estratégias são definidas e como se estabelece essa parceria. 

Esta abordagem conduziu à seguinte pergunta de partida: 

 

                                                             
2 Criado pelo Decreto-Lei n.º 278/91 de 9 de Agosto, ao qual era acometida a responsabilidade técnica e administrativa dos museus do 

Estado, com objectivo de superintender, planear e estabelecer um Sistema Nacional de Museus, com a função de coordenar e executar 
uma política museológica integrada. 

 
3 A Rede Portuguesa de Museus (RPM), criada pelo Despacho Conjunto n.º 616/2000 de 5 de Junho, encontra-se na dependência do 

IPM/IMC. “A RPM é um sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, configurado de forma progressiva e que visa a 
descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus”, página website disponível em http://ipmuseus.pt., acedida 
em Abril de 2008. 

 
4 Em 2007, o Decreto-Lei n.º 97/2007 de 29 de Março cria o Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) a partir da fusão do Instituto 

Português de Museus (IPM) e do Instituto Português de Conservação e Restauro (IPCR). 
 

http://ipmuseus.pt/
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Até que ponto este concurso “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU, UM PALÁCIO, UM MONUMENTO…” 

influenciou a aprendizagem dos alunos, contribuiu para a criação de hábitos de visitar 

museus e desenvolveu capacidades de interpretação, fruição da obra de arte e de objectos 

museológicos? 

Para a compreensão desta problemática decidimos estudar o concurso desde a 1.ª à 5.ª edições, 

respectivamente nos anos lectivos compreendidos entre 2005/2006 e 2010/2011, para a qual 

definimos os seguintes objectivos de investigação: 

a) Conhecer a relação entre escola e museu; 

b) Compreender se os alunos/jovens consolidam conhecimentos e adquirem aprendizagens 

nos museus;  

c) Analisar se o concurso contribuiu para um trabalho de continuidade; 

d) Entender se, no futuro, este concurso contribui para a criação de hábitos de frequência dos 

museus/espaços museológicos. 

 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Arte desempenha um papel muito significativo na 

educação. Por conseguinte, um dos objectivos do ensino básico é assegurar a formação geral a 

todos, de modo a garantir a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, a 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade 

estética. Deve também proporcionar o desenvolvimento físico e motor, promover a educação 

artística contribuindo para a sensibilização das diferentes formas de expressão estética ou 

estimular aptidões nesses domínios. Um dos princípios organizativos do sistema educativo é 

“contribuir para a realização do educando através do pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação de carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos …” (LBSE, 1986:3068)5. 

Também o Currículo Nacional do Ensino Básico define competências da escola para o ensino 

artístico: 

A escola, nas suas múltiplas experiências educativas, deve proporcionar o acesso ao património 

cultural e artístico, abrindo perspectivas para a intervenção crítica. Neste contexto, as Artes Visuais, 

através da experiência estética e artística, propiciam a criação e a expressão, pela vivência e fruição 

deste património, contribuindo para o apuramento da sensibilidade e constituindo, igualmente uma 

área de reconhecida importância na formação pessoal em diversas dimensões-cognitiva, afectiva e 

comunicativa. Acredita-se que a educação em Artes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida, 

tenha implicações no desenvolvimento estético-visuais dos indivíduos, tornando-se condição 

necessária para alcançar um nível cultural mais elevado… (DEB, 2001:155). 

 

                                                             
5 Alínea b) do artigo 3.º, da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
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Para que o desenvolvimento pleno do indivíduo seja atingido, a escola deve permitir o acesso a 

espaços onde possa ter o prazer de contactar directamente com a obra de arte/objectos 

museológicos, com o testemunho histórico nas diferentes vertentes e participar activamente 

através da realização de actividades pedagógicas. 

 

No decorrer deste estudo houve reajustes relativamente ao protocolo e regulamento do concurso 

nomeadamente nas competências e atribuições de funções das entidades promotoras e dos seus 

representantes. As designações das instituições promotoras do concurso sofreram modificações, 

resultantes de reorganizações da administração central, das respectivas tutelas e na sequência de 

mudanças políticas. Estas alterações e reajustes referiram-se ao IPM, cujas competências em 2007 

passaram para o IMC. Em 2012 verificamos novas mudanças organizacionais, passando o Ministério 

da Cultura a Secretaria de Estado da Cultura (SEC)6 na dependência directa do Gabinete do 

Primeiro Ministro. Com esta reestruturação foi criada uma nova estrutura orgânica designada por 

Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC)7, a qual incluiu a fusão e absorção do IMC, do 

IGSEPAR  e tutela a Direcção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo. As atribuições de apoio 

aos museus desta região transitaram para aquela unidade orgânica (DGPC), bem como a RPM para 

o Departamento dos Museus da mesma unidade. 

Com a reorganização legislativa estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 114/2012 de 25 de Maio, as 

Direcções Regionais de Cultura8 (DRC) sucederam às atribuições do IMC, no conjunto de museus 

situados nas respectivas circunscrições territoriais, e do IGESPAR, nas acções regionais e locais de 

salvaguarda e acompanhamento do património e arquitectónico. 

Relativamente ao Ministério da Educação, passou a designar-se por Ministério da Educação e 

Ciência (MEC)9 e as alterações referiram-se à nova Lei Orgânica. Com o Decreto-Lei n.º 125/2011 

de 29 de Dezembro, foi criada a Direcção-Geral de Educação (DGE), que integrou e absorveu a 

DGIDC e outras direcções gerais. Com o Decreto-Lei n.º 14/2012 de 20 de Janeiro, foi aprovada a 

estrutura orgânica da DGE e respectiva missão e atribuições. Na alínea h) do ponto 2 do artigo 2.º 

deste decreto-lei, foi atribuído ao organismo DGE a missão de “conceber, coordenar e acompanhar o 

desenvolvimento, em termos pedagógicos e didácticos, da educação artística” (p. 352-353). 

                                                             
6 Passou a Secretaria de Estado da Cultura, sob a dependência directa do Gabinete do Primeiro-Ministro, pelo artigo 3.º, do Decreto-Lei 

n.º 86-A/2011 de 12 de Julho, e o MC foi extinto pelo artigo 21.º do mesmo diploma. 
 
7  A designação IPM foi alterada para IMC em 2007, fundido na estrutura orgânica da Direcção-Geral do Património Cultural pelo Decreto-

-Lei-115/2012, de 25 de Maio. 
 
8 Criadas pelo Decreto Regulamentar n.º 34/2007 de 29 de Março. 
 
9 Passou a designar-se Ministério da Educação e Ciência, pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º86-A/2011 de 12 de Julho, e o ME foi extinto 

pelo artigo 21.º do mesmo diploma. 
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O currículo de Artes Visuais foi também sujeito a alterações em 2012, reflectindo-se a partir do ano 

lectivo 2012-2013, o que, neste campo, não afecta a pesquisa por esta se reportar apenas às edições 

do concurso compreendidas entre os anos lectivos 2005/2006 e 2010/201110. 

 

 

 

3. Metodologia de investigação 

 

Para entendermos esta parceria da relação escola-museu optámos por uma investigação 

qualitativa, por considerarmos ser o método mais adequado à compreensão do concurso. Tal como 

refere Coutinho (2011), este método aponta o caminho, através de técnicas ou procedimentos de 

actuação para a reflexão, a análise, a clarificação e o entendimento sobre a relevância do nosso 

objecto de estudo. Também para Biklen e Bogdan (1994:70) o “objectivo do investigador 

qualitativo é tentar compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e 

descrever estes mesmos significados.” 

 

Na tentativa de responder à questão de partida e tomando como base os objectivos propostos, a 

estrutura de análise será estabelecida pelo discurso dos elementos envolvidos no concurso, 

relativamente ao modo como são elaboradas as actividades educativas, à interacção existente entre 

a escola e o museu e ao que pensam os professores intervenientes e profissionais dos museus sobre 

o tema. 

 

Para a recolha de dados foi elaborado um guião de entrevista a aplicar aos diferentes intervenientes 

(Apêndice A), pois, como sugerem Bogdan & Biklen (1994) e Coutinho (2005), é o processo mais 

adequado para captar a linguagem discursiva dos entrevistados, obter dados em diferentes locais e 

poder compará-los. Para responder às questões enunciadas recorremos ao método da entrevista 

semi-directiva conforme apontam Quivy (2005) e Coutinho (2011), pois julgamos ser a melhor 

técnica para recolher informações de forma espontânea, dada a sua flexibilidade e por permitir 

adaptar as questões ou obter informação adicional sempre que a mesma seja importante. Houve a 

preocupação em manter os entrevistados à vontade, de modo a exporem livremente os seus pontos 

de vista sobre o concurso (Bogdan & Biklen, 1994) e assim obtermos respostas com uma certa 

segurança quanto à participação e acompanhamento das actividades nas diferentes edições. 

                                                             
10 Todas estas alterações reflectiram-se nos currículos disciplinares a partir de 2011/2012. O Despacho n.º 17169/2011 de 23 de 

Dezembro revoga o “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, de 2001”, referência central do desenvolvimento do 
currículo do Ensino Básico, embora se mantenha em vigor o programa da disciplina nomeadamente no que se refere aos conteúdos a 
leccionar e aos objectivos curriculares. Este documento foi posteriormente substituído pelo documento orientador “Metas Curriculares 
do Ensino Básico” (Agosto de 2012). 
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Como critério de selecção dos intervenientes da amostra recorremos à recolha e consulta das listas 

dos resultados do concurso publicadas pelos promotores nos respectivos websites (Anexo C), no 

âmbito das Artes Visuais. A partir desta consulta seleccionámos os participantes e construímos uma 

grelha síntese dos premiados nas cinco edições (Apêndice B), com base nos elementos seguintes: a) 

os museus adoptados; b) professores responsáveis pelo grupo de alunos; c) categorias ou ciclos de 

ensino premiados, desde o 1º ciclo ao secundário, incluindo o ensino especial; desde o 1º ciclo ao 

secundário, incluindo o ensino especial; d) a área/domínio dos trabalhos abrangidos no campo 

curricular de artes visuais; e) disciplina que desenvolveu o projecto; f) tipo de prémio. 

 

Por inerência do concurso foram incluídos trabalhos sobre outras áreas/domínios, uma vez que os 

professores responsáveis pelos grupos de concorrentes leccionavam outras áreas disciplinares. 

Devido ao elevado número de escolas e museus envolvidos em cada uma das edições, a sua 

dispersão e a impossibilidade de contactarmos todos os participantes, optámos por seleccionar 

estabelecimentos de ensino e instituições da região de Lisboa. No entanto, após uma primeira 

abordagem sentimos necessidade de alargar a pesquisa à zona oeste e a norte do país, bem como à 

Região Autónoma da Madeira, pelo facto de termos constatado nestas regiões escolas concorrentes 

e premiadas sucessivamente, museus adoptados em todas as edições, trabalhos premiados ou 

distinguidos com menções honrosas muitas vezes com os mesmos museus e professores. 

Dirigimo-nos preferencialmente aos professores do ensino público, no entanto, incluímos também 

no estudo professores do ensino privado. Entrevistámos um grupo de alunos do 3.º ciclo do ensino 

público e participantes na 4.ª edição do concurso, os responsáveis do serviço educativo dos museus 

adoptados e ainda os representantes dos promotores do concurso, ou seja, os responsáveis pelo seu 

acompanhamento em representação da DGIDC e do IMC. Não foi entrevistado o representante do 

IGESPAR, uma vez que, quando contactado, nos remeteu para o IMC. Ao total de entrevistas 

realizadas presencialmente e enviadas por endereço electrónico, não responderam três 

professores11 e um dos museus seleccionados. Foram também entrevistadas três professoras que 

participaram na 1.ª e na 2.ª edição do concurso com alunos não premiados e dois museus 

adoptados, também não premiados. No entanto, e apesar do seu tamanho, concluímos que a 

amostra não é representativa do concurso. 

 

Para o enquadramento das entrevistas procedemos à análise documental dos materiais existentes 

sobre o concurso, no período do estudo compreendido entre o ano lectivo de 2005/2006 até ao ano 

lectivo de 2010/2011: (i) relatório elaborado pelo grupo de trabalho-comissão interministerial 

                                                             
11 Num caso não conseguimos contactar as professoras participantes no concurso. Tratando-se de uma escola privada, a direcção da 

mesma informou não lhe ser possível satisfazer a nossa solicitação por não ter dados nem detalhes suficientes para responder à 
entrevista com eficácia. 
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(Anexo E); (ii) o protocolo de colaboração entre as instituições promotoras, representadas pelos 

directores da DGIDC12 e do IMC e posteriormente também pelo director IGESPAR (Anexo B); (iii) o 

regulamento do concurso das edições estudadas (Anexo A); (iv) lista de escolas premiadas nos 

diferentes domínios/áreas e categorias e museus/monumentos adoptados em cada uma das 

edições (Anexo C); (v); relatórios intermédios (Anexo D); (vi) legislação em vigor (Anexo F) e (vii) 

notas de imprensa, enviadas para a comunicação social (Anexo G). 

As entrevistas, na sua maioria, foram gravadas (Bodgan & Biklen, 1994) e posteriormente 

transcritas (Apêndice C). 

 

 

 

4. Metodologia para as entrevistas 

 

Todas as entrevistas foram realizadas depois dos representantes das instituições promotoras, dos 

responsáveis de museus, maioritariamente os coordenadores do serviço educativo ou seus 

representantes, e de os professores terem sido contactados telefonicamente, para aferir a 

disponibilidade de entrevista presencial ou através de outro recurso. Após este contacto prévio, 

enviámos um e-mail de apresentação e informação sobre os aspectos a abordar nessa entrevista, 

embora alguns dos visados dispensassem o envio desta mesma informação. A maioria das 

entrevistas realizaram-se através de contacto presencial, mas, dada a distância geográfica e a 

impossibilidade de deslocação a algumas instituições, acordámos serem enviadas e devolvidas as 

suas respostas via correio electrónico. 

Considerámos ser pertinente realizar entrevistas a alunos participantes neste concurso, o que 

conseguimos consubstanciar com um grupo ainda a frequentar a escola participante. Esta 

entrevista foi efectuada após solicitação à Direcção do Agrupamento de Escolas em exercício à data 

da entrevista13. Através do contacto efectivado pela Escola e pela Directora de Turma os alunos 

foram autorizados pelos respectivos pais/encarregados de educação a realizar a entrevista. 

Sentimos dificuldade em obter o contacto de outros alunos participantes, ou por terem prosseguido 

estudos e não se encontrarem nessas escolas, ou por terem perdido o contacto pessoal com as 

mesmas. 

Nas entrevistas presenciais quase todos os entrevistados aceitaram proceder à gravação de som. 

Inicialmente, um opôs-se mas no decorrer da entrevista alterou a sua posição e permitiu a gravação 

da restante entrevista. Dois outros entrevistados declinaram efectuar a gravação, pelo que foram 

anotadas as respectivas respostas. As entrevistas foram realizadas entre 2009 e 2012. 

                                                             
12 Extinta pelo Decreto-Lei n.º 125/2011 de 29 de Dezembro e actualmente designada por Direcção-Geral de Educação. 
13 Entrevista realizada na Escola Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, em 16 de Novembro de 2009. 
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5. Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro partes. A primeira é constituída apenas por um 

capítulo, no qual apresentamos sucintamente a evolução do serviço educativo em Portugal. Na 

segunda parte, divida em cinco capítulos, procede-se à revisão da literatura essencial ao 

enquadramento teórico deste estudo. Deste modo, no capítulo dois descrevemos as teorias sobre os 

cincos estádios de desenvolvimento estético definidos pelos autores Abigail Housen e Michael 

Parsons. No capítulo três, fazemos o enquadramento dos modelos de apreciação artística de Bjarne 

S. Funch, com a identificação dos cinco tipos de apreciação por si defendidos, e sobre o modelo 

desenvolvido por Edmund B. Feldman, organizado em quatro fases e baseado na crítica de arte. 

Finalmente relembramos o modelo de David Perkins, que defende o uso de quatro disposições de 

olhares para melhorar o processo de observar uma obra. No capítulo quatro, apresentamos as 

teorias de conhecimento e de aprendizagem desenvolvidas por George Hein e os modelos 

implementados por J. Falk e L. Dierking. No capítulo cinco, tratamos o conceito de educação formal 

e não formal e, por fim, no capítulo seis, damos uma visão breve sobre a educação artística 

implementada na escola e no museu e o ponto de vista de vários autores sobre esta temática. 

Na terceira parte, apresentamos o estudo de caso com a descrição, a apresentação e discussão dos 

resultados, organizado e estruturado por cinco capítulos. No capítulo sete, descrevemos o concurso 

desde a sua concepção aos organismos envolvidos e sua estrutura. No capítulo oito, apresentamos a 

análise das várias edições em estudo, apoiados na documentação disponível relativamente aos 

prazos das respectivas fases do concurso e à participação dos intervenientes. No capítulo nove, 

apresentamos e tratamos os dados recolhidos respondendo às questões levantadas. No capítulo 

dez, fazemos a análise de conteúdo resultante das entrevistas. No capítulo onze, apresentamos as 

considerações finais do concurso. Por fim, na parte quatro, procedemos à conclusão e a uma 

reflexão crítica sobre os resultados, e propomos sugestões. 
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PARTE I – SERVIÇO EDUCATIVO  

 

 

Capítulo 1 – Breve história do Serviço Educativo em Portugal 

 

Fundado em 1946 nos Estados Unidos, o International Council of Museums (ICOM) é um organismo 

internacional representante dos museus e dos seus profissionais. Ajuda os seus membros a 

preservar, conservar e partilhar o património cultural. Esta instituição elaborou as principais linhas 

de actuação na área, as quais tinham como prioridades a formação dos seus intervenientes, 

estudantes e conservadores14. Os estatutos do ICOM (2007)15 determinam que “o museu é uma 

instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e 

imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”. 

Em Portugal entre os anos vinte e os anos trinta do século XX, João Couto professor de liceu, 

conservador e posteriormente director do MNAA, foi pioneiro na aplicação do conceito de educação 

nos museus. Com o seu entendimento e a sua compreensão da arte, impulsiona e promove 

iniciativas de acções educativas concebendo um museu dinâmico (Costa, 2011), que deixa de ser 

um espaço fechado, destinado exclusivamente a especialistas, e passa a abrir-se ao público, 

principalmente aos alunos dos liceus. Com esta abertura surgem nos museus outras estruturas 

culturais, como uma biblioteca específica, um auditório e salas de exposições temporárias. 

Assim, em 1953 surge o primeiro serviço de educação em Portugal, dirigido ao público (Lima, 2000; 

Filipe, 2011). Ainda como director do museu e sob a sua orientação, organiza regularmente 

exposições temporárias, cursos e aulas, e consolida a função educativa do museu ao criar, nos anos 

trinta, o serviço de extensão curricular. Posteriormente delega a responsabilidade deste sector 

educativo em Madalena Cabral que, por sua vez, dá origem ao centro infantil ou serviço infantil, o 

qual se converte no Serviço de Educação [SE] (Costa, 2011), tal como ainda hoje é designado. A 

formação anglo-saxónica de J. Couto no Victoria and Albert Museum, (V&A), em Londres, a influência 

da literatura norte-americana, sobretudo dos pedagogos das universidades dos EUA, a sua 

formação superior para o ensino e o conhecimento sobre o Museu Metropolitano de Nova Iorque 

(Costa) influenciaram o trabalho de João Couto desenvolvido no âmbito da educação no MNAA. Com 

este pensamento museológico, foi também o principal impulsionador da formação de 

                                                             
14  http://icom.museum/the-organisation/acedido em 10 de Abril de 2010. 
 
15 Definição adoptada em 2007, na 21.ª Conferência Geral em Viena, Áustria. Citação da página website do Comité Nacional Português do 

ICOM [ICOM-Portugal], acedido em Maio de 2010. Disponível em http://www.icom-portugal.org/documentos_def,129,161,lista.aspx. 
 

http://icom.museum/the-organisation/acedidio
http://www.icom-portugal.org/documentos_def,129,161,lista.aspx
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conservadores, monitores e profissionais de museus, projectando internacionalmente o trabalho 

desenvolvido nos museus de portugueses (Costa, 2011). 

Este museu foi pioneiro na criação de actividades educativas, tais como ateliers de artes plásticas e 

a introdução de visitas guiadas para alunos de colégios e do ensino oficial, marcando o início 

daquilo que hoje habitualmente se designa por serviço educativo, serviço de educação ou serviço de 

extensão cultural (Duarte & Victor, 1996). O MNAA tornou-se numa verdadeira escola de 

profissionais de museus, servindo de inspiração a outras instituições museológicas. 

Nos anos 70 do século XX debatiam-se metodologias para despertar na população escolar o 

interesse pelo conhecimento e pela preservação do património, através da implementação de uma 

relação escola-museu (Duarte & Victor, 1996). Estudos realizados em vários países salientaram a 

importância dos museus e o facto de os mesmos deverem ser considerados como autênticas 

entidades de educação. Também em Portugal, os currículos do ensino básico alertaram para a 

importância e a potencialidade pedagógica dos museus no processo de ensino-aprendizagem 

(Mendes, 2009). 

O crescimento do serviço educativo nos museus em Portugal teve maior incidência nos anos oitenta 

do século XX. Segundo Camacho (2007:26), “surge inicialmente nos museus da administração 

central, em alguns museus privados e posteriormente nos museus autárquicos.” Neste mesmo 

período, o serviço educativo foi incluído na estrutura organizacional do museu e, onde já existia 

este serviço, foi reestruturado e actualizado no sentido de responder às necessidades dos públicos. 

Neste âmbito, o serviço educativo criado em 1983 no Museu de Setúbal-Convento de Jesus foi 

inovador no estabelecimento dessa relação com os públicos (Duarte & Victor, 1996). Este serviço 

começou por realizar visitas às escolas de todos os níveis de ensino da sua área escolar, 

respondendo às solicitações dos professores e procurando cativar a população escolar e estudantes 

de arte, assim como a população em geral. Nestas deslocações foram apresentadas as maletas 

pedagógicas como recurso para a exploração das colecções do museu. Os professores realizaram 

formação contínua no âmbito da história local e das expressões plástica, musical e dramática 

(Duarte & Victor, 1996). Posteriormente, a escola deslocava-se ao museu, onde os alunos 

beneficiavam de visitas guiadas, com animação para o ensino do 1.º ciclo e fichas-guia para os 

alunos do 2.º e 3.º ciclo. Os ensinos secundário e universitário usufruíam de actividades nas salas 

do museu. Surgiram, assim, recursos úteis para apoio às visitas, tais como fichas-guia, maletas 

pedagógicas, ateliers para professores e alunos, concertos, espectáculos de teatro e dança, cursos de 

história local (Duarte & Victor, 1996). Baseadas nas colecções do Museu de Setúbal e do Museu do 

Trabalho, este último criado em 1986 para acolher alfaias agrícolas recolhidas por Michel 
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Giacometti e colecções de indústria conserveira da região de Setúbal16 surgem várias maletas 

pedagógicas, tais como a maleta de azulejos, do sal, do mundo real, da pintura primitiva e em 

colaboração com o Museu do Traje surgiram maletas do traje e dos grandes costureiros do século 

XX, do teatro e das marionetas. Esta iniciativa foi pioneira, contribuindo para a evolução, 

dinamismo e crescimento dos serviços educativos nos últimos anos, de forma a cumprir a sua 

função pedagógica dentro da instituição museu. 

Actualmente, o serviço educativo é uma estrutura integrada no museu, à qual compete a função de 

fazer a ligação com outras estruturas organizacionais internas e estar provido de recursos mínimos, 

nomeadamente os humanos (Camacho 2007). O SE concebe actividades ou programas para 

desenvolver com os seus públicos e cumprir a sua função museológica de educação. 

A função museológica tem sido objecto de reflexão nas últimas décadas, não só quanto à sua função 

educativa como ao papel desempenhado pelo museu na sociedade actual. As novas realidades 

requerem respostas inovadoras, a adequação de estratégias diversificadas, assim como a 

optimização e racionalização de meios. No entanto, as boas práticas desenvolvidas em certos 

museus têm sido motivo de estudo, mas nem sempre os museus portugueses têm as condições 

adequadas para difundir essas actividades (Mendes, 2009). 

O inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 200217 permitiu compreender 

a situação dos museus que referiam ter serviço educativo. A maior parte dos museus sob tutela da 

administração central com abertura antes da década de 70 do século XX incluem na sua estrutura 

organizacional o serviço educativo ou serviço de educação, embora se desconheça exactamente 

quando foi criado (Camacho, 2007). 

 

No sentido de uniformizar e melhorar a funcionalidade do serviço educativo ou de educação 

existente nos museus ou quando da sua criação nos novos museus, o então IPM/IMC, através da 

Estrutura de Projecto Rede Portuguesa de Museus, veio contribuir para a concepção e definição de 

regras, tendo como objectivo institucionalizar uma rede, onde seriam definidas as 

responsabilidades dos museus e do Estado. Mais tarde, com o Despacho Conjunto n.º 616/2000, de 

17 de Maio, esta estrutura deu origem à Rede Portuguesa de Museus (RPM) e teve como finalidade 

desenvolver programas de apoio técnico e financeiro à qualificação de museus e de promover 

acções de formação. A RPM era composta pelos museus que a integravam e foi definida como “um 

                                                             
16 Museu do Trabalho Michel Giacometti, lançado em 1987, com o programa museológico: Ana Duarte, Fernando António Baptista Pereira 

e Isabel Victor. Sediado nas instalações da extinta “Fábrica de Conservas Alimentares de M. Perienes Lda”, desde Maio de 1995 e 
tutelado pela Câmara Municipal de Setúbal, in Boletim da Rede Portuguesa de Museus, 33, de Setembro de 2009, p 7. 

 
17 Em 2002 foi estabelecido um protocolo entre o Instituto Português de Museus (IPM), o Observatório de Actividades Culturais (OAC) e o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), para garantir a actualização regular de dados relativos a entidades museológicas, através da 
Base de Dados Museus e a reformulação conjunta do inquérito anual aos Museus habitualmente promovido pelo INE. CAMACHO, C. et.al. 
(2001). Problemática das redes de museus: contextualização e precedentes. In idem Rede Portuguesa de Museus: Linhas Programáticas, 
11-29. Lisboa: IPM/RPM. 
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sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, configurado de forma progressiva e 

que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus”18 (IMC, 2013). 

De acordo com o cumprimento de determinados requisitos estabelecidos na Lei-Quadro dos 

Museus Portugueses19, foram definidas as funções museológicas numa perspectiva de qualificação. 

Podiam aderir à RPM as instituições tuteladas pelos organismos de administração central ou sob 

outras tutelas municipais, locais ou privadas/fundações, desde que credenciadas. 

 

Nos museus públicos verifica-se carência de pessoal e dificilmente se recorre ao seu recrutamento, 

uma vez que este fica sujeito à abertura de um concurso para preenchimento de vagas, para o qual é 

necessário o cumprimento de regras específicas para a Administração Pública, ficando a instituição 

dependente de autorização de cabimentação orçamental para a realização dessa despesa (Serra, 

2007). 

No sentido de colmatar estas dificuldades de recrutamento de pessoal, nomeadamente em períodos 

sazonais, de acordo com Serra (2007), os museus recorreram à colaboração dos desempregados 

através de um protocolo estabelecido entre o Ministério da Cultura e o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), na modalidade de “Mercado Social de Emprego” (MSE), financiado 

pelos fundos comunitários. Este sistema funcionava através de candidaturas com a participação dos 

directores dos museus. Após uma selecção, os candidatos frequentavam uma formação específica 

nas diferentes áreas técnicas (Serra, 2007). Normalmente, este recrutamento incluía técnicos 

superiores, destinados a dar apoio científico, e técnicos de animação sociocultural, para reforçar o 

serviço educativo na vertente mais cultural; técnicos auxiliares de acolhimento, de organização e 

com conhecimentos informáticos; técnicos de vigilância e de vendas, assim como técnicos de 

manutenção. Por razões orçamentais, este pessoal deixava de dar apoio aos museus após um ano ou 

ano e meio de trabalho, apesar da sua competência e do empenho demonstrado (Serra, 2007). 

Além de se recorrer ao pessoal externo através do IEFP para a realização de actividades específicas, 

recorria-se também a voluntários, podendo os museus beneficiar, ainda que esporadicamente, da 

cooperação de docentes através do despacho criado especificamente para esse efeito20 (Anexo F). 

Esta cooperação de professores teve início em Fevereiro de 2006 e prolongou-se até ao ano lectivo 

de 2006/2007 (Camacho, 2007). Com as alterações no Estatuto da Carreira Docente (ECD) 

implementadas em 2007, esta situação deixou de ser viável, pois muitos dos docentes nesta 

situação profissional regressaram ao “quadro” da escola ou de agrupamento ao qual pertenciam. 

                                                             
18 Fonte, website do IMC, http://ipmuseus.pt, acedido em Abril 2008 e  http://www.imc-ip.pt/pt-PT/rpm/ContentDetail.aspx, acedido 

em 2013. 
 
19 Artigo 7.º, da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto. 
 
20 Despacho Conjunto n.º 1053/2005 de 7 de Dezembro. 

http://ipmuseus.pt/
http://www.imc-ip.pt/pt-PT/rpm/ContentDetail.aspx
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Salientamos o facto de a formação académica dos actuais técnicos dos serviços educativos 

(Camacho, 2007) ser na sua maioria a licenciatura, tanto nos museus pertencentes ao IMC, como 

nos museus pertencentes a fundações. Esta tendência verifica-se também nos museus autárquicos 

ou de administração local, embora nestes ainda exista apoio de pessoal técnico-profissional e de 

pessoal do quadro das câmaras municipais (Camacho, 2007). Relativamente à contratação de 

pessoal nos museus privados, os recursos humanos ficam sujeitos ao cumprimento do Código do 

Trabalho (Serra, 2007). 

Actualmente, o serviço educativo apresenta alguma diversidade de actividades direccionadas para 

todos os públicos, nomeadamente as visitas guiadas, sendo os grupos escolares quem mais se 

destaca a usufruir destes serviços e das suas actividades (Gomes & Lourenço, 2009). Em geral, é 

promovido um conjunto de actividades regulares relacionadas com as exposições temporárias, 

tendo como finalidade tornar a visita num momento de aprendizagem e também de lazer. 

De facto, o conceito tradicional de museu fechado e elitista (Pastor, 2004) não se revê no museu 

actual mais aberto à comunidade, dinâmico na troca de oferta e procura partilhada de forma 

continuada e enriquecedora. 

Alguns museus desenvolvem programas de longa duração direccionados a grupos escolares, como 

foi o caso da Fundação Calouste Gulbenkian, do Museu do Chiado- e da Fundação de Serralves. Esta 

instituição concebeu programas anuais em parceria com escolas durante cinco anos, Projectos com 

Escolas. Estes eram baseados em percursos temáticos escolhidos pelas escolas e pelo museu, tendo 

em conta a faixa etária dos alunos, as preferências e interesses dos mesmos, “no sentido de 

desenvolver processos, concretizar e partilhar interpretações e permitirem a articulação com os 

conteúdos programáticos de diferentes áreas disciplinares (artes, ciências, matemática, língua 

portuguesa, história) ” (Leite & Victorino, 2008: 15). 

O Museu do Chiado-Museu Nacional de Arte Contemporânea incrementa vários projectos de 

continuidade com alunos das escolas existentes na sua proximidade geográfica. 

A Fundação Calouste Gulbenkian tem colaborado com vários programas de longa duração 

direccionados para diferentes jovens, famílias e vários níveis de ensino. A equipa DESCOBRIR,21 em 

parceria com o Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS), tem desenvolvido projectos e 

programas, nomeadamente os Percursos Acompanhados (Programa Escolhas), cuja finalidade é o 

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social. No âmbito desta parceria surgiu o 

projecto “Intervir” que, desde 2007, tem colaborado em projectos de educação e intervenção social 

e artística com jovens de comunidades de um dos bairros do concelho da Amadora, nomeadamente 

o Bairro Zambujal. A primeira edição, “Intervir-Heróis e Vilões”, decorreu de Outubro de 2007 a 

                                                             
21 O Descobrir - Programa Gulbenkian Educação para a Cultura, destinado a públicos de diferentes idades, que apresenta actividades 

relacionadas com o património artístico e natural da Fundação Calouste Gulbenkian. Neste programa cruzam-se iniciativas promovidas 
directamente pelo Museu Calouste Gulbenkian, pelo Centro de Arte Moderna, pelo Serviço de Música e pelos Serviços Centrais da 
Fundação (FCG, s.d.). 
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Janeiro de 2008; a 2.ª edição “Intervir-Moradas-Colectivas” realizou-se de Dezembro 2009 até 

Março de 2010. Nas duas edições foram desenvolvidas actividades nas áreas de expressão 

dramática e corporal, fotografia e vídeo. O projecto consistia na realização de oficinas semanais no 

bairro, em breves residências artísticas, com o objectivo dos jovens poderem contactar 

directamente com as exposições temporárias, com o acervo do Centro de Arte Moderna e, deste 

modo, adquirirem algumas das competências necessárias ao desenvolvimento de um processo 

criativo. 

Da reflexão crítica das suas experiências e vivências, estes jovens tiveram uma intervenção positiva 

na construção da sua identidade, da sua afectividade, valorizando a educação e as artes como 

ferramentas de transformação e de mudança. Como resultado deste trabalho, os jovens realizaram 

auto-retratos, um documentário (1.ª edição) e conceberam cartazes (2.ª edição), com a 

possibilidade de virem a ser aplicados nas fachadas dos edifícios na zona dos intervenientes, 

contribuindo para a transformação da envolvência do bairro. 

O LAbMóvel é também um projecto interdisciplinar no desenvolvimento de tecnologias digitais 

interactivas, com a finalidade de criar hardware e software específicos para aplicar e reforçar 

estratégias de aprendizagem e de mediação para as actividades educativas, assim como para 

desenvolver materiais didácticos interactivos a usar pelas escolas. 

Outro projecto desenvolvido pelo CAM foi o “10 x 10”, com início no ano lectivo 2011-2012, como 

um projecto-piloto direccionado para os alunos do ensino secundário no sentido de estimular a 

interacção, os saberes e a criatividade. Teve como objectivo a criação de estratégias e metodologias 

para facilitar o envolvimento e a participação dos alunos em contexto de sala de aula. Contou com o 

envolvimento e a colaboração de dez professores do ensino secundário, de várias idades e 

disciplinas, dez artistas no activo, de várias idades e de diferentes expressões artísticas e os alunos. 

Pretendia-se valorizar os conteúdos curriculares do ensino secundário. 

Este projecto desenvolveu-se em três fases. Na primeira, uma residência de seis dias na Fundação 

Calouste Gulbenkian; os professores e os artistas interagiram informalmente com os alunos, na 

partilha de saberes e experiências. Na segunda, foi no primeiro período de aulas na escola 

participante (Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa), delinearam-se estratégias 

pedagógicas baseadas nas dinâmicas exploratórias em residência e a aplicar em sala de aula, nas 

diferentes disciplinas; o artista em parceria com o seu professor colaborava na concepção de uma 

experiência, “aula pública” a partilhar posteriormente, com a participação activa dos alunos. A 

terceira fase consistiu na apresentação de uma “aula pública” para toda a comunidade educativa 

(professores, artistas, educadores, investigadores e encarregados de educação) na Fundação 

Calouste Gulbenkian e nas instalações da própria escola. 

Apresenta também outros projectos em parceria com as escolas com a duração de um ano lectivo, 

tais como o concurso “Pequeno Grande C”, destinado a crianças dos 1.º e 2.º Ciclos, lançado no ano 
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lectivo 2011-2012. Este concurso propôs a elaboração de uma obra original (livro de autor), 

realizado em contexto escolar com a colaboração do professor e dos alunos. 

 Na concepção deste livro de autor, dever-se-ia ter em conta três aspectos criativos: a construção do 

livro propriamente dito, a elaboração de uma estória/história/narrativa e a ilustração dessa 

estória/história/narrativa. 

Actualmente, o serviço educativo dos museus desenvolve e dinamiza actividades, programas e 

projectos direccionados a todos os públicos, e deste modo, tem contribuído e impulsionado o acesso 

a bens culturais a toda a sociedade, tornando-a mais instruída e enriquecida culturalmente. 
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PARTE II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

Capítulo 2 - Teorias do desenvolvimento estético 

 

A concepção tradicional de museu como um espaço sagrado de preservação de património cultural 

e de memória frequentado por especialistas (Mendes, 2009) deu lugar a um espaço que procura ir 

ao encontro dos desafios da permanente transformação da sociedade. O museu, a partir da década 

de 60 do século XX, começou a ser um local de contacto directo com a obra museológica e, também, 

um espaço de aprendizagem. 

Segundo Mendes (2009), ao longo do século XX podemos destacar três funções dos museus. A 

primeira, situada pelos anos vinte, refere-se à salvaguarda do património e à consolidação do 

estatuto profissional de conservador; na segunda, surge o reconhecimento do desempenho do 

museu multifacetado; a terceira, sobretudo nos últimos 30 anos, dá maior destaque à função 

educativa. O contacto directo dos públicos/alunos com a obra museológica reveste-se de uma mais-

-valia pedagógica oferecida pelos museus (Mendes, 2009) que pode contribuir para facilitar a 

aprendizagem, a apreciação e a sensibilidade estética dos objectos. Como referem Juanola & Calbó 

(2007:27), “a educação nos museus pode ser sempre educação artística e para a vida”. Assim, para 

Bjarne S. Funch (1997: 38), “uma visita escolar ao museu já não é considerada como uma saída 

puramente recreativa ou de lazer, é sim um elemento essencial para a educação artística”22, como 

afirma num artigo sobre a educação artística relacionado sobre uma parceria com a escola. 

 

Na elaboração desta investigação para uma melhor compreensão da reacção escola-museu, 

recorremos a leituras sobre as teorias do desenvolvimento e de apreciação estética, bem como a 

abordagens pedagógicas realizadas no museu. Procurámos fazer uma abordagem aos estudos dos 

investigadores Abigail Housen23 e Michael J. Parsons24, que conceberam as suas teorias de 

desenvolvimento estético baseadas no desenvolvimento cognitivo. 

Nos anos 70 do século XX, Housen realizou uma pesquisa sobre a compreensão e a percepção da 

obra de arte pelos visitantes dos museus e galerias de arte, baseando-se na relação entre linguagem 

                                                             
22 Tradução nossa. 
 
23 Abigail Housen desenvolveu uma investigação sobre os estádios de desenvolvimento estético, a qual contribuiu como base teórica para o 

programa educacional Visual Thinking Strategies – VTS, do qual foi co- autora com Philip Yenawine. As suas pesquisas sobre o impacto 
do VTS demonstraram não só o desenvolvimento da compreensão estética, como das competências do pensamento crítico e criativo. 
Foi co-directora da Visual Understanding in Education-VUE (uma organização sem fins lucrativos), assim como consultora e avaliadora 
em museus e escolas. Fonte no website: http://vtshome.org/what-is-vts/about-us/staff-board, acedido em 2009. 

 
24 J. Parsons, professor na Universidade de Ohio, desenvolveu a sua teoria de desenvolvimento estético a partir do resultado obtido a 

partir de entrevistas para perceber como as pessoas compreendem as obras de arte. Saber como: Entendem os quadros? O que 
procuram neles? O que sentem? (Parsons, 1992). 

http://vtshome.org/what-is-vts/about-us/staff-board
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e pensamento segundo a teoria de desenvolvimento cognitivo de Piaget, a teoria sócio-construtiva 

de Vygotsky e a teoria de desenvolvimento social da aprendizagem cognitiva de Baldwin (DeSantis 

& Housen, 2007)25. Recorreu a uma estratégia que lhe permitia perceber e entender o processo 

estético e a compreensão da experiência estética das pessoas quando o observador era confrontado 

com a questão “o que é que vê aqui?” Perante a resposta a esta questão o investigador fazia uma 

pequena intervenção perguntando se “existe mais alguma coisa?” E afastava-se dando espaço ao 

observador, para permitir um estado de reflexão, verbalização e realização de associações de ideias 

relacionadas com a obra em causa (Housen, 2001). Da combinação de imagens, de perguntas e das 

capacidades naturais do observador desencadeava-se o fluxo de consciência e um processo de 

pensamento estético sobre a obra. Desta pesquisa resulta a identificação de cinco estádios 

sequenciais de desenvolvimento estético reveladoras de vários modos de interpretar a obra de 

arte: 

Estádio I – Observadores narrativos - fazem associações pessoais e observações concretas sobre 

a obra de arte; constroem narrativas; 

Estádio II – Observadores construtivos - analisam a obra de arte de acordo com as suas 

percepções, valores e conhecimento do mundo que os rodeia; 

Estádio III – Observadores classificadores - procuram identificar a obra de modo a situá-la no 

local, no estilo, na escola e na época; 

Estádio IV – Observadores interpretativos - analisam o conteúdo da obra, conseguem 

descodificar símbolos e interpretar mensagens; 

Estádio V – Observadores recreativos - Encontram-se familiarizados com a obra de arte, 

mantendo uma relação pessoal e emocional. Apresentam conhecimentos sobre a sua época, a sua 

escola, o seu estilo, o artista, a história (DeSantis & Housen, 2007). 

Para Housen, os observadores realizam interpretações diferenciadas em função das suas 

experiências, baseados naquilo que conhecem, descobriram ou construíram. Este processo foi 

considerado activo e proporcionou a descoberta de novas formas de criar significados. De acordo 

com esta autora, os profissionais educativos devem privilegiar o ensino construtivista, pois o 

debate de ideias sobre arte pode contribuir para a evolução pessoal dos jovens/alunos e permite-

lhes desenvolver capacidades do pensamento crítico, porque estimula o interesse e permite 

incentivá-los para uma reflexão, um novo olhar e um permanente pensar de novo, sendo esta a base 

essencial na construção do caminho para uma apreciação estética. Ainda na perspectiva de Housen 

(2001), as perguntas exigem do jovem/aluno concentração, de modo a descobrir e a construir um 

significado diferente, e ao observar repetidamente a obra estabelece novas conexões, desenvolve 

novos hábitos de pensamento e adquire uma nova compreensão, uma nova estrutura para 

interpretar e sentir todo o género de objectos. 

                                                             
25 Fonte no website: http://www.vtshome.org/research/articles-other-read ings, acedido em 2009. 

http://www.vtshome.org/research/articles-other-readings
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Para a autora, a aprendizagem do jovem/aluno ocorre quando descobre novos modos de olhar, 

novas construções e novos significados baseados na experiência pessoal, sem se deixar influenciar 

pelas ideias dos especialistas. 

Como foi mencionado, a investigação de Abigail Housen conduziu não só à identificação de cinco 

estádios, mas também à construção de uma teoria de desenvolvimento estético, na qual se baseia a 

proposta didáctica aplicada com sucesso nos museus norte-americanos e europeus - Visual 

Thinking Strategies (VTS)26. Este modelo educativo, de acordo com a autora, foi concebido 

especificamente para ser aplicado durante a observação da arte nos museus e tinha como finalidade 

o desenvolvimento da compreensão estética, do pensamento crítico construído através do conjunto 

de significados e de sentimentos ocorridos quando se observava uma obra de arte. Destinava-se 

essencialmente a professores e a educadores dos museus (Housen & Yenawine, 2000), tendo como 

objectivo a ampliação do papel da arte nas escolas e na vida dos jovens. 

Em 1993, esta investigadora e a sua equipa projectaram e implementaram um estudo, durante 

cinco anos, para avaliar se, efectivamente, o modelo demonstrava evidências indicativas de 

estímulo ao desenvolvimento estético e ao pensamento crítico. Nesse estudo, em parceria com a 

Byron School District, o Minneapolis Institute of Arts e o Visual Understanding in Education-VUE),27 

verificaram que a aplicação do modelo VTS contribuiu para o crescimento estético, desenvolveu o 

pensamento crítico e permitiu a transferência de capacidades para outros conteúdos e contextos. 

Na opinião de Housen (2000:167), “o desenvolvimento estético irá surgir natural e previsivelmente, 

se criarmos as condições que promovam a experiência estética.”  

Também Michael J. Parsons, outro investigador nesta área, realizou entrevistas aos visitantes de 

museus e galerias, incluindo crianças desde a idade pré-escolar até a professores universitários de 

arte. As respostas dos diferentes participantes sustentaram a construção de uma teoria de 

desenvolvimento estético baseada na reacção das pessoas sobre a observação da mesma obra 

artística partindo das seguintes questões: “como entendem os quadros?”; “o que procuram neles?”; 

“o que sentem?” (Parsons,1992:17). Para o autor, a arte comporta várias fases de significação e 

representa mais do que o indivíduo pode imaginar de imediato. A compreensão da expressão 

artística deve ser apreendida individualmente, embora seja sustentada por um contexto social e 

histórico colectivo (Parsons,1992). 

Na opinião deste investigador, a psicologia do desenvolvimento cognitivo teve uma grande 

influência na compreensão da experiência estética e veio a repercutir-se no ensino. Para a 

compreensão da arte, este investigador estabelece cinco estádios de desenvolvimento estético, 

flexíveis e muitas vezes sobrepostos, pois durante a análise de uma obra pode ocorrer uma 

                                                             
26 Visual Thinking Strategies - VTS - Estratégias do Pensamento Visual (tradução nossa). 
  
27 Visual Understanding in Education – VUE, co-fundado por Abigail Housen e Philip Yenawine em 1995, uma organização sem fins 

lucrativos cuja missão seria testar e implementar o programa VTS, nos Estados Unidos da América, nos meios urbanos e rurais. Fonte 
website em: http://www.vtshome.org/about-vts/history, acedido em 2009. 

http://www.vtshome.org/about-vts/history
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alteração do conceito ou verificar-se alguma discordância relativamente ao pensamento inicial. 

Sequencialmente, (Parsons, 1992) o observador atinge novas percepções, posteriormente 

utilizadas de forma mais estruturada e preenchida relativamente à interpretação efectuada no 

estádio anterior. Os estádios não se encontram obrigatoriamente relacionados com a idade dos 

indivíduos, o importante é o contacto que cada pessoa tem com arte. Independentemente de se 

tratar de um adulto ou de uma criança em idade escolar, os estádios surgem gradualmente com a 

experiência estética, aos quais se recorre para compreender a pintura (Parsons, 1992), fazer 

interpretações e juízos racionais. Com o objectivo principal focado em compreender o modo como 

os entrevistados entendiam os quadros e de acordo com as respostas obtidas, foi estabelecida uma 

relação entre os estádios relativamente aos aspectos psicológico e estético. 

Para perceber como as pessoas abordavam a obra de arte, compreender o modo como processavam 

o pensamento para dar lugar à interpretação, foram categorizados quatro tópicos de ideias 

dominantes, em que cada um deles deve ser entendido em função do estádio no qual se situa: 1) o 

tema; 2) a expressão; 3) o meio, a forma e o estilo e 4) o juízo (Parsons, 1992). 

Tomando como base os estádios consegue-se compreender a evolução do observador no processo 

de interpretação e de descodificação da complexidade na obra artística. Os cinco estádios de 

desenvolvimento estético têm como principal preocupação a compreensão de produções artísticas 

(Parsons, 1992), sintetizamo-los da seguinte forma: 

Primeiro estádio: Preferência - caracterizado pelo gosto intuitivo, por uma forte atracção pela cor 

e uma reacção ao tema do quadro através de várias associações livres; 

Segundo estádio: Beleza e Realismo - ideia da representação. O objectivo da pintura é 

representar alguma coisa. A emoção, a beleza, o realismo e a habilidade do artista são os 

fundamentos objectivos do juízo estético; 

Terceiro estádio: Expressividade - a intensidade e o interesse garantem a autenticidade da 

experiência verdadeiramente sentida. A criatividade, a originalidade, a força dos sentimentos são 

particularmente valorizadas; 

Quarto estádio: Estilo e Forma - A significação da obra põe a tónica na forma como meio de 

expressão, na textura, na cor, na forma e no espaço, no estilo e nas relações estilísticas, pois é assim 

que as obras se ligam à tradição; 

Quinto estádio: Autonomia - em que o indivíduo deve julgar os conceitos e valores através dos 

quais a tradição constrói a significação das obras de arte. 

 

Como foi referido, tanto Housen como Parsons definem cinco estádios de desenvolvimento estético 

sequenciais, que simbolizam modelos de pensamento estético para a compreensão da arte. Ambos 

defendem que a primeira fase do desenvolvimento estético assenta nas operações concretas, nos 
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quais se manifesta uma visão pessoal. A última fase mostra a capacidade de relacionar diversos 

assuntos e conhecimentos, convertidos em múltiplas interpretações. 

 

 

 

Capítulo 3 – Modelos de apreciação artística 

 

Vários foram os investigadores que desenvolveram pesquisas sobre a apreciação artística. Neste 

nosso estudo destacamos os modelos defendidos pelo dinamarquês, investigador, psicólogo e 

professor da Universidade de Copenhaga que tem desenvolvido investigação em museus de arte, 

Bjarne S. Funch (Fróis, 2000), pelo professor de arte na Universidade de Georgia (EUA) e 

investigador na área da educação em arte Edmund Burke Feldman, autor de referência para 

professores, investigadores e teóricos de educação estética, que concebeu o método de crítica da 

arte, Art Criticism (Feldman, 1987) e pelo investigador, professor na Universidade Harvard, 

membro fundador e co-director do Harvard Projecto Zero desde 1971, David Perkins, que 

colaborou no Getty Center for the Education in the Arts (Perkins, 1994). 

 

Na opinião de Funch (2000), a apreciação artística surge quando o indivíduo contacta com uma 

obra museológica em termos visuais, emocionais e cognitivos, a partir de estratégias de 

compreensão dessas obras pode desenvolver-se uma percepção inteligível e preciosa. Este autor 

identifica cinco tipos de apreciação artística: contemplação estética (apreciação visual da arte), 

empatia estética (apreciação emocional da arte), compreensão artística (apreciação cognitiva da 

arte), fascínio estético e, por último, a experiência estética como fenómeno transcendente. 

Do ponto de vista educacional, para Funch (2000), desenvolver a capacidade de apreciação artística 

cognitiva é mais importante do que facultar uma experiência momentânea de uma nova percepção. 

 

No âmbito do currículo escolar, surge alguma análise sobre os modelos de leitura das obras de arte 

baseados na crítica de arte. Neste campo, Edmund Burke Feldman (1987) defende que a análise da 

obra é sequencial e o grau de dificuldade vai aumentado, partindo do sentido mais específico para o 

mais geral, conforme esclarece no seu modelo de apreciação estética, estruturado em quatro fases: 

a descrição, a análise formal, a interpretação e o juízo. 

Segundo este autor, na Descrição o indivíduo propõe-se reconhecer o que é visível na obra; 

descrever da forma mais completa possível os objectos, os locais, as pessoas, as formas, as cores e 

as texturas; nesta fase não são relevantes juízos de valores nem ideais pessoais. A Análise Formal 

vai para além da descrição; entra-se na descoberta da relação entre os elementos visuais, como a 

cor e a forma, acumulando recursos que ajudam a interpretar, julgar e identificar o tema. Na fase da 
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Interpretação percebe-se um processo de descoberta do significado da obra, descrita e analisada, 

atribuindo-lhe várias interpretações. Na fase do Juízo o observador demonstra capacidade em 

classificar a obra e de a relacionar com outras, através da comparação técnica de estilos e géneros, o 

que requer mais conhecimentos em História de Arte. 

A arte, segundo Feldman (1987), é um factor essencial no desenvolvimento do ser humano, pois, 

para além de comunicar e transmitir uma mensagem, permite expressar uma dimensão psicológica. 

 

De acordo com Stone (1986), nos Estados Unidos da América (EUA), a apreciação artística 

focalizada na educação foi crescendo através da sua implementação nos programas escolares. Com 

o apoio da Paul Getty Foundation, foi desenvolvido o programa educativo Discipline –Based Art 

Education (DBAE)28. Este modelo, aplicado em vários museus dos EUA, adaptado a diferentes faixas 

etárias e graus de ensino, faz uma abordagem ao currículo de arte através da combinação de quatro 

disciplinas fundamentais: a produção de arte, a estética, crítica de arte história de arte. O estudo da 

arte baseado nestas disciplinas (Stone, 1986) tem como objectivo a aquisição, aperfeiçoamento do 

conhecimento, dos conceitos de arte e a compreensão dos processos utilizados pelos profissionais 

nas respectivas disciplinas. 

 

Para David Perkins (1994), o indivíduo fica enriquecido pelo acto de observar uma obra de arte e 

este processo auxilia a elaborar estruturas de pensamento. Segundo este autor a arte deve ser 

pensada, o que vai ao encontro do ponto de vista de Dewey, citado por Hein (1998): as experiências, 

além de organizadas e educativas, devem ser pensadas e não restritas ao acto de “realizar”. É 

importante desenvolver estratégias de reflexão para que o acto de pensar se efectue com tempo, 

passo a passo, de forma estruturada e organizada. Este olhar e estratégias proporcionam o 

desenvolvimento de disposições de pensamento, caso sejam aplicadas no momento de observação 

de uma obra museológica. 

Tendo como base o programa de educação em arte aplicado no DBAE, Perkins (1994) defende 

quatro disposições de olhares para observar uma obra: um olhar prolongado para dar tempo ao 

olhar; um olhar amplo e aventureiro para tornar o olhar vasto e ousado; um olhar claro e 

profundo, para tornar o olhar limpo, transparente e determinado; e um olhar organizado de modo 

a tornar o olhar estruturado. Para este autor, a arte contém particularidades que auxiliam a 

melhorar o pensamento e fomentam a possibilidade de estabelecer diferentes conexões. 

As quatro disposições de olhares tanto podem ser aplicadas ao pensamento sobre a arte como ao 

pensamento em geral. Neste sentido, também Dewey no seu livro Democracia e Educação, refere 

que “o ambiente social forma as disposições mentais e emocionais do comportamento dos 

                                                             
28 DBAE-Discipline-Based Art Education, teoria de educação em arte, desenvolvido pela Gety Center for Art Education, centrada na 

educação ministrada nas escolas. (Efland, 1990, p.253). 
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indivíduos, pois envolve-os em actividades que estimulam e fortalecem certos impulsos, que têm 

certos objectivos e que acarretam determinadas consequências” (2007: 33). 

 

Os investigadores Feldman e Perkins diferem sobre as estratégias de apreciação artística, pois o 

primeiro assume a estratégia do ponto de vista do objecto, enquanto o segundo sustenta uma 

estratégia do ponto de vista do observador. Numa obra museológica, para além de saber o que 

procurar e como, é também necessário saber como observar. 

 

 

 

Capítulo 4 - Abordagens pedagógicas em museus 

 

Na segunda metade no século XX, a sociedade sofreu várias transformações de carácter ideológico e 

sociológico, na forma de olhar para os museus. Deste modo, estas instituições devem procurar 

adequar as suas capacidades e adaptar os seus objectivos à realidade social e educativa, à 

diversidade cultural e mediática envolvente e à construção dos seus projectos (Huerta & Calle, 

2007; Kelly, 2004). De facto, o conceito tradicional de museu fechado e elitista não se revê nos 

museus actuais mais abertos à comunidade, onde se podem criar vínculos enriquecedores e 

continuados, numa relação dinâmica de oferta e de procura (Pastor, 2004). 

No conceito tradicional, a educação era entendida como uma mera transmissão de informação, em 

que o aluno não participava activamente na aquisição de conhecimentos e era considerado um 

receptor que absorvia toda a informação transmitida pelo professor (Leite & Fernandes, 2003). 

Pelo contrário, a educação baseada no construtivismo, na opinião de Dewey (2007), tinha como 

função melhorar a sociedade através de objectivos sociais e acreditava que este era um meio para a 

democracia sobreviver. O museu, numa perspectiva progressista, passou a ser visto com uma 

função social, pois oferecia condições e proporcionava aos visitantes participação, permitindo 

realizar determinadas experiências, não num sentido de experiências de aprendizagem mas numa 

perspectiva de aprendizagem de descoberta e de ensino, pelos indivíduos que realizavam essas 

experiências (H. Hein, 2000). 

Existe um consenso universal que a aprendizagem (Hein, 2006) é um processo activo, de 

envolvimento pessoal, significativamente influenciado pela experiência anterior do indivíduo, no 

domínio da cultura e do ambiente dessas aprendizagens. 

 

Como se pode observar no esquema 1, podemos considerar a aprendizagem sob dois pontos de 

vista: um, no sentido "passivo", quando o jovem/aluno aprende e funciona como um receptor 

passivo na absorção de novos conceitos e na transmissão de conhecimentos; outro, num sentido 
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"activo", quando há envolvimento activo do jovem/aluno na construção da sua aprendizagem e do 

seu conhecimento, baseado no acto de agir, de pensar sobre o mundo externo e reagir a estímulos 

(Hein, 2006). 

De acordo com as teorias educacionais, o aluno passa a ser considerado um elemento fundamental 

na participação activa da sua aprendizagem e na aquisição de conhecimentos (Hein, 2006). 

Também para Eulália Bosch29 (2002), no seu conceito de educação devem existir curiosidade e 

interrogações, caso contrário temos apenas transmissão de conhecimento. O sujeito só aprende 

com a prática e com a vivência da experiência, na opinião de Padró (2006), o envolvimento do aluno 

na construção da educação proporciona uma consciencialização da sua participação na própria 

concepção do conhecimento. Hein (1998), referindo-se ao pensamento de Dewey, defende o 

conhecimento como indissociável da acção. 

George Hein (1998), para ilustrar as teorias educacionais, concebe um esquema onde demonstra o 

cruzamento das teorias do conhecimento e da aprendizagem, definindo quatro domínios. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Teorias de Aprendizagem segundo George Hein (adaptado de Hein, 2006) 

 

                                                             
29 Entrevista a Eulália Bosch (2002), in  Presença Pedagógica, e disponível em: http://presencapedagogica.com.br/site/sistema/ 

as/enviados/PP47.pdf. 
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Também Mihaly e Hermanson (2007), na perspectiva de Dewey, sustentam que a aprendizagem se 

torna mecanizada quando é forçada ou imposta e não favorece a escolha individual, mas, pelo 

contrário, quando há interesse pessoal, motiva e abre horizontes para a concretização de novas 

aprendizagens. 

Com as teorias pedagógicas mais direccionadas para o aluno, o professor desempenha um papel 

significativo no processo de aprendizagem, uma vez que emerge como um mediador na 

comunicação e na transmissão de conhecimentos (Hooper-Greenhill, 2007). Com o aparecimento 

do serviço de educação/ serviços educativos/ departamentos de educação, a função educativa dos 

museus assume novos contornos (FalK & Dierking, 1997; Hooper-Greenhill, 2007). 

O conceito de educação, com a evolução cultural, está presente nos museus de hoje e encontra-se 

em constante transformação (Hein, 2006; Kelly, 2004; Huerta & Calle, 2007). Neste sentido, o 

museu, para se adaptar às mudanças, deve pensar em novos meios de exposição, novas abordagens 

pedagógicas, como captar a atenção do público da era da informação e desenvolver meios de 

integração de novas tecnologias. 

 

Um museu é um ambiente único e privilegiado para a realização de experiências, na opinião de 

Stone (1986), uma vez que tem a função de preservar o património cultural. Segundo a mesma 

autora, o museu é o espaço onde se encontram expostos objectos reais representantes de diferentes 

épocas históricas que ajudam a compreender o passado. Para Stone (1986), de acordo com a 

Commission for Museums for a New Century em 1984, uma experiência no museu pode ser individual 

e pessoal, mas requer a obtenção de conhecimento e um envolvimento com o mundo. 

No actual contexto cultural, as colecções do museu são memórias colectivas despertando novas 

consciências para a compreensão e o desenvolvimento da História e simultaneamente de diferentes 

culturas. Como referem Juanola e Calbó (2007;27), “a educação nos museus é uma ferramenta para 

melhorar e para conservar o património, porque o «incrementa», porque o constrói.”30 Assim, o 

museu pode proporcionar experiências de aprendizagem de experimentação complementares ao 

ensino formal. 

Segundo Verónica Sekules (2007), baseando-se no pensamento de Hooper-Greenhill, o público 

consegue relacionar-se com os objectos quando ocorre um processo de interacção entre esses 

objectos e o observador, proporcionador da existência de um processo de diálogo constante, 

construindo uma nova experiência a partir da anteriormente realizada. Para Padró (2006), a única 

forma de construir um discurso educativo é através da aprendizagem realizada com a prática e com 

a experiência vivenciada. 

Estamos certos de que são muitas as possibilidades de fazer aprendizagens através da obra 

museológica e os resultados podem ser surpreendentes. Num museu de arte, a obra pode funcionar 

                                                             
30 Tradução nossa. 
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como o centro de diversas estratégias pedagógicas (Hooper-Greenhill, 2007), permite a construção 

de narrativas com base nas cenas retratadas nos quadros, desenvolver a expressão dramática a 

partir de personagens ou de acontecimentos históricos, propiciar experiências plásticas, escrever 

poesia inspirada nas obras, criar desfiles de moda inspirados nas roupas das personagens, entre 

outras. 

Como foi mencionado e também de acordo com Adams, Falk & Dierking (2003), no modelo 

construtivista, a aprendizagem de cada indivíduo é um processo único, uma vez que cada indivíduo 

deve ser responsável pela construção do seu conhecimento através de uma estrutura cognitiva, de 

uma experiência anterior, a partir do seu interesse, motivação inserido um contexto pessoal, 

sociocultural e físico. 

Os discursos alicerçados, numa perspectiva educativa (Padró, 2006) baseada no construtivismo 

social, facilitam as práticas educativas nos museus, nomeadamente as referentes à organização do 

conhecimento, as estratégias de interpretação, as instituições e os olhares do público. 

A função educativa do museu deve ter como objectivo comunicar e transmitir informação ao 

público ou, nas palavras de Hooper-Greenhill (2007:3), proceder à “educação, interpretação e 

comunicação”. Para que esse processo seja eficaz, é necessário um trabalho de equipa entre todos 

os intervenientes no museu (Falk e Dierking, 1997; Hooper-Greenhill, 2007; Padró, 2006). 

Segundo Pillar (2002), quando se passa do patamar do olhar para a fronteira do ver, concretiza-se 

um processo de leitura e de reflexão, começa-se a perceber o objecto e a relação deste com o 

simbolismo que lhe dá significado. O significado está relacionado com o sentido dado às relações 

estabelecidas entre as próprias experiências e o que se observa. A construção de significados 

depende do conhecimento dos visitantes, da sua capacidade de compreensão e da atitude perante 

as experiências realizadas no museu, contribuindo para o incremento da apreciação estética e 

criativa e facilitando a transformação ou uma mudança de pensamento significativa. 

 

J. Falk e L. Dierking (1997) no seu estudo sobre o tipo de público frequentador de museus, 

questionaram as motivações objectivas de visita ao museu. Este estudo foi baseado no modelo de 

experiência interactiva (The Interactive Experience Model) e pretendia quantificar a relevância 

dessas visitas em termos psicológicos, antropológicos e sociológicos. Como se observa no esquema 

2, a abordagem foi baseada em três contextos: a) o contexto pessoal, em que o visitante do museu é 

único; incorpora várias experiências e conhecimentos; apresenta diferentes graus de experiências e 

de conhecimento sobre o conteúdo e estrutura do museu; cada visitante tem vários interesses, 

motivações e objectivos; b) o contexto social, as visitas ao museu decorrem em determinado 

contexto; o visitante é influenciado pelo grupo em que está inserido, com quem vai ou na interacção 

estabelecida com o pessoal do museu; c) o contexto físico inclui a arquitectura e ambiente do museu, 
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assim como os seus objectos; o comportamento do visitante perante o objecto observado e a 

memórias a ele associadas. 

 

 

                          Esquema 2- Modelo de Experiência Interactiva (adaptado de Falk & Dierking, 1997) 

 

 

Cada um dos contextos é continuamente construído pelo visitante e a sua interacção contribui para 

a criação de experiências. Como vimos anteriormente, a construção de uma aprendizagem baseada 

numa experiência poderá variar consideravelmente dependendo contexto social, cultural e físico 

em que foi realizada (Falk & Dierking, 2000). Qualquer um destes contextos pode revelar-se mais 

ou menos importante no decorrer da visita. 

 

Depois de utilizarem este modelo durante cerca de uma década, Falk & Dierking (2000) 

consideraram-no incompleto por sentirem a necessidade de uma quarta dimensão – o tempo. Do 

seu ponto de vista, a experiência no museu para a compreensão e concretização de uma 

aprendizagem requer tempo, pelo que o modelo passou a designar-se modelo de aprendizagem 

contextual (Contextual Model of Learning). Era baseado na interacção dos três contextos acima 

referidos aos quais se junta o novo factor, tempo. Estes autores defendem que o indivíduo vai 

adquirindo conhecimento e a aprendizagem se desenvolve ao longo do tempo, como se pretende 

representar no esquema seguinte: 

            

 

Esquema 3- Modelo de Aprendizagem Contextual (adaptado de Falk & Dierking, 2000) 
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Além das abordagens anteriormente descritas é também importante conhecer como são avaliadas 

as aprendizagens realizadas nos museus e como se concretizam. J. Falk, L. Dierking & Mariana Adms 

desenvolveram uma proposta pedagógica no sentido de determinar como uma experiência 

específica aprofunda o conhecimento ou altera o grau de mudança na aprendizagem do indivíduo. 

Na proposta Personal Meaning Mapping (Adams, Falk & Dierking, 2003), baseada na teoria 

metodológica do construtivismo, o foco de interesse situa-se na constatação da possibilidade de 

haver uma mudança na aprendizagem. Pretende-se avaliar e perceber como se verifica essa 

alteração ou modificação, que grau de compreensão e de aprendizagem subsistem em cada 

indivíduo, quando se constroem significados. Isto é, se uma experiência corresponde melhor a uma 

grande mudança e se a qualidade de experiências de aprendizagem influencia e muda as pessoas 

(Adams, Falk & Dierking, 2003). 

Vários têm sido os estudos sobre as estratégias metodológicas a aplicar aos visitantes dos museus, 

no sentido de desenvolver aprendizagens e conhecimentos, seja em situação de visita, integrada em 

grupos escolares e outros, ou individualmente, como foi se verifica no programa VTS desenvolvido 

por Abigail Housen e Philip Yenawine ou no modelo DBAE aplicado e experimentado por Perkins no 

Getty Center for the Education in the Arts. 

 

 

 

 

Capítulo 5 - Educação formal e não formal 

 

A educação é um conceito com múltiplos significados conforme o tempo e a sociedade. No entanto, 

os diferentes dicionários de língua portuguesa apresentam como significados e acções mais 

consensuais o acto ou efeito de educar31 ou de se educar32, ou a acção de formar, de instruir, forma de 

compreender e de pôr em prática essa formação, conjunto de conhecimentos intelectuais33, ou ainda, o 

acto ou processo de educar, preparação, aplicação de métodos próprios para assegurar a formação e o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano34. 

 

                                                             
31 VV AA (2006). Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Texto Editores LDA, Col. Universal, p. 556. 
 
32VV AA (2001). Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo. I Vol., p. 1331. 
  
33 VV AA (1997). Nova Enciclopédia Larousse. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 8, p. 2481. 

 
34 VV AA (2003). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates, p. 3160.  
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Na opinião da filósofa Hannah Arendt35, “a educação é uma das actividades mais elementares e mais 

necessárias da sociedade humana” (2000:37). Ora, também o sistema educativo português aponta 

para esse aspecto, de acordo com os princípios gerais:  

(…) a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista (…) aberto ao diálogo 

e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o 

meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva” 36 (LBSE, 

1986). 

Quando falamos de educação em geral e de acordo com Isabel Chagas (1993), investigadora e 

professora no Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, interessa aqui distinguir duas 

noções: a educação formal, caracterizada por ser ministrada em instituições como as escolas ou 

universidades, é organizada e estruturada por conteúdos programáticos, sequenciados e agrupados 

em diferentes disciplinas. Esses conteúdos evoluem e vão aumentando de grau de dificuldade em 

função dos diferentes níveis de ensino, conforme os alunos que frequentam essas instituições. A 

educação não formal ocorre fora da instituição escolar e pode ser desenvolvida pelos museus ou 

outras instituições culturais, cuja função é a organização de acontecimentos culturais destinados a 

diferentes públicos. Desenvolve-se de forma aprazível, num ambiente agradável, em função dos 

interesses do indivíduo (Chagas, 1993). 

A escola, no sentido clássico, segundo Leite & Fernandes (2003), privilegia o ensino e não a 

aprendizagem, uma vez que valoriza essencialmente a transmissão do conhecimento através da 

palavra. Na comunicação entre professor e aluno existe uma relação de hierarquia assumindo o 

aluno uma atitude passiva, enquanto o professor dirige e transmite o conhecimento do programa 

curricular, através de uma planificação de conteúdos rigorosa, o que se traduz numa aprendizagem 

receptiva (Marques, 2000).37 

Este conceito é reforçado por Hein (1998) quando refere que a escola promove a educação formal e 

a considera como um ensino específico estruturado por uma hierarquia curricular, usualmente com 

regras de frequência, sujeita a horários lectivos, com alunos distribuídos por turmas. Estas são 

condições ideais para se verificar o sucesso de aprendizagem; há lugar a uma certificação do aluno 

com o objectivo de quantificar ou qualificar a aquisição de conhecimentos e o grau de ensino. 

Outras instituições, tais como os museus, oferecem, habitualmente, educação não formal, não 

sujeita obrigatoriamente a um currículo específico fixo; não existe progressão por níveis de ensino, 

                                                             
35 Hannah Arendt nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1906, tornando-se cidadã norte-americana em 1951. Foi professora na  

Califórnia, Princeton, Columbia e Chicago e professora catedrática na Graduate Faculty of the New School for Social Research. Recebeu o 
prémio Guggenheim Fellowship, em 1952, e o Annual Arts and Letters Grant do National Institute of Arts and Letters, em 1954.. In 
ARENDT, Hannah (2006). Entre passado e o futuro: oito exercícios sobre o pensamento político. Lisboa: Relógio D’Água. 

 
36 Ponto 5, do art.º 2º, da Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
 
37Marques, R.. Dicionário Breve da Pedagogia, Acedido em 2011. Disponível em http://www.slideshare.net/Hemeter/dicionrio-breve-de-

pedagogia.  
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normalmente não é de frequência obrigatória, sendo que, no final de uma visita, raramente é 

certificada a aquisição de conhecimentos (Hein, 1998). 

Nos nossos dias o currículo deve ter uma estrutura de orientação e de apoio à aprendizagem dos 

jovens, tendo como finalidade proporcionar o desenvolvimento cognitivo dos mesmos, no sentido 

de os tornar cidadãos responsáveis e participativos para além de alunos com sucesso. 

 

Nos finais da primeira metade do século XX, segundo Allard & Lefebvre (2001), nos meios 

educativos mais convencionais, como as escolas, colégios e universidades, os conteúdos educativos 

e os métodos utilizados para a aprendizagem sofreram uma transformação radical. 

Vários foram os pedagogos que dedicaram o seu trabalho à educação, contribuindo para a mudança 

e para o desenvolvimento de uma pedagogia construtivista, dos quais destacamos Dewey e Freinet. 

Segundo Antunes (2001), estes pedagogos afastaram-se do conceito de educação tradicional, 

baseado apenas no desenvolvimento das competências intelectuais dos alunos, numa visão 

meramente de educação instrutiva, para passar a um processo de educação de aprendizagem. Para 

estes investigadores a educação não se devia limitar a um espaço físico e temporal delimitado, mas 

ser vivenciada e vista como um projecto prático mais envolvente, centrado na partilha de 

competências, conhecimentos e valores ao longo da vida. De acordo com o pensamento destes 

pedagogos (Antunes, 2001), a escola não é um mundo meramente intelectual e contemplativo, mas 

é um mundo de trabalho e de acção concreta na sala de aula, que desta forma pode proporcionar 

aos alunos o conhecimento prático como meio de desenvolvimento integral. 

As instituições abriram-se à comunidade de modo a proporcionarem meios para a conceptualização 

de um ensino assente numa aprendizagem permanente (Allard & Lefebvre, 2001). Deste modo, a 

educação é encarada como um processo contínuo e ao longo da vida, denominado por ensino não 

formal, que surge paralelamente ao processo de aprendizagem na escola - ensino formal. Como 

refere Canário (2006), num artigo da revista NOESIS, é importante reconhecer os processos não 

formais da aprendizagem, sem negligenciar a pertinência da escola e de situações práticas de 

ensino. Este autor reforça o facto de o ensino formal ser um meio, entre outros, propício à 

aprendizagem do indivíduo. A escola poderá melhorar e enriquecer se conseguir aprender com as 

experiências educativas em contextos exteriores de cariz não formal. Para Canário (2006), é 

necessário ter uma visão mais abrangente de educação: não é importante saber mais, mas é 

imperioso construir um saber pertinente. Na opinião de Antunes (2001), ensinar pressupõe 

orientar e conduzir os alunos a integrar o novo conhecimento no conjunto dos que já possuem, para 

posteriormente o aplicarem em novas situações e contextos. 

 

O processo de aprendizagem é mais importante do que o processo de ensino e, segundo Hooper-

Greenhill (2006), a teoria construtivista baseia-se no facto de o conhecimento ser construído 
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através da participação activa do indivíduo. Também para Simons, Van der Linden & Duffy, citados 

por Haanstra Folkert (2003), as teorias de aprendizagem construtivista proporcionam ao indivíduo 

a construção do seu conhecimento ao tentar compreender e interpretar fenómenos, embora cada 

pessoa apresente diferentes meios de percepcionar e processar essa informação. A capacidade que 

cada um tem de construir aprendizagens fica dependente dos conhecimentos anteriormente 

adquiridos, da variante afectiva e emocional estabelecida, que, no seu conjunto, têm um papel 

importante neste processo. 

 

 

 

 

Capítulo 6 - Educação artística na escola e no museu 

 

Como já referimos, segundo as pedagogias construtivistas, a aprendizagem decorre das 

experiências vividas e experimentadas pelo indivíduo. Assim, é importante desenvolver nos alunos 

capacidades para adquirirem um pensamento crítico e reflexivo (Vieira, 2000), que lhes permita 

superarem dificuldades, quando se depararem com situações novas. Conseguir reflectir e resolver 

problemas é essencial para o processamento e utilização de informação e saber decidir sobre vários 

aspectos (Vieira, 2000), sejam eles de caracter social, humano, ético ou envolvendo outros valores. 

A educação e a formação são consideradas como o melhor investimento (Nadal & Xavier, 1999) 

numa sociedade globalizada e a formação ao longo da vida permite a constante explanação de 

saberes e competências. 

De acordo com as competências específicas da disciplina de Educação Visual (EV), o método de 

resolução de problemas ajuda e contribui para o desenvolvimento da percepção estética na 

concepção de objectos plásticos. Ao professor cabe também um papel significativo na orientação e 

mediação da comunicação, proporcionar (Hooper-Greenhill, 2006) um bom ambiente para 

aprendizagem e facilitar a construção de conhecimento por parte do aluno. 

Nas escolas, o projecto educativo deve facultar aos alunos, através de actividades de 

enriquecimento curricular, “a frequência opcional de actividades lúdicas e culturais com incidências 

nas áreas artísticas, desportivas e científicas e tecnológicas, de modo a fazer a ligação da escola ao 

meio onde se insere e, desta forma, contribuir para uma educação de âmbito europeu”38, conforme 

o expresso no artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 18/2011 de 2 de Fevereiro. 

Também no âmbito da educação artística, o Currículo Nacional do Ensino Básico diz que ao aluno, no 

sentido de fortalecer a sua identidade pessoal e social, devem ser proporcionadas vivências de 

                                                             
38  Decreto-Lei N.º 18/2011, publicado em Diário da República, I Série - N .º 23 - 2 de Fevereiro de 2011, p. 665. 
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aprendizagens diversificadas no sentido de contribuírem para o desenvolvimento das competências 

artísticas (DEB, 2001). Este currículo foi recentemente alterado pelas Metas Curriculares39, 

homologadas pelo Despacho n.º 10874/2012 de 10 de Agosto, nas quais é referido que na disciplina 

de Educação Visual devem ser realizadas actividades e experiências sistematizadas para 

desenvolver nos alunos a curiosidade, a imaginação e a criatividade. Baseando-se nestes aspectos 

“as metas pretendem estimular um universo de conhecimentos abrangentes, incentivar a 

assimilação em rede, (…) permitindo alcançar uma educação em que o conhecimento circula, 

progride e se difunde” (Rodrigues, 2012:13). Referem ainda: “as metas de educação visual 

sustentam um ensino em que a ampliação do conhecimento é um dos factores diferenciadores. 

Proporcionam o enriquecimento de conteúdos, que, no contexto cultural, dizem respeito a crenças, 

costumes e hábitos adquiridos pelo Homem como membro da sociedade…” (Rodrigues, 2012:13). 

 

À educação artística, apesar de se reflectir com grande importância na aprendizagem individual, 

pela abrangência no cruzamento de saberes e por englobar várias vertentes, no currículo escolar, 

ainda não lhe é atribuída a carga horária semanal adequada. A constante alteração curricular e 

correspondente redução horária nas disciplinas da vertente artística, ao longo de toda a 

escolaridade, não contribui para o reforço da prática do ensino artístico para o qual é necessário 

tempo, continuidade, condições físicas, materiais e equipamentos (Nadal & Xavier, 1999). 

Vários têm sido os estímulos e alertas nacionais e internacionais sobre a importância da educação 

artística numa sociedade cada vez mais globalizante. Exemplo disso são as recomendações e 

pareceres emanados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), bem como conferências mundiais 

sobre o tema. 

Na 1.ª Conferência Mundial de Educação Artística, realizada em Lisboa, em 2006, organizada por 

iniciativa da UNESCO, foram delineadas recomendações sobre o ensino artístico, que reforçaram o 

conceito da educação artística por contribuir “para uma educação que integra as faculdades físicas, 

intelectuais e criativas e possibilita relações mais dinâmicas e frutíferas entre educação, cultura e 

arte” (2006:5). Também na 2.ª Conferência Mundial de Educação Artística, realizada em Seoul, em 

Maio de 2010, organizada pelo mesmo organismo, foi corroborada a importância da educação 

artística para todos, com destaque para a dimensão social e cultural (Brederode Santos, et. al., 

2013)40. Na mesma conferência, além da consolidação dos princípios e dos objectivos prosseguidos 

pela UNESCO, foram determinados rumos para o desenvolvimento da educação artística, de modo a 

                                                             
39 Metas Curriculares Educação Visual, para o ensino básico 2.º e 3.º Ciclo, realizadas pela equipa de educação visual, coordenada por 

António da Cruz Rodrigues, 2012. 
 
40 Recomendação n.º1/2013, sobre Educação Artística, emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, publicadas em Diário da 

República, II série,-Nº 19-28 de Janeiro de 2013, p-4270. 
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garantir que “a Educação Artística é acessível enquanto componente fundamental e durável da 

renovação qualitativa da educação” (Brederode Santos, et. al. 2013)41. 

 

Também Juanola e Calbó (2007) defendem que a educação artística oferece uma reflexão sobre a 

multiplicidade de olhares, a interacção e o intercâmbio entre as diferentes formas de ver. O que é 

artístico pode ser sempre uma visão estética, criativa, crítica, objectiva, analítica e sintética, 

convergente ou divergente. Para estes autores, “a educação nos museus pode ser sempre educação 

artística e para a vida (…) porque a educação artística ocupa-se da aprendizagem da percepção, (…) 

da criação (…) e da crítica” (2007:27). 

Actualmente, a aprendizagem não está limitada às instituições convencionais, há uma maior 

consciência para se efectuar e ser adquirida ao longo da vida do indivíduo. Isso implica fazer 

aquisições de novos saberes e realizar experiências enriquecedoras recorrendo aos conhecimentos 

já existentes (Allard & Lefebvre, 2001). 

Os museus podem ser excelentes espaços (Hein, 1998) onde os alunos e adultos, em geral, têm a 

oportunidade de aprender a construir significados e podem desenvolver experiências variadas. 

A educação nos museus de arte durante o século XX foi influenciada pela teoria educativa e estética 

elaborada por Dewey, relativamente ao modo de ver e pensar. Este pedagogo considera dois pontos 

relevantes para o poder do museu pelas experiências aí realizadas: no primeiro ponto, defende que 

as rotinas não são estimulantes para uma experiência, pois não é suficiente só fazer, ou realizar a 

tarefa, é essencialmente necessário pensar; no segundo ponto, não é satisfatório que alguma 

experiência seja apenas interessante ou vivenciada, deve ser, principalmente, estruturada e 

educativa (Hein, 1998). De acordo com Chagas (1993) os novos museus têm a função de estimular a 

curiosidade dos visitantes, jovens/alunos e, paralelamente ao ensino formal ministrado nas escolas, 

desenvolver o ensino e a aprendizagem numa modalidade não formal. 

  

                                                             
41 Ibidem. 
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PARTE III – CONCURSO “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU…” 

 

 

Nesta parte, procuramos fazer uma abordagem ao funcionamento do concurso, compreender como 

a participação dos alunos nas diferentes edições os influenciou ou não, no seu crescimento pessoal 

e cultural, tornando-os cidadãos mais informados e participativos. Pretendemos responder às 

questões enunciadas no sentido de analisarmos se as aprendizagens realizadas com esta 

experiência alteraram consciências, de modo a preparar, no futuro, cidadãos mais responsáveis e 

despertos para a conservação e preservação do património, a compreenderem o seu passado 

histórico e cultural, a entender melhor o ambiente que os rodeia e a adquirir conhecimento e 

desenvolvimento do sentido crítico. 

 

 

 

 

Capítulo 7 - Descrição do concurso 

 

Através de despacho ministerial foi nomeado um grupo de trabalho para estudar as relações entre 

educação e cultura, coordenado pelo Doutor Jorge Barreto Xavier. O concurso resultou de propostas 

e recomendações indicadas no relatório elaborado por este grupo, baseadas nas actividades e no 

desenvolvimento de projectos-piloto inovadores em parceria com instituições museológicas.  

No boletim trimestral da RPM de Setembro de 2005, foi publicado um artigo sobre o concurso “A 

MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU…”, onde se menciona: 

Com a realização deste concurso pretende-se incentivar os professores e alunos a adoptarem 

metodologias de trabalho continuado com os museus, no sentido de construírem uma interacção 

permanente para troca de informação e de recurso que sirvam de motivação ao conhecimento, 

apropriação e reinterpretação criativa de motivos museológicos de património nacional, e que os 

trabalhos a realizar tenham reflexos positivos ao nível das aprendizagens escolares em contexto 

disciplinar ou interdisciplinar (RPM, 2005:4). 

 

Foram estabelecidos protocolos de colaboração entre as entidades promotoras do concurso, ME e 

MC, inicialmente representados pelo Director42 da DGIDC e pelo Director43 do IPM/IMC, 

automaticamente renováveis, caso não fossem denunciados por qualquer das partes, com o prazo 

de 90 dias de antecedência. Com a integração de palácios e monumentos no concurso, foi celebrado 

                                                             
42 Cargo de nomeação política, sujeito a alteração ou substituição decorrente de alterações verificadas nos órgãos governamentais. 
 
43 Idem. 
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um novo documento entre a DGIDC, o IMC e o IGESPAR, sendo este representado também pelo seu 

Director. 

Nestes protocolos são referidos, por um lado, os objectivos do ensino básico segundo a Lei de Bases 

do Sistema Educativo44: garantir a formação geral dos indivíduos, permitir o desenvolvimento de 

aptidões, capacidade de raciocínio e criatividade, sensibilidade estética, sentido moral e 

nomeadamente, proporcionar aos alunos do ensino secundário os conhecimentos indispensáveis ao 

desenvolvimento do pensamento estético e cultural, de forma a progredirem na sua expressão 

artística. Por outro, as leis orgânicas45 dos institutos afectos ao concurso referem a importância em 

promover, valorizar, preservar, conservar e divulgar o património cultural, arquitectónico e 

arqueológico e, como agentes da identidade da memória colectiva e individual, disponibilizar 

publicamente os testemunhos de âmbito cultural, numa perspectiva artística e como fonte de 

fruição estética e simbólica. 

Neste sentido, a escola é um factor de maior importância por ser considerada uma entidade 

dinâmica e interactiva em que alunos e restante comunidade escolar apostam numa educação de 

qualidade, ao privilegiarem a valorização da identidade cultural46 (ME; MC, 2003). Os dois 

ministérios, através de acções conjuntas, procuraram sensibilizar professores, alunos e jovens para 

o património cultural português e para as diferenças que o caracterizam como a sua identidade 

cultural47.  

Considerando a interacção frequente entre espaços culturais, tais como museus, e o envolvimento 

dos professores em projectos culturais, os ME e MC entenderam manter esta cooperação entre as 

duas entidades com acções regulares e continuadas, através da implementação de um projecto 

específico. No cumprimento dessa intenção, as duas instituições aprovaram O Programa de 

Promoção de Projectos Educativos na Área da Cultura, regulamentado pelo Despacho Conjunto n.º 

834/2005 de 4 de Novembro, a fim de desenvolver projectos em espaços escolares e culturais, com 

a função de estabelecer parcerias entre a área da educação e a área da cultura. Para a concretização 

destes projectos foi ponderada a necessidade de recrutamento de docentes para integrarem o 

serviço educativo dos museus, a fim de apoiarem e desenvolverem actividades curriculares e 

extracurriculares48. Para rentabilizar recursos humanos, nomeadamente os docentes em situação 

de ausência da componente lectiva, foi publicado o Despacho Conjunto n.º 1053/2005, de 7 

Dezembro, o qual permitia o recrutamento destes profissionais para desempenharem funções 

                                                             
44 Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. LBSE. 
 
45 Decreto-Lei n.º 97/2007, p. 1929. Lei orgânica do IMC. Decreto-Lei n.º 96/2007, p. 1924, Lei orgânica do IGESPAR , ambos publicados 

em 29 de Março. 
 
46 Despacho Conjunto n.º 1062/2003 de 27 de Novembro, p. 17 701. 
 
47 Idem. 
 
48 Idem, ibidem. 
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pedagógicas. Posteriormente, caso houvesse interesse de ambas as partes, poderiam ficar 

integrados nos quadros do Ministério da Cultura, mas para isso seria necessário dar cumprimento 

legal a requisitos específicos. 

 

Os alunos envolvidos no desenvolvimento destes projectos deveriam deslocar-se das escolas aos 

espaços culturais, pelo menos uma vez por ano, sem daí advir perturbações no funcionamento das 

actividades curriculares. No Programa de Promoção de Projectos Educativos na Área da Cultura, 

anteriormente referido, são descritos os modelos de programas educativos a desenvolver nesses 

espaços, de modo a existir uma: 

interacção entre museus, palácios, monumentos, sítios arqueológicos, equipamentos culturais e 

escolas, designadamente no planeamento e execução de acções regulares e continuadas de parceria e 

colaboração com interesse mútuo e também no desenvolvimento e reforço do projecto “A MINHA ESCOLA 

ADOPTA UM MUSEU, UM MONUMENTO….“ (ME-MC, 2005: 15 514) 49 

 

Tendo em conta todos estes pressupostos, o ME representado pela DGIDC, conjuntamente com o 

MC, representado pelo IPM, em conjugação com os museus pertencentes à RPM, promoveram a 

nível nacional, no ano lectivo 2005/2006, a 1.ª edição do concurso “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM 

MUSEU...”, como se representa no esquema 4. O concurso, para além de dar a “conhecer”, pretendia 

“também divulgar estratégias pedagógicas e modos de abordagens de testemunhos dos museus, em 

articulação com os conteúdos e objectivos definidos nos programas educativos, que possam servir 

de suporte ou sugestão aos educadores e animadores” (DGIDC/IPM).50 Segundo os seus 

promotores, propunha-se também desenvolver e reforçar a cooperação entre as escolas e os 

museus, sendo os trabalhos escolares resultantes desta colaboração objecto de avaliação e de 

atribuição de prémios. Esta cooperação entre escola-museu refere-se ao trabalho realizado pelos 

diferentes intervenientes: 

a) os museus, na selecção e preparação de “a peça/obra museológica” a adoptar pelos alunos e 

professores; 

b) os professores, na preparação e de integração dos conteúdos curriculares; 

c) os alunos, na interpretação e recriação das leituras realizadas dessas obras. 

                                                             
49 Conforme expresso no artigo 4.º, do Despacho Conjunto n.º 834/2005 de 4 de Novembro, p. 15 514. 
 
50 Citado da publicação on-line, tanto na website do Ministério da Educação-DGIDC como na website do IPM, referente à 1.ª edição do 

concurso através dos endereços http://www.dgidc.min-edu.pt e http://www.ipmuseus.pt, consultados em 05-04-2008. 
 

http://www.dgidc.min-edu.pt/
http://www.ipmuseus.pt/
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                     Esquema 4 – Estrutura inicial do concurso (H. Feio, 2014) 

 

 

Descrevemos agora as linhas orientadoras do concurso indicadas no regulamento, comuns a todas 

as edições estudadas. 

O concurso apresenta como objectivo principal “estimular o conhecimento da realidade 

museológica nacional, através do contacto das escolas com os museus que integram a RPM e 

consequente sensibilização para a conservação, protecção e valorização do património cultural.” 

(DGIDC/IPM, 2005:1). Nesse sentido e segundo o regulamento, as escolas deviam elaborar 

trabalhos baseados nos testemunhos dos acervos dos museus. Para a concretização destes 

trabalhos, os alunos deveriam adoptar um museu, preferencialmente na sua proximidade 

geográfica, do qual seleccionavam uma peça/obra museológica. 

O museu fornecia as memórias descritivas e imagens dos testemunhos que iriam ser adoptados 

pelos candidatos, as quais se encontravam também divulgadas na página web dos promotores, 

nomeadamente do IPM/IMC e da DGIDC. 

Seguidamente, os professores responsáveis pelos grupos de alunos contactavam o serviço 

educativo dos museus adoptados e, nalguns casos, planeavam o trabalho em conjunto. Dessa 

planificação/programação fazia parte uma ou mais visitas ao local, no sentido de construir um 

diálogo e um certo envolvimento com a peça/obra museológica adoptada. 
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Esquema 5 – Elementos estruturantes para a concepção inicial 

dos projectos a concurso (H. Feio, 2014) 

 

 

Esquema 6 - Elementos estruturantes para a concepção inicial 

dos projectos a concurso após a 4ª edição (H. Feio, 2014) 

 

Na escola, em contexto de sala de aula, os alunos desenvolviam os seus projectos, que 

posteriormente seriam sujeitos a uma avaliação por um júri específico, da qual resultava a 

atribuição de prémios ou de menções honrosas. Os trabalhos premiados eram expostos num museu 

designado pelo IPM/IMC. 

Neste concurso não existia a possibilidade de se candidatarem com trabalhos individuais, mas era 

permitido participarem alunos de uma turma ou da escola, em grupos de cinco, no máximo. Os 

professores podiam ser responsáveis por um ou mais grupos de uma ou mais turmas da escola e os 

trabalhos sob a mesma orientação deveriam ser enquadrados nas diferentes áreas/domínios, de 

modo a proporcionarem abordagens mais diversificadas e evitarem a repetição de trabalhos sobre 

o mesmo testemunho. 

Conforme se encontra exposto no regulamento do concurso, a participação das escolas e dos alunos 

foi definida por categorias, de acordo com os graus de ensino existentes no sistema de ensino e por 

diferentes áreas ou domínios de trabalho, como indicamos no esquema seguinte. 

 

                        

 

Esquema 7 – Ciclos de ensino / faixa etária (H. Feio, 2014) 
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1.ª 
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3.ª 

3.º CICLO 

5.ª 
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A 5.ª categoria surge na 3.ª edição, em 2007/2008, uma vez que, até então, as escolas com estes 

alunos concorriam enquadradas na 1.ª categoria. Na sequência de terem sido sempre premiados 

nas edições anteriores, acabaram por lhes ser atribuída uma categoria própria. 

De acordo com a natureza dos trabalhos a apresentar a concurso, foram definidas áreas/domínios, 

comuns a todas as categorias, indicados no seguinte esquema. 

 

                      

 

Esquema 8 – Áreas ou domínios comuns a cada categoria para produção dos trabalhos dos alunos (H. Feio, 2014) 

 

 

Para participar neste concurso era necessário cumprir determinados requisitos e procedimentos 

reflectidos nos regulamentos de cada uma das edições. Assim, os professores responsáveis pelo 

projecto de candidatura deveriam inscrever-se através do preenchimento de uma ficha de inscrição 

(Anexo H) disponível on-line, na qual deveria constar a apresentação da proposta de trabalho e 

resumo do objecto a realizar, o nome da escola, designação do museu, nome do professor 

responsável, nomes dos alunos correspondentes a cada grupo, ano de escolaridade, categorias e 

áreas/domínios de trabalho definidas pelo regulamento, endereço da escola, contacto telefónico, 

endereço de electrónico. 

 

A partir da 4.ª edição aligeirou-se o procedimento com as alterações implementadas relativas ao 

processo de inscrição e de entrega de trabalhos, que passaram a ser efectuadas on-line (Anexo H), 

através do preenchimento directo do formulário específico no endereço www.dgidc.min-edu.pt. 

Alguns dos elementos apresentados no momento da inscrição, reforçados com outras indicações, 

para actualização de dados, passaram a ser efectuados no acto de entrega dos trabalhos. As fichas 

de inscrição ou de entrega de trabalhos só seriam aceites se assinadas pelos órgãos de gestão das 

escolas e pela direcção do museu. 

ÁREAS 

DOMÍNIOS 

ARTES VISUAIS 

PRODUÇÃO 
ESCRITA/TEXTO 

ARTES 
PERFORMATIVAS 

MULTIMÉDIA 

VÍDEO 

FOTOGRAFIA 

http://www.dgidc.min-edu.pt/
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As escolas poderiam candidatar-se a um museu pertencente exclusivamente à RPM e 

preferencialmente próximo, no sentido de divulgar e promover o património local. 

Com o alargamento do concurso a outro património as escolas puderam adoptar também um dos 

palácios tutelados pelo IMC ou um dos monumentos pertencentes ao IGESPAR, passando a 

designar-se “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU, UM PALÁCIO, UM MONUMENTO…”, como se demonstra 

no esquema 9. 

 

                              

 

Esquema 9 – Estrutura do concurso a partir da 4.ª edição (H. Feio, 2014) 

 

 

Foi também a partir da 4.ª edição que os trabalhos finais deveriam ser realizados em formato 

digital e enviados para o endereço aminhaescolaadopta@dgidc.min-edu.pt, acompanhados dos 

documentos fornecidos pelo museu/palácio/monumento e pela escola. 

Após a concretização dos trabalhos e no seu prazo de entrega, os professores responsáveis 

deveriam apresentar, em formato digital, a declaração assinada pela direcção do 

museu/palácio/monumento, bem como outra assinada pelo órgão de gestão da escola, validando o 

trabalho apresentado. Além destes documentos, era necessário ainda enviar a memória descritiva e 

uma cópia da imagem do testemunho/obra/peça museológica adoptada, fornecida pelo 

museu/palácio/monumento. Neste momento o professor poderia actualizar os dados dos alunos, 

apresentar a descrição de todo o processo de concretização do trabalho, indicando as fases mais 

importantes, a metodologia utilizada, as fontes de pesquisa e o modo de articulação com os 

conteúdos curriculares. 

A entrega dos trabalhos era efectuada em mão ou enviada para os endereços postais e electrónicos 

indicados pelos promotores. Os trabalhos realizados em vídeo seriam colocados numa plataforma 

CONCURSO 

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

ESCOLA 

PROFESSOR 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

MUSEUS 

PALÁCIOS  

MONUMENTOs  

mailto:aminhaescolaadopta@dgidc.min-edu.pt
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electrónica (www.youtube.com) e comunicado aos promotores o respectivo link. Só os trabalhos 

tridimensionais poderiam ser entregues em mão ou enviados por correio para o endereço do IMC. 

Para compreender e avaliar o processo de execução, o júri tinha de proceder à análise da produção 

destes trabalhos, baseando-se na descrição das fases de trabalho, na metodologia usada e fontes de 

pesquisa enviadas pelo professor. Deveria ter-se em conta também a referência da informação 

técnica dos museus e dos professores orientadores. Nesse sentido foram criados critérios de 

apreciação baseados na originalidade, criatividade, domínio da técnica utilizada, qualidade de 

apresentação e formas de articulação com os conteúdos curriculares (DGIDC e IPM/IMC, 2005). 

 

A apreciação e análise técnica dos trabalhos era da responsabilidade de um júri constituído por três 

especialistas das diferentes áreas de trabalho e por representantes das instituições promotoras do 

concurso. A constituição do júri foi sofrendo alterações de edição para edição, nomeadamente o 

número de elementos das instituições (DGDIC e IPM/IMC), embora alguns tivessem permanecido 

desde a 1.ª edição do concurso. Para cada uma das categorias o júri atribuía prémios e menções 

honrosas aos alunos, aos professores e às escolas. 

 

Os prémios encontravam-se diferenciados quer se tratasse de grupo de alunos, professor ou escola: 

- Prémio Grupo - Um livre-trânsito familiar para cada aluno, para acesso aos museus da RPM na 1.ª 

edição e nas seguintes nos museus tutelados pelo IPM/IMC, válido por dois anos, livros na 1.ª 

edição do concurso, material didáctico a partir da 2.ª edição e um “cheque brinde”, vale de compras 

nas lojas dos museus do IMC (IPM). Este vale foi atribuído no valor de 100€ por aluno na 1.ª edição, 

e posteriormente no valor de 20€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Prémio Professor – Um livre-trânsito familiar, tal como os dos alunos, para acesso aos museus da 

RPM e IPM/ IMC, válido por dois anos, e livros. 

                                                             
51 Cheque brinde ou vale de compras atribuído aos alunos premiados, amavelmente cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes 

Pinto. 

  

    

 

Figura 1 – Cheque brinde ou vale de compras atribuído aos alunos premiados (Fonte: IMC)51 

http://www.youtube.com/
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-Prémio Escola – Na 1.ª edição, uma biblioteca de arte; posteriormente livros de arte e material 

didáctico. 

 

De acordo com os regulamentos do concurso da 4.ª e da 5.ª edição, o livre-trânsito e o vale de 

compras passavam a abranger os monumentos do IGESPAR. Nestas edições fazia-se ainda 

referência aos prémios poderem ser “enriquecidos pela contribuição de organizações ou entidades 

que, oportunamente, se associem à iniciativa”. (DGIDC, IMC, IGESPAR, 2008:6; 2010:6). 

A cada aluno premiado é entregue também um diploma de participação onde se encontram todos 

os dados referentes ao prémio. 

 

 

 

Figura 3 – Diploma entregue a cada um dos alunos premiados (Fonte: IMC)53 

 

A entrega de prémios e a exposição dos trabalhos premiados realizavam-se anualmente no dia 18 

de Maio, Dia Internacional dos Museus, no espaço de um museu/palácio pertencente ao IMC (IPM), 

                                                             
52 Cartão livre-trânsito atribuído aos alunos e professores premiados, amavelmente cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes 

Pinto. 
 
53 Diploma de participação atribuído aos alunos premiados, amavelmente cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto. 

    

 

     Figura 2 – Cartão livre-trânsito atribuído aos alunos e aos professores premiados (Fonte: IMC)52 
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com excepção para a 3.ª edição, efectuada a 19 de Junho. Cada uma das edições acolheu a exposição 

em diferentes museus, sendo que a 1.ª edição foi acolhida pelo Museu Nacional Soares dos Reis, no 

Porto, a 2.ª edição pelo Museu Nacional do Teatro, em Lisboa, a 3.ª edição pelo Palácio de Queluz, a 

4.ª edição pelo Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e a 5.ª edição pelo Museu Nacional 

Machado de Castro, em Coimbra. As exposições foram inauguradas com a presença, sempre que 

possível, dos alunos premiados, dos respectivos professores e dos representantes promotores do 

concurso, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. 

A cerimónia da inauguração da exposição e da entrega de prémios na 4.ª edição em 2008/2009, no 

Museu José Malhoa, contou com a presença da Ministra da Educação em exercício, bem como com 

os representantes dos promotores do concurso, respectivamente da DGIDC, o IMC, da RPM e do 

IGESPAR. A cerimónia de entrega de prémios foi transmitida em vídeo-difusão, de modo a poderem 

assistir, além de outros, os alunos da Escola Lusitânia (Broadway, Long Branch, EUA) participantes 

nesta edição do concurso, foi a estes atribuído um prémio especial de participação. 

A exposição com os trabalhos finais ficava patente ao público por aproximadamente dois meses, 

tornando-se então itinerante pelos museus/monumentos interessados em acolhê-la. 

Em todas as edições do concurso foi indicado no regulamento ser da responsabilidade das escolas 

ou das instituições concorrentes a entrega de trabalhos a concurso, bem como o seu levantamento 

no final da exposição. Foi também estabelecido um prazo para contactar os promotores, no sentido 

de aferir datas de devolução dos trabalhos. Este processo estava dependente da itinerância da 

exposição. 

A publicitação do concurso era realizada através das páginas web da DGIDC, do IPM/IMC e do 

IGESPAR. Para a divulgação da exposição e respectiva entrega de prémios foram elaborados 

cartazes e convites, com indicação do local da cerimónia de inauguração da exposição e da entrega 

de prémios. 

 

                                               

 

Figura 4 – Cartazes e convite para a entrega de prémios das cinco edições (Fonte: DGIDC/IMC) 

 

http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/iniciativas/actividades_imc/actividades_imc_arq/ImageDetail.aspx?id=1785
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No âmbito da 2.ª edição do concurso, a DGIDC, através de uma plataforma moodle, criou um fórum 

de discussão, no sentido de fomentar a partilha de ideias e a comunicação entre todos os 

participantes: professores, alunos, técnicos de museus e outros interessados54. Este fórum, de 

acordo com o Dr. Paulo Fonseca, representante da DGIDC, não obteve a participação pretendida por 

falta de colaboração dos participantes internautas, pelo que não houve a reflexão e a discussão 

inicialmente previstas. 

Na 4.ª edição, como referido anteriormente, passaram a integrar o concurso os palácios nacionais 

sob a tutela do IMC e os monumentos tutelados pelo IGESPAR, nomeadamente o Convento de 

Cristo, em Tomar, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, o Panteão 

Nacional, em Lisboa, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, e o Parque Arqueológico do 

Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa. 

                                                             
54 Publicado no website do Ministério de Educação-DGIDC o “fórum de discussão”. Disponível em: http://www.dgidc.min-

edu.pt/conc_museus0607/forum.asp, acedido em Setembro 2009. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/conc_museus0607/forum.asp
http://www.dgidc.min-edu.pt/conc_museus0607/forum.asp


  

45 

 

 
 

Capítulo 8 – Análise das edições do concurso 

 

 

Através da interacção estabelecida entre a escola e o museu, este concurso procurava sensibilizar, 

conhecer e alertar as crianças e jovens para a valorização e preservação do seu património histórico 

e cultural (DGIDC e IPM/IMC, 2006).55 

 

Para compreender melhor o processo de implementação das acções desenvolvidas pelas 

instituições envolvidas, procurámos analisar os dados disponíveis nos websites das entidades 

promotoras sobre os prazos das várias fases do projecto. Assim construímos um quadro síntese 

onde são apresentados os prazos, desde a abertura do concurso até à entrega dos trabalhos, 

culminando com a inauguração da exposição e respectiva a cerimónia de entrega de prémios. 

 

 

Quadro 1 – Análise dos prazos do concurso. 

 

 

Perante os dados apresentados constatamos que os prazos relativos à abertura de candidatura e à 

sua inscrição apresentam grande oscilação de edição para edição. Salientamos a falta de 

                                                             
55 De acordo com a caracterização do concurso divulgado no website do IPM/IMC e da DGIDC, disponível em www.ipmuseus.pt e em  

www.dgidc.min-edu.pt, acedido em Maio de 2008. 

PRAZOS 

ANO LECTIVO EDIÇÃO 
INSCRIÇÃO CANDIDATURA 

ENTREGA DE 

TRABALHOS 
AVALIAÇÃO 

PELO JÚRI 

DIVULGAÇÃO 

DOS 

PREMIADOS 

ENTREGA DE 

PRÉMIOS 

EXPOSIÇÃO 
INÍCIO FIM 

                

2005/2006 1.ª  Outubro 
31 Outubro 

15 Novembro 
15 Dezembro 

13 Abril 
17 a 30 

Abril 
  18 Maio 

2006/2007 2.ª Novembro 
15 Dezembro 
29 Dezembro 

30 Março 
2 a 13 
Abril  

2 Maio 18 Maio 

2007/2008 3.ª  
Início de 

Março 
6 Março 30 Maio 

30 Maio a 
6 Junho 

8 Junho  19 Junho 

2008/2009 4.ª Dezembro 19 Dezembro 30 Abril 2 a 6 Maio 8 Maio 18 Maio 

2010/2011 5.ª 
Início de 

Fevereiro 
11 Fevereiro 
28 Fevereiro 

30 Abril 2 a 6 Maio 9 Maio 18 Maio 

http://www.dgidc.min-edu.pt/
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uniformização de datas para a abertura do concurso e certa prorrogação do prazo de inscrição; no 

entanto, o período de entrega dos trabalhos mantém alguma estabilidade, sendo quase sempre 

coincidente com o final do 2.º período escolar. 

 

De acordo com os relatórios intercalares do concurso publicados pela DGIDC, elaborámos o 

seguinte quadro de análise sobre a participação (número) de alunos, professores, escolas e museus 

envolvidos em cada uma das edições. 

 

 

Quadro 2 – Análise dos participantes, por candidatura. 

 

 

De acordo com a nota de imprensa de 30 de Janeiro de 2007 e o relatório intercalar de Fevereiro do 

mesmo ano, divulgados no website do Ministério da Educação, www.dgidc.min-edu.pt/concurso 

museu/concursos.asp, na 2.ª edição foram indeferidos projectos por falta de validação dos museus, 

conforme o indicado pelo regulamento. 

Podemos constatar que a maior participação aconteceu nas duas primeiras edições. A partir da 2.ª 

edição nota-se uma diminuição de participantes, que poderá estar relacionada com vários factores. 

Um deles pode situar-se na incerteza e constante improbabilidade da abertura do concurso, outro 

na inexistência de dados de forma sistematizada ou ainda na restruturação curricular do ensino, 

nomeadamente na implementação de novas políticas educativas, de certo modo condicionantes da 

saída dos alunos das escolas (os docentes ficavam obrigados à reposição de aulas, quando se 

ausentavam para fazer o acompanhamento dos alunos em visitas de estudo). Por último, outra 

                                                             
*56 Não foram publicados nem foi possível recolher informação referente a estas edições. 

*57 Idem 

CANDIDATURAS 

  
        

  

ANO LECTIVO EDIÇÃO SUBMETIDAS ADMITIDAS INDEFERIDAS ESCOLAS ALUNOS PROFESSORES MUSEUS TESTEMUNHOS 

2005/2006 1.ª 452 437 15 100 1983 174 60   

2006/2007 2.ª 147 142 5 42 570 67 36 86 

2007/2008 3.ª *  56 Não foi possível recolher informação 

2008/2009 4.ª    216   61 1000 102     

2009/2010  Não se realizou 

2010/2011 5.ª  *  57  Não foi possível recolher informação 
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hipótese está relacionada com a diminuição de recursos financeiros das escolas, das famílias e das 

autarquias e da disponibilização de recursos para apoio à deslocação dos alunos aos museus ou a 

outros espaços de interesse educativo e cultural. 

Tanto para a 3.ª edição, em 2007/2008, como para a 5.ª, em 2010/2011, não nos foi possível 

recolher informação sobre o número de alunos, professores, escolas participantes, nem sobre os 

museus, palácios e monumentos adoptados. 

 

Relativamente ao envolvimento das disciplinas neste concurso é difícil indicar com rigor quais as 

mais participativas. No entanto, de acordo com os dados disponíveis nos relatórios intercalares de 

Fevereiro, publicados tanto na 2.ª como na 4.ª edição, a maior incidência situa-se claramente na 

área das artes visuais, conforme se apresenta nos gráficos seguintes. 

 

 

                       

 

Gráfico 1 – Percentagem de participação na 2ª edição por áreas disciplinares 

 

 

 

                           

 

Gráfico 2 – Percentagem de participação na 4ª edição por áreas disciplinares 
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De acordo com os mesmos relatórios, também na 2.ª e 4.ª edição as áreas-domínios de concepção 

dos trabalhos continuam a situar-se maioritariamente nas artes visuais, conforme nos mostram os 

seguintes gráficos. 

 

 

                             

 Gráfico 3 – Percentagem de participação na 2ª edição por domínio  

 

 

                 

 

Gráfico 4 – Percentagem de participação na 4ª edição por domínios 

 

Com base no artigo publicado na revista trimestral NOESIS58, os projectos foram concebidos em 

contexto disciplinar, incidindo, sobretudo, nas disciplinas e nas áreas curriculares atrás referidas, 

mas também nas Áreas Curriculares Não Disciplinares, especialmente na Área Projecto.59 

Como referimos anteriormente, era nomeado um júri para avaliação dos trabalhos, pelo que 

indicamos a sua formação para cada uma das edições. Na 1.ª edição, em 2005/2006, era constituído 

                                                             
58 Revista trimestral NOESIS, N.º 69 DE Abril/Junho de 2007, editada pelo Ministério de Educação. 
 
59 Este concurso decorreu durante vários anos lectivos. No seu decurso o currículo sofreu várias alterações/adaptações, havendo 

disciplinas que deixaram de existir, nos diferentes níveis de ensino. Foi o caso das áreas curriculares não disciplinares “Área Projecto” 
e “Estudo Acompanhado”. 
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pela escritora Lídia Jorge (presidente), Luísa Costa Gomes e Paulo Teixeira, Graça Morais, Francisco 

Simões, Cecília Guimarães, Teresa André, José Morais, Ana Sepúlveda e Isabel Espinheira 60, Dr. 

Paulo Fonseca, represente da DGIDC, e Dr.ª Graça Mendes Pinto, representante do IPM. 

 

 

 

Figura 5 – Exposição de trabalhos premiados no Museu Nacional Soares dos Reis (Fonte: Noesis, nº66 Julho/Setembro 2006) 

 

Na 2.ª edição, em 2006/2007, fizeram parte do júri a escritora Lídia Jorge (presidente), Luísa Costa 

Gomes e Paulo Teixeira, Graça Morais, Mestre José Morais, representante da DGIDC, Dr.ª Graça 

Mendes Pinto, representante do IPM, Cláudia Figueiredo, representante da RPM. 

Não há registo de todos os dados referentes à 3.ª edição, em 2007/2008, pelo que não nos foi 

possível obter informação sobre a identificação dos elementos do júri. 

 

 

Quanto à 4.ª edição, 2008/2009, o júri de apreciação foi constituído por Luísa Costa Gomes 

(presidente), por especialistas em cada uma das áreas, nomeadamente por Paulo Teixeira, Miguel 

Galvão Telles da Gama, Andrea Basílio e Isabel Espinheira, Dr. Paulo Jorge Fonseca, representante 

                                                             
60 Boletim da Rede Portuguesa de Museus, 20 de Junho de 2006. Lisboa: IPM/RPM. 
 
61 Disponível em http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/A_minha_escola_adopta_museu.htm. 
 
62 Disponível em http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/A_minha_escola_adopta_museu.htm. 

 

 

Figura 6 – Alunos da Escola E.B. 2,3 El-Rei D. Manuel I, 

premiados (Fonte: Câmara Municipal) de Alcochete)61 

 

 

Figura 7 – Entrega de prémios no Palácio Nacional 

 de Queluz (Fonte: Câmara Municipal de Alcochete)62 

http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/A_minha_escola_adopta_museu.htm
http://www.cm-alcochete.pt/pt/conteudos/noticias+e+eventos/noticias/A_minha_escola_adopta_museu.htm
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da DGIDC, Dr.ª Graça Mendes Pinto, representante do IMC, e Dr.ª Teresa Mourão, representante do 

IGESPAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por indisponibilidade de dados, não nos foi possível indicar com rigor o total de museus 

participantes, dado que, no relatório intercalar são apenas referenciados os museus com maior 

número de inscrições obtidas, entre os quais se destacam o Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, 

seguido do Museu Quinta das Cruzes, na Região Autónoma da Madeira. 

Na sequência dos anos anteriores, era previsível a realização da 5.ª edição do concurso no ano 

lectivo 2009/2010, o que não se verificou, embora tivesse regressado no ano seguinte, em 

2010/2011. No regulamento desta edição estava previsto o local da cerimónia de entrega de 

prémios e exposição dos trabalhos premiados: seria num museu ou palácio dependente do IMC; no 

entanto, realizou-se no Museu Machado de Castro, em Coimbra. Mais uma vez não foram divulgados 

dados sobre a informação do número de candidaturas submetidas, aceites e indeferidas, do número 

de escolas, alunos, professores e museus envolvidos no concurso, nem a identificação dos 

elementos do júri. 

                                                             
63 Disponível em http://oficinaoha.blogspot.pt/2009/11/minha-escola-adopta-um-museu_25.html. 
64 Disponível em http://jacobzine.blogspot.pt/2009/05/concurso-minha-escola-adopta-um-museu.html. 
65 Disponível em http://mdjm-nazare.blogspot.pt/. 

    
 

Figura 8 – Cerimónia de entrega de prémios no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha  

(Fonte: Esc. Sec. de Vilar Formoso- Agrup. Esc. de Almeida - OHA)63 

   

 

Figura 9 – Alunos premiados do Curso de Arquitectura do 

CED Jacob Rodrigues Pereira (Fonte: CED)64 

   

 

Figura 10 – Alunos premiados do Agrupamento de Escolas do 

Bombarral (Fonte: Museu Joaquim Manso)65 
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Capítulo 9 – Apresentação dos dados 

 

 

Neste capítulo pretendemos apresentar e fazer uma reflexão sobre os dados recolhidos (e tratados), 

de forma a responder às questões enunciadas, com base nas entrevistas efectuadas66. Fazemos 

também o enquadramento com o pensamento de investigadores que se debruçam sobre o tema da 

educação nos museus. 

Para esta apreciação, recorremos à técnica de análise de conteúdo, pois, de acordo com o conceito 

de Coutinho (2011), este processo permite avaliar de forma sistemática um corpo de texto ou 

material audiovisual, de modo a desvendar e quantificar a ocorrência de palavras, frases, temas 

considerados essenciais e que propiciem uma comparação posterior. Assim, é nosso entendimento 

ser o método a mais apropriado para análise desta investigação. 

 

Apoiados no método de análise de conteúdo, fazemos um estudo do concurso para compreender se 

a participação dos alunos/jovens influenciou ou não o seu crescimento pessoal e cultural, tornando-

-os cidadãos mais informados e participativos, despertos para a conservação e preservação do 

património no futuro. 

 

De acordo com a problemática apresentada, enunciamos as seguintes questões, às quais 

procuramos responder: 

 

1. O que levou as duas instituições ministeriais a construir um concurso? 

2. Quais as vantagens e o contributo do concurso na construção da aprendizagem e na 

consolidação de conhecimentos dos alunos/jovens? 

3. Os profissionais do museu conhecem o currículo escolar e procuram ir ao seu encontro? 

4. O museu promove a interdisciplinaridade, é um espaço de aprendizagem não formal e 

transversal? 

5. Qual o papel dos museus no desenvolvimento do ensino artístico dos alunos/jovens e na 

interacção estabelecida com as escolas? 

6. Os alunos/jovens envolvidos neste projecto criaram o hábito de visitar/frequentar museus? 

7. Que actividades são desenvolvidas nos museus? 

8. Qual o papel desempenhado pelos museus na divulgação da educação artística ou dos 

objectos museológicos? 

 

                                                             
66 As entrevistas encontram-se transcritas em anexo, Apêndice C. Na referência aos nomes dos alunos foram usados nomes fictícios, de 

escolha pessoal, para salvaguardar a identidade dos mesmos. 
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1. O que levou as duas instituições ministeriais a construir um concurso? 

 

O concurso surge na sequência de uma iniciativa pedagógica da DGIDC. Como foi referenciado na 

entrevista de Paulo Fonseca67:  

A ideia foi da DGIDC. Tivemos aqui essa proposta e então entendeu-se que devíamos alargar o ângulo da 

iniciativa, não ser só a este concurso, mas que se integrasse numa estratégia maior. (Apêndice C - 

Promotores, p.1). 

 

Um grupo de trabalho, coordenado pelo Doutor José Barreto Xavier, nomeado pelo Despacho 

Conjunto n.º 1062/2003 de 27 de Novembro, tinha como objectivo estudar e propor medidas 

efectivas de articulação entre o Ministério de Educação e o Ministério da Cultura. Este grupo 

debruçou-se sobre propostas representativas da concretização de programas e da realização de 

actividades educativas, como exemplos de boas práticas desenvolvidas no âmbito da educação da 

cultura. 

De acordo com o relatório elaborado por esta equipa, tiveram como referência os seguintes 

projectos: E-ÉPOCA: EDUCAÇÃO E PATRIMÓNIO, projecto experimental da responsabilidade do 

Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, desenvolvido com um pequeno 

grupo de parceiros, com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Com este projecto-

piloto pretendia-se dinamizar a articulação e o desenvolvimento de parcerias entre escolas e 

museu, implementando regularmente actividades de continuidade, cuja finalidade era “a produção 

de materiais pedagógicos inovadores” (Xavier, 2004:12), entre os quais foi produzido um CD-ROM 

com actividades lúdicas e descobertas, intitulado Aprender e Descobrir. Neste CD-ROM “encontram-

se videogramas, parte do (…) trabalho colaborativo desenvolvido pelo Museu Nacional de Arte 

Antiga, pelo Palácio Nacional de Queluz e pelo Ecomuseu Municipal do Seixal em parceria com 

professores e com alunos de escolas de diferentes níveis de ensino” (Xavier, 2004:13). 

Outro projecto considerado como base de estudo para o grupo de trabalho foi ESCRITORES NAS 

ESCOLAS, coordenado pela Direcção-Geral de Administração Educativa e dirigido a todas as escolas 

secundárias. Tinha como “objectivos sensibilizar para o prazer da leitura, a aprendizagem da escrita 

e a aproximação da literatura” (2004:13), tendo como parceiro o Teatro D. Maria II. Nesta parceria 

foram organizadas e efectuadas Oficinas de Escrita para o Teatro, de Poesia e de Escrita Dramática, 

estas duas destinadas a jovens, e ainda sessões de literatura portuguesa abertas a professores, a 

alunos e à comunidade. A participação apenas de dois escritores e uma pintora dificultou a 

implementação deste projecto a nível nacional (Xavier, 2004). 

                                                             
67 Dr. Paulo Fonseca foi um dos impulsionadores deste projecto/concurso, fez parte do grupo de trabalho acima mencionado e foi 

também representante da DGIDC-ME no júri de apreciação dos trabalhos apresentados a concurso. Entrevista transcrita no Apêndice C 
– Promotores. 
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Foi também objecto de estudo por este grupo de trabalho o PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL pela ARTE (PREAA), promovido pela Direcção Regional de Educação do Algarve em 

parcerias com autarquias e outras instituições, “com o objectivo de dinamizar a educação ambiental 

através das expressões artísticas. Neste programa, a expressão artística é assumida como estratégia 

na prática pedagógica e como instrumento de inserção social” (Xavier, 2004:14). 

A mesma Direcção Regional, em parceria com a Delegação Regional do Ministério da Cultura, o 

Instituto Português da Juventude e o Cine-Clube de Faro, “promoveram o PROGRAMA 

JUVENTUDE/CINEMA/ESCOLA, financiado pelo ICAM (…). Com este programa pretendia-se fazer uma 

abordagem da linguagem técnica e artística do Cinema” (Xavier, 2004:14). 

Foram ainda analisados como boas práticas os projectos a ESCOLA ADOPTA e OS MUSEUS E A ESCOLA, 

através dos quais se disponibilizavam, via internet, conteúdos educativos (Xavier, 2004) 

desenvolvidos entre a Escola Superior de Educação de Lisboa e os museus de Lisboa. 

Outro projecto de multimédia também referenciado foi realizado numa parceria entre a Fundação 

Ilídio Pinho e o Museu Nacional Soares dos Reis (Xavier, 2004). 

 

Este grupo de trabalho apresentou várias recomendações no sentido de dar continuidade ao 

conjunto de actividades desenvolvidas nas parcerias mencionadas e de estabelecer uma articulação 

entre as instituições museológicas, a escola e a família. Relata ainda a necessidade de esboçar 

objectivos, estratégias de implementação e metodologias para o estabelecimento de uma relação 

entre todos os intervenientes a curto, a médio e a longo prazo, com uma correspondente 

racionalização de recursos e meios. 

Nesse sentido, definiram eixos prioritários de intervenção e propuseram recomendações 

específicas para cada um deles: a Dimensão Cultural do Currículo, a Missão Educativa das 

Estruturas Culturais, a Formação de Profissionais da Educação e da Cultura, a Sistematização do 

Acesso à Informação e, por fim, o Incentivo ao Funcionamento em Rede, tanto de estruturas locais e 

nacionais, como de estruturas internacionais. 

Das recomendações apresentadas salientamos duas, mais relacionadas com esta investigação. Uma 

foi a viabilidade das instituições culturais poderem proceder ao destacamento de professores, 

devidamente habilitados, para se estabelecer uma melhor articulação entre os diferentes 

intervenientes, como refere Paulo Fonseca na sua entrevista: 

(…) surgiram sobretudo duas hipóteses de trabalho. Uma era a possibilidade de os professores poderem 

exercer alguns serviços em vez de o fazerem nas escolas, sobretudo quando não tinham turma atribuída 

(antes a realidade era diferente, agora já não existem tanto essas situações em que havia “horários zero”) 

e professores sem actividade lectiva atribuída. Em vez de não terem atribuição lectiva definida nas 

escolas, poderem utilizar esse tempo. (Apêndice C - Promotores, p.1). 
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Este destacamento ou requisição, como foi mencionado anteriormente, era dirigido aos professores 

do quadro sem componente lectiva, de modo a poderem vir a desempenhar funções pedagógicas 

educativas no âmbito de instituições culturais. De acordo com o relatório, a integração destes 

docentes era vista como um reforço da componente educativa nas estruturas culturais e permitia 

rentabilizar recursos humanos. Sobre este aspecto, Graça Mendes Pinto diz: 

(…) a presença ou um reforço dos nossos serviços educativos com elementos vindos da escola ajudou em 

todas as actividades e naturalmente com este concurso. (Apêndice C - Promotores, p. 26). 

 

Outra das recomendações propostas, era a possibilidade da criação e incentivo à inovação com a 

concretização de projectos, programas ou concursos escolares que estabelecessem a relação entre a 

educação e a cultura. Posteriormente, estes dois aspectos foram objecto de despachos legislativos e 

regulamentares publicados em Diário da República, como se encontra referido anteriormente e nos 

foi confirmado também por Paulo Fonseca: 

(…) E a outra hipótese era a realização de um concurso “A minha escola para um museu”. (…) dessa 

comissão interministerial, saíram sobretudo, estas duas orientações que deram origem a despachos em 

Diário da República. (Apêndice C - Promotores, p.1). 

 

Estas propostas visavam promover a sensibilização e o despertar dos jovens para abordagens de 

âmbito cultural, contribuir para a fruição da arte e do património, para o enriquecimento da sua 

formação ao longo da vida, e proporcionar a prática de diferentes expressões artísticas através de 

actividades implementadas nos projectos educativos das suas escolas. 

 

Deste grupo resultam ainda outras recomendações entre as quais se destaca a necessidade de 

implementar um sistema integrado para divulgar informação actualizada e fiável entre as 

diferentes instituições culturais. Como nos diz, Paulo Fonseca: 

Então peguei nesta segunda ideia do concurso “A minha escola adopta um museu” em articulação com 

tudo aquilo e procurei parcerias. 

[…] 

E a ideia implicava que nós tivéssemos parceiros. Tínhamos esta vontade e contactámos os parceiros do 

ministério da cultura que se mostraram sempre muito interessados, (…), (Apêndice C - Promotores, 

p.1-2). 

 

Assim surge o concurso “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU…”. 

De acordo com o relatório e segundo Paulo Fonseca, a conceptualização do concurso tem a sua 

génese na mais-valia resultante das dinâmicas e experiências acumuladas durante o 

desenvolvimento destes projectos, da prática nacional das escolas em visitar museus e do tempo 

consagrado pelos professores a estas acções e projectos. Era importante rentabilizar a missão 
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educativa das estruturas culturais numa perspectiva de aprendizagem para a formação integral do 

indivíduo. O museu podia ser um recurso a mobilizar e até estabelecer uma relação de proximidade 

e de afectividade, como Paulo Fonseca reforça: 

A ideia do concurso tinha, sobretudo, a ver com a prática nacional e com uma constatação de que o tempo 

que os alunos e professores dedicavam a este tipo de actividades, podia ser muito mais rentabilizado.  

[…] 

Portanto, a ideia era, no fundo este investimento na relação. Por um lado, que os museus e os 

equipamentos culturais não são para se visitarem uma única vez na vida, e podem estar ao dispor da 

comunidade escolar como um recurso, como uma biblioteca ou como um centro de recursos, onde se pode 

ir buscar informação que seja pertinente para as aprendizagens naquele momento. 

[…] 

A ideia era que esta relação fosse mais profícua e trouxesse mais resultados em termos de aprendizagem, 

não fosse tanto uma oportunidade de passear, que também é, (…) mas esta parte cultural, no sentido de 

integrar este aporte cultural na formação integral, na formação cívica e nos conteúdos. (Apêndice C - 

Promotores, p.2). 

 

Neste sentido e tendo em consideração as recomendações do grupo de trabalho, realizaram-se 

parcerias entre os Ministérios da Cultura e da Educação, através da formalização de protocolos que 

permitiram a participação e integração dos parceiros e o estabelecimento do regulamento para o 

concurso. Este pensamento vai ao encontro da opinião de Allard & Boucher (1980), citando Hélène 

Lamarche (responsável pelo serviço educativo do Museu de Belas-Artes de Montréal), quando 

afirmam que todas as abordagens educacionais são construídas numa relação de intenção-acção. 

 

De acordo com os promotores, o concurso teve início em 2005/2006 com muito sucesso, tanto do 

ponto de vista das participações como da qualidade de trabalhos. 

 

 

 

2. Quais as vantagens e o contributo do concurso na construção da aprendizagem e na 

consolidação de conhecimentos dos alunos/jovens? 

 

Além da definição do conceito de museu, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, relativamente à 

educação, refere que “o museu desenvolve de forma sistemática programas de mediação cultural e 

actividades educativas que contribuam para o acesso ao património cultural e às manifestações 

culturais” (art.º 42.º)68 

                                                             
68 Artigo 42.º da Lei n.º 47/2004 de 19 de Agosto: Lei-Quadro dos Museus Portugueses.  
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No Colóquio “Musée et éducation” (Allard & Boucher, 1998) realizado na Universidade do Quebec, 

investigadores, intervenientes escolares e pessoal dos museus reconheceram, por unanimidade, a 

necessidade de acertar e adequar modelos didácticos, tendo em conta os objectivos específicos das 

escolas e dos museus. 

Os mesmos autores, citando Legendre (1998), referem que a pedagogia de um museu pode ser 

definida pela interligação entre o sujeito-objecto-agente, quando um determinado meio ou 

ambiente propicia o estabelecimento de diferentes interacções. Estes quatro elementos (sujeito, 

agente, objecto, meio) estabelecem relações de aprendizagem, relação de ensino e relação didáctica. 

O agente apresenta uma correlação entre o ensino relativamente ao sujeito, e este por sua vez, 

estabelece uma ligação de aprendizagem com o objecto. Entre o agente e o objecto estabelece-se 

uma analogia didáctica. A conexão entre agente, sujeito e objecto define-se como uma relação 

pedagógica. 

 

                                               

Esquema 10 – Modelo pedagógico segundo Legendre (adaptado de Allard & Boucher, 1998) 

 

 

De acordo com a análise realizada às entrevistas dos professores, notamos alguma conexão no 

trabalho desenvolvido no âmbito deste concurso, reflectido no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, independentemente do nível de ensino, como referiu Ana Fonseca na sua entrevista, 

sublinhando o facto de a experiência ser muito reduzida e pontual no decorrer do ano lectivo. No 

entanto, os alunos adquiriram conhecimentos sobre a construção de textos narrativos e poéticos, 

assim como sobre História de Portugal a consolidar no ano escolar seguinte. 

Ana Bela Mendes confirma a aquisição de várias aprendizagens pelos seus alunos, nomeadamente 

na representação gráfica das proporções do corpo humano e no cânone das medidas. 

MEIO 

OBJECTO 

AGENTE SUJEITO 
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Também M.ª do Carmo Pereira nos afirma que os seus alunos conseguiram fazer associações entre 

uma batalha, o rei e a sua dinastia, bem como a época histórica. A mesma professora, relativamente 

aos conteúdos leccionados na sua disciplina no final do 3.º período refere ainda: 

Foi exactamente a última unidade que foi leccionada no final do 3.º período. Tiveram uma maior 

facilidade em entender a temática. Tiveram maior facilidade em compreender a pessoa do mestre de Avis. 

(…). (Apêndice C - Professores, p. 23). 

 

É importante fazer a respectiva adaptação de linguagem e da comunicação de acordo com a faixa 

etária do grupo de alunos. Os entrevistados consideraram terem sido desenvolvidas actividades 

com uma componente de grande envolvência dos alunos, e foi muito interessante constatar a sua 

interiorização da proposta de trabalho, através da envolvência na concretização de uma experiência 

única e diferente das realizadas em sala de aula, como referiu Marta Ornelas. 

Paula Abreu, a participar com um grupo de alunos do 3.º Ciclo dos Cursos de Educação e Formação 

(CEF), refere que os seus alunos adquiriram conhecimentos no desenvolvimento de projectos, em 

técnicas de produção e sobre a vida e obra de Abel-Salazar. Segundo Carla Pinto e Emanuel, os 

alunos envolvidos neste projecto conseguem planificar melhor e serem mais criativos na concepção 

de um projecto. Também Fernanda Azevedo e os seus alunos têm procurado seleccionar 

peças/testemunhos relacionados com conteúdos inseridos no programa escolar, nomeadamente na 

disciplina de História, para uma melhor compreensão do tema desenvolvido. 

Para Ana Valente e Graça Pastor, na realização dos trabalhos tiveram a oportunidade de verificar a 

consolidação e aquisição de conhecimentos dos seus alunos relativamente às disciplinas de 

História, Educação Visual e Língua Portuguesa. 

 

Alguns dos responsáveis dos museus entrevistados confirmaram terem sido realizadas 

aprendizagens pelos estudantes, por exemplo, quando executaram trabalhos baseados numa só 

obra do museu, tendo originado grande diversidade de trabalhos sobre a mesma pintura, como foi 

descrito pela Directora Dóris Santos,69 no período de desempenho de funções técnicas no Museu 

José Malhoa, Calda da Rainha, e referindo-se à obra de pintura “Lendo o Jornal” de José Malhoa e à 

obra escultórica em gesso sobre a Rainha D. Leonor, a qual é patrona da Escola Secundária 

frequentada pelos alunos autores do projecto (E.S. Rainha D. Leonor, em Lisboa). 

Outra profissional dos museus entrevistada, Marta Ribeiro do Museu Arqueológico S. Miguel de 

Odrinhas, fez referência da sua ida à escola e da apresentação do tema “Etruscos” tendo transmitido 

aos alunos, uma perspectiva do contexto dos túmulos existentes naquele espaço. 

A responsável do serviço educativo Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, confirma a 

aquisição de conhecimentos quando nos descreve a aprendizagem através da concretização de uma 

                                                             
69 Actualmente Directora e coordenadora do Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré. 
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actividade adaptada a crianças do ensino Pré-escolar, sobre a história das tintas e preparação de 

pigmentos, onde se ensinava a preparar as tintas à semelhança do séc. XIX. 

A mesma profissional refere ainda ter tido uma experiência interessante de cruzamento de saberes 

e aprendizagens com os alunos do 3.º ciclo, baseando-se numa exposição temporária “Olhares 

Cruzados Sobre a Arte Islâmica.” A partir de uma obra desta exposição e relacionado com a 

disciplina de Língua Portuguesa foi criado um jogo de palavras com origem na língua árabe. 

 

Segundo afirmam os professores, os alunos demonstraram maior interesse e empenho pelas 

actividades escolares e disponibilizaram mais tempo, além das horas em sala de aula, para a 

conclusão dos trabalhos a apresentar a concurso. Questionavam e pesquisavam assuntos 

relacionados com o tema ou peça/testemunho adoptado. Os mais velhos revelavam maior 

autonomia e os mais novos ficaram despertos para temas relacionados com a concepção dos 

trabalhos ou algo relacionado com o museu/monumento estudado. 

Através das entrevistas, conseguimos compreender que muitos dos alunos consolidaram e 

realizaram aprendizagens novas relacionadas com aquisições efectuadas nas disciplinas 

participantes neste concurso, noutras disciplinas ou nos anos escolares seguintes. Exemplo disso 

são os relatos dos alunos entrevistados quando se manifestam sobre a consolidação de 

conhecimentos, tendo em consideração a resposta do aluno Inácio, quando nos diz que, no ano 

seguinte à participação no concurso, voltou ao museu com a sua turma, para visitar uma exposição 

temporária “Portugal e o Mundo nos Séculos XVI e XVII”, relacionada com a disciplina de Português, 

para a qual os alunos tiveram de conceber um guião, seleccionar uma peça e construir um texto 

baseada nesse testemunho. Para este aluno, a anterior experiência no museu, contribuiu e facilitou 

a observação da obra museológica e a elaborar o texto. 

Os alunos também referem terem realizado pesquisas baseadas na informação histórica do edifício, 

a caracterização e localização do museu. Esses conhecimentos, segundo os seus professores foram 

aplicados na concretização dos trabalhos destinados ao concurso. 

As alunas Matilde e Filipa referem também: 

No nosso caso achámos mais fácil trabalhar sobre o quadro, porque falava e estava relacionado com 

Lisboa. Sim, sobre o panorama de Lisboa. (…) Permitiu-nos dividir a peça em várias partes, para ser mais 

fácil realizar o projecto. 

[…] 

No trabalho do powerpoint sobre o quadro da “vista panorâmica de Lisboa” foi curioso verificar que 

havia assuntos que ainda se mantinham. Então fizemos as comparações do “antes” e do “depois”. 

(Apêndice C – Alunos, p. 6). 

 

Os entrevistados afirmam existir sempre continuidade dentro e fora da sala de aula, notaram mais 

concentração dos alunos, maior motivação e envolvidos na concretização do trabalho, pois segundo 
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nos diz Marta Ornelas, gostaram de desenhar num ambiente diferente como o museu, pelo facto de 

poderem observar directamente o sarcófago. 

 

A consolidação das aprendizagens pode contribuir para o crescimento pessoal dos alunos, reforça a 

concentração e o interesse, promove o sucesso escolar no prosseguimento dos seus estudos, na 

disciplina ou no âmbito da área artística. 

A professora Fernanda Azevedo tem participado em várias edições do concurso, nas quais os seus 

alunos têm obtido resultados positivos evidenciados pelos prémios obtidos. Confessou-nos que boa 

parte destes alunos participantes no concurso, prosseguiram estudos na área artística, tanto no 

ensino secundário como no universitário. 

 

O contributo deste concurso para a continuidade e aprofundamento de conhecimentos como foi 

manifestado também pelos alunos Carlota e João quando referem estarem a estudar em História 

assuntos relacionados com os trabalhados no projecto anterior. Colocam a hipótese da 

aprendizagem adquirida com esta participação no concurso, futuramente, poder ser aplicada 

noutras disciplinas. Para exemplificarem recorrem ao paralelismo com a aprendizagem na 

disciplina de Matemática no sentido de não se esquecerem do sequencial. 

Quando questionados os alunos sobre se conseguiriam transportar esses conhecimentos para outro 

museu, a Matilde responde: 

Depende das peças. Cada museu tem a sua forma de expor e ver as peças. Mas indo a qualquer outro 

museu, esta experiência ajuda-nos sempre. Penso que conseguimos ver melhor as coisas, os objectos do 

passado e no futuro. (Apêndice C – Alunos, p. 12). 

 

De acordo com Hooper-Greenhill (2001), o ensino e a aprendizagem não se limita aos espaços 

convencionais como as escolas, é feita ao longo da vida, em ambientes de múltiplos conceitos de 

educação, a qual, nesse contexto, é alargada e aprofundada. Este facto implica fazer novas 

aquisições de saberes, de experiências enriquecedoras ou a utilização de conhecimentos já 

existentes. A mesma investigadora refere ainda que o tipo de aprendizagem reconhecida nos 

museus permite ao indivíduo adquirir conhecimentos ao longo da vida. 

 

 

 

3. Os profissionais do museu conhecem o currículo escolar e procuram ir ao seu encontro? 

 

A maioria dos profissionais dos museus não conhece os currículos escolares; no entanto, quando o 

professor contacta com o serviço educativo no sentido de preparar uma visita, deve indicar quais os 
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aspectos que pretende tratar e realçar. Muitos desses profissionais, como afirma Renata Talarico, 

representante do Museu Nacional de Arqueologia, (Apêndice C – Museus, p. 41), procuram ir ao 

encontro dos conteúdos trabalhados em sala de aula, principalmente nas disciplinas de História e 

Artes Visuais, e das solicitações propostas pelo professor. Quando isto não é referido, desenvolvem 

o percurso da visita previamente definido para aquela exposição ou para a peça/testemunho 

adoptado. 

No entanto, encontrámos responsáveis do SE dos museus com conhecimento sobre os programas 

curriculares, como nos referem Marta Melo e Filomena Matos, representantes do SE do Mosteiro 

dos Jerónimos e da Torre de Belém, pelo facto de terem desempenhado funções docentes, mas 

também a representante do serviço de educação Adelaide Lopes, do Museu Nacional de Arte Antiga, 

nos refere: 

Sim, normalmente há um conhecimento desses currículos. Não faz sentido estar a organizar uma acção de 

formação, um curso ou um programa de visitas e oferecê-lo a uma escola se isso não for adequado àquilo 

que os professores precisam. Não é exclusivamente, mas vai-se a esse encontro. Parte-se daí para chegar a 

outras questões. (Apêndice C – Museus, p. 30). 

 

De acordo com os responsáveis pelo serviço educativo dos museus entrevistados, fizeram uma 

abordagem prévia da peça/testemunho, baseada na sua descrição, no seu enquadramento histórico 

e disciplinar. Segundo as solicitações dos professores, podiam adaptar e realizar determinadas 

abordagens mais específicas, em função da peça ou peças existentes na exposição permanente, ou 

relacionada com as temáticas das exposições temporárias. Alguns museus têm a preocupação de 

explorar os currículos escolares e as abordagens realizadas na visita encontram-se relacionadas 

com os ciclos e as directrizes nacionais, indo ao encontro desses programas disciplinares, como 

afirmaram Teresa Pais, Directora do Museu Quinta das Cruzes (Apêndice C – Museus, p. 126) e Rosa 

Savedra, responsável do SE do Museu Alberto Sampaio, quando refere: 

Os programas educativos são sempre feitos também em função do programa curricular dos alunos e, por 

isso, nós seleccionamos um conjunto de peças. Por exemplo, para o 7.º e 8.º ano temos uma visita sobre o 

Românico e o Gótico, sobre o quotidiano na Idade Média e portanto, vamos ver qual é o programa deles. 

Em função dos programas curriculares, criamos propostas que possam ir de encontro a esses programas. 

Claro que o museu é muito específico, é um museu muito ligado à arte sacra e, portanto, não é um museu 

que dê para trabalhar alguns aspectos. Estamos muito condicionados ao espólio, mas tem-se conseguido. 

(Apêndice C – Museus, p. 113). 

 

Ana Leitão responsável pela Casa-Museu Anastácio Gonçalves, diz conhecer o currículo escolar, mas 

de modo deficitário. No entanto, em projectos mais específicos, tem a preocupação de estudar 

profundamente as disciplinas de todos os ciclos, para perceber qual o público destinatário mais 

adequado, tendo em conta o espólio existente na Casa-Museu (Apêndice C – Museus, p. 5). Também 
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Dóris Santos, Directora do Museu Dr. Joaquim Manso, diz conhecer os currículos escolares de forma 

deficitária e refere ainda a constante mudança curricular. (Apêndice C – Museus, p. 94). 

Também Marto Alves, responsável pelo SE do Museu Municipal de Alcochete, nos refere conhecer 

os programas minimamente, quando nos diz: 

O nosso objectivo é adequar a realidade local e o nosso espólio àquilo que são os programas das escolas 

ou o seu programa educativo. Existem algumas temáticas que estão associadas ao programa escolar, por 

exemplo, a questão da presença romana. (Apêndice C – Museus, p. 134). 

 

No entanto, encontrámos uma pequena parte de entrevistados responsáveis do SE que disseram 

não conhecer os programas curriculares. 

Do ponto de vista de Allard e Boucher (1998), temos assistido a um importante desenvolvimento de 

programas educativos destinados a grupos escolares. Segundo estes autores, as visitas escolares 

criam grande expectativa nos responsáveis das escolas porque permitem estimular nos alunos o 

interesse, a curiosidade, a observação directa e a percepção de determinados aspectos que de outro 

modo não teriam. Para estes autores, os programas educativos museológicos devem ter em conta as 

teorias de aprendizagem e os estádios de desenvolvimento da criança. Segundo Allard e Boucher 

(1998), os museus, nas visitas escolares, procuram uma participação mais activa dos alunos; no 

entanto, as abordagens pedagógicas não podem compensar a falta de teoria pedagógicas; por isso 

defendem ser necessário planear e organizar actividades educativas de modo a envolver 

activamente o aluno na construção da sua aprendizagem. Dizem ainda que tanto os intervenientes 

escolares como os educadores do museu reconhecem a importância da elaboração de um modelo 

didáctico de acordo com os objectivos do museu e da escola. Neste sentido, sugerem o recurso a 

quatro objectivos para a elaboração de um modelo pedagógico museológico. O primeiro apoia-se na 

identificação dos elementos teóricos de educação no museu; o segundo consiste na análise de 

vários modelos didácticos, nomeadamente nos processos de construção de programas 

museológicos; o terceiro baseia-se na análise de estratégias pedagógicas de outros programas 

museológicos e direccionados para grupos escolares; e o quarto visa elaborar um supermodelo 

pedagógico museológico que supere os modelos existentes, mas que permita a incorporação dos 

seus elementos estruturantes, com as suas características essenciais. 

 

Várias têm sido as teorias de desenvolvimento sobre as metodologias aplicadas aos museus, como 

foi referenciado anteriormente. 

 

 

 



  

62 

 

 
 

4. O museu promove a interdisciplinaridade, é um espaço de aprendizagem não formal e 

transversal?  

 

Os museus dos nossos dias deparam-se com diversos desafios (Kelly, 2004). No caso específico 

desta investigação as obras de arte, as peças museológicas ou as memórias colectivas são o foco 

principal e podem ser o centro de várias estratégias pedagógicas, como construir narrativas a partir 

de cenas retratadas nos quadros, expressão dramática a partir das personagens, experimentação 

com artes plásticas, escrita de poesia inspirada nas obras, criação de desfiles de moda inspirados 

nas roupas das personagens. (Hooper-Greenhil, 2007). Neste sentido, a interdisciplinaridade surge 

de modo espontâneo e decorre das actividades desenvolvidas pelos alunos; estas contribuem para 

construir significados e narrativas quando, por exemplo, os alunos participam na confecção própria 

de roupas, realizadas a partir de materiais reciclados, como explica a professora da turma, 

Felisbela. Matilde Tomaz, Directora do Museu Dr. José Malhoa, também nos afirma na sua 

entrevista: 

Este ano [2009] tivemos aqui uma passagem de modelos em que participaram alunos da Escola do 

Bombarral, com trajes inspirados no quadro da Rainha D. Leonor, trazidos para a actualidade e fazendo 

também a ligação com os nossos estilistas. (Apêndice C - Museus, p. 68). 

 

Neste concurso, independentemente do nível de ensino, notamos a existência de certa 

interdisciplinaridade, tanto na resolução de problemas, como na construção e desconstrução da 

obra/peça/testemunho. Como verificamos pelas entrevistas, frequentemente os alunos recorriam à 

aplicação de conhecimentos anteriormente adquiridos e relacionados com várias disciplinas, como 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), História, Língua Portuguesa, no âmbito das 

artes, Educação Visual, Artes e Ofícios, Artes Visuais ou Geometria Descritiva, e nas áreas 

curriculares não disciplinares denominadas por “Formação Cívica e Área Projecto”. A aprendizagem 

é transversal, pois abrange não só a disciplina objecto da visita ao museu, como também outras 

disciplinas relacionadas com a peça/testemunho adoptado, como confirmam as alunas Carlota e 

Filipa (Apêndice C - Alunos, p. 3). Também a professora Carolina Sousa confirma ter havido 

interdisciplinaridade no decurso das actividades desenvolvidas com os seus alunos com 

necessidades educativas especiais, assim como referem Ana Valente e Graça Pastor. Também sobre 

a transversalidade Fernanda Azevedo refere: 

Nas outras disciplinas, regra geral em História, Português e houve [interdisciplinaridade] ainda em Área 

Projecto com um colega. Mas essencialmente foi em História, Português, EV e Área Projecto (…).  

[…] 

Por exemplo, se estão na época dos romanos, no maneirismo, são conjugados com textos relacionados com 

a época. O ano passado a professora arranjou uns textos do século XIX. Para a disciplina de EV, que se 

adapta muito bem a qualquer período histórico e à época (Apêndice C - Professores, p. 103). 
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Muitas vezes os alunos adquirem, na escola, os conhecimentos nas diferentes disciplinas de forma 

isolada sem haver um envolvimento interdisciplinar. O programa curricular tem a finalidade de 

orientar e compreender determinados conteúdos e conceitos dificilmente desenvolvidos só numa 

disciplina (Parsons, 2005). Segundo este conceito, sem dissociar das experiências e vivências 

anteriores, é significativo estabelecer uma ligação entre os interesses pessoais dos alunos e a 

aprendizagem. De acordo com Parsons (2005), as disciplinas num currículo integrado devem ser 

compreendidas como ferramentas e recursos para organizar o conhecimento e o aplicar na 

resolução de problemas, como percebemos pelas entrevistas realizadas aos alunos. 

Como nos diz a professora Fernanda Azevedo relativamente à resolução de problemas e à ligação 

entre os interesses dos alunos e a aprendizagem: 

Os conteúdos, por exemplo com os alunos do ensino especial, foi essencialmente para desenvolverem a 

motricidade. Tiveram que cortar, colar, partir, adoraram partir um bocado de sabão. Tínhamos uma 

miúda do 9.º ano que nunca tinha pegado numa tesoura. Depois os outros conteúdos trabalhados foram a 

estrutura, a forma, moldar (Apêndice C - Professores, p. 103). 

 

Também nos museus fazem abordagens interdisciplinares e transversais, como nos refere Renata 

Talarico, do Museu Nacional de Arqueologia, sobre os trabalhos desenvolvidos com os alunos da 

Escola António Arroio, nas áreas dos têxteis, da escultura da cerâmica e das artes gráficas, 

resultantes da observação e inspiração em vários objectos da colecção do seu museu (Apêndice C - 

Museus, p. 51). 

 

Ao longo dos anos, os educadores dos museus têm adoptado uma abordagem de 

interdisciplinaridade, encorajando as crianças a estudar as exposições de arte e, no contexto 

cultural, a fazerem a ligação com a história, a literatura, o drama e a religião, como nos foi revelado 

por Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, sobre a experiência, de como se puderam fazer 

cruzamentos interdisciplinares, direccionando-se em três frentes, pois o trabalho pôde ser 

abordado nos diferentes ciclos escolares e no âmbito de pelo menos três disciplinas - Língua 

Portuguesa, História e educação Moral e Religiosa - relativamente a uma exposição temporária -

Olhares Cruzados sobre a Arte Islâmica. (Apêndice C - Museus, p. 5-6). Quanto à aprendizagem não 

formal, a mesma profissional refere: 

 (…) e os miúdos foram pequeninos mestres de laboratório. Misturaram os ligantes com os pilões de 

cristal, moeram-nos com os pigmentos e fizeram eles próprios as tintas, com espátulas, e depois pintaram 

telas, imaginando-se na pele das primeiras tintas e dos primeiros artistas. (Apêndice C - Museus, p. 2). 

 

Também Matilde Tomaz, Directora do Museu da Cerâmica e do Museu José Malhoa, nos descreve 

duas experiências de aprendizagem não formal, em cooperação com professores das disciplinas de 
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Física e de Química, da Escola Secundária Raúl Proença. Uma, relacionada com a Química, com a 

colaboração de um doutorando em Química e tomando como referência a arte europeia e a arte 

universal, estabeleceu uma relação com as colecções dos museus, com a composição química dos 

pigmentos e a importância destes na pintura, desde a antiguidade até ao século XIX. A outra, na área 

da Física, estava relacionada com a apresentação de um atelier de luz e cor a partir do disco de 

Newton (Apêndice C - Museus, p. 72). 

 

Os museus são mecanismos e recursos culturais a mobilizar pelos professores para complementar 

o desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos. Sobre o conceito de o museu se transformar 

em sala de aula, Paulo Fonseca diz: 

Pode ser ou não ser, portanto, [o museu] é um recurso a mobilizar. As pessoas podem estabelecer uma 

relação de proximidade e até de afectividade, que lhes permita a propósito do estudo, da perspectiva, dar 

uma aula de matemática num museu, por exemplo, ou de história mais óbvia ou de língua portuguesa, de 

educação visual que também é mais directo. Mas há outras matérias que podem ser estudadas, às vezes 

até numa perspectiva transdisciplinar, que podem constituir um projecto de turma. (Apêndice C - 

Promotores, p. 2). 

 

Relativamente ao museu usado como como meio ou recurso, a professora Ana Bela Mendes explica: 

Foi feita uma descrição detalhada, como, por exemplo, para todos os momentos que estavam descritos no 

presépio barroco. (…) os alunos observaram e foram chamados à atenção para a maneira como estavam 

descritos os vários momentos. ( …) eles analisaram aquilo pormenorizadamente.  

[…] 

A professora de História simultaneamente, nas suas aulas, falava da época. Como eram os trajes, as casas, 

as suas divisões, e como era o mobiliário da época (…) porque o mobiliário foi construído como a 

professora de História o descreveu. Desde a colcha, aos bordados, dessas coisas todas feitas em barro. O 

presépio foi todo feito em barro. (Apêndice C - Professores, p. 30-31). 

 

Os museus ou outros locais de herança cultural e de interesse histórico em geral são recomendados 

como recurso educativo nos programas de várias disciplinas, tais como Educação Visual, História e 

Geografia. A professora Luísa Albuquerque explica: 

(…) a ligação entre o passado e o presente até aos nossos dias. A Rainha é importante porque é a patrona 

da nossa escola, foi uma mulher de cultura na nossa história, ela continua a estar presente nos nossos 

dias. (Apêndice C - Professores, p. 155). 

 

Também a professora Elsa Rosa diz: 

O que fizeram na altura foi um paralelismo entre as suas vivências enquanto alunos, as tradições e o 

vestuário da actualidade, com as tradições e vida quotidiana dos Saloios daquela época. Fizeram uma 

comparação entre o presente e o passado. (Apêndice C - Professores, p. 63). 
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Tal como Verónica Sekules sugere, cada trabalho necessita de se desenvolver num clima de 

entendimento de diferentes culturas, no museu e na escola, respeitando a integridade e a distinção 

de cada contribuição (Xanthoudaki & Sekules, 2003). 

São também recursos culturais e no âmbito da educação não formal, num passado muito recente, 

desempenharam um papel muito importante na alfabetização da população, tanto ao nível escolar 

como cultural, como refere Dóris Santos, Directora do Museu Dr. Joaquim Manso: 

Após o 25 de Abril e atendendo à região da Nazaré, em que a maior parte da população tinha pouco 

acesso à educação, à escolaridade, à leitura, o museu tinha a biblioteca de verão que colocava no exterior. 

Há muitas pessoas na Nazaré, na faixa dos 30 anos 40 anos, que se lembram disso, de vir à biblioteca 

nesse âmbito e havia o Pré-Seta. Os Serviços Educativos tiveram, após o 25 de Abril, um papel muito 

importante e significativo ao nível da alfabetização e da escolarização das crianças e dos jovens. Penso 

que foi um pouco comum aos serviços educativos de todos os museus que funcionavam quase como ATL 

nos anos 70/80. (Apêndice C - Museus, p. 99-100). 

 

Neste sentido de herança cultural, os professores estimulam a exploração de várias temáticas 

dentro do conceito das suas tradições e património cultural, como explica Dora Letras: 

Tínhamos pensado em abordar a temática do “Sal”. Realizar o trabalho à volta desta temática, nas 

diferentes vertentes.(…) Os alunos queriam trabalhar a temática do “Barrete Verde”. Após discussão dos 

temas, por consenso, chegámos a abordar a temática das tradições de Alcochete. Isto é, a pesca, o 

transporte de produtos hortícolas, a medalha e a reprodução do barco. (Apêndice C - Professores, p. 

128-129). 

 

Segundo Janet G. Donald (1991), a experiência no museu funciona como uma exploração científica 

durante a qual os estudantes podem colocar questões, encontrar respostas às suas perguntas, 

sintetizar as suas respostas e fazer o relato aos seus pares, como nos referem os alunos. 

 

 

 

5. Qual o papel dos museus no desenvolvimento do ensino artístico dos alunos/jovens e na 

interacção estabelecida com as escolas? 

 

Para a educação artística produzir efeitos positivos no desenvolvimento das crianças e no seu 

futuro, deve haver continuidade na participação das actividades e na frequência de ateliers ou 

oficinas. Se ficarmos limitados às experiências realizadas nos primeiros anos de vida, poderá 

perder-se ou interromper-se o processo de construção inicial. 

Para alguns professores o trabalho desenvolvido no museu contribuiu para uma maior interacção 

entre os alunos e a obra museológica, como nos dizem Marta Ornelas, Alexandre Louro e a aluna 
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Filipa. Segundo esta, evoluíram ao executarem o desenho de observação directa do objecto no 

museu, na pintura, na gravura, na concepção da escultura em 3D, na leitura, interpretação e escrita. 

Consideramos que os professores definem os objectivos com incidência na compreensão e no 

simbolismo de linguagens, para desenvolverem competências de expressão e de comunicação para 

converterem essa experiência em trabalhos de arte, como nos refere a professora Ana Fonseca 

quando das suas participações: 

Depois associavam todas aquelas palavras novas que ouviram, relativas à História de Portugal. Portanto, 

não foi só a parte plástica. Foi também uma parte da história que este ano vão ouvir e vão associando de 

certeza. 

[…] 

Foi uma maquete da Torre de Belém, um texto descritivo que também tinha uma parte escrita em poesia, 

que foi narrado e gravado. 

(…) Eles próprios ficaram com muito orgulho de lerem o texto e de ouvirem a sua voz. 

(…) Os alunos que realizaram a ilustração do texto e os alunos que trabalharam com a fotografia não 

conseguiram concluir.  

[…] 

(…) com o trabalho do MNAA, realizámos só duas reproduções, uma do biombo e outra da pintura. O 

trabalho de pintura não foi feito só em pintura. Utilizámos técnica mista, com colagem e outras técnicas. 

Pintura e colagem Pintura e colagem. Pintámos com vieux chêne. Tinha papel de alumínio com goma laca 

a fingir que era folha de ouro. (Apêndice C - Professores, p. 9-10). 

 

Ana Leitão, responsável do SE da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, descreve a ligação entre a 

química e a arte, mesmo com alunos mais novos: 

(…) contámos com o apoio de duas pessoas licenciadas em química, que ensinavam a história das tintas 

do ponto de vista químico. Fomos à escola, (…), contar-lhes a história das tintas e ensinar-lhes como é que 

as tintas eram preparadas no séc. XIX. Portanto, eles tiveram de fazer como se pensa que hipoteticamente 

se faria no tempo das primeiras bisnagas.  

[…] 

Adaptámos a linguagem e eliminámos alguns termos técnicos mais complicados, mas toda a prática 

podia ser perfeitamente manuseável pelos alunos. (Apêndice C - Museus, p. 2-5). 

 

Como já foi mencionado, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses 70 atribui ao museu o dever de 

fomentar a função educativa, respeitando a multiplicidade cultural no sentido de construir uma 

educação duradoura. A experiência dos alunos no museu é estabelecida numa relação de partilha e 

com um sentido da necessidade de preservação do património. Sobre este aspecto o professor 

Alexandre Louro explica a experiência dos seus alunos: 

                                                             
70 Ponto 2 do artigo 42.º da Lei n.º 47/2004 de 19 de Agosto: Lei-Quadro dos Museus Portugueses. 
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Como se encontra lá o túmulo de Fernando Pessoa, fizemos uma visita guiada aos claustros. Leram várias 

passagens da sua obra e realizaram uma dramatização sobre um dos poemas, em frente ao túmulo. 

A partir dessa ideia, como tinham iniciado esse trabalho acerca de Fernando Pessoa, já tinham tido 

conhecimento da obra e da personagem, continuámos a desenvolver esse tema, ligado ao Mosteiro dos 

Jerónimos e ao espaço museológico que lá existe. (Apêndice C – Professores, p. 165). 

[…] 

(…) Na dramatização foram utilizadas máscaras para se perceberem os heterónimos do Fernando Pessoa, 

para lhes poder explicar. Eles vestiam a personagem dos heterónimos. (Apêndice C – Professores, p. 

169). 

 

As parcerias culturais proporcionam e constituem a melhor forma de criar sinergias entre a arte e a 

educação na promoção da aprendizagem, embora seja diferente quando realizada em sala de aula 

ou em museus. Na perspectiva de Terry Zeller (1985), existem diferenças entre o espaço da sala de 

aula e o espaço do museu. Segundo a autora, este não deve ser a continuidade da sala de aula, mas 

antes funcionar como um complemento, por acomodar outros recursos não existentes na escola por 

a função educativa no museu se encontrar condicionada por regras diferentes. 

Um dos aspectos que diferencia a sala de aula do museu, de acordo com Zeller (1985), é o tempo 

disponível, em cada instituição, para a realização das actividades ou para a realização de 

experiências. Nas escolas, enquadrados na planificação curricular, os alunos dispõem de vários 

meses para desenvolverem as actividades, encontram-se familiarizados com o espaço “escola”, pelo 

contrário no museu, o ambiente é-lhes mais hostil, menos familiar, por se tratar de um espaço 

público onde encontramos expostas colecções e obras museológicas. Alguns entrevistados fazem 

referência a esses aspectos, como nos diz Marta Ornelas sobre os alunos estarem três horas a 

desenhar no museu. Através da estratégia implementada pela professora puderam terminar a 

actividade na sala de aula, por não conseguirem deslocar-se mais vezes ao museu, como seria 

desejável. 

Os alunos referem a sua surpresa relativamente à imponência do Museu Nacional de Arte Antiga, 

como o expressam na entrevista: 

Filipa – Pensámos: “vai ser complicado fazer um trabalho com/sobre este museu”. 

(…) Filipa – Porque era muito grande, tinha muitas peças. Muitos andares. 

Carlota – Lá dentro tinha muitas escadas. 

Inácio – Visto por fora metia medo. Aquilo era muito grande! 

João, Manuel – Não é medo, é uma expressão “Uauh!”    

Inácio – Respeito. É um museu que merece respeito. (Apêndice C – Alunos, p. 5). 

[…] 

Filipa – Primeiro, pensávamos que ir aos museus era “uma seca”. Com este trabalho aprendemos que não 

são “uma seca”. Pode tornar-se mais interessante. (Apêndice C – Alunos, p. 13). 
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Para Hooper-Greenhill (2001), a função pedagógica dos museus é estruturada pelo discurso 

construtivo e pelos métodos utilizados para comunicar esses discursos, podendo criar um 

envolvimento visual propício à aprendizagem, levando os visitantes (alunos/jovens) a construírem 

as suas próprias estratégias de interpretação. Como exemplo, descrevem Ana Valente e Graça 

Pastor descrevem a construção de um sarcófago e respectiva múmia em tamanho real, assim como 

máscaras funerárias e vasos campaniformes (Apêndice C – Professores, p. 122). Também Ana 

Fonseca refere que os seus alunos fizeram associações de ideias relacionadas com a pintura, a 

forma, o contorno, a textura e outros pormenores. Esta professora optou por reproduzir uma 

pintura e um biombo em escala reduzida, utilizando materiais diversificados (Apêndice C – 

Professores, p. 6-8). Os alunos da professora Elsa Rosa transformaram as caricaturas de Leal da 

Câmara e recriaram as obras através da sua interpretação incluindo movimento, na representação 

das personagens (Apêndice C – Professores, p.64). 

 

Várias foram as estratégias de interpretação das peças museológicas como descreve Luísa 

Albuquerque: 

O projecto dos alunos era recriarem a Rainha D. Leonor como se fosse dos nossos dias. Então retiraram-

na do quadro, e passou a ser uma escultura. Ela estava sentada naquele trono, levantou-se, havia dois 

degraus de madeira, descia e passava através de acrílico transparente, em substituição de um vidro, e 

fazia a ligação entre a pintura com o tal trono já sem a rainha, e esse acrílico era a escola e os alunos da 

turma que se encontravam na escadaria. (Apêndice C – Professores, p. 155) 

 

Seguindo o pensamento de J. Donald (1991) e de acordo uma investigação realizada por Housen 

(2000) sobre o desenvolvimento estético baseado em VTS, os alunos devem ter um papel activo no 

processo de aprendizagem e na aquisição do conhecimento. Cada um dos visitantes descobre e 

constrói os seus significados. Neste sentido, o professor deve colocar questões de modo a incentivar 

os alunos a verbalizar o seu pensamento, encorajando-os a dar a sua opinião, a partilhar várias 

vezes o que vêem e os significados por si construídos (Housen, 2000). 

 

Para alguns dos alunos participantes no concurso, o contacto com os museus e os testemunhos 

adoptados, e os trabalhos realizados funcionaram como impulsionadores do desenvolvimento de 

competências e podem ter sido um incentivo à progressão de estudos no ensino artístico. Segundo 

nos diz Fernanda Azevedo, uma turma que participou nas 3.ª e 4.ª edições foi a que teve maior 

número de alunos a prosseguirem na área das artes, tanto na Escola Secundária de Alcochete como 

na Escola António Arroio, em Lisboa, e refere que cinco das alunas participantes frequentavam o 2.º 

ano do curso de Arquitectura e de Design, (Apêndice C – Professores, p. 109). 
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Também Graça Mendes Pinto nos refere que as áreas com mais candidatos e premiadas situam-se 

no campo das artes visuais e das expressões. 

Creio que a área visual, das artes plásticas tem sido das mais preenchidas. 

[…] 

 Tem havido também nos últimos anos muito bons trabalhos de multimédia, vídeo que têm sido 

premiados. Escolas de imagem que têm apresentado trabalhos fantásticos. 

(…) O ano passado (…) um estabelecimento para adolescentes problemáticos, nos Olivais, em Coimbra, 

ganhou com “rap” (artes performativas) baseado no pórtico do Museu Machado de Castro e estava muito 

engraçado, desde a dança, à música e aos versos. (Apêndice C – Promotores, p. 20) 

 

Citado por George Hein (1998:2), para Dewey as experiências nos museus são consideradas 

relevantes e educativas quando estimulam, desafiam a curiosidade, a rotina, pois, para além de 

serem animadas, vivas e interessantes, é necessário serem bem organizadas para as considerarmos 

educativas. Os visitantes, para crescerem e aprenderem no museu, devem compreender e dar forma 

e significado às experiências (George Hein,1998:2). 

 

Sobre a interacção a desenvolver pelos museus, Marta Ornelas sugere: 

(…) penso que os museus deviam ir às escolas apresentar os programas ou, indo mais além, levar 

actividades pedagógicas para fazer nas escolas, devidamente programadas, relacionadas com conteúdos 

específicos das disciplinas. (Apêndice C – Professores, p. 71). 

 

 

 

6. Os alunos/jovens envolvidos neste projecto criaram o hábito de visitar/frequentar museus? 

 

Das entrevistas realizadas com os participantes neste estudo, verificamos que habitualmente os 

alunos não frequentam os museus. Grande maioria destes jovens vai ao museu em contexto escolar, 

como nos referenciaram as professoras. Esta situação acontece tanto em meios urbanos, como nas 

áreas de Lisboa e Porto, como em meios caracterizados como rurais. 

 

No entanto, alguns alunos revelaram aos seus professores visitarem museus com alguma 

frequência, com os pais ou sozinhos, e sobretudo, querem visitá-los quando a idade lhes permitir 

ter maior autonomia, tanto na região onde residem, como quando viajam.  

Sobre este assunto Luísa Albuquerque refere sobre os seus alunos: 

Começaram a habituar-se comigo. Porque desde o 10.º ano sempre levei os meus alunos ao museu. 

[…] 
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(…) Até ao 10º ano havia muitos alunos que nunca tinham ido ao museu. (Apêndice C – Professores, p. 

157). 

 

Os professores Carla Pinto e Emanuel Ferreira confirmam-nos que os seus alunos visitavam museus 

com alguma frequência, tanto em contexto escolar como familiar, pois este facto encontrava-se 

relacionado com o nível cultural dos pais. Estes acompanhavam, participavam e colaboravam no 

processo educativo dos filhos, contribuindo para a sua valorização pessoal e cultural. 

Os alunos entrevistados confirmam visitarem museus com alguma frequência, na companhia dos 

pais ou de familiares, principalmente nas férias e no fim-de-semana, tanto quando viajam pelo país 

como fora dele. 

Também Paula Bessa refere que os seus alunos tinham o hábito de frequentar museus, inicialmente 

com os pais, mas, quando começavam a ser mais autónomos, tinham uma agenda cultural e não se 

inibiam de seleccionar uma exposição e visitar um museu. 

 

Os autores Allard e Boucher (1998)71 defendem uma educação no museu como um conjunto de 

valores, de concepções, de saberes e de práticas que têm como alvo o desenvolvimento do visitante. 

O professor tem também um papel importante nessa educação, como refere Luísa Albuquerque: 

Só que foi uma oportunidade única. Foi uma exposição que houve de retrospectiva do Mário Cesariny. 

Estava no Museu da Cidade, e eles gostaram. Depois disseram-me, “começámos por este senhor e agora só 

vamos a visitas de museus com pintura portuguesa”. E a segunda vez que visitámos foi a Casa-Museu 

Anastácio Gonçalves. Daí ao Museu Malhoa. Portanto, fizemos esse grande percurso na pintura, com 

encandeamento histórico. Talvez tenha sido a última turma que acompanhei desde o 10º até ao 12.º ano. 

(Apêndice C – Professores, p. 157). 

 

Deolinda Cerqueira, coordenadora do Museu Gulbenkian, tem dificuldade em compreender porque 

as pessoas têm medo ou receio de entrar no edifício deste museu, sugerindo que os professores e os 

museus deveriam ser mais estimulados. 

 

O museu pode ser o lugar indicado e contribuir para o desenvolvimento do visitante. Como afirma 

Dora Letras, para os seus alunos o museu, além de ser uma fonte de conhecimento e um 

testemunho histórico e cultural de memória colectiva, passou a ser um espaço de lazer. 

 

Na opinião de Jorge Costa, Director do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança e 

responsável pelo SE, baseando-se na sua experiência profissional, muitos alunos, quando 

participam numa actividade junto da obra de arte original, passam a ver o museu como um lugar 

                                                             
71 Allard, M. e Boucher, S. (1998) Éduquer au musée; un modéle théorique de pédagogie muséale, p.40 
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simultaneamente lúdico e de construção de experiências, desconstruindo o conceito tradicional de 

museu como um lugar silencioso onde se guardam obras de arte e objectos antigos, nos quais não se 

pode tocar, um lugar onde quase nada é permitido (Costa, 2011).72 

As professoras Elsa Rosa, Ana Valente e Graça Pastor referem que esta participação veio contribuir 

para a desmistificação do Museu e do Convento de Cristo, em Tomar. Os seus alunos conseguiram 

compreender que nestes espaços podem ver, observar, questionar, realizar trabalhos e actividades 

que, provavelmente, pensavam não poderem concretizar. 

Os alunos envolvidos neste projecto tiveram a oportunidade de estar e participar numa experiência 

única, difícil de esquecer, como refere Marta Ornelas: 

Penso que foi importante a ideia de terem uma experiência diferente no museu. Eles já tinham ido a 

museus. Mas o museu é uma coisa que eles têm como um espaço onde é para estar calado, para não fazer 

barulho, para estar ali a olhar, é um espaço onde só há coisas antigas, ali por acaso é verdade que 

funciona assim, (…). 

[…] 

E, portanto, o facto de eles terem ido desenhar para o museu foi a experiência mais importante que retiro 

de todo o processo! É o facto de terem tido a oportunidade de fazer no museu uma coisa que eles achavam 

que não se podia fazer. Isso vem desmistificar o que é um museu. Foi a experiência verdadeiramente 

valiosa, independentemente de tudo o resto, podíamos até não ter feito trabalho! (Apêndice C- 

Professores, p.75-76). 

 

Também os alunos entrevistados demonstram estarem motivados durante a concretização dos 

trabalhos e dificilmente esquecerão essa experiência: 

Filipa – O tempo que estivemos a trabalhar. 

Inácio, Manuel - Foi muito tempo, mas ao mesmo tempo divertimo-nos imenso a realizar o trabalho. 

Tivemos prazer. 

Manuel – Demorámos muito tempo nas filmagens. (Apêndice C- Alunos, p.12) 

 

Alguns profissionais dos museus referiram que os alunos participantes no concurso poderiam vir a 

ser frequentadores dos museus. São exemplo, Rosa Savedra, representante do SE Museu Alberto 

Sampaio, quando afirma: 

Penso que sim, isto é uma motivação para os alunos. É mesmo, eles ficam ligados à peça, olham para a 

peça de outra maneira e gostam. Por exemplo, ainda ontem uns alunos queriam passar cá o dia, porque 

era um dia em que não tinham aulas e queriam (…) preparar o seu trabalho para apresentar. (…) Mas 

que é uma motivação é. E que eles ficam com uma ligação especial ao museu, ficam. (Apêndice C – 

Museus, p. 109). 

 

                                                             
72 Costa, Jorge (2011). Práticas relacionadas entre escolas e Museus: novos desafios e práticas experimentais no espaço museológico 23.º 

Encontro da APECV. Bragança. [Working Paper] - Comunicação não publicada, em Anexo I.  
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7. Que actividades são desenvolvidas nos museus? 

 

Em geral, os serviços educativos dos museus apresentam um leque muito diversificado de 

actividades, direccionadas para todo o tipo de públicos e, por vezes, adaptadas às necessidades de 

grupos específicos. 

O público dos museus é maioritariamente escolar, abrangendo todos os níveis de ensino, desde o 

pré-escolar até ao universitário. Actualmente, os museus direccionam as suas abordagens e 

iniciativas para a conquista de outros públicos. Começa a surgir outro público muito assíduo nas 

visitas aos museus designado como sénior, muitas vezes integrado em associações, fundações, e 

universidades séniores. 

As actividades desenvolvidas nos museus entrevistados são dirigidas a todos os públicos, sofrendo 

adaptações para grupos ou situações específicas, situando-se maioritariamente em visitas guiadas, 

ateliers, oficinas ou workshops. Existem outras actividades direccionadas para diferentes públicos, 

nomeadamente debates, conferências, concertos, teatralizações ou dramatizações, visita jogo e 

descobertas. Encontramos com frequência o recurso a roteiros temáticos relacionados com o 

espólio do museu, mais direccionados para actividades realizadas com crianças e famílias. 

Constatamos também que alguns museus realizam acções de formação para os educadores dos 

museus e profissionais escolares. Em alguns museus são ainda realizadas outras actividades 

educativas em função de um público com certa especificidade, como é o caso de pessoas com 

necessidades especiais, pessoas em situação de reabilitação ou de reinserção social. 

Salientamos três museus pela singularidade das suas actividades. Um deles, a CMAG, estruturou e 

disponibilizou uma actividade direccionada para a população activa, trabalhadora em empresas da 

sua zona geográfica. Esta actividade cuja temática é denominada Sobremesas Culturais, consiste em 

convidar este público a visitar a Casa-Museu e o seu espólio na pausa da hora de almoço, tornando 

um almoço mais cultural. 

O outro, o Museu Alberto Sampaio, desenvolve duas actividades, do nosso ponto de vista 

igualmente interessantes. O museu encontra-se aberto à noite, com exposições temporárias, 

contribuindo desta forma para noites culturais, uma vez que o museu se encontra situado no centro 

histórico de Guimarães, muito frequentado nas noites de verão. Inicialmente, começou por abrir só 

com os claustros e, posteriormente, a abertura foi alargada a todas as salas do museu. A outra 

actividade está relacionada com visitas guiadas nocturnas, direccionadas para alunos dos cursos 

nocturnos e realizam-se sempre que são solicitadas e após programação. 

E, por fim, o Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré, desenvolve também actividades na praia, 

sobretudo nos meses de Julho e de Agosto denominadas “colónias”. A iniciativa, o Museu ir à Praia, 

organiza actividades destinadas essencialmente a todas as crianças, dois dias por semana na praia 
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para o público veraneante e para as crianças locais cujos pais trabalham. Como nos diz a Directora 

deste museu, Dóris Santos: 

Estas actividades não são propriamente para grupos, mas funcionam de uma forma espontânea, pode ser 

para aquela criança individualmente, que se encontra na praia e quer participar. Depois também 

depende do que for promovido, porque normalmente as técnicas que têm contado com o apoio das 

estagiárias da Escola Profissional da Nazaré, tentam todos os anos apresentar coisas diferentes. Para 

além das crianças que vêm de fora, há meninos da Nazaré que passam o dia na praia e os pais estão a 

trabalhar, que também vão ali, por isso é importante não estarmos sempre a fazer o mesmo. Sim, porque 

as actividades não são só para quem vem de fora da Nazaré. (Apêndice C – Museus, p. 101). 

 

Este museu desenvolve também projectos anuais de continuidade com os Agrupamentos de 

Escolas, que culminam com o final do ano lectivo envolvendo a comunidade local. Exemplos destes 

projectos desenvolvidos com os diferentes ciclos escolares são os denominados Entre Freguesias: 

Patrimónios Cruzados, Do Foquim à Mochila, e, com a Universidade Sénior da Nazaré, Conversas de 

Algibeira 1 e 2. No primeiro ano chamava-se À Volta da Algibeira 1 e 2, e o do ano seguinte 

designava-se Memórias da Minha Rua. 

 

Também Catarina Moura, coordenadora do MNAC-Museu do Chiado, na sua programação, além das 

visitas guiadas e dos ateliers, desenvolve projectos de continuidade específicos e individuais com as 

escolas próximas ao museu e, como refere: 

(…) tenho uma relação com as escolas de área de vizinhança, portanto, um trabalho continuado 

com os alunos, durante anos, que é nisso que eu acredito, não é numa visita única. Mas como o 

nosso museu tem sempre exposições temporárias, há sempre que criar um fio condutor. 

(Apêndice C – Museus, p. 54). 

 

Todos os museus entrevistados apresentam actividades relacionadas com a temática anual indicada 

para a comemoração do Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio. Os museus tutelados pelo IMC, 

na sua maioria, têm participado com actividades na programação de verão denominadas 5.ª Feira e 

na Noite dos Museus, iniciativas promovidas pelo respectivo instituto. O Mosteiro dos Jerónimos e a 

Torre de Belém também têm desenvolvido actividades relacionadas com a comemoração anual, do 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 18 de Abril. 

 

Depois temos ainda museus cuja programação inclui o desenvolvimento de actividades 

relacionadas com o mecenato, como é o caso do Museu Nacional de Arte Antiga, patrocinadas pela 

EDP, PT; EPAL e pelo Millennium BCP. O Museu Nacional de Arqueologia, além do mecenato, 

celebrou protocolos de colaboração com a Escola Superior de Teatro e Cinema, a Escola Superior de 
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Dança e de Música, com a Escola António Arroio, e desenvolveu uma parceria com a Escola do 

Monte da Caparica para a comemoração dos 50 anos José Leite de Vasconcelos, fundador do museu. 

 

Segundo Ana Duarte (1993:80), os museus “devem oferecer às escolas produtos culturais lúdicos e 

não escolarizados, (…) para a complementaridade da educação”. Um dos recursos pedagógicos 

utilizados pelos museus nas deslocações efectuadas às escolas é a “maleta pedagógica”. 

São poucos os museus com o recurso pedagógico “maleta pedagógica”. Aos que a possuem, é 

solicitada e utilizada por alguns professores sabedores da sua existência ou é-lhes proposta pelo SE, 

sempre que não é possível deslocarem-se ao museu, ou para prepararem a visita. Como refere 

Renata Talarico, representante de SE do Museu Nacional de Arqueologia: 

Maletas pedagógicas, temos uma que é muito mais uma apresentação do museu, das suas colecções, do 

que propriamente uma maleta com uma característica pedagógica no sentido de se destinar a um tema 

que o professor esteja a desenvolver em sala de aula. No futuro, um desafio nosso é criarmos maletas 

pedagógicas mais específicas sobre o período romano, o período pré-histórico e, dentro deste, sobre as 

várias épocas. Mas ainda não foi possível. 

A maleta que temos pode ser, e tem sido, muito requisitada pelos professores para trabalhar só os 

objectos do seu interesse. (Apêndice C – Museus, p. 48). 

 

Muitos museus desenvolvem actividades com carácter sazonal, relacionadas com as férias 

escolares, épocas festivas, celebrações e comemorações. Tomamos como exemplo as actividades 

descritas por Rosa Savedra, responsável do SE do Museu Alberto Sampaio, relacionadas com 

períodos específicos: 

O museu, nessas férias, faz o que chamamos “os cursinhos do museu”; já apresentámos estas actividades 

há muitos anos, diversificando as suas ofertas. Temos cursos muito variados. No Natal, geralmente, são 

realizados cursos de artes plásticas ligados à temática do Natal. Fazemos cursos de barro, de artes 

plásticas, de teatro de marionetes, de fantoches, cursos de teatro. Na Páscoa, tivemos uma actividade que 

foi pintar à moda de grandes pintores. Escolhemos três grandes pintores importantes, que foram o Van 

Gogh, o Seurat, o Picasso. No verão vamos dar um curso multifacetado, porque os jovens que ficarem de 

manhã e de tarde vão ter cursos diversificados, porque senão ficam muito cansados. Fazemos cursos de 

bordados, “o bordado de Guimarães”. Tivemos cursos multifacetados, durantes estes últimos dez anos, 

durante todas as férias. (Apêndice C – Museus, p. 118). 

 

Também o responsável pelo SE, Marto Alves, se refere às actividades específicas do Museu 

Municipal de Alcochete: 

E podemos dizer que é uma actividade pontual, que é a visita ao “Núcleo do Sal”. Essa só se realiza entre o 

mês de Abril e o mês de Setembro, porque é o período da safra do sal e é o único período em que se pode 

visitar a salina. (Apêndice C – Museus, p. 140). 

[…] 
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Outra actividade também associada às “Embarcações Tradicionais” e este ano pretendemos realizar 

também exposições itinerantes. Nós temos uma série de exposições associadas a determinados conteúdos, 

neste caso a questão do “Porto dos Cacos” vai ser abordada este ano, pela primeira vez. É a nossa Estação 

Arqueológica, junto a Rio Frio. 

A ideia seria aproveitar exposições que fazemos normalmente nos nossos espaços públicos, e levá-las às 

sedes de Juntas de Freguesia ou dependências da Câmara Municipal, em lugares mais afastados, 

principalmente em zonas rurais e noutras zonas mais periféricas. 

Vamos ver se há adesão, se há estímulo. Não só no sentido de fazer com que as pessoas possam ir à 

exposição nesse espaço, mas também em facultar e facilitar as escolas. (Apêndice C – Museus, p. 144). 

 

Além das actividades direccionadas para as escolas e outros públicos, os museus desenvolvem 

actividades mais específicas com escolas ou outras instituições, tal como a iniciativa, da 

responsabilidade do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI,I.P.), de um 

projecto Museu Espelho Meu… (ACIDI,I.P., 2008.). Este organismo nacional foi o coordenador do Ano 

Europeu do Diálogo Intercultural em 2008 e tinha como parceiro o IMC. O projecto encontrava-se 

organizado por regiões com a participação de escolas/crianças e museus. Foram constituídos 

circuitos regionais, situando-se um deles na região do Porto, com participação de três museus; 

outro na região de Lisboa, com a participação de quatro museus; e o terceiro na região do Algarve, 

com a participação de dois museus. 

 

 

 

8. Qual o papel desempenhado pelos museus na divulgação da educação artística ou dos objectos 

museológicos?   

 

Da análise efectuada pelo grupo de trabalho mencionado anteriormente para estudar medidas de 

articulação entre os Ministérios da Cultura e da Educação, a grande maioria dos públicos dos 

museus são os grupos escolares, nalguns casos a frequência do público escolar é superior a 45% e 

noutros ultrapassa os 50% (Xavier, 2004). 

As escolas são as entidades mais dinamizadoras dos serviços educativos dos museus através das 

visitas; segundo Gomes e Lourenço (2009) e de acordo com o registo de entradas, são o seu 

público-alvo central. No trabalho de pesquisa desenvolvido por estes autores, no inquérito sobre os 

serviços educativos em Portugal realizado em 2005, mencionam que a oferta do SE privilegia as 

actividades escolares, pois dirige-se a um público em contexto de aprendizagem formal, sendo as 

escolas a sua actividade central. 

Todos os representantes e responsáveis pelo SE dos museus entrevistados referiram enviar para as 

escolas, no início do ano lectivo, os programas das actividades a desenvolver nesse período. Os 
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programas das actividades são também divulgados em websites disponíveis pela tutela, ou através 

de blogs, facebook, newsletters, boletins do IMC, agendas culturais e por correio electrónico para a 

comunidade educativa. 

Embora os visitantes dos museus sejam maioritariamente os alunos de escolas desde o ensino pré-

escolar até ao ensino universitário, também Gomes e Lourenço (2009:126) mencionam que as 

crescentes solicitações das escolas para realizarem visitas culturais, bem como o relevo dado à 

educação artística na educação global do indivíduo, proporcionam uma importância significativa 

para o alargamento dos públicos. Nesse sentido, alguns museus procuram chegar a outros públicos 

através de abordagens mais dinâmicas no sentido de divulgar exposições temporárias e explorar 

esses objectos museológicos, como descreve Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves: 

Neste museu, não se pense que as escolas são o único público, mas trabalha-se para todo os tipos de 

públicos. Portanto, primeiro faz-se uma abordagem para saber qual o público que é mais adequado. A 

nossa principal preocupação é de relações públicas, para que o museu seja conhecido. Pretendemos 

conquistar a população activa como público-alvo. Pessoas que trabalham na proximidade do museu, que, 

em vez de na sua hora de almoço irem passear para as galerias comerciais, venham conhecer e 

descontrair fazendo uma visita ou uma actividade no museu. Porque não? Outra situação é o público 

sénior que é alvejado pelo museu. (Apêndice C – Museus, p. 10). 

 

Quanto à apresentação destes trabalhos artísticos realizados no âmbito do concurso, são alvo de 

uma exposição num museu ou num monumento, coincidindo a sua inauguração com a cerimónia de 

entrega de prémios aos alunos, professores e escolas premiadas. Posteriormente, esta exposição 

segue em itinerância para outros espaços museológicos, caso tenham manifestado previamente 

interesse no seu acolhimento. 

 

Outros responsáveis dos museus referiram desenvolver actividades continuadas com as escolas e, 

por vezes, estabelecem parcerias com entidades sociais ou culturais, de forma a divulgar e a 

trabalhar o seu acervo e contribuir para a construção de interpretações e significados. 
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Capítulo 10 – Análise das entrevistas 

 

 

Para a recolha de dados começámos por construir uma grelha onde representámos as cinco edições 

do concurso em estudo (Apêndice B). Este documento encontra-se organizado por edição e 

respectivo ano lectivo. Cada uma das edições em estudo integra o nível de ensino dos alunos 

participantes, os museus e monumentos adoptados, as escolas, o nome dos professores a 

entrevistar, as categorias, as áreas/domínios, as disciplinas envolvidas no concurso e o prémio 

atribuído ou menção honrosa. 

Após a recolha de dados, elaborámos grelhas de análise para o conjunto das entrevistas a 

professores e para o conjunto dos museus e monumentos. 

Seguidamente, procedemos à análise das entrevistas e, de acordo com Bardin (2008), após a 

preparação do material, passámos à sua exploração para tratamento dos dados empíricos. 

Organizámos e agregámos o material por unidades, de modo a estabelecer uma selecção de 

categorias, pois, segundo Coutinho (2011) e Bardin (2008), esta é uma forma de pensamento para 

juntar um grupo de elementos de classes ou rubricas com características comuns. De acordo com 

Coutinho (2011), o processo de categorização permite reunir maior número de informações através 

de uma esquematização, estabelecer e ordenar uma relação entre classes de acontecimentos. 

Para operacionalizarmos as categorias (Apêndice D) relativas aos professores (Apêndice D1) e aos 

profissionais dos museus (Apêndice D2), optámos pelo reagrupamento por proximidade de 

elementos de acordo com o objecto da investigação, tendo como base o tema pré-definido onde se 

inseriram: a) o concurso, candidatura incluída, prazos e divulgação da abertura; b) caracterização 

das escolas/alunos/museus; c) preparação da visita; d) participação e colaboração dos 

participantes; e) serviços educativos; f) divulgação relativa à exposição, prémios e itinerância; g) 

balanço, avaliação dos aspectos positivo/negativo e recursos; h) sugestões. 

Para Bardin (2008:131), o tema é normalmente o mais indicado como referência para o estudo de 

opiniões, atitudes, valores, crenças, tendências. Também segundo este autor, a categorização não 

introduz desvios no material, mas permite-nos perceber os aspectos pertinentes ao nível dos dados 

em bruto. 

Para compreender e aperfeiçoar a análise, dividimos as categorias em subcategorias e, para cada 

uma, encontrámos indicadores baseados no nosso interesse em indagar os valores relacionados 

com as categorias de modo a revelarem os elementos do significado discursivo. 

Neste sentido, por considerarmos elevado o número de entrevistas, elaborámos ainda grelhas de 

análise de conteúdo (Apêndice E) para os professores participantes (Apêndice E1) e para os 

museus entrevistados (Apêndice E2). 
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Sentimos ainda a necessidade de proceder à análise das entrevistas dos professores e dos museus 

relacionadas com aspectos que, pela sua natureza, não se enquadravam nas questões enunciadas, 

mas correspondiam à interacção entre a escola e o museu, como assuntos relacionados com 

parcerias, estrutura e organização do concurso. Neste sentido, dividimos o conjunto em seis 

componentes: CONCURSO – prazos referentes à divulgação, abertura e candidatura; CARACTERIZAÇÃO – 

aspectos relacionados com as características do público escolar e dos museus participantes; 

RELAÇÃO ESCOLA-MUSEU – debate de aspectos relativos às visitas, nomeadamente a preparação, a 

visita no local e a participação e utilização do livre-trânsito; CONTINUIDADE – aspectos relacionados 

com a continuidade da participação no concurso; ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SE – como 

funcionam e quais os objectivos ou projectos a desenvolver no futuro; EXPOSIÇÃO – informação 

relativa à exposição final, à itinerante e respectiva divulgação. 

 

Assim, no que concerne o lançamento do CONCURSO, grande parte dos professores entrevistados 

consideram inadequados os prazos de abertura do concurso e frisaram a sua divulgação ser de 

facto muito tardia em relação ao início das actividades lectivas. A informação sobre a candidatura 

transmitida às escolas não era suficientemente eficaz, pois muitos professores não tinham 

conhecimento, como podemos observar pelas entrevistas. Muitas vezes o concurso abria no 2.º 

período escolar, com uma duração muito reduzida para a concretização do processo de inscrição, 

também este, demasiado burocratizado. Deste modo, a realização dos trabalhos ficava limitada a 

um curto espaço de tempo e o cumprimento do calendário da entrega de trabalhos obrigava à 

utilização de horas muito para além do horário lectivo. 

Além de os prazos não serem os mais adequados, a informação não chega aos interessados, muitas 

vezes é obtida através de outros professores, pelos museus com que habitualmente trabalham ou, 

casualmente, através de pesquisa própria no website da DGIDC, como referem as professoras 

Custódia Pereira, Marília Rodrigues, Marta Ornelas, Ana Valente e Graça Pastor, Fernanda Azevedo, 

(Apêndice C - Professores). 

 

Conforme constatamos pelos dados apresentados no Quadro 1, a oscilação dos prazos de abertura 

em cada edição é muito significativa e desajustada relativamente à previsão da possível ocorrência 

do concurso. Por esta razão nem sempre é possível incluir este concurso na planificação e na 

programação do Plano Anual de Actividades (PAA) das escolas e, por sua vez, na programação mais 

específica a desenvolver com os alunos nas diferentes disciplinas. Este PAA é elaborado na 

preparação e lançamento do início do ano lectivo, posteriormente sujeito a aprovação pelos 

conselhos pedagógicos das escolas/agrupamentos no início do 1.º período lectivo, como nos dizem 

nas suas entrevistas as professoras. 
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Patrícia Castelhano e Elsa Rosa: 

Devíamos ter um mês para a abertura do concurso, para preparar as coisas. Talvez mais tempo para ser 

possível aos professores poderem comunicar com museus, fazer contactos, e isso, torna-se muito 

complicado. (…) É preciso ver que não é só ir ao museu! Temos de ter tempo para estruturar, preparar a 

visita, toda a logística do transporte, autorização dos encarregados de educação. Há toda uma 

formalização na escola à qual não podemos fugir. Para cumprir prazos e comunicar com todas as 

individualidades que envolvem uma visita de estudo, se quisermos levar os meninos ao museu, torna-se 

muito complicado. (Apêndice C – Professores, p. 40). 

 

Marta Ornelas: 

Porque é muito difícil planear uma actividade deste tipo, que envolve muitos meios, tem de se enquadrar e 

adequar tudo no currículo. 

(…) Em relação aos prazos, planear uma actividade destas é difícil porque, para as coisas terem qualidade 

e uma sequência lógica, é necessário organizar, ter uma metodologia e isto dá muito trabalho. 

(Apêndice C – Professores, p. 83). 

 

Ana Bela Mendes: 

(…) Nunca mais participámos neste concurso por causa dos prazos, porque na 2.ª edição nós quisemos 

participar e recebemos a informação da DGIDC três dias antes de encerrar o prazo da candidatura. Então 

não pudemos concorrer. (Apêndice C – Professores, p. 35). 

 

Fernanda Azevedo: 

Penso que este concurso tem muita participação porque os museus e as escolas estão próximos uns dos 

outros. Para o público em geral isto não passa. Os pais questionaram-nos sobre o concurso, porque 

desconheciam. E nesta turma, temos pais com um nível socio-cultual elevado, licenciados, quadros 

técnicos e mais informados e quando falámos sobre o concurso, não sabiam como era e que já tínhamos 

sido premiados vários anos. A nível nacional não há grande divulgação. (Apêndice C – Professores, p. 

107). 

 

Todos os profissionais dos museus adoptados tiveram conhecimento da abertura do concurso 

através do IPM/IMC/IGESPAR ou pela RPM. Alguns declaram não ser muito eficaz a divulgação da 

abertura do concurso, embora digam que a mesma chega às escolas. 

Referiram também a apreensão manifestada pelos professores pela dificuldade em cumprir os 

prazos pelo facto de o concurso ser lançado no final do 1.º período e muitas vezes já no 2.º período 

lectivo, como nos diz Rosa Savedra, do Museu Alberto Sampaio: 

A divulgação não é muito eficaz, sinceramente é o que penso. Apesar do ME enviar um cartaz para as 

escolas e a informação, mesmo assim, nós temos de reforçar essa informação e voltar a enviar outra vez. 

Fazemos um novo cartaz, mais personalizado, sobre o nosso espólio e a importância de adoptarem as 
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nossas peças. A divulgação não é muito eficaz, digamos assim. A nível da comunicação social, não se ouve 

falar deste concurso. Depois tentamos divulgar na comunicação social, nos jornais e por outros métodos, 

como através dos contactos personalizados com os professores a dizer, “o concurso abriu, concorra”. É 

mais assim. (Apêndice C- Museus, p. 111). 

 

Matilde Tomaz: 

Não tenho críticas nem alterações a propor ao concurso. Registo, sim, aquilo que as escolas me dizem, ou 

seja, a dificuldade sentida por parte das escolas.  

Penso que a divulgação da informação por parte do Ministério da Educação não chega atempadamente. 

Este ano contactei os professores, e todos eles desconheciam. E dá-me a ideia que os professores também 

deveriam ter conhecimento disso, através da sua tutela. (Apêndice C- Museus, p.69). 

 

Dóris Santos também nos diz: 

Uma vez que é um concurso lançado pelo IMC e pelo Ministério da Educação, penso que deveria ser 

lançado no início do ano lectivo. Para os professores fazerem a sua planificação, quando muito em 

Setembro já está feita, porque muitas vezes vem do ano lectivo anterior.  

Noutros projectos em que cheguei a participar anteriormente, nomeadamente no Museu José Malhoa e 

mesmo aqui na Nazaré, cheguei a desafiar professores para participarem, porque têm projectos muito 

interessantes, e porque não apresentá-los a concurso? Mas a calendarização do concurso é 

completamente desajustada e a maior parte das vezes não dá para os professores apresentarem estes 

trabalhos. (Apêndice C- Museus, p.88). 

 

Quanto à CARACTERIZAÇÃO dos participantes no concurso, de acordo com os objectivos inicialmente 

definidos para esta investigação, os alunos e professores pertencem maioritariamente a escolas 

públicas, havendo uma participação reduzida dos alunos e professores de escolas privadas. 

No concurso participaram alunos de todos os níveis de ensino e podemos afirmar, fundamentados 

pelos relatórios intercalares publicados no webite, pela DGIDC, com maior incidência no 2.º e 

3.ºciclos. 

As escolas participantes localizavam-se em zonas urbanas e suburbanas, mas integravam também 

alunos residentes em zonas rurais. 

Não fizemos um levantamento exaustivo dos alunos quanto ao nível sociológico. Para a sua 

caracterização fundamentámo-nos na informação prestada pelos seus professores, relativamente 

aos aspectos sócio-económico e sócio-cultural, e podemos enquadrá-los, de modo geral, como 

provenientes de famílias de classe média. Dentro desta, podemos situar a maioria dos alunos numa 

classe média ou média-alta, com excepção de um ou outro grupo pertencente a um estrato social 

mais elevado ou com um nível familiar de menor recurso. Independentemente do estrato social em 

que se encontram estes alunos, apresentam semelhanças nos hábitos culturais, raros são os que 
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frequentam os museus ou espaços culturais, como podemos constatar pela descrição de alguns 

professores. Marta Ornelas refere: 

(…) eles não têm esse hábito de sair. Os hábitos culturais destes miúdos são quase nulos.  

[…] (…) Esta turma tinha alunos empenhados. Não nos podemos esquecer de que estamos a falar do 

Cacém, que é uma zona com baixa qualidade de vida. (…), já estive em escolas onde há miúdos com muitas 

dificuldades mais do que ali. (Apêndice C – Professores, p.74). 

 

Dora Letras: 

Quanto à situação económica podem situar-se numa classe média. Pais muito interessados pelas 

actividades escolares dos filhos. Estes alunos apresentam certa tendência para a área das artes, parece 

terem alguma facilidade nesta área. São muito interessados e nota-se que fazem viagens. Encontram-se 

despertos para assuntos relacionados com cultura, nos diferentes aspectos. (Apêndice C – Professores, 

p. 128). 

 

Luísa Albuquerque: 

Alguns iam com familiares, sim. Porque eu tinha alunos de um estrato social médio superior. Mas a maior 

parte deles nunca tinham ido ao museu. Foram ao museu pela primeira vez comigo. (Apêndice C – 

Professores, p.157). 

 

Paula Bessa: 

Estes alunos, concretamente eram alunos de classe média, média alta, um ou outro da classe média. 

Nalguns casos eram pessoas que se interessavam por arte, por ir a museus antes desta proposta. Uns mais 

do que outros, naturalmente. (Apêndice C – Professores, p. 139). 

 

Segundo os professores entrevistados, as turmas participantes raramente incluíam alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE). No entanto, quando as turmas integravam esses alunos, 

acompanhavam a visita ao museu com a turma e, na realização dos trabalhos, muitas vezes os 

professores constituíam um único grupo com estes alunos NEE, a fim de participarem na 5.ª 

categoria. Professores a leccionarem em escolas de ensino especial só trabalhavam e participavam 

nesta categoria com os seus alunos. 

Como ficou referenciado anteriormente, constatamos que a maioria dos alunos efectua o primeiro 

contacto com os museus e monumentos em contexto escolar. Poucos alunos visitam museus com a 

família seja próximo de casa, da escola ou do trabalho dos pais/familiares. Normalmente, visitam 

museus com os familiares quando viajam, no país ou no estrangeiro. 

 

Dos museus adoptados e participantes nesta investigação, a maioria são CARACTERIZADOS como 

museus públicos tutelados pelo IMC. Apenas dois pertencem a fundações e três se encontram sob 
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tutela de autarquias nomeadamente de câmaras municipais, e um sob tutela da Região Autónoma 

da Madeira. Também incluímos na investigação dois monumentos sob tutela pública do IGESPAR. 

Dos museus participantes, quatro são definidos exclusivamente no domínio da arte, como são os 

casos do Museu Nacional de Arte Antiga, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, do José Malhoa, do 

Chiado e da Gulbenkian, onde se inclui a arte antiga e contemporânea, mobiliário porcelana e 

ourivesaria; dois museus com colecções situadas no âmbito da arqueologia, como o Museu Nacional 

de Arqueologia, em Lisboa, e de S. Miguel de Odrinhas, em Sintra; um com colecções essencialmente 

de arte sacra, Alberto Sampaio; outro considerado com interesse histórico-cultural e de etnologia e 

arqueologia, Dr. Joaquim Manso, Nazaré; um museu com colecções de cerâmica portuguesa e 

europeia, Museu de Cerâmica, e outro classificado como museu de memória colectiva ou de história 

de vida, o Museu do Brinquedo. Temos ainda um museu considerado simultaneamente de arte, 

arqueologia e etnologia, o Museu Quinta das Cruzes, Funchal-Madeira; outro composto por três 

núcleos onde se situa a história do património local, arqueologia, arte sacra e vivências do 

quotidiano de cariz etnológico, o Museu Municipal de Alcochete; ainda outro no campo da arte, com 

predominância para a caricatura e as produções pictóricas do seu patrono e também com carácter 

de etnologia na representação dos costumes das populações autóctones, a Casa-Museu Leal da 

Câmara, em Sintra. 

 

Na RELAÇÃO ESCOLA-MUSEU, verificamos existir alguma preocupação na preparação da visita e na 

cooperação, tanto da parte dos professores como dos profissionais dos museus, organizadas de 

acordo com objectivos de cada instituição. Os professores prepararam e planificaram em contexto 

de sala de aula, os profissionais de museus organizaram as respectivas memórias descritivas e 

imagens dos testemunhos a adoptar pelos alunos. 

 

A preparação da visita raramente foi planificada em conjunto com os professores e técnicos 

educativos dos museus. No entanto, alguns profissionais dizem ter organizado, preparado e 

planificado conjuntamente, em situações específicas, como nos mencionam nas suas entrevistas 

Carolina Costa e Sousa e Marília Rodrigues. Também Marta Ornelas explica como preparou a visita 

ao Museu Arqueológico S. Miguel de Odrinhas: 

Por telefone, disse que pretendia fazer uma visita ao museu para preparar a visita dos alunos. Nessa 

primeira vez, uma técnica dos serviços educativos fez-me uma visita guiada ao museu, levou-me ao local 

onde estava o sarcófago. Expliquei que pretendia levar lá a turma para conhecer o museu e para 

desenhar o sarcófago. 

[…]  

Então preparei a visita ao Museu de Odrinhas. Mas, com a condicionante, de os alunos poderem estar lá a 

trabalhar. Antes da visita com a turma, fiz questão que a técnica dos serviços educativos fosse à escola 

caracterizar e explicar o tema do museu. Eu também poderia fazer esse papel, mas não tão bem como 
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uma pessoa que é do museu. A técnica levou uma série de material pedagógico. (Apêndice C – 

Professores, p. 73-74). 

 

Felisbela Carvalho refere o acompanhamento do SE na planificação, preparação e programação das 

actividades: 

(…) no decurso do trabalho, as pessoas do Serviço Educativo vêm cá visitar-nos e acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos, várias vezes. 

[…]  

(…) Com actividades a realizar no museu. Fui lá antes fazer uma visita prévia, faço a minha planificação, 

envio para os Serviços Educativos, apresento os objectivos a alcançar e o que pretendo. Eles [SE] 

preparam as actividades em função do que pretendo dos alunos e do que vamos trabalhar. 

[…]  

(…) a actividade foi proposta pelo museu, mas foi planificada comigo. Depois, quando chegam à escola, 

têm um trabalho extra sobre a visita e de seguida é realizar o trabalho, baseado no objecto que eles 

pretendem explorar. (Apêndice C – Professores, p. 87-89). 

 

Quanto às visitas, os participantes no estudo referem efectuar visitas diversificadas em função das 

características dos alunos e dos públicos, mediando os grupos de forma clara e com linguagem 

apropriada à faixa etária. 

Nas visitas, os profissionais dos museus raramente se baseiam nas teorias educativas museológicas, 

embora refiram que as técnicas de abordagem pedagógica se encontrem inseridas na sua prática de 

visitas e se baseiem na construção do conhecimento, na liberdade e na aprendizagem do “ver” e 

“observar”, como nos dizem os profissionais dos museus, Renata Talarico, do Museu Nacional de 

Arqueologia: 

Partimos da nossa experiência quotidiana. É óbvio que as técnicas pedagógicas estão inseridas em todas 

as nossas práticas, desde a forma como fazemos as visitas orientadas, que são dinâmicas e baseadas na 

construção de conhecimento. (Apêndice C – Museus, p. 44). 

 

Adelaide Lopes, do Museu Nacional de Arte Antiga: 

Não nos baseamos em teorias educativas. Isso tem muito a ver com aprendizagem e com experiência. As 

teorias são muitas e têm a ver com a pedagogia. A pedagogia principal tem muito a ver com aquilo que é 

a liberdade de cada um. O ajudar a ver, o ajudar a aprender a construírem alguma coisa. Isso não é uma 

teoria educativa, são múltiplas, (…). Aqui tem a ver com a pedagogia do ver. Isso é a base. 

(…) Até porque este Serviço de Educação tem muitas décadas de trabalho e muitas décadas de 

experiência. A base da pedagogia aqui está relacionada com uma pedagogia que é a liberdade, e com a 

aprendizagem do ver. (…) Se depois vai num sentido mais construtivista, ou se vai num sentido mais de 

inteligências, já são outras coisas. (Apêndice C – Museus, p.30). 
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Outros profissionais basearam a sua prática nas teorias colaborativas, da descoberta e do 

construtivismo, tal como refere Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes: 

O trabalho desenvolvido pelo serviço educativo não se cinge a uma teoria educativa específica. Consoante 

as caraterísticas e objetivos dos grupos que visitam o museu são utilizadas estratégias que derivam de 

várias orientações educativas, desde Piaget através do conceito de “ensino pela descoberta guiada”, 

Bruner e o seu currículo em espiral, no qual as crianças são capazes de assimilar conceitos avançados 

desde que apresentados na sua linguagem; Howard Gardner e a importância das inteligências múltiplas; 

Montessori e a aprendizagem pelos sentidos; a teoria do Ambiente Construtivista de Aprendizagem, onde 

David Jonassen apela ao uso das tecnologias da aprendizagem enquanto ferramenta de pensamento e a 

teoria do Ambiente de Aprendizagem Colaborativa e Cooperativa de David Johnson. (Apêndice C – 

Museus, p. 126). 

 

Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, explica: 

Inicialmente, no serviço educativo não havia noção pedagógica, procuramos integrá-las [as teorias] nos 

programas, mas em situação prática. 

[…]  

[As visitas baseiam-se] Nos modelos teóricos da psicologia do construtivismo. (Apêndice C – Museus, 

p. 11-12). 

 

É de salientar o número de visitas ao museu realizadas pelos alunos que, na sua maioria, foi de 

apenas uma; raramente os alunos efectuaram duas. Salvo uma ou outra excepção, os alunos 

visitavam a peça/testemunho adoptado sempre que sentiram essa necessidade, para concepção do 

trabalho, como nos referem as professoras: 

 

Paula Bessa: 

E depois eles voltaram lá por iniciativa própria, uma vez que ficou combinado com o SE terem acesso 

fácil. No museu ficaram com a indicação dos nomes dos alunos e com o cartão da escola, podiam lá ir 

quando tivessem necessidade. 

[…]  

Um dos grupos contava com a disponibilidade dos pais para as levarem ao museu, contactarem mais com 

as obras e eu ia sendo informada. Elas avisavam-me, “nós hoje vamos lá”. O outro grupo era 

extremamente autónomo. Como tinha um aluno que morava ao lado do Museu de Arte Antiga, era líder do 

grupo por natureza; muitas vezes encontravam-se em casa dele. Foram várias vezes ao museu 

autonomamente. (Apêndice C – Professores, p.141-142). 

 

Carla Pinto e Emanuel Ferreira: 

Depende dos projectos. Cada projecto teve a sua dinâmica. Uns alunos tiveram mais necessidade de ir 

novamente ao museu do que outros. Eles projectaram o que seria o trabalho deles. Planificaram o tempo, 
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distribuíram tarefas e depois cada um andou ao seu ritmo. Eram temas muito diferentes. Por exemplo, o 

grupo de Fotografia foi lá só uma vez; o grupo de Vídeo foi cerca de dez vezes. Chegámos a ir aos sábados, 

aos domingos e à segunda-feira. O grupo de expressão Artes Performativas foi mais uma vez. O grupo de 

Multimédia só foi a primeira vez, não necessitou de voltar, porque eles trabalharam sobre um quadro, de 

S. Francisco Xavier. O grupo das Artes Visuais também só foi uma vez. 

(…) A primeira vez foi toda a turma. E depois foram quando necessitavam. (Apêndice C – Professores, 

p. 112-113). 

 

Realizar mais do que uma visita ao museu para a maioria dos professores tornava-se impossível, 

não só pela preparação logística evidenciada e, como já foi referido, por toda a burocracia inerente 

à deslocação dos alunos, como pela situação económica dos mesmos, nomeadamente quando 

residiam e estudavam em zonas geográficas mais distantes dos museus e dos monumentos. Outro 

factor que dificulta a saída das escolas, é a indisponibilidade de tempo para o cumprimento dos 

programas escolares nas diferentes disciplinas e níveis de ensino. Como nos referem as professoras, 

Marta Ornelas: 

Porque outra visita ao museu era incomportável e o trabalho tinha que avançar. 

(…) [Era incomportável] Em termos de tempo, do programa. E depois temos o problema dos professores 

que ficam muito aborrecidos porque os alunos faltam às suas aulas. Por vezes, não é muito fácil gerir 

estes casos. (Apêndice C – Professores, p. 77). 

 

Também Felisbela Carvalho nos informa: 

No ano em curso, não participámos porque não havia condições económicas da parte dos alunos para 

pagar as despesas das visitas de estudo. O que tínhamos mais perto era o Mosteiro de Alcobaça, mesmo 

assim, não fomos. A Câmara Municipal ofereceu sempre os transportes aos alunos; este ano era 

incomportável para a Câmara, portanto teve de parar. Como só levo uma turma de cada vez, é impensável 

alugar uma camioneta para ir. Depois, levar uma turma e não levar as outras, também não me pareceu 

correcto não dar as mesmas oportunidades aos alunos. Este ano, notam-se perfeitamente as dificuldades 

dos miúdos. (Apêndice C – Professores, p. 95). 

 

As estratégias e actividades desenvolvidas nas visitas situam-se essencialmente em visitas guiadas, 

umas mais expositivas, outras mais dinâmicas e com a participação activa dos alunos. De acordo 

com os públicos, o serviço educativo dos museus e monumentos recorre a dramatizações, 

teatralização, jogos, oficinas, de forma a envolver os alunos noutras dinâmicas e em diferentes 

experiências, no sentido de lhes captar a atenção. 

Para os alunos ou outros visitantes com necessidades educativas especiais, alguns museus dispõem 

de recursos facilitadores de acesso às colecções e objectos museológicos, como nos confirmam os 

profissionais. 
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Teresa Pais, Museu Quinta das Cruzes: 

São realizadas visitas às coleções de forma adaptada ao nível de deficiência dos grupos, com o auxílio de 

materiais educativos. No âmbito das atividades pedagógicas são promovidos ateliers de expressão 

plástica. 

O museu dispõe de roteiros em braille com a apresentação da coleção permanente e edições para 

ambíopes e permite ainda o acesso, a quase todos os seus espaços físicos, a pessoas portadoras de 

deficiência motora ou com mobilidade reduzida. No âmbito do atendimento a pessoas com deficiência 

auditiva, uma das técnicas do serviço educativo está no presente, a investir na formação em língua 

gestual. (Apêndice C – Museus, p.128). 

 

Os alunos de uma escola de Lisboa com turmas específicas de surdos e ouvintes, são sempre 

acompanhados pelos professores e apoiados com técnicos de Linguagem Gestual Portuguesa para 

fazerem a passagem para a Língua Materna, como nos explica Alexandre Louro: 

Pois, quanto a estes alunos, é importante dizer que levamos sempre um intérprete de Linguagem Gestual 

Portuguesa para fazer a passagem da informação do português, para a sua língua materna. 

(…) Normalmente, os alunos surdos, neste tipo de actividades, ficam sempre mais concentrados para 

captar e receber toda a informação. Nestas actividades, estão sempre mais atentos do que um aluno 

ouvinte. (Apêndice C – Professores, p. 169). 

 

Como já mencionámos, os professores raramente realizaram uma visita prévia ao museu antes da 

preparação das actividades, mas também os profissionais dos museus raramente se deslocaram à 

escola e quando o fizeram foi ou por solicitação do professor ou por interesse próprio. 

 

Para Allard e Boucher (1998:25), os professores consideram ser importante que as visitas escolares 

incluam uma componente educativa e, ao mesmo tempo, integrem o currículo escolar. Segundo 

estes investigadores, os educadores dos museus acusavam os professores de não saberem usar o 

museu como recurso educativo, nas suas aulas, e consideravam as visitas escolares meramente 

recreativas, em vez de apresentarem um carácter mais sério e de aprendizagem. Por sua vez, os 

professores queixavam-se de não serem informados pelos museus e desconhecerem as ofertas 

educativas. 

 

Relativamente à relação museu-escola e aos aspectos referidos por Allard e Boucher, os 

profissionais entrevistados de ambas as instituições manifestaram pontos de vista diferenciados. 

No entanto, muitos professores consideraram a sua participação no concurso como positiva, 

nomeadamente quanto à aquisição e consolidação de conhecimentos. Também muitos profissionais 

de museus referiram ser importante e positiva esta participação, através da relação estabelecida 

com o espólio dos museus, seja na construção da aprendizagem realizada pelos alunos, seja para a 
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divulgação, a conservação, o conhecimento histórico e a memória colectiva sobre o património. 

Segundo a maioria dos intervenientes nesta investigação, estas experiências museológicas 

enriqueceram os alunos, pessoal e culturalmente, e também a nível cognitivo, como se encontra 

expresso nas entrevistas das professoras Carolina Sousa, Marília Rodrigues, Dora Letras, Ana 

Valente e Graça Pastor e ainda dos profissionais dos museus Rosa Savedra, do Museu Alberto 

Sampaio, Dóris Santos, do Museu Dr. Joaquim Manso e reforçado por Catarina Moura, do MNAC-

Museu do Chiado, quando diz: 

Eu defendo desde sempre e trabalho sob este lema: “o património é um recurso”. Tudo o que se faz aqui é 

para ter consequência. O meu trabalho assenta neste pilar que é: a consequência de um recurso tem de 

ser bem explorado. (Apêndice C – Museus, p. 54). 

 

A atribuição de prémios, como mencionamos na descrição do concurso, incluía a entrega de um 

LIVRE-TRÂNSITO para cada participante premiado e para o professor responsável pelo grupo de 

alunos. Este prémio familiar permitia a entrada, por um período de dois anos, em todos os museus 

pertencentes ao IMC e aos monumentos integrados no IGESPAR. 

No momento da realização da entrevista muitos dos participantes no estudo não tinham ainda 

usufruído deste prémio. Os alunos informaram-nos pretenderem desfrutá-lo nas férias lectivas. A 

maioria dos professores tinham utilizado o livre-trânsito, enquanto outros manifestaram interesse 

em fazê-lo posteriormente. 

 

Quanto ao benefício do livre-trânsito, não podemos afirmar com rigor se foi vantajoso, embora os 

professores tenham confirmado que alguns dos seus alunos e familiares beneficiaram deste 

ingresso nos museus, embora muitos não possam usufruir como gostariam, devido a não serem 

ainda autónomos ou por dificuldades de deslocação por residirem distante de museus, como refere 

Felisbela Carvalho: 

(…) veio queixar-se que tinha ganho o passe, queria tanto visitar os museus e o pai e a mãe nunca 

queriam ir. (…) Como o passe tem a duração de dois anos pode ser que consiga convencê-los. E como ele 

possivelmente há mais! Foi o único que se queixou. Os outros, penso que têm usufruído. Eu também 

usufruí. Este ano fui a Guimarães e quando entreguei o passe disseram-me “a minha escola adopta um 

museu.” Achei muito engraçado. (Apêndice C – Professores, p. 91). 

 

Os profissionais dos museus não quantificaram as entradas dos “livre-trânsitos”. No entanto, alguns 

responsáveis pelo SE solicitavam aos profissionais da recepção para assinalar essa entrada. Mesmo 

assim, não tivemos qualquer indicação sobre o número de utilizações, ou porque não tinham sido 

apresentados quando da entrada nos museus, ou por não ser da responsabilidade do sector do SE. 

Todos os participantes na investigação e a representante do IMC confirmaram não existir registo 
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específico nem sistematizado deste acesso, por serem considerados como qualquer outra “entrada 

gratuita” e, como refere a responsável do IMC, Graça Mendes Pinto: 

O programa informático não faz essa diferenciação, não está programado para essa situação específica. 

Só teríamos, caso fosse registado manualmente. Não têm esse registo, o sistema não está programado 

para se enquadrarem estas situações.  

Penso que seria interessante, pois um os objectivos é os alunos serem frequentadores dos museus. 

(…) Não há esse tratamento de dados. Se for possível gostaria muito que fosse feito. Mas isso vai depender 

da boa vontade dos museus envolvidos. (Apêndice C – Promotores, p. 25). 

 

No período de análise em estudo podemos verificar a CONTINUIDADE anual do concurso embora com 

uma interrupção. Por inerência do regulamento, todos os museus integrados na RPM participavam 

com os seus testemunhos. Da análise das listas de premiados publicadas pelos promotores e pelas 

entrevistas, verificamos que os testemunhos de determinados museus são adoptados em todas as 

edições do concurso e os trabalhos daí resultantes obtiveram sucessivamente prémios (prémio 

propriamente dito ou menção honrosa). Temos como exemplo o Museu Alberto Sampaio, em 

Guimarães, o Museu Municipal de Alcochete e Museu o Quinta das Cruzes, no Funchal. Como nos 

referem os seus profissionais e exemplificamos com o testemunho de Rosa Savedra, do Museu 

Alberto Sampaio: 

O museu participa desde a 1.ª edição, portanto este ano seria a 5.ª edição, mas este ano não abriu 

concurso. (…) O ano passado foi o museu adoptado por mais escolas a nível nacional e foi o que ganhou 

mais prémios, também a nível nacional. (…) Em 2005/2006 foi o primeiro ano em que o museu foi 

adoptado e depois continuou a sê-lo nos anos seguintes. 

(…) Este ano (2009/2010) estivemos na expectativa, à espera que o concurso abrisse. Não abriu.  

[…]  

Temos sido sempre premiados.  

Tivemos desde a primeira hora escolas muito diversificadas. (…) Escola Profissional CENATEX, há quatro 

anos, que tem adoptado sempre o museu. A CISAVE, que é uma Escola Profissional, também adoptou. A 

CERCIFAF, desde há quatro anos a esta parte, adoptou o museu e tem sido sempre premiada. Não havia um 

escalão para este tipo de alunos [NEE], foi criado depois, por não haver um escalão para ser enquadrada. 

Foi a única escola do ensino especial que concorreu a nível nacional, e, por ter concorrido 

sistematicamente, no último ano foi criado uma categoria para escolas especiais, porque não se 

integravam no ensino básico. (…). 

Depois temos, como disse, as escolas que são mais assíduas, tais como as secundárias, (…). A Martins 

Sarmento desde 2005 e a Francisco de Holanda só desde há dois anos é que tem concorrido. Por exemplo, 

colégios particulares, também nos têm adoptado há dois anos consecutivos. Um deles é a Casa-Mãe de 

Baltar, em Paredes que adoptou o museu e também foi premiada o ano passado com três prémios. 

(Apêndice C - Museus, p. 105-106). 
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Conforme diz Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes, têm participado com o seu espólio 

adoptado pelo Externato Júlio Dinis, 1.º Ciclo e pela Escola Básica 2º e 3º ciclo de Reguengos de 

Monsaraz, escolas premiadas várias vezes, e pelas escolas EB 2º 3º Ciclo Dr. Horácio Bento de Gouveia, 

a EB2º 3º CICLOS DO Estreito de C.ª de Lobos, APEL e a Escola Secundária Francisco Franco, nas edições 

de 2007/2008; 2008/2009; 2010/2011. (Apêndice C - Museus, p. 123). 

Também Marto Alves, do Museu Municipal de Alcochete, refere ter sido sempre adoptado e 

premiado com o seu espólio nas cinco edições do concurso, habitualmente com a Escola 2, 3 Ciclos 

El Rei D. Manuel I, de Alcochete, à qual se juntou na 5.ª edição, a Escola Secundária de Alcochete, 

também premiada. (Apêndice C - Museus, p. 131-132). 

As responsáveis do SE, Marta Melo e Filomena Matos, informam-nos terem participado todos os 

anos, desde que o IGESPAR fez parceria com os outros promotores. (Apêndice C - Museus, p. 153). 

 

Constatamos ainda a fidelização de professores a certos museus, pela sistemática participação em 

projectos com peças museológicas e a participação contínua de professores neste concurso 

independentemente de permanecerem ou não no quadro de escola (mesmo quando mudam de 

quadro de escolas, agrupamentos ou mega-agrupametos) sendo consecutivamente premiados os 

trabalhos dos seus alunos. A professora Carolina Sousa tem participado no concurso desde a 1.ª 

edição, sempre com alunos com necessidades educativas especiais. Mesmo quando não existia 

categoria específica para estes alunos, integravam a 1.ª categoria, como foi referido anteriormente; 

e com os trabalhos dos seus alunos obteve prémio e menções honrosas em todas as edições. Na sua 

entrevista diz: 

[Participou com o] Museu Alberto Sampaio de Guimarães. 

[…] Porque efetuámos várias visitas de estudo a este Museu, e pensamos ser pertinente pela sua 

disponibilidade, simpatia, competência, para além do diversificado Património Cultural. 

[Participou na categoria de] Artes Visuais – Educação Especial. (Apêndice C - Professores, p. 1). 

 

Para ilustrar como se referem as professoras participantes no concurso em várias ou em sucessivas 

edições, tomamos como exemplo as professoras Fernanda Azevedo, Felisbela Carvalho, Ana Valente 

e Graça Pastor, Ana Fonseca, Elsa Rosa, Patrícia Castelhano, sendo que os seus alunos obtiveram 

prémios em todas estas edições em que participaram, mesmo quando mudaram de quadro de 

escola. Fernanda Azevedo diz: 

Foi seleccionado o Museu Municipal de Alcochete, com os diferentes núcleos. Temos concorrido sempre 

com este museu, porque é o museu aqui da terra, é o mais próximo e primeiro devemos conhecer o 

património local e depois o outro. (Apêndice C – Professores, p. 99). 

 

É nosso entendimento que a participação nestes projectos depende de alguma logística, de um 

conjunto de recursos indispensáveis para a concretização dos trabalhos e o cumprimento dos 
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objectivos. Neste sentido, indagamos quais os OBJECTIVOS, futuros PROJECTOS e quais os RECURSOS de 

suporte definidos para o SERVIÇO EDUCATIVO, concretamente deste concurso, quais as dificuldades 

com que se depararam. 

Muitos profissionais pretendem manter, melhorar, desenvolver e aprofundar a relação como os 

seus públicos. Outros, além disso, pretendem melhorar recursos e as condições de acesso. 

Rosa Savedra, do Museu Alberto Sampaio, relativamente à participação no concurso, diz: 

O nosso objectivo com este concurso é que os alunos venham ao museu. Portanto, é abrir as portas do 

museu, é desmitificar esta ideia de que o museu é só para alguns, ou que o museu é difícil de entender. O 

que queremos é que eles entrem e saiam sem inibições. (Apêndice C – Museus, p. 108). 

 

Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes, diz: 

De acordo com o regulamento interno do Museu, o serviço educativo visa: promover e dinamizar a 

relação entre o Museu e a comunidade, bem como o público em geral, (…); promover a realização de 

visitas guiadas e outras atividades que melhorem a fruição, (…); colaborar com estabelecimentos de 

ensino, associações culturais e demais entidades públicas e privadas, bem como estabelecer parcerias com 

os vários agentes (…); promover atividades educativas dirigidas a diferentes públicos, designadamente o 

público escolar, as famílias, os jovens, os idosos, os turistas, pessoas com necessidades especiais, bem como 

prestar apoio no combate à exclusão social e tornar o Museu num espaço de fruição aliado ao 

conhecimento e virado para a comunidade. (Apêndice C – Museus, p. 125). 

 

Também Adelaide Lopes, do Museu Nacional de Arte Antiga, refere: 

Aquilo que lhe posso dizer é que estão definidos objectivos a curto, a médio e a longo prazo e que o 

principal de todos eles é encontrar uma estabilidade ao nível dos recursos financeiros, materiais e 

humanos, manter, melhorar e aprofundar ainda mais aquilo que é a relação do museu com o público. 

Desenvolver, aprofundar essa relação com o público e valorizar as suas colecções. Mas as pessoas mais 

indicadas para lhe responder a isso serão o Sr. Director ou o Sr. Director-Adjunto do museu. (Apêndice C 

– Museus, p. 35-36). 

 

Matilde Tomaz, do Museu José Malhoa e do Museu de Cerâmica, das Caldas da Rainha, diz: 

Para o Museu de Cerâmica temos um grande projecto que é a ampliação do museu. Quanto ao Museu 

Malhoa, foi reaberto recentemente, após uma intervenção de remodelação, portanto, pretendemos 

implementar projectos que possam continuar a cativar os nossos públicos e continuar a motivar a 

satisfação que têm demonstrado no seu regresso ao museu. (Apêndice C – Museus, p. 74). 
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Outros profissionais apresentam desafios como a criação de maletas pedagógicas e exposições on-

line, como nos refere Renata Talarico, do Museu Nacional de Arqueologia: 

 Gostaríamos de desenvolver esse projecto mais temático da maleta pedagógica, voltado mais para os 

conteúdos. Gostaríamos de realizar uma exposição on-line, conteúdos mais acessíveis aos professores 

também on-line. Penso que são estes os grandes desafios. (Apêndice C – Museus, p. 50). 

 

Outros profissionais ambicionam conquistar público sénior e população activa, acentuar a 

componente da dramatização, projectar o acervo, realizar cursos temáticos pós-laboral e abranger 

todos os públicos. 

Marta Ribeiro, do Museu Arqueológico S. Miguel de Odrinhas, diz:  

Gostaríamos de alargar o público-alvo, para não serem só as escolas. Universidades de 3.ª idade, outro 

tipo de associações culturais. E uma coisa que gostaríamos muito de conseguir era o público estrangeiro. 

Mas não conseguimos tê-lo cá, por causa das atracções que há no nosso concelho, que acabam por ser tão 

especiais ao ponto do Museu de Arqueologia acabar por ser deixado para outra viagem ou para outra 

altura. (…) Esse seria um dos objectivos, obter mais público. (Apêndice C – Museus, p. 85). 

 

Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves: 

A nossa principal preocupação é de relações públicas, para que o museu seja conhecido. Pretendemos 

conquistar a população activa como público-alvo. (…) Outra situação é o público sénior que é alvejado 

pelo museu. 

[…]  

Pretendemos acentuar a componente da dramatização, o que implica descontracção e experiência (…).  

Pretendemos também projectar a marca “Casa-Museu Anastácio Gonçalves” para que seja conhecido pelo 

seu acervo e pelos projectos que aqui se desenvolvem. 

Ainda queremos visto que entrou para o SE um professor de pintura, tentar realizar cursos pós-laborais 

de pintura baseados em temáticas. (Apêndice C – Museus, p.10-14). 

 

Dóris Santos, do Museu Dr. Joaquim Manso, refere:  

De um modo geral, o Serviço Educativo tem sempre uma função de apoio, mais de colaborar na 

interpretação da colecção e da exposição junto do público. Entendendo este “público” como públicos 

variados. Obviamente, o público escolar é sempre um público privilegiado, pela própria relação que 

sempre houve entre as escolas e os museus. Hoje em dia temos um entendimento mais vasto, mais lato, 

que inclui o público sénior, o investigador, a população em geral, e que nós temos tentado diversificar esse 

trabalho. (…) É um serviço de aproximação do museu, à colecção e às suas exposições no sentido de 

facilitar a interpretação, mas de uma forma participada e activa. (Apêndice C – Museus, p. 98). 
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Marto Alves, do Museu Municipal de Alcochete, refere: 

O nosso objectivo é adequar a realidade local e o nosso espólio àquilo que são os programas das escolas 

ou o seu programa educativo. Existem algumas temáticas que estão associadas ao programa escolar, por 

exemplo, a questão da presença romana. (Apêndice C – Museus, p.134). 

[…]  

O objectivo é público. (…) Não só a questão do público, mas a questão também da qualidade de serviço 

que podemos oferecer. Disso não nos podemos desviar. (Apêndice C – Museus, p. 138). 

 

Luciano Reis, da Casa-Museu Leal da Câmara diz: 

Uma coisa premente para que tenho vindo a alertar a sociedade civil é a necessidade urgente de se criar 

uma Liga de Amigos da Casa-Museu Leal da Câmara. (…) Uma Liga de Amigos tem autonomia e podia 

intervir, a todos os níveis, dentro desta Casa-Museu Leal da Câmara. (Apêndice C – Museus, p. 24). 

 

De acordo com os entrevistados, a organização e estrutura de suporte dos SERVIÇOS EDUCATIVOS (SE) 

situa-se nos RECURSOS HUMANOS, sendo que os profissionais dos museus têm qualificações específicas 

e adequadas ao desempenho das suas funções, com formação em diversas áreas com maior 

incidência em História, História de Arte, nas diferentes vertentes das Artes, Filosofia, Museologia, 

Germânicas e Ciências da Educação, maioritariamente profissionais com habilitações académicas de 

grau superior, licenciatura e mestrado. 

Os recursos humanos dos SE encontram-se organizados da seguinte forma: em três museus, o seu 

director desempenha simultaneamente funções de coordenador, apoiado por técnicos 

especializados; nos restantes, contam com um coordenador, dependente e nomeado pelo director 

do museu, apoiado por técnicos especializados. Em períodos pontuais ou para a realização de 

actividades específicas, o SE conta com o apoio de colaboradores também com formação académica 

de grau superior, com estagiários universitários, com investigadores e com voluntários, muitos 

deles ex-profissionais de museus. O SE de grande parte dos museus consultados conta com apenas 

dois ou três técnicos a tempo inteiro. 

Teresa Pais, Museu Quinta das Cruzes, descreve: 

O serviço educativo é composto por três técnicos superiores. (…) Uma técnica pedagógica licenciada em 

Artes Plásticas, variante Escultura, com mestrado em Museologia, e duas técnicas superiores licenciadas 

na área das Ciências da Educação. (Apêndice C – Museus, p. 129). 

 

Adelaide Lopes, do Museu Nacional de Arte Antiga, diz: 

Temos uma coordenadora, dois técnicos superiores e uma voluntária, que era a anterior coordenadora do 

Serviço de Educação. Somos todos técnicos superiores. 

[…]  
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Temos uma professora que é técnica superior do museu e veio por destacamento para o museu. Depois, na 

altura em que houve alterações no Ministério da Educação, foi-lhe dado a oportunidade de escolher entre 

o ficar no museu ou voltar à escola. Escolheu ficar no museu. Depois disso houve sim um concurso para os 

professores para um ano lectivo. 

[…]  

São todos licenciados, mesmos os colaboradores. Porque para além do coordenador, dos técnicos e dos 

voluntários, há alguns colaboradores habituais e todos têm formação superior. [os colaboradores] Vêm 

para a realização de algumas oficinas, de algumas visitas jogo, para actividades específicas. E todos têm 

formação superior, seja licenciaturas, mestrados. (Apêndice C – Museus, p. 33-34). 

 

Dóris Santos, do Museu Dr. Joaquim Manso, diz: 

Creio que o Serviço Educativo do Museu tem uma história de trinta e seis anos. O museu abriu em 1976 e 

desde sempre houve Serviço Educativo, que passou por várias fases. Está relacionada com a própria 

história, quer dos serviços educativos, quer dos museus e mesmo em termos social, nacional e da região.   

[…]  

A Cecília foi a pessoa que sempre assegurou o Serviço Educativo do Museu, portanto, também faz parte da 

história. 

[…]  

Não há os departamentos que existem na maior parte dos museus. O que temos é “Serviço.” Há o Serviço 

Educativo ou de Educação e quem tem estado a assumir a função de coordenação é, de facto, Cecília 

Nunes, mas conta com a colaboração de outras técnicas do museu em função das necessidades. 

[…]  

Sempre que há algo mais do Serviço Educativo, quer para marcação de visitas, quer para concepção de 

projectos, só temos uma pessoa, que é a Cecília Nunes, sempre em articulação com a Directora. 

[…]  

Nos Recursos Humanos temos uma pessoa responsável, que conta com o apoio de duas ou três técnicas, 

(…) (Apêndice C – Museus, p. 99-102). 

 

Ana Leitão, Casa-Museu Anastácio Gonçalves: 

A equipa é composta por um coordenador e por vários colaboradores. Temos um professor educador do 

museu e dois voluntários ex-professores. 

[…]  

São todos licenciados, em Filosofia, em História de Arte, em Museologia e em Pintura. (Apêndice C – 

Museus, p. 13). 

 

Rosa Savedra, do Museu Alberto Sampaio: 

Fazem parte do serviço educativo três professoras. Eu que sou a responsável (…) coordeno o serviço 

educativo e duas colegas que estavam no ensino, da área de Germânicas. Entraram para o museu, porque 

nas suas escolas tinham horário sem componente lectiva e, através de uma cooperação entre o ME e o MC, 
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foram destacadas para aqui e acabaram por ficar. Portanto, somos as três que fazemos as visitas a todos 

os grupos etários (…). Somos três pessoas no serviço educativo. 

[…]  

Tenho o curso de História e frequentei uma pós-graduação em museologia e depois tenho frequentado 

muitos cursos de formação. (Apêndice C – Museus, p. 120). 

Deolinda Cerqueira, do Museu Gulbenkian, refere: 

 [As técnicas do SE] São todas licenciadas e especializadas nas áreas de História de Arte, de História e há 

também pessoas especializadas em Museologia. Muitas já fizeram ou estão a fazer mestrados. Todas elas, 

obrigatoriamente têm de dominar várias línguas. Também fazem formação contínua, frequentemente. 

Uma técnica está em doutoramento. 

[…]  

Temos o Director, o Director adjunto, os Conservadores, dos quais eu faço parte. Uns estão na pesquisa e 

investigação e outros na comunicação. Depois vem o serviço educativo. Portanto, o museu tem estas três 

vertentes: conservação, investigação e comunicação. E há as exposições. Há uma equipa de conservadores 

que montam as exposições. (Apêndice C – Museus, p. 63). 

 

Após termos mencionado a composição da estrutura do SE, abordamos ainda aspectos relacionados 

com os RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E FINANCEIROS que os suportam e as dificuldades sentidas. 

A maioria dos profissionais dos museus participantes considera insuficientes os recursos humanos 

e financeiros, face às solicitações dos professores e de outros visitantes. Mencionam também a falta 

de espaços físicos para a concretização de actividades, como oficinas e ateliers, dado defrontarem-

se com um elevado número de visitantes por grupo, tanto para o acompanhamento das visitas 

escolares como para receber e conduzir outros grupos. 

Quanto aos RECURSOS FÍSICOS, alguns profissionais descrevem as suas necessidades e apresentam os 

projectos previsíveis de implementar e os que prevêem ou desejam vir a consumar num futuro 

próximo, como a ampliação do museu e conseguirem mais recursos humanos para desenvolver 

actividades. Estas preocupações encontram-se expressas nas respostas dos entrevistados, como 

nos dizem, Dóris Santos, do Museu Dr. Joaquim Manso: 

Porque é uma moradia de férias, com espaços muito compartimentados e de pequena dimensão. Temos, 

de facto, um jardim bastante amplo, que tem sido uma mais-valia para a realização de muitas actividades 

e colocações de embarcações e outro tipo de equipamentos de apoio ao museu. Mas desde sempre se fez 

sentir falta de espaço. Daí que, desde 2005, haja um projecto para a construção de um novo edifício, da 

autoria do arquitecto Siza Vieira. (Apêndice C – Museus, p. 87). 

[…]  

Quanto ao espaço físico, não temos sala própria, neste momento só temos três pequenas salas visitáveis e, 

por isso, a maior parte das actividades, sempre que implicam materiais mais específicos para além da 

simples visita, é realizada no exterior, no próprio jardim ou num pavilhão onde temos as embarcações, ao 

ar livre, o que está sempre muito dependente das condições do tempo e do clima. 
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As salas são extremamente pequenas, o que implica que não possamos acolher grupos de visitantes muito 

grandes ou tenhamos que os repartir por vários grupos. 

Até há um ano atrás não tínhamos nem cadeiras, nem mesas. Foi em colaboração com uma escola que ia 

sofrer a remodelação (…) mostrou disponibilidade para oferecer e fomos buscar mesas e cadeiras. Isto 

porque estamos sempre à espera do dito projecto arquitectónico do museu. 

[…]  

Todas as nossas actividades são desenvolvidas pela própria equipa do museu e com os nossos meios, e não 

há contratação de serviços externos. (Apêndice C – Museus, p. 102). 

 

Rosa Savedra, do Museu Alberto Sampaio: 

Um dos projectos para o futuro é ampliar as suas instalações com um novo edifício que foi cedido pela 

Câmara Municipal e fica na Praça Santiago. É um edifício antigo e vai ser submetido a obras de restauro 

para virmos a ter uma sala de exposições temporárias, o que nos vai libertar aqui algum espaço. Termos 

uma sala para o serviço educativo. São, assim, os grandes projectos e também grandes obras no domínio 

das acessibilidades. Tornar este edifício acessível aos deficientes físicos. (…) Com o novo edifício e novos 

espaços, resolvem-se os problemas das acessibilidades. Depois de termos isso já é mais fácil 

programarmos as exposições e, claro, venham também mais verbas para não vivermos tão condicionados 

para os nossos projectos. Mas neste momento o nosso problema é mesmo a falta de espaço (Apêndice C 

– Museus, p.122). 

 

Matilde Tomaz, dos Museus José Malhoa e Cerâmica: 

 (…) Às vezes as carências que mais sentimos são de recursos humanos. (…) Por isso, nós lutamos com 

necessidade de recursos humanos para podermos desenvolver esta actividade e corresponder àquilo que 

são as expectativas. 

 (…) Estes museus não têm professores. Têm sim pessoas especializadas na área educativa, que fazem essa 

ponte. Acho que é importante termos os dois pólos. O serviço educativo do museu e o professor e conjugar 

esses dois saberes. 

[…]  

Para o Museu de Cerâmica temos um grande projecto que é a ampliação do museu. Quanto ao Museu 

Malhoa, foi reaberto recentemente, após uma intervenção de remodelação, portanto, pretendemos 

implementar projectos que possam continuar a cativar os nossos públicos e continuar a motivar a 

satisfação que têm demonstrado no seu regresso ao museu. (Apêndice C – Museus, p. 74). 

 

Teresa Pais, do Museu Quinta das Cruzes: 

As atividades são realizadas, na sua maioria, ao ar livre, nos jardins do museu, uma vez que não existe 

uma sala própria para a prática educativa. Quando necessário, são utilizadas as salas de exposição 

permanente do museu, de acordo com as normas de segurança e com autorização da Direção do Museu. 

(Apêndice C – Museus, p.129). 
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Adelaide Lopes, do Museu Nacional de Arte Antiga: 

[Os espaços físicos] Não são do Serviço de Educação, são do museu. Ou seja, há um espaço onde 

trabalham os técnicos do Serviço de Educação, que é um gabinete de trabalho, tal como outros técnicos 

têm um gabinete de trabalho, (…) Daquele que é o trabalho do Serviço de Educação directo com o público 

e, portanto, a existência de um espaço físico destinado a receber o público, isso não existe. Existe uma sala 

que habitualmente está adstrita ao Serviço de Educação, mas não quer dizer que não seja usada para 

outras actividades ou para outras necessidades do museu. Na realidade, não existe nenhum espaço físico 

adstrito especificamente e exclusivamente ao Serviço de Educação. Isso não existe. 

(…) Não [têm espaços próprios para a prática de acção educativa]. O que existe é do museu, o serviço tal 

e qual como todos os outros departamentos do museu utiliza. (Apêndice C – Museus, p. 34). 

 

Luciano Reis, da Casa-Museu Leal da Câmara: 

Os nossos espaços são enormes. Temos espaços interiores e exteriores, esta casa onde nos encontramos, 

uma sala de multiusos e dois grandes jardins onde fazemos incidir actividades (…). No outro edifício, a tal 

escola primária, temos uma sala de expressão plástica com um grande átrio. É uma escola com uma traça 

saloia e com um grande átrio de entrada. Aqui, na Casa-Museu Leal da Câmara, o espaço físico é 

ilimitado. (Apêndice C – Museus, p. 23). 

 

Ana Leitão, da Casa-Museu Anastácio Gonçalves: 

(…) Temos uma sala de trabalho que é polivalente, uma vez que desempenha várias funções. Serve para a 

realização de atelier, para conferências, concertos, para os cursos. (Apêndice C – Museus, p. 13). 

 

Recursos FINANCEIROS são muito limitados e, muitas vezes, insuficientes para fazer face às 

necessidades essenciais do SE, como nos referem os seus profissionais. Quase todos os museus têm 

um orçamento anual atribuído pela tutela, do qual é imputada uma verba ao SE. Os museus 

nacionais,, como o MNAA, o MNA e MNAC-MC são financiados por mecenas, o que tem contribuído 

para a manutenção dos museus, como nos dizem os seus profissionais. 

O SE não tem autonomia financeira. Segundo os entrevistados, até cerca de 2008/2009, da verba 

atribuída ao museu destinada a actividades, muito directores podiam estabelecer uma parte para o 

SE desenvolver actividades em função da programação. Nos últimos anos, alguns museus, para 

poderem realizar actividades, recorreram à aplicação de um valor, muitas vezes simbólico, para os 

frequentadores das actividades e para o SE poder cumprir a função educativa. 

 

Este concurso incluiu uma EXPOSIÇÃO FINAL com todos os trabalhos dos alunos premiados, realizada 

num espaço público de um museu, palácio ou monumento. O acolhimento desta exposição pode ser 

solicitado pelos órgãos directivos dos museus com espaço suficiente para expor os trabalhos 

premiados e receber os premiados e seus familiares. Ou, então, a tutela selecciona um espaço, tendo 
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em conta os museus, palácios ou monumentos disponíveis. Como nos refere a representante do 

IMC, Graça Mendes Pinto: 

Porque havia sempre que escolher um museu para apresentar a exposição e a atribuição dos prémios. 

Tentámos sempre que fosse em vários pontos do país e também que utilizássemos os nossos museus que 

tinham melhores condições, quase todos têm, mas uns têm melhores condições do ponto de vista de  

auditório e de exposições temporárias. (Apêndice C – Promotores, p. 19). 

 

Muitos museus demonstraram interesse em acolher a Exposição Final, mas por diversas razões não 

a podem receber. Na inauguração desta exposição efectua-se a entrega de prémios aos 

alunos/professores e escolas. 

 

Relativamente a esta exposição, Paulo Fonseca refere: 

 Nós temos por princípio dar ao trabalho dos alunos o mesmo tratamento que se dá á obras de arte em 

qualquer museu. Portanto, faz-se uma exposição tal e qual como se faz uma exposição num museu. Tem as 

tabelas com a indicação dos autores, tem a iluminação, é feito um layout específico para a exposição que 

já tem uma imagem de marca, só vamos mudando a cor. Em cada edição temos uma cor, temos um 

Gabinete de Design que faz esse trabalho. É uma das tais coisas que tem custos. (Apêndice C – 

Promotores, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Exposição Final fica patente ao público cerca de dois meses. Findo este prazo, é feito o seu 

levantamento da exposição e os trabalhos seguem para EXPOSIÇÃO ITINERANTE, para a qual os museus 

antecipadamente, demonstram interesse em recebê-la. Esta itinerância pode ter a duração de um a 

                                                             
73 Etiqueta de Identificação para os trabalhos premiados em cada uma das categorias, e áreas/domínios, amavelmente cedido pela 

representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto. 
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um ano e meio. Após a última exposição itinerante, os trabalhos regressam aos promotores para 

serem entregues aos professores responsáveis. 

 

O Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha foi um dos museus acolhedores da Exposição Final, na 

4.ª edição, como explica a sua Directora, Matilde Tomaz: 

Foi o museu que se propôs e a tutela que aderiu, porque este museu esteve em obras e reabriu em 2008. 

(…). No meu horizonte limite, a inauguração era a 18 de Maio, até porque a minha proposta era 

inaugurar o museu com esta exposição. Porque o dia 18 de Maio é um dia muito especial, é o Dia 

Internacional dos Museus. Esta exposição, o concurso e esta apresentação teriam uma visibilidade que se 

podia aliar à visibilidade que o próprio museu teve na sua reabertura e depois tem a afluência de muitas 

escolas de todo o país, o que acho também muito interessante e motivador. Daí que foi proposto, em Plano 

de Actividades para 2008, receber esta exposição na sua inauguração e na distribuição de prémios. (…). O 

que foi muito bem acolhido pelo Instituto, continuou a figurar em plano de actividades para este museu e 

assim sucedeu. Com a surpresa de termos connosco a Ministra da Educação a par da nossa Secretária de 

Estado da Cultura e do nosso Director do IMC. 

 (…) Nós conhecíamos por já termos estado em anteriores distribuições de prémios e de aberturas de 

exposição. Achei fantástica a adesão que havia das escolas de todo o país, dos professores, dos alunos, de 

outros museus. 

[…]  

São apresentados trabalhos, que lançam um novo olhar sobre determinadas peças e que as valorizam, o 

que é muito motivador para outros alunos e para outros professores. O museu tem uma relação 

privilegiada com as escolas e estas recorrem aos museus. Esta relação é uma mais-valia muito 

importante. (Apêndice C – Museus, p. 69-70). 

 

Questionada sobre a duração da exposição final, tanto neste como noutros museus acolhedores e 

sobre o balanço de escolas ou outros visitantes desta exposição, a mesma profissional respondeu: 

Esteve aqui durante cinco meses, menos cinco dias. [Noutros museus] Não sei. Sei que daqui vai para a 

cidade da Guarda. Depois vai para itinerância.  

[…]  

Tivemos visitas de escolas, não temos uma avaliação [do número de visitantes desta exposição] das 

escolas porque apanhou um grande período de verão. A exposição foi inaugurada em 18 de Maio. 

Naturalmente, tivemos visitas de escolas até ao final do ano lectivo, que é um período em que aqui as 

escolas visitam o museu. (Apêndice C – Museus, p. 71). 

 

A EXPOSIÇÃO ITINERANTE percorre os museus e monumentos interessados nesse acolhimento 

expositivo. Relativamente à frequência de visitantes da Exposição Final, nas edições anteriores e da 

Exposição Itinerante, não houve a preocupação de contabilizar o número de ingressos no museu no 
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período em que estiveram patentes ao público. A maioria dos professores desconhecia a itinerância 

da exposição, só uma pequena parte tinha essa informação. 

Apresentamos o testemunho de dois responsáveis do SE de museus acolhedores da exposição 

itinerante e três testemunhos de professores, em diferentes edições. Rosa Savedra, do Museu 

Alberto Sampaio: 

A exposição da 1.ª edição, depois do Museu Soares dos Reis, quando passou a itinerante acabou por vir 

para cá e estar patente aqui no nosso museu. Essa exposição dos trabalhos é organizada pelo MC e pelo 

ME, tem sempre um arquitecto, na concepção. (Apêndice C – Museus, p. 110). 

 

Quando questionada sobre a frequência de visitantes desta exposição, respondeu: 

Não lhe sei dizer. A exposição era muito visitada pelos alunos participantes e a escola em que os alunos se 

integravam. (Apêndice C – Museus, p. 110). 

 

Marto Alves, do Museu Municipal de Alcochete: 

Em 2010/11 tivemos expostos os trabalhos que participaram, no nosso Núcleo de Arte Sacra. Referentes 

aos trabalhos que participaram na 4.ª edição, relativa ao ano lectivo 2008/2009. Sim, vieram de 

Santarém para aqui. Andou a correr o país e depois passou aqui por Alcochete. (Apêndice C – Museus, p. 

134). 

 

Ana Valente e Graça Pastor: 

Na 5.ª edição, a exposição inaugural foi em Coimbra, no Museu Machado de Castro. Mas das exposições 

itinerantes não somos informados. Esta exposição inaugural fica neste museu algum tempo e 

posteriormente os trabalhos são expostos noutros espaços museológicos durante quase um ano. Não 

temos essa informação sobre quais os museus de acolhimento. Sei que agora se encontra no museu da 

Guarda até final de Abril, porque telefonei ao IMC para saber dos trabalhos e obtive essa informação. 

(Apêndice C – Professores, p. 125). 

 

Luísa Albuquerque: 

Que foram itinerantes sim, eu sabia que iam ser. 

(…) Não, não. Penso que essa divulgação não houve. Quando foi lançado o concurso, não tivemos a noção 

disso, porque senão não teríamos feito uma peça tão difícil, nem tão grande. 

(…) Sim, mas se soubesse que depois ia ser itinerante já era uma condicionante. Aquele trabalho que 

apresentámos, não era nada adequado a essa itinerância. (Apêndice C – Professores, p.160). 

 

Felisbela Carvalho: 

Não nunca soube para onde vão. Sei que circulam por vários museus, mas nunca soube por onde 

andavam. Nem na primeira nem na segunda participação. 
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(…) Penso que devíamos saber. Imagine que quando fui a Guimarães estava lá. Se soubesse até podia 

informar os alunos. (…) Podia dizer ”meninos, vai mudar a exposição dos trabalhos para este ou aquele 

local”. As exposições itinerantes deveriam ser divulgadas. Não custa nada enviar um e-mail ou colocar 

essa informação no website dos promotores. Quando consultássemos as páginas na internet, havia essa 

indicação e sabíamos onde se encontrava. (Apêndice C – Professores, p. 97). 

 

Tantos os professores como os profissionais dos museus concordam e consideram importante a 

itinerância desta exposição, pelo facto de muitos dos intervenientes no concurso e seus familiares, 

não terem facilidade em se deslocarem no dia da inauguração ou ao local da Exposição Final. 

 

De acordo com os entrevistados a DIVULGAÇÃO não tem expressão, pois a falta de informação sobre a 

abertura do concurso, maioritariamente tardia, os resultados do concurso e da cerimónia inaugural 

e respectivo local, não tem sido suficiente, muito deficitária, nomeadamente para o conjunto de 

professores. Os profissionais dos museus têm acesso a essa informação atempadamente e, por 

vezes, são estes os principais divulgadores do concurso, junto dos profissionais de educação. 

Esta situação é alvo de críticas por todos os profissionais participantes, como referem, Ana Leitão, 

da Casa-Museu Anastácio Gonçalves: 

Honestamente, para o público em geral penso que não se divulga. Quando ando na rua, vejo cartazes, oiço 

notícias, estou atenta e como cidadã comum, que não trabalhasse num museu, nunca ouvi essa referência 

nem essa informação. Vejo com frequência moopies nas paragens de autocarro, geralmente sempre os 

mesmos museus, alguns camarários, a Fundação do Oriente, ou a Gulbenkian. Estes programas, penso que 

tal como um pequeno museu não tem recursos, não terão recursos para divulgar. Só posso falar da minha 

experiência.(…). 

Não me recordo de ter visto e penso que não terá havido meios financeiros para fazer uma divulgação 

para o cidadão comum. Eventualmente poderá ter passado num programa do género da “Antena 2”, na 

RTP 2 poderá ter sido feita alguma referência. (Apêndice C – Museus, p. 8-9). 

 

Dóris Santos, do Museu Dr. Joaquim Manso: 

Éramos nós museus, que contactávamos com as escolas da nossa região, com as quais trabalhávamos com 

alguma regularidade, ou eventualmente com as mais distantes mas que nos vinham fazer uma visita e que 

sabíamos que estavam a desenvolver algum trabalho. Fazíamos uma proposta para apresentar e 

estruturar esse trabalho em função do concurso. 

Os professores não tinham conhecimento do concurso. 

[…]  

A divulgação é feita pelo Instituto, que coloca a abertura do concurso no website do IMC. Nós, museu, 

também somos convidados a fazer a divulgação nos nossos meios de comunicação. Penso que as coisas 

resultam muito pelo contacto pessoal que existe com as escolas mais colaboradoras com os museus. É de 
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notar que há escolas e museus que se apresentam sempre a concurso. Há toda uma tradição de bom 

trabalho e de boa colaboração. (Apêndice C – Museus, p. 89-90). 

[…] O concurso tem mais visibilidade sobretudo para ambos os promotores, isto é, para as escolas e 

museus. Para a comunidade em geral penso que não passa. Para os museus, falando na nossa perspectiva, 

é sempre algo que motiva, dá uma maior motivação à escola e nesse sentido é sempre positivo. 

 […]  

Nós recebemos a informação porque estamos inseridos numa rede interna de comunicação através do 

website, do e-mail, (…). A nível local, fazemos a divulgação para a nossa imprensa regional, quando é 

atribuído prémio a uma escola ou um museu da localidade ou da região. Portanto, estes periódicos 

regionais divulgam. (Apêndice C – Museus, p. 96-97). 

 

Rosa Savedra, do Museu Alberto Sampaio: 

A divulgação não é muito eficaz, sinceramente é o que eu penso. 

[…] 

 Nós enviamos para toda a comunicação social, como vê aqui, (…) para as rádios também e para todos os 

jornais, mas nem todos publicam 

(…) Jornais locais e nacionais. Mas os jornais nacionais alguns publicam, mas pouco. Tivemos o “Comércio 

de Guimarães”, o “Povo de Guimarães”, o “Notícias de Guimarães” e o “Correio do Minho também. Todos 

os jornais locais publicaram o resultado dos nossos concursos. Mas, assim, a nível nacional, apesar da Sr.ª 

Directora enviar para todos os jornais, os jornais nacionais não publicam. (Apêndice C – Museus, p. 

111). 

 

Os professores, tal como os profissionais dos museus consideram que o concurso foi pouco 

divulgado, nomeadamente sobre o resultado dos premiados e no dia da inauguração da Exposição 

Final e respectiva cerimónia de entrega de prémios. Mesmo nas escolas participantes, a 

comunidade escolar muitas vezes só teve conhecimento, caso os alunos fossem premiados. Claro 

que os órgãos directivos conheciam o envolvimento da escola nesta iniciativa, mas a 

responsabilidade de desenvolver e apresentar os trabalhos era sempre dos professores 

responsáveis pelos grupos e que propõem a candidatura. 

Quanto à divulgação pública da exposição e da cerimónia de entrega de prémios, os professores 

expressam as suas opiniões, como Ana Fonseca diz: 

No dia, estávamos à espera que desse nas notícias, pelo menos qualquer coisa. (…). 

(…) Em termos de comunicação social, porque estava presente a Ministra de Educação, nós pensámos que 

iriam mostrar a exposição e falar do concurso. Mas não! Aproveitaram a Sr.ª Ministra estar lá, fizeram 

uma reportagem provavelmente interna, para a RTP ou para registo do Ministério. Só falaram com a Sr.ª 

Ministra sobre as provas de aferição que estavam a decorrer nesse dia. Penso que as pessoas nem 

souberam o que era aquilo. (…). 
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(…) Foi. E, portanto, não falaram do evento. Via-se por trás mas nem sequer souberam. Só sabiam que ela 

ia ao museu. (Apêndice C – Professores, p.14). 

 

Paula Bessa: 

Isto gostava que ficasse registado no seu estudo, que é: houve muito pouca divulgação na comunicação 

social. 

[…]  

Se não passasse pelas escolas, pode ser logisticamente complicado, mas tinha de aparecer num programa 

com algum impacto. Numa notícia na televisão e em todos os canais. (…) Há um prémio cultural destes, 

não sai nem no jornal “Público”, nem no “Diário de Notícias”, nem no “Primeiro de Janeiro”. 

(…) Pois se num jornal desportivo sai uma página, são entrevistados os alunos intervenientes. Em relação 

a este concurso ninguém soube. Não foi entrevistado ninguém, nem as alunas, nem professores 

participantes, nem escolas. 

[…]  

Penso que no ano seguinte melhoraram isso, mas na primeira edição não houve. 

 […]  

Depois penso que há maneira de chegar aos jornais. O jornal “Público” tinha uma secção “o público na 

escola”. Será que foi comunicado? Será que houve uma conferência de imprensa? Como é que vou 

incentivar os alunos? É preciso uma divulgação. Se há jornais com ligações às escolas, posso perguntar? 

No jornal da nossa escola foi divulgado, nessa altura já em on-line. Por isso é que eu digo que na nossa 

escola teve impacto. Este tipo de iniciativas tem de ser pensada com um pouco mais de seriedade. Como se 

faz noutras áreas, tais como no desporto. Podem dizer que é uma actividade mais aliciante. Sem dúvida, 

mas temos que dar alguns passos nesse sentido. As coisas têm que ser bem pensadas, bem programadas. 

(Apêndice C – Professores, p. 149-150). 

 

Patrícia Castelhano e Elsa Rosa: 

Depois penso que deveria existir um meio de comunicação sobre o que se realizou, entre as instituições e 

entre a comunicação social. A nossa comunidade não é informada da existência destes concursos com os 

alunos, dos resultados desses concursos. Penso que não são divulgadas suficientemente estas mais-valias. 

Talvez se houver mais comunicação social que enfoque mais no trabalho desenvolvido pelos museus e 

pelas escolas, talvez passe a haver mais alunos a quer visitar os museus e mais escolas queiram participar 

nestas actividades. (Apêndice C – Professores, p. 46). 

 

Carla Pinto e Emanuel Ferreira: 

Soubemos que a entrega era nas Caldas da Rainha, mas fomos nós que tivemos de telefonar para a DGIDC. 

Não tínhamos grande informação do que se ia passar nas Caldas. (…) Nem sabíamos que estavam lá 

expostos. (Apêndice C – Professores, p. 117). 

[…] 
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 Penso [Carla] que o concurso não tem a expressão necessária. Os miúdos que ganharam dois prémios 

nacionais não apareceram em lado nenhum. Não saiu em lado nenhum, uma informação sobre os alunos 

que ganharam. Nem nas revistas publicadas habitualmente pelo Ministério da Educação. A publicação 

“Boletim dos Professores” não refere e é enviada para todos os professores e para as escolas. Os jornais 

não referem. A Ministra da Educação esteve presente na entrega de prémios, mas, nesse dia, havia as 

Provas de Aferição para os alunos dos 4.º e 6.º anos e houve miúdos que ganharam prémios nacionais e 

não apareceram por isso. Não foi divulgado o trabalho dos alunos.  

(…) Sabe o que salvou o trabalho dos nossos alunos? É que o MNAA, pelo facto de ter gostado do nosso 

trabalho, teve o bom senso de o colocar na página do museu durante três meses ou mais. Esteve no link 

dos “destaques”, que habitualmente são renovados. De certa forma, divulgaram essa informação na sua 

página web. Isso foi muito importante para os alunos. (…) Mas nem todos fazem isso. 

[…]  

Os nossos colegas da nossa escola não faziam ideia de que o concurso existia. Eles tomaram conhecimento 

porque fomos premiados, porque senão também não sabiam. (Apêndice C – Professores, p. 119-120). 

 

Dora Letras: 

Tive conhecimento através de e-mail, por ser a professora responsável pelos alunos. A escola devia ser 

informada formalmente de que estes alunos receberam um prémio e penso que não foi. A comunidade 

escolar não teve conhecimento desse facto. Fala-se do Dia Internacional dos Museus, mas não é divulgado 

simultaneamente o evento “concurso”. 

Praticamente não houve divulgação dos trabalhos dos alunos. Só foi divulgado aos alunos que 

participaram mesmo. (Apêndice C – Professores, p.131-132). 

 

A abertura ou lançamento tardio do concurso dificulta a participação dos professores sujeitos ao 

cumprimento de programações exigentes, a logística relativa à saída dos alunos do espaço escolar 

ser excessivamente morosa e burocrática, além da sobrecarga das actividades lectiva e não lectiva. 

Todos estes aspectos condicionam o trabalho dos participantes, tanto dos professores como dos 

profissionais dos museus. 

 

Solicitámos aos intervenientes na investigação que fizessem um balanço desta participação quanto 

a prazos, procedimentos, exposições e prémios, e apresentassem sugestões. Foram unânimes sobre 

o início de concurso ser efectivamente mais cedo, uma vez que tem implicação na programação e 

planificação anual das actividades a desenvolver com os alunos. Outro aspecto objecto de 

concordância total foi a atribuição do livre-trânstito, sobretudo aos alunos, uma vez que permite o 

ingresso nos museus estatais sem custos para as famílias e incentiva a frequência de visita aos 

museus, palácios ou monumentos, além de que esse é um dos objectivos do concurso. 

Quanto ao cheque brinde e restante material distribuído, a maioria dos entrevistados, tanto 

professores como profissionais dos museus, consideraram serem de pouca ou nenhuma relevância, 
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pouco aliciantes para os alunos, uma vez que alguns ou não se adequavam à sua faixa etária ou 

eram demasiado insignificantes. 

Maioritariamente, tanto professores como profissionais de museus, de um modo geral e a apesar 

das dificuldades surgidas no decorrer do concurso, nas diferentes edições, consideram que foi 

positiva esta participação, porque também para eles propiciou aprendizagens de parte a parte, 

manteve, melhorou e aprofundou a relação escola-museu. 
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Capítulo 11 – Considerações finais 

 

 

É nossa opinião que esta relação de parceria entre escola e museu foi uma experiência positiva e 

meritória, sobretudo para os alunos, embora nem sempre tenha decorrido com a estabilidade 

pretendida e desejável pelos docentes e profissionais dos museus. A iniciativa deste concurso 

tornou-se num pólo dinamizador para a compreensão histórica e cultural de memórias colectivas, 

no sentido de despertar a comunidade, escolar e cívica, para a valorização e conservação do 

património museológico. Para Stone (1986), o museu além de ser um espaço único e privilegiado 

para efectuar experiências, é também um espaço onde se encontram objectos representativos de 

épocas históricas que ajudam a compreender o passado. 

 

O lançamento do concurso A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU, UM PALÁCIO, UM MONUMENTO… veio 

responder a algumas das necessidades sentidas por certos professores e contribuir para estímular 

a utilização de recursos existentes e disponibilizados fora do espaço da sala de aula. Poderíamos 

dizer que foi ao encontro da posição defendida por Housen (2001), em que aprendizagem surge 

quando o aluno realiza descobertas sobre formas de construir novos significados a partir de novas 

experiências pessoais. 

Para a maioria dos professores entrevistados, os alunos demonstraram muito mais interesse e 

empenho pelas actividades realizadas no museu, comparativamente com as desenvolvidas em 

contexto de aula. Segundo o pensamento de Hein (2006) o aluno envolvido na aprendizagem é 

consideravelmente influenciado pela experiência anterior, pela cultura e pelo ambiente. Isto 

encontra-se reflectido nas opiniões reveladas pelos docentes quando nos dizem que os alunos 

demonstraram maior envolvimento, concentração e participação nestas experiências, com a 

observação directa e complementada com o desenho no museu, ou pela descoberta de objectos, na 

sua compreensão histórica e função utilitária. Também nos referiram terem-se apercebido de que 

os jovens/alunos, perante a obra museológica, adquiriram conhecimentos num novo contexto, 

interpretaram e atribuíram novos significados, criando uma perspectiva diferente dos objectos. 

Hooper-Greenhil (2001) afirma a função pedagógica dos museus, estruturada pelos métodos 

utilizados no discurso construtivo como geradora de um envolvimento propício à aprendizagem 

através da construção de estratégias de interpretação próprias. 

Todos os professores fizeram um balanço positivo desta participação, quanto ao desenvolvimento 

cognitivo, à consolidação de conhecimentos dos alunos, com a realização dos trabalhos, 

nomeadamente em relação às disciplinas de Educação Visual, de História e de Língua Portuguesa, 

indo ao encontro da perspectiva de Zeller (1985) no que diz respeito ao facto de parcerias culturais 

proporcionarem sinergias entre a arte e educação de modo diferenciado quando a aprendizagem é 
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praticada na sala de aula ou no museu. Para a mesma autora, a aprendizagem no museu pode ser 

mais libertadora, mais diferenciada e permite realizar cruzamentos entre conteúdos ou temas 

transdisciplinares. 

De acordo com os dados recolhidos, a participação neste concurso contribuiu para o 

enriquecimento pessoal dos alunos e para a melhoria da sua auto-estima. Cremos que, no futuro, a 

aprendizagem lhes proporcionará um suporte para a concretização de outros trabalhos, tanto no 

sentido da organização e selecção, como no planeamento e na concepção de objectos. 

Tanto professores como profissionais dos museus afirmam que o impacto sentido pelos alunos com 

este trabalho conjunto, contribuiu para desmistificar a ideia inicial que tinham destes espaços de 

“museu” ou de “mosteiro”. 

A maioria dos docentes participantes recorriam frequentemente aos museus, como recurso 

pedagógico, para complementar a aprendizagem dos seus alunos. No entanto, como nos foi 

transmitido nas entrevistas, outros professores igualmente frequentadores habituais dos museus 

não demonstraram interesse em participar no concurso, na opinião da responsável de um museu, 

talvez por questões de calendário. 

 

A grande dificuldade sentida pelos professores foi a irregularidade de abertura do concurso, o que 

se reflectiu na concretização e entrega dos trabalhos, pelo facto de não haver uma calendarização 

ajustada ao ano lectivo. Isto é, na 1.ª edição o concurso foi lançado em Outubro e a inscrição 

prolongou-se até meados de Dezembro. Tratando-se da 1.ª edição compreendemos este 

prolongamento, mas não obtivemos qualquer esclarecimento sobre a razão deste adiamento. Se ele 

ocorreu devido à falta de candidaturas ou por solicitação de professores candidatos. Na 2.ª edição a 

abertura do concurso foi no mês de Novembro e a inscrição terminou também no final de 

Dezembro. 

É de sublinhar que a partir desta edição a abertura do concurso surge já no 2.º período escolar e a 

inscrição com um prazo muito reduzido, cerca de uma semana depois. Esta situação provavelmente 

inviabilizou a candidatura de muitos professores/alunos, conforme ficou demonstrado pelas 

entrevistas. Isto ocorreu não só pela dificuldade da inclusão desta actividade na programação anual 

das escolas e das disciplinas, a qual é elaborada no início do ano lectivo e aprovada pelos órgãos 

pedagógicos, como já foi exposto. Muitas vezes a irregularidade de calendarização era contornada 

pelos professores interessados, que, prevendo a abertura do concurso, programavam actividades 

de forma a poderem vir a ser integradas, revelando a capacidade dos docentes na resolução de 

problemas. 

No entanto, a esta imprevisão da abertura ou não do concurso, estava também associada a 

impossibilidade de organizar e programar as visitas de estudo aos museus/monumentos 
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atempadamente, pois é necessário ter em conta toda a logística e burocracia inerente à saída da 

escola com os alunos. 

Temos ainda outro aspecto significativo relacionado com o tempo indispensável à concepção de 

trabalhos, pois os professores confrontam-se com um número reduzido de tempos lectivos 

previstos no currículo de algumas disciplinas, nomeadamente nas disciplinas de Educação Visual e 

na área das Artes Visuais. 

Realçamos também a sobrecarga para os professores, na obrigatoriedade em repor as aulas nas 

turmas a que faltaram, como resultado do acompanhamento dos alunos em situação de visita. 

Ora, tratando-se de um concurso cujo parceiro é o Ministério da Educação e nomeadamente a 

envolvência da DGIDC, organismo responsável pelos aspectos curriculares dos diferentes graus de 

ensino, consideramos que deveria ter havido maior sensibilidade nos aspectos relacionados com a 

programação curricular e com o calendário escolar. 

Para a concretização destes projectos ou concursos são necessários recursos financeiros que as 

escolas nem sempre conseguem disponibilizar para fazer face à aquisição de materiais ou para 

apoiar a deslocação dos alunos aos museus e monumentos. Embora o regulamento refira que a 

participação deve ser essencialmente com museus de proximidade geográfica, muitas vezes essa 

proximidade torna-se relativamente longe. Implica sempre uma despesa extraordinária para a 

deslocação, seja para adquirir o título de transporte público, processo usado nos grandes centros 

urbanos e nas zonas suburbanas, seja para a aquisição de outro transporte para uma deslocação de 

alguns quilómetros, como é o caso das escolas mais distantes dos grandes centros, em que o museu 

ou monumento mais próximo se situa a vinte ou trinta quilómetros. 

 

Como já mencionámos, o concurso nem sempre era suficientemente divulgado. Relativamente à 

divulgação, tanto professores como profissionais dos museus criticam a falta de eficácia da 

informação sobre a abertura do concurso, maioritariamente tardia, para o cumprimento dos 

programas escolares. A divulgação do concurso em todos os aspectos do processo foi deficitária, o 

que influenciava e tinha implicações negativas tanto para a inscrição como para a concepção dos 

trabalhos, pelo reduzido tempo disponível para a reformulação da planificação, como para a 

concepção dos trabalhos dentro prazo estabelecido para a sua entrega. 

A informação relativa aos profissionais dos museus foi sempre frutífera e atempada, a partir do 

momento em que os promotores decidiam materializar o concurso. 

Os promotores faziam a publicação através das respectivas páginas na web e alguns meios de 

comunicação internos, como newsletters, boletins, revistas e outras publicações das duas 

instituições. Segundo nos afirmaram, enviavam para as escolas a informação da abertura do 

concurso, mas constatamos que a mesma raramente circulava ou chegava ao conhecimento dos 

professores. 
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Nas primeiras edições a DGIDC chegou a enviar para os meios comunicação social notas de 

imprensa referentes não só à abertura do concurso como para a realização da exposição inaugural 

dos trabalhos e simultânea cerimónia de entrega de prémios. Os responsáveis dos museus também 

confirmaram terem enviado essa informação para a imprensa nacional e local. A comunicação 

social localmente divulgava, sobretudo quando os museus ou escolas eram premiadas. Nenhum dos 

docentes participantes nos referiu ter tido conhecimento do concurso ou da exposição através 

deste meio. Normalmente, obtinham a informação sobre a abertura através de pesquisas efectuadas 

na internet por iniciativa própria, pelo contacto com outros professores, pelos museus de 

proximidade afectiva e geográfica, pelo contacto entre professores da mesma ou de outras escolas. 

Embora uma professora referisse ter obtido a informação por via oficializada através de 

documentação e folhetos, provavelmente enviada pela DGIDC e dirigida ou encaminhada para o seu 

Departamento Curricular. 

 

Nas primeiras edições, muitos dos responsáveis dos museus afectos ao concurso, não tendo 

recebido qualquer feedback dos estabelecimentos de ensino, foram ao encontro das escolas e 

agrupamentos da sua área geográfica, divulgando ora pessoalmente, ora através de contacto 

telefónico ou de correio electrónico, como nos informaram responsáveis pelo serviço educativo dos 

museus Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Museu Nacional de Arqueologia, Museu de Arqueologia S. 

Miguel de Odrinhas em Sintra, Museu Dr. Joaquim Manso na Nazaré, e Museus José Malhoa e da 

Cerâmica nas Caldas da Rainha. 

 

De um modo geral, constatamos ter existido grande cooperação ou relação entre as duas 

instituições, escola-museu. Nalguns casos, a colaboração limitava-se aos aspectos formais, tais como 

o contacto do professor com o SE solicitando determinada informação ou esclarecimento, ou o 

consumar de agendamento da actividade a realizar, normalmente visita guiada. Após a 

concretização da visita ao museu, os alunos regressavam à escola onde desenvolviam os seus 

projectos baseados nos testemunhos adoptados. Por sua vez, o SE do museu, palácio ou monumento 

realizava as visitas guiadas conforme a data agendada pelo professor, limitando-se a adaptar a 

oferta do seu programa, sem fazer outras abordagens ou dar sugestões. 

No entanto, em muitos casos havia uma estreita ligação entre o professor e o SE do museu, palácio 

ou monumento adoptado e ambas as partes colaboraram com sugestões, no sentido de melhorar e 

estimular o interesse dos alunos ou para responder às questões levantadas por estes. De modo 

geral, as actividades não foram planificadas em conjunto, a não ser numa ou outra situação pontual 

e muito específica. 

Salvo raras excepções a maioria dos professores não efectuava uma visita prévia para avaliar as 

colecções ou para preparar e organizar a visita. Também não foram frequentes os casos em que 
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houve uma deslocação do SE à escola para apresentar o museu, fazer a sua caracterização antes da 

visita dos alunos, como a verificada com o Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, ou ainda, 

para um acompanhamento mais pessoal na concepção dos trabalhos, em sala de aula e, 

posteriormente, em conjunto com os professores contribuir para a selecção dos trabalhos a 

apresentar a concurso, como a realizada com o Museu Dr. Joaquim Manso da Nazaré. É de salientar 

que nas primeiras edições alguns directores dos museus ou representantes do SE acompanharam 

os alunos premiados na cerimónia de entrega de prémios. 

 

Quanto às estratégias e metodologias desenvolvidas pelos professores, assinalamos que, 

maioritariamente, apenas foi realizada uma visita com os alunos ao museu ou monumento. No 

entanto, nalguns casos registaram-se várias visitas relacionadas com o desenvolvimento dos 

trabalhos e destacamos o MNAA, com os alunos da Escola Josefa de Óbidos, em Lisboa e do Colégio 

dos Salesianos de Lisboa Oficinas de S. José, o Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, e o Museu 

Municipal de Alcochete, ambos com alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário. 

 

Tratando-se de um concurso de âmbito nacional e a envolvência dos principais museus integrados 

na Rede Portuguesa de Museus das várias regiões, é nossa convicção que a participação dos 

professores foi bastante reduzida, nas edições estudadas, com excepção para a 1.ª e a 4.ª. Uma das 

razões deve encontrar-se relacionada com a irregularidade e imprevisibilidade da abertura do 

concurso. Na 3.ª edição o lançamento do concurso foi significativamente muito tardio, o que 

resultou num período reduzido para concepção dos trabalhos. A provável 5.ª edição deveria ter 

ocorrido no ano 2009/2010, mas não se chegou a realizar. 

Para os promotores esta imprevisibilidade, segundo Paulo Fonseca, muitas vezes advêm da 

dificuldade em obter autorização atempada para que o concurso iniciar, dado ser necessário ter a 

concordância de todas as organizações envolvidas. Ora, a DGIDC tem conhecimento dessa 

aprovação normalmente após o período de férias e, em seguida, disponibiliza aos professores os 

instrumentos necessários ao desenvolvimento do projecto. Segundo Graça M. Pinto, o concurso tem 

sobrevivido a várias direcções e a várias opções de programa. Tem andado um pouco ao sabor de 

mudanças nas direcções dos próprios organismos. No ano em que não foi possível realizar-se, o 

processo foi iniciado bastante tarde e, por questões de falta de elementos que permitissem colocar 

o projecto em marcha, optou-se pela sua interrupção. Como refere ainda a certa altura, o prazo 

ideal para a abertura do concurso já tinha sido ultrapassado e, por isso, era inviável o lançamento. 

 

A informação difundida pela DGIDC, como os relatórios intermédios divulgados no seu website 

contendo o registo de projectos submetidos, admitidos, indeferidos, as categorias, áreas ou 

domínios, os professores/alunos/escolas candidatas e quais os museus e testemunhos adoptados, 
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foi imprescindível para compreender a dimensão regional e nacional das escolas, a tipologia e grau 

de ensino, alunos, professores abrangidos e as instituições museológicas envolvidas. 

 

Consideramos não ter havido divulgação suficiente sobre a inauguração da exposição e a atribuição 

de prémios, revelando-se escassa e limitada aos promotores e participantes. Pensamos que este 

acontecimento não tem o destaque merecido, pelo facto de a cerimónia de entrega de prémios se 

realizar em simultâneo com o Dia Internacional dos Museus e os museus desenvolverem 

actividades específicas relacionadas com o tema indicado pelo ICOM. 

No website do IMC surgia um destaque específico para o Dia Internacional dos Museus com a 

programação de todos os museus pertencentes à RPM. Neste espaço encontrava-se um link com 

informação sobre o concurso relativa ao local da inauguração da exposição e entrega de prémios, de 

difícil acesso e supostamente consultado pelas pessoas conhecedoras do evento. 

É nossa opinião que este evento do concurso também não teve divulgação suficiente no website da 

DGIDC. Deveriam ter sido desenvolvidos links de destaque, de consulta fácil, ou então divulgado nas 

publicações periódicas do próprio Ministério de Educação onde eram publicados com regularidade 

alguns documentos, destinados aos professores e às escolas, tais como o “Boletim dos Professores” e 

enviados de modo personalizado para todos os professores do quadro de escola ou agrupamento.  

Alguns museus e escolas divulgam a informação sobre a inauguração da exposição, quando são 

premiados e, por vezes, colocam essa informação acompanhada de imagens nos seus websites, blogs 

ou facebook. 

 

Do estudo realizado no âmbito deste concurso, é nossa convicção que se vislumbra uma intenção de 

os jovens e futuros adultos passarem a visitarem museus com mais regularidade, mas poucos são os 

entrevistados convictos de que os alunos tivessem passado a ser públicos fidelizados. Pensamos 

que esta situação se deve ao pouco investimento cultural dos jovens e das suas famílias, 

independentemente do grupo social ao qual pertencem. Embora um ou outro grupo se enquadre 

em ambientes familiares com menos recursos económicos e com baixa escolaridade, segundo os 

docentes envolvidos no estudo, a grande parte dos alunos participantes nestas edições podem 

enquadrar-se na classe-média, pois pertencem a famílias cujos pais são quadros técnicos, possuem 

formação superior e viajam com alguma frequência. 

 

No entanto, fomos confrontados com situações positivas indicadoras da semente lançada com este 

concurso que indiciam a possibilidade de, no futuro, passarem a ser frequentadores dos museus e 

monumentos. Como aquela descrição referida por uma professora do facto de um aluno, residente 

numa zona rural, ter demonstrado vontade em visitar estes espaços através do livre-trânsito 
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familiar, mas as despesas de deslocação e o facto de ainda não ter autonomia suficiente podem 

impedi-lo de concretizar esse sonho. 

Também os alunos entrevistados manifestaram terem perdido muito tempo a realizar o trabalho. 

Confrontados com se a aprendizagem tinha compensado esse tempo, de imediato responderam ter 

compensado muito, não se arrependiam de terem abdicado da prática desportiva e outras 

actividades para a concretização do seu trabalho no museu. 

 

Outra situação relacionada com a concretização de actividades decorrentes da participação no 

concurso reverteu na dinamização de toda a comunidade escolar. No ano seguinte à participação no 

concurso, os alunos participantes criaram e organizaram um projecto na escola destinado aos seus 

colegas mais novos dos diferentes graus de ensino. Este projecto tinha como objectivo alertar para 

a importância do museu e fazer despertar sentidos, de modo a que os seus colegas olhassem para os 

museus de uma forma agradável, como eles tinham tido a oportunidade de apreciar e usufruir. 

Organizaram-se em grupos nas áreas da música e da pintura e programaram também um “atelier de 

refeição”. Neste atelier, com a colaboração de familiares e do bar da escola, preparam massa para a 

confecção de várias pizzas. Propuseram aos alunos do 1.º ciclo seleccionar os ingredientes para 

cada uma das bases de massa, a partir da interpretação das obras de Guiseppe Arcimboldo. 

Para os alunos do 2.º ciclo fizeram uma adaptação do conto “Cavaleiro da Dinamarca” de Sophia de 

Mello Breyner e numa sala construíram uma réplica de uma parte do MNAA, onde se encontravam 

reproduções da pintura dos “Painéis de S. Vicente” e de “Biombos de Namban”, construíram 

também puzzles com as obras de arte do museu. Com materiais emprestados pelo SE do MNAA do 

século XVI, iluminaram a sala, distribuíram cheiros e sabores de especiarias. 

Os alunos organizadores transformavam-se em monitores e faziam as visitas guiadas aos seus 

colegas; onde todas as turmas visitavam este “museu”. A actividade decorreu num só dia, mas foi 

repetida no ano seguinte com a duração de uma semana. 

A actividade foi preparada durante um ano e os alunos organizadores recorreram por várias vezes 

ao apoio do SE do MNAA para empréstimo de objectos, materiais e recurso a reproduções de obras 

de arte e com sugestões. (Apêndice C – Professores, p. 146).  

Ainda outro caso de uma escola cuja maioria dos alunos provinha de uma comunidade portuguesa 

nos EUA, que teve conhecimento do concurso através da internet e resolveu candidatar-se. 

Como nos referiu Paulo Fonseca, foi uma novidade. Os alunos não conheciam Portugal, mas 

mantinham uma ligação afectiva com o património e os valores culturais portugueses. Através da 

informação existente na internet, estes alunos desenvolveram trabalhos relacionados com o 

Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos e a Epopeia dos Descobrimentos. (Apêndice 

C – Promotores, p. 8). Foi criado um prémio excepcional para este grupo. Tivemos conhecimento de 

que esta ou outra escola dos EUA tentaram participar em anos seguintes com o Museu da Nazaré. 
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Segundo os responsáveis do museu houve um contacto, mas a participação não chegou a 

concretizar-se (Apêndice C – Museu, p. 91). 

 

Estas experiências são demonstrativas de outras boas experiências partilhadas pelos entrevistados 

que contribuíram para a formação cultural e para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Estes 

exemplos denotam sinais significativos da valorização dos aspectos culturais, da contribuição para 

a formação de um público mais desperto para a cultura, para o património e ser capaz de realizar 

conexões entre o passado, o presente para compreender o futuro. 

 

De acordo com os representantes dos promotores este projecto tem sido desenvolvido sem apoios 

financeiros adicionais. O seu funcionamento está na dependência do orçamento das instituições que 

resolveram apostar no projecto e com os seus recursos humanos, que muitas vezes são bastante 

limitados. 

Na DGIDC só se encontravam afectos ao concurso dois técnicos que, além do acompanhamento 

deste projecto, desenvolvem outras actividades. A partir da 2.ª edição passou a ser só um, devido à 

aposentação do outro, não substituído. Muitas vezes, como diz Paulo Fonseca, “não dá tempo para 

respirar”74, logo é impossível sistematizar e organizar dados relativos aos participantes e criar um 

arquivo histórico. 

 

Actualmente, os museus encontram-se com dificuldades na gestão de recursos humanos no âmbito 

do serviço educativo, pois os seus quadros estão deficitários de colaboradores com vínculo. Este 

facto deve-se não só à aposentação de alguns elementos, mas também à dificuldade na renovação 

de pessoal especializado por razões de gestão de recursos financeiros75. 

  

                                                             
74 Apêndice C – Promotores, p. 12. 

75 Informação obtida nas entrevistas aos responsáveis dos museus. 
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PARTE IV - CONCLUSÕES 

 

 

Para a presente investigação, como profissionais de ensino, considerámos ser relevante 

compreender a parceria estabelecida entre Educação e Cultura, implementada pelos respectivos 

ministérios, sob designação “A MINHA ESCOLA ADOPTA UM MUSEU, UM MONUMENTO, UM PALÁCIO…”. 

Pretendemos compreender o funcionamento do concurso, como se estabeleceu essa parceria, como 

se desenvolveu esta relação escola-museu. Certamente, esta participação veio despertar e 

sensibilizar os alunos para a apreciação e compreensão da obra de arte e dos objectos 

museológicos. Estamos convictos de que, no contexto educativo, foi significativo para os alunos, por 

permitir a consolidação de conhecimentos, a aquisição de novas aprendizagens, desenvolver 

capacidade e competências a aplicar no futuro, fomentar e contribuir para um público mais 

desperto para a cultura, tornar os jovens activos e participativos na sua educação ao longo da vida. 

 

Como foi supramencionado, o estudo abrange o concurso desde a 1.ª edição até à 5.ª edição, 

respectivamente nos anos lectivos compreendidos entre 2005/2006 e 2010/2011. 

De acordo com os intervenientes no estudo, verificámos ter existido uma estreita colaboração entre 

os professores e os serviços educativos das instituições a adoptar. Temos a convicção de que esta 

colaboração reforçou a relação entre as instituições “escola” e “museu” e contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal e cognitivo dos alunos, através das actividades efectuadas nos espaços 

museológicos e na concepção de trabalhos. 

 

Consideramos relevante muitos dos professores participantes serem, com os seus alunos, 

frequentadores habituais dos museus por considerarem necessário explorar conteúdos 

programáticos noutros contextos educativos. Descreveram experiências anteriores muito positivas 

para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos seus alunos através do contacto directo com 

as obras museológicas. 

 

A partir da informação prestada pelos museus e das entrevistas podemos afirmar que ultimamente, 

a generalidade do serviço educativo desenvolve actividades previamente programadas e adequadas 

às diferentes características de cada grupo, como as visitas, visitas guiadas, ateliers pedagógico-

didácticos, oficinas, animação ou dramatização, baseadas nas temáticas das exposições temporárias 

e das colecções do museu. 

De uma maneira geral, além das actividades programadas com escolas, verificamos a realização 

tanto de ateliers como de oficinas a decorrem durante todo o ano, limitadas a um número mínimo 
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de participantes e ao respectivo pagamento. Existem oficinas vocacionadas para grupos escolares 

do ensino básico e secundário, também sujeitas a um limite de escolas e de turmas. 

 

A grande maioria de museus admitem serem as escolas o seu público principal, dependendo da 

variação de grau de ensino e conforme as temáticas ou características dos objectos das suas 

colecções. Afirmam encontrarem-se direccionados para todos os públicos e não limitarem o seu 

acompanhamento somente ao público escolar. No entanto, verificamos que a oferta de actividades 

propostas encontram-se essencialmente dirigidas para os grupos escolares, mas são adaptadas, de 

acordo com as situações e com as características dos outros públicos. 

 

Baseados nos objectivos definidos para esta investigação, a participação da escola nos museus tem 

em comum a importância da aprendizagem, da aquisição e consolidação de conhecimentos em 

diferentes contextos. 

A escola deve promover e valorizar o conhecimento através de estratégias educativas 

diversificadas, activas e intervencionistas. No entanto, a aprendizagem na escola ainda se situa 

essencialmente no método expositivo, apesar das recentes correntes educativas construtivistas 

defenderem um ensino mais participativo e centrado no aluno, demonstrando existir ainda uma 

certa distância entre a prática e a teoria. O currículo escolar distribuído por várias disciplinas com 

uma programação intensa, com conteúdos específicos e com uma determinada duração, nem 

sempre permite as condições adequadas a uma participação mais activa, mesmo diversificando 

estratégias de actuação. 

Concordamos com Zeller (1985) quando refere que a principal diferença entre a aprendizagem na 

sala de aula e no museu é o tempo disponível de cada instituição para a realização de experiências. 

Nas escolas os alunos encontram-se familiarizados com este espaço, pelo contrário, o museu é um 

espaço público e menos familiar. 

 

Se considerarmos as sucessivas edições do concurso, podemos verificar a sua continuidade, embora 

com uma interrupção de um ano lectivo em 2009/2010. Apesar desta suspensão, os professores e 

os museus continuaram a trabalhar na perspectiva de se concretizar a abertura do concurso mais 

tarde. Como isso não se veio a verificar, desenvolveram e concluíram os projectos em causa e, em 

conjunto com esses museus, organizaram uma situação de recurso para não defraudar as 

expectativas dos alunos. 

Apesar de o concurso não ter sido sujeito a qualquer avaliação, segundo podemos apurar pelas 

entidades promotoras, foram implementadas e efectuadas alterações ou adaptações. O concurso 

acaba por ser validado pelos professores, dado continuarem a participar, mesmo quando a abertura 

é tardia ou quando mudam de quadro de escola ou agrupamento. Como nos confessaram muitos 
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dos docentes consecutivamente participantes, só é possível isto acontecer pela capacidade e 

flexibilidade dos mesmos em ultrapassar dificuldades, planificarem de acordo com os conteúdos 

disciplinares, desenvolvendo projectos que lhes permitam uma posterior adaptação ao concurso, 

caso ocorra, antecipando-se através da selecção de um museu, palácio ou monumento para 

começarem a trabalhar os seus testemunhos. 

 

Em todas as edições alvo do estudo, confirmámos ter havido continuidade com a mesma professora 

e os seus alunos do ensino especial, sucessivamente premiados em todas as participações. Nos 

outros níveis de ensino a continuidade dos alunos nem sempre é possível por transitarem de ciclo, 

de ano ou de escola. Caso se trate do 1.º ciclo, é frequente candidatarem-se turmas do 4.º ano (final 

de ciclo), pois é importante que os alunos tenham alguma maturidade e sejam minimamente 

autónomos. O 2.º ciclo segue o mesmo padrão. É importante conhecerem-se bem os alunos, as 

características das turmas e contar com a colaboração do Conselho de Turma para realizar as 

visitas de estudo76, pelo que habitualmente são os alunos do 6.º ano a participar. No 3.º ciclo 

normalmente participam turmas do 7.º, do 8.º e, por vezes, repetem no 9.º ano, quando se verifica 

continuidade pedagógica. Neste último ano de escolaridade, nem sempre é aconselhável participar, 

pois os alunos não devem descurar os exames de final de ciclo. Tudo depende das características 

das turmas. No ensino secundário, de acordo com os entrevistados, foram envolvidos alunos do 12.º 

ano e, nalguns casos, do 11.º, por se tratarem de turmas com continuidade pedagógica, desde o 10.º 

ano. Nos restantes anos intermédios de ciclo nem sempre se verifica a continuidade pedagógica, 

como seria aconselhável existir nas escolas. 

A descontinuidade pedagógica encontra-se, sobretudo, relacionada com as constantes alterações 

curriculares nos planos de estudo dos ciclos, nomeadamente na redução de horas semanais para 

determinadas disciplinas e noutras a exclusão do currículo. 

 

Consideramos a criação de parcerias com instituições culturais e sociais meios e elos de ligação 

importantes para a dinamização cultural da escola. Neste contexto, o concurso A MINHA ESCOLA 

ADOPTA UM MUSEU, UM MONUMENTO, UM PALÁCIO… veio certamente proporcionar esse envolvimento e 

contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem transversal no espaço-escola e no espaço-

-museu, assim como compreender o mundo e, sobretudo, despertar para o conhecimento histórico 

e cultural de diferentes culturas. 

 

                                                             
76 As turmas são constituídas por 30 alunos. Só é permitida a saída da escola com alunos quando existe a razão de 1 professor para 10 

alunos. Caso não se verifiquem as condições mínimas de segurança, não se pode realizar a saída. Nem sempre é possível conseguir 
professores disponíveis para cumprir este requisito.  
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Apresentamos algumas propostas ou sugestões relativas aos prazos, divulgação, exposição e 

prémios, indo ao encontro das preocupações dos professores participantes no concurso. 

 

Prazos: 

 A abertura/lançamento do concurso deve ser efectuada no início do ano lectivo, até ao final 

do mês de Setembro. 

 A inscrição/candidatura até ao final do mês de Dezembro ou ao final do mês de Fevereiro. 

 Exposição dos trabalhos e cerimónia da entrega de prémios na última semana do mês de 

Maio ou primeira semana do mês de Junho, antes do final do ano lectivo e antes dos exames 

finais de ciclo. 

  

Divulgação: 

 Maior divulgação e divulgação atempada do lançamento do concurso, da exposição final 

(com indicação do local e período de exibição), nomeadamente para todos os professores 

das escolas/agrupamentos/mega-agrupamentos, através de envio informação circular 

interna ou por endereço electrónico. 

  

Exposição: 

 Maior divulgação dos alunos premiados, e do local de exposição, para escolas, 

agrupamentos, mega-agrupamentos, museus, monumentos e público em geral. Recorrer aos 

diferentes meios de comunicação social, como a imprensa escrita nas sessões de Educação, 

de Cultura ou de Sociedade, imprensa on-line, com destaque para os respectivos links, a 

imprensa radiofónica nos programas culturais, na televisão, especificamente nos canais 

públicos (RTP1 e RTP2) em programa culturais ou de carácter informativos e outras 

aplicações média de fácil acesso electrónico, para a divulgação de entrevistas aos alunos, 

fotografias da cerimónia e informação de links de consulta. 

 A Exposição Final deve ser constituída apenas pelos trabalhos premiados, uma vez que os 

museus, palácios ou monumentos obedecem a determinados condicionalismos e nem 

sempre o espaço disponível permite a exposição de todos os trabalhos submetidos a 

concurso. 

 Pensamos que os trabalhos não premiados poderiam ser expostos nos museus adoptados, 

nas escolas concorrentes, em espaços culturais dependentes das autarquias, no espaço 

existentes nas diferentes instalações do Ministério da Educação, nomeadamente nas 

Direcções Regionais, no espaço NOESIS, ou noutros espaços na dependência da actual 

Secretaria de Estado da Cultura. 
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 A divulgação dos locais e períodos de permanência da Exposição Itinerante nos websites dos 

promotores e através de publicidade local, pelos departamentos de educação ou de cultura 

das autarquias. 

 

Prémios: 

 No entanto, apesar de considerarmos compreensível a entrega de prémios se realizar no dia 

18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, do nosso ponto de vista, seria importante a sua 

alteração para data posterior, uma vez que os museus apresentam programação própria, de 

acordo com o tema atribuído anualmente pelo ICOM, para a comemoração desse dia. Outras 

razões pertinentes resultaram das entrevistas e encontram-se relacionadas com a prestação 

de provas de aferição actualmente, exames obrigatórios para os alunos do 4.º ano e do 6.º 

ano de escolaridade, que têm coincidido com o dia 18 de Maio, pelo que lhes é impossível 

estarem presentes ou serem acompanhados por um professor, por este se encontrar na 

vigilância das mesmas. 

Para não prejudicar as provas finais de ciclo nem a programação dos museus, consideramos 

que o período acima apresentado é o mais adequado para a cerimónia da entrega de 

prémios. Salientamos, no entanto, que não deve exceder os prazos propostos, para não 

interferir com as provas finais do ciclo nem com os exames nacionais do ensino secundário. 

 Livre-trânsito - concordamos em absoluto com a atribuição deste livre-trânsito familiar com 

a duração de dois anos, para poderem usufruir de livre acesso aos museus pertencentes ao 

IMC. 

 A implementação de uma verba para os alunos premiados para a sua deslocação ao museu e 

à cerimónia de entrega de prémios e exposição inaugural. 

 Prémios – com excepção do livre-trânsito, pensamos ser importante melhorar a qualidade 

dos prémios. Essa melhoria deve ser implementada nos livros e outro material escolar, 

adequados à faixa etária dos premiados, relacionados com o domínio/área objecto do 

prémio, o que não tem acontecido. 

Exemplo: 

a) os alunos foram premiados com produção escrita, os livros devem estar 

relacionados com literatura; 

b) os alunos foram premiados em artes visuais e fotografia, livros ou material didáctico 

relacionados com esse prémio (livros/brochuras sobre artes plásticas/fotografia, 

kits de materiais para experimentar, tais como lápis de cor, canetas de feltro de 

várias espessuras, guaches, aguarelas, tintas, óleos pastel–seco ou de óleo); 
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c) alunos premiados em vídeo, multimédia, artes performativas, literatura focada 

nestes assuntos ou bilhetes para assistirem a um evento relacionado com estas 

áreas. 

 Sugerimos ainda a atribuição de um “diploma de participação” aos alunos não premiados. 

Embora os trabalhos sejam da responsabilidade de determinado grupo de alunos, muitas 

vezes há o envolvimento de todos os alunos da turma na concepção dos trabalhos, numa 

perspectiva de educação para a cidadania e para o desenvolvimento de espírito de 

entreajuda. 

 

Consideramos ser da maior importância e de forma célere, o reforço dos recursos humanos no SE 

dos museus, de acordo com a sua dimensão, visto que o número de profissionais neste serviço é 

significativamente insuficiente para responder a todas as solicitações deste departamento e 

continuar a desempenhar a função educativa de forma a manter a qualidade a que lhes é habitual. 

 

Relativamente aos promotores, pensamos que nos departamentos responsáveis pelo 

acompanhamento deste projecto e, pela dimensão que o concurso apresenta, seria também 

necessário um reforço de técnicos afectos ao projecto para a recolha e sistematização dos dados. 

 

Expressamos o nosso apreço a todos os profissionais envolvidos neste concurso e intervenientes 

nesta investigação, pois é de salientar o seu empenho e flexibilidade demonstrada por todos para 

ultrapassar dificuldades, apesar da falta de recursos sentida em diferentes aspectos. Notamos 

existir uma tradição de bom trabalho e boa colaboração, embora dependa muito do local onde o 

museu, palácio ou monumento se encontra instalado. Tomamos, como exemplo, Guimarães, pela 

importância e do impacto local do concurso, reflectido na participação e na continua obtenção de 

prémios. 

 

 

 

 

Um olhar crítico   

 

Pelo que foi apresentado nesta investigação, a educação artística apoiada nas obras museológicas 

pode gerar uma série de competências e aptidões transversais, fomentar e motivar a participação 

dos alunos, e deste modo melhorar a qualidade da educação.  

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, os programas curriculares propõem e fomentam a 

aprendizagem noutros contextos educativos e consideram-na pertinente e de interesse para o 
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desenvolvimento pessoal dos alunos. Embora o Programa de Promoção de Projectos Educativos na 

Área da Cultura, que deu origem a este concurso, continue em vigor, os professores sentem-se cada 

vez mais condicionados na saída das escolas com os seus alunos. Esta limitação surge por 

insuficiência de docentes para acompanhar os alunos, por serem obrigados a compensar, com aulas 

de substituição, as turmas em que faltaram devido ao acompanhamento efectuado em visitas de 

estudo. Deve-se também à sobrecarga de horário semanal, como a preparação de aulas, reuniões, 

organização e acompanhamento dos alunos, nomeadamente com tarefas burocráticas e 

administrativas no desempenho de funções de director de turma. 

Seria útil, para todos os intervenientes, que este aspecto relacionado com a preparação, 

implementação e desenvolvimento de projectos na escola fosse previsto anualmente na 

organização curricular e integrado na componente não lectiva, em substituição de tarefas que de 

funções pedagógicas pouco têm. 

 

Na sua maioria, apesar da boa colaboração, a participação dos museus parece-nos ficar restrita à 

disponibilização de documentação de memórias descritivas e a realização de visitas orientadas às 

peças a adoptar, salvo raras excepções. Não ficou clarificado se este aspecto se deve à falta de 

recursos humanos no SE ou à falta de colaboração dos professores. A actividade do professor, por 

vezes, é bastante solitária, o que também pode impedir uma cooperação mais aberta. 

Consideramos que o recrutamento de pessoal docente seria uma medida adequada, uma vez que os 

professores excedentes nas escolas poderiam colmatar as carências de pessoal do SE e iriam 

reforçar a componente pedagógica do museu. Este recrutamento funcionou apenas por um ano 

lectivo, mas estamos convictos de que seria uma mais-valia para os museus e para os 

alunos/escolas. 

 

Consideramos haver falta de elementos e alguma desorganização na recolha de dados de base sobre 

o histórico deste concurso, no período em análise, uma vez que tem havido continuidade. As 

entidades promotoras não possuíam dados significativos sobre a utilização dos “livre-trânsito” 

premiados e utilizados, tanto por alunos como por professores, quando, de acordo com o 

regulamento, o objectivo do concurso era estimular o conhecimento da realidade museológica e 

sensibilizar para a conservação, protecção e valorização do património cultural. Não têm também 

registo do número de visitantes dos museus, tanto no período da exposição final como no das 

exposições itinerantes. 

 

Tendo em conta que a DGIDC, e actualmente a DGE, é o organismo responsável pelos programas 

curriculares e pela organização pedagógica e, simultaneamente, é uma das promotoras do concurso, 
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consideramos que o concurso deve continuar, pois é uma das raras possibilidades de os alunos 

poderem contactar com testemunhos culturais e desenvolverem projectos de âmbito artístico. 

 

Notamos ainda existir um vasto campo experimental no âmbito da educação artística. Neste sentido 

seria interessante desenvolver uma investigação direccionada apenas para a influência do museu 

na vida escolar e pessoal dos alunos participantes.  

Como avaliariam esta participação? Em que medida contribuiu para se tornarem visitantes 

assíduos dos museus, dos monumentos, dos palácios ou de outros espaços culturais? Em resumo, se 

contribuiu ou não para criar hábitos culturais. 
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