
 

   
MESTRADO 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

A relação entre Mediação Cultural e Educação: 

um olhar a partir de uma experiência de estágio no 

Serviço Educativo do FACE 

 
 
 

Patrícia Oliveira Sá 

 
 

M  

 2019  

  
 

 



 

 

 

A relação entre Mediação Cultural e Educação: um 

olhar a partir de uma experiência de estágio no Serviço 

Educativo do FACE 

 

 

Patrícia Oliveira Sá 

 

 

Relatório apresentado à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, para obtenção do grau de Mestre em Ciências da 

Educação, no domínio de Educação, Comunidades e Mudança Social. 

 

Orientador: Professor Doutor Paulo Nogueira 

 

Porto, 2019 



ii 

 

Resumo 

O presente relatório contempla a intervenção desenvolvida no estágio do Mestrado em 

Ciências da Educação, no domínio de Educação, Comunidades e Mudança Social, realizado no 

Serviço Educativo do Fórum de Arte e Cultura de Espinho, da Câmara Municipal de Espinho. 

O processo de estágio englobou diferentes dinâmicas, desde a integração no contexto, o 

acompanhamento de diferentes eventos e atividades profissionais e o trabalho desenvolvido 

enquanto elemento do serviço educativo. Todas essas vivências culminaram na implementação 

de uma ação de mediação cultural desenvolvida por mim, junto de um grupo de idosos do Lar-

Residencial São Francisco de Espinho. 

Ao longo da intervenção foram utilizadas diferentes metodologias, destacando-se a 

observação participante, as notas de terreno e as entrevistas semiestruturadas. Todos esses 

instrumentos metodológicos inscrevem-se numa perspetiva qualitativa de investigação e 

intervenção, subjacente a este processo de estágio. 

Considerando que a educação é transversal e está presente nas diferentes fases da vida 

humana, torna-se fundamental pensar e analisar como é que a educação se relaciona com as 

práticas culturais e artísticas e quais os contributos que os serviços educativos podem dar às 

comunidades. Apesar de as instituições formais serem o contexto de ação privilegiado na área 

da educação, importa perceber que os contextos educativos não-formais e informais, como as 

instituições culturais, têm contributos igualmente relevantes, promovendo o desenvolvimento 

de outras competências, experiências e aprendizagens. As Ciências da Educação podem intervir 

e marcar a diferença no contexto cultural, em especial num serviço educativo.   

Defende-se assim, neste relatório, uma educação articulada com a mediação cultural, 

tendo em consideração os diferentes tipos de público de um serviço educativo, as suas 

necessidades e interesses, perspetivando contribuir para a mudança e a melhoria da vida da 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Mediação Cultural; Serviço Educativo; Educação e Arte; Intervenção 

Comunitária; Experiência.   
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Resume 

This report contemplates the intervention developed in Education Sciences Master's 

degree, in the field of Education, Communities and Social Change, carried out in the 

Educational Service of the Fórum de Arte e Cultura de Espinho, of the City Hall of Espinho. 

The internship process comprised different dynamics, from the integration in the 

context, the monitoring of different events and professional activities and the work developed 

as an element of the Educational Service. All these experiences culminated in the 

implementation of a cultural mediation action developed by myself, along with a group of 

elderly people from Lar-Residencial São Francisco de Espinho. 

During the intervention, different methodologies were used, highlighting the 

participant observation, field notes and semi-structured interviews. All these methodological 

instruments are part of a qualitative research and intervention perspective, which underlies this 

internship process. 

Considering that education is transversal and is present in the different phases of 

human life, it becomes fundamental to think and analyze how education relates to cultural and 

artistic practices and what contributions educational services can give communities. Although 

formal institutions are the privileged action context in the area of education, it is important to 

realize that non-formal and informal educational contexts, such as cultural institutions, have 

equally relevant contributions, promoting the development of other competences, experiences 

and learning. Education Sciences can intervene and mark the difference in the cultural context, 

especially within an educational service. 

In this report is defended an education articulated with cultural mediation, taking into 

account the different types of public of an educational service, their needs and interests, and the 

prospect of contributing to the change and improvement of the life of community. 

 

Keywords: Cultural Mediation; Educational Service; Education and Art; Community 

Intervention; Experience. 
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Résumé 

Le présent rapport expose l'intervention développée dans le stage du Master en 

Sciences de l'Éducation, dans le domaine de l'Éducation, Communautés et Changement Social, 

réalisée au Service Éducatif du Fórum de Arte e Cultura de Espinho, de la Mairie d'Espinho. 

Le processus de stage comprenait des différentes dynamiques, soit l'intégration du 

contexte, l'accompagnement de différents événements et activités professionnelles et le travail 

développé en tant qu´élément du service éducatif. Toutes ces expériences ont abouti à la mise 

en œuvre d'une action de médiation culturelle développée par moi-même, avec un groupe de 

personnes âgées du Lar-Residencial São Francisco de Espinho. 

Au cours de l'intervention, des différentes méthodologies ont été utilisées, en relevant 

l'observation participante, le journal de terrain et les entrevues semi-structurées. Tous ces 

instruments méthodologiques s'inscrivent dans une perspective qualitative de recherche et 

d'intervention, sous-jacent à ce processus de stage. 

En considérant que l'éducation est transversale et présente dans les différentes phases 

de la vie humaine, il est même fondamental de penser et d'analyser comment l'éducation a un 

rapporte avec les pratiques culturelles et artistiques et quelles contributions les services 

éducatifs peuvent apporter aux communautés. Bien que le contexte d ́action privilégiée dans le 

domaine de l'éducation soient les institutions formelles, il importe de comprendre que les 

contextes éducatifs non formels et informels, tels que les institutions culturelles, apportent des 

contributions tout aussi pertinentes, qui favorisent le développement d'autres compétences, 

expériences et apprentissages. Les Sciences de l'Éducation peuvent intervenir et faire la 

différence dans le contexte culturel, en particulier dans un service éducatif. 

On défend ainsi dans ce rapport, une éducation articulée avec la médiation culturelle, 

en considérant les différents types de public d'un service éducatif, de leurs besoins et intérêts, 

dans la perspective de contribuer au changement et à l'amélioration de la vie de la communauté. 

 

Mots-clés: Médiation Culturelle; Service Éducatif; Éducation et Art; Intervention 

Communautaire; Expérience.  
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PARTE I 

1. Introdução 

As instituições culturais têm um importante papel social e educativo, promovendo 

experiências e aprendizagens essenciais, que não são desenvolvidas noutros espaços, 

nomeadamente ao nível cognitivo, emocional e relacional. Apesar de as escolas, instituições 

formais, serem o contexto de ação privilegiado na área da educação, importa perceber que os 

contextos educativos não-formais e informais têm contributos igualmente relevantes, 

potenciando o desenvolvimento de outras competências.  

 Defendendo a visão de que a educação é transversal e está presente nas diferentes fases 

da vida humana, torna-se fundamental pensar como é que a educação se relaciona com as 

práticas culturais e artísticas, quais os contributos que os serviços educativos podem dar às 

comunidades e como podem potenciar uma mudança na vida das pessoas. Importa também 

analisar de que forma as Ciências da Educação podem intervir e marcar a diferença no contexto 

cultural, em especial num serviço educativo.   

O gosto e o interesse pelas áreas da cultura e das artes sempre esteve presente ao longo 

da minha vida, bem como a preocupação com as questões sociais, o que determinou a escolha 

do domínio do mestrado. Para além disso, sempre tive uma ligação à cidade de Espinho e 

interesse no que lá é desenvolvido ao nível cultural, aspetos que influenciaram a escolha da 

instituição, que engloba um trabalho de promoção de diferentes formas artísticas e culturais.  

O presente relatório debruça-se sobre o trabalho de intervenção desenvolvido no âmbito 

do Mestrado em Ciências da Educação, no domínio de Educação, Comunidades e Mudança 

Social, mais especificamente no estágio curricular realizado no Serviço Educativo (SE) do 

Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE), da Câmara Municipal de Espinho (CME). O 

estágio decorreu desde o início de setembro de 2018, até ao final de março do presente ano. 

Neste sentido, foram definidos os seguintes objetivos para o estágio: aprender, 

compreender e acompanhar os modos de trabalho da instituição; perceber quais as lógicas que 

estão por detrás da decisão e organização das atividades do serviço educativo, bem como 

acompanhar e avaliar esse(s) processo(s); compreender e problematizar as lógicas de 

intervenção da instituição; acompanhar e analisar as atividades em curso, especialmente ao 

nível do serviço educativo; identificar espaços e necessidades de intervenção; perceber de que 
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forma as Ciências da Educação podem intervir no âmbito da cultura e das artes e quais os 

contributos que podem oferecer.  

Neste relatório será questionado e analisado criticamente todo o processo de estágio, 

com base nos pontos acima referidos, nomeadamente a relação entre a educação, a arte e a 

cultura, a função dos serviços educativos e o papel das instituições culturais. Será ainda 

proposta a defesa de uma educação articulada com a mediação cultural, tendo em consideração 

os diferentes tipos de público de um serviço educativo, as suas necessidades e interesses, 

perspetivando contribuir para a mudança e a melhoria da vida da comunidade. 

 O relatório encontra-se dividido em três grandes partes. Na primeira parte será 

apresentada a caraterização da instituição, o projeto expositivo do museu e o projeto 

socioeducativo, bem como o enquadramento teórico-conceptual e a fundamentação 

metodológica e ética da intervenção. No enquadramento teórico-conceptual serão discutidas e 

analisadas as perspetivas que fundamentaram a intervenção - os temas e conceitos utilizados na 

discussão serão melhor apresentados no início dessa secção. Na abordagem metodológica serão 

referidas as linhas de investigação e intervenção que nortearam o estágio, bem como os métodos 

e técnicas utilizadas - quais os motivos da sua escolha, de que forma e em que período do estágio 

foram usados. 

 A segunda parte do relatório será inteiramente dedicada ao processo de estágio. Toda a 

intervenção será descrita, analisada e refletida criticamente, tendo em consideração o que foi 

observado, bem como o acompanhamento e participação em vários eventos e nas ações do SE. 

Relativamente a estas últimas, destaca-se um projeto de intervenção com idosos, o qual foi 

desenvolvido em parceria entre o SE e a Santa Casa da Misericórdia de Espinho (SCME), numa 

lógica de intervenção comunitária e mediação cultural. Será igualmente analisada uma ação de 

mediação cultural que desenvolvi com um grupo de idosos do Lar-Residencial São Francisco 

de Espinho. Por último, será feita uma análise e avaliação da intervenção, a qual, numa primeira 

fase, se centrará na globalidade do estágio e depois focará detalhadamente a ação de mediação 

cultural, dando especial destaque às informações recolhidas através das entrevistas. 

 A terceira e última parte do relatório contemplará as considerações finais, onde se irá 

refletir acerca das principais aprendizagens desenvolvidas e experiências adquiridas com o 

processo de estágio, tendo em consideração a profissionalidade em Ciências da Educação. 
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2. Caracterização do contexto de estágio 

 

2.1. Caracterização da Instituição 

A instituição onde se realizou o estágio curricular de mestrado foi o Fórum de Arte e 

Cultura de Espinho (FACE). Situa-se no concelho de Espinho, que pertence ao distrito de 

Aveiro e divide-se em quatro freguesias: Espinho; Anta e Guetim; Paramos; Silvalde.  

O FACE faz parte da Divisão de Cultura e Museologia da Câmara Municipal de 

Espinho. Esta é composta por diferentes divisões e é, atualmente, representada pelo Sr. 

Presidente Dr. Joaquim José Pinto Moreira. 

Dentro desta divisão, existem atividades que abrangem todo o concelho e os seguintes 

equipamentos municipais: o Museu Municipal de Espinho (MME), o Fórum de Arte e Cultura 

de Espinho (FACE) e a Biblioteca Municipal Marmelo e Silva. O FACE situa-se no mesmo 

edifício que o MME, por isso este último acabou por ser igualmente relevante no processo de 

estágio, sendo que, no caso da biblioteca, o contacto foi mais esporádico. O Serviço Educativo 

(SE) desenvolve diferentes atividades e eventos culturais, que ocorrem em todos os espaços 

referidos, dirigidas para o público em geral, mas em especial para as crianças e os idosos. A 

divisão é dirigida pelo Dr. Armando Bouçon - Chefe da Divisão de Cultura e Museologia e 

Diretor do Museu - igualmente responsável pelas equipas do SE, do MME e da Promoção 

Cultural (esta também instalada no FACE).  

O FACE e o MME localizam-se numa zona piscatória da cidade, junto ao mar, ocupando 

as instalações da antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & Companhia, desde 16 de 

junho de 2009. Têm como principal função promover o desenvolvimento cultural e preservar a 

memória da cidade e da comunidade local.  

O MME situa-se na parte mais central da antiga fábrica. Encontra-se rodeado por uma 

comunidade que, no passado, foi essencialmente piscatória e operária, mantendo atualmente 

algumas dessas caraterísticas. Precisamente pela existência desse vínculo histórico, o museu é 

constituído por duas exposições permanentes, que mostram a história da antiga fábrica 

conserveira e da arte xávega. Estas duas exposições estão inteiramente relacionadas com as 

características que marcaram, e continuam a caracterizar, a cidade de Espinho, sendo a essência 
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e a marca central do edifício. O museu possui ainda um centro de documentação e investigação 

em história local. A sua missão é promover o desenvolvimento cultural e a preservação da 

memória da comunidade local, sendo a inventariação, o estudo e a conservação, preocupações 

e objetivos permanentes. 

O edifício do MME foi aumentado, tendo sido criado o FACE na nova área. Assim, para 

além das exposições permanentes, existem mais duas galerias para exposições temporárias 

(mais direcionadas para a arte contemporânea), bem como um pequeno auditório, que permitem 

a realização de diferentes atividades culturais e sociais. Estas secções acabam por fazer parte 

quer do MME, quer do FACE pois, apesar de terem valências próprias, o seu trabalho está muito 

interligado. 

O FACE afirma-se como um espaço dedicado à investigação, ao desenvolvimento 

cultural e à prestação de serviços à comunidade. O conhecimento, a formação, a educação e o 

lazer são os pilares das três componentes fundamentais do projeto: a componente cultural, a 

componente comercial/lazer e a componente de formação. Dentro do FACE, destacam-se dois 

importantes setores/serviços, que desenvolvem projetos e atividades culturais e educativas, quer 

de forma independente, quer em parceria um com o outro – o SE e a Promoção Cultural. 

O SE realiza atividades de cariz educativo e cultural, principalmente no espaço físico 

do FACE/MME, embora também na Biblioteca Municipal. A equipa da Promoção Cultural 

promove e dinamiza diferentes atividades de entretimento, numa lógica mais direcionada para 

os grandes eventos culturais do concelho, com o intuito de estimular o conhecimento e o 

interesse das pessoas por áreas diferentes. Os principais eventos que desenvolve são: o Festival 

Mar Marionetas, o Encontro Internacional de Estátuas Vivas, o “Vir a Banhos” (recriação 

histórica) e o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho – Cinanima 

(organizado pela Cooperativa Nascente, com o apoio da Promoção Cultural). Para além desses, 

dá apoio a outros eventos, em parceria com outros setores da CME, tais como o FEST – Festival 

Novos Realizadores/Novo Cinema, a Bandeira Azul (atividades ligadas à educação ambiental), 

o Jardim Encantado – “Espinho Cidade Encantada” e a participação no evento Bioblitz, em 

Serralves. Tendo em consideração que estes eventos são de maior dimensão/alcance, por vezes 

a equipa do SE também apoia e colabora com a equipa da Promoção Cultural.  
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Outro equipamento municipal de destaque é a Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva, fundada a 15 de novembro de 1986, onde também são desenvolvidas atividades pelo SE, 

principalmente para o público infantil e sénior.  

 Em relação às instalações e ao acesso físico às mesmas, existe alguma dificuldade em 

as pessoas se deslocarem até ao MME/FACE, pois ficam situadas num extremo da cidade, fora 

do centro, não existindo grande sinalização, nem transportes públicos diretos até essa zona. 

Apesar disso, existe um bom espaço de estacionamento em redor do MME. Também possuem 

elevadores e rampas de acesso, quer na entrada, quer para aceder às galerias de exposições 

temporárias. Contudo, nas galerias das exposições permanentes, há uma parte dos espaços com 

degraus, não permitindo o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.  

  

2.2. Projeto Expositivo do Museu 

 De forma a compreender melhor as lógicas e políticas da instituição, é importante 

analisar os documentos oficiais existentes que me foram disponibilizados. Nesse sentido será 

desenvolvida, em primeiro lugar, uma breve análise ao projeto geral do Museu e, em segundo 

lugar, ao projeto educativo, focando-se o SE. Esse enquadramento será feito tendo em 

consideração a legislação portuguesa em vigor, para uma melhor análise e compreensão 

relativamente à política museológica nacional. 

O principal documento oficial existente, relativo ao Museu Municipal de Espinho 

(MME), é o seu regulamento (anexo 6). O MME tem como missão a “promoção e difusão 

cultural” e a “conservação de património local”, definindo-se “como uma instituição de 

pesquisa e comunicação, que tem como âmbito a comunidade piscatória e a indústria 

conserveira de Espinho” (Regulamento, 2014: 5). Ao nível da sua vocação, propõe-se: 

“a) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da 

incorporação, investigação, exposição e divulgação, com objetivos científicos, educativos 

e lúdicos; b) Promover a preservação de patrimónios (materiais e imateriais) relacionados 

com a atividade marítima e indústria conserveira, num esforço permanente da preservação 

das memórias sociais locais; c) Facultar o acesso regular ao público e fomentar a 

democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento local integrado e 

sustentado.” (ibidem: 6) 
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Apesar de não vir referenciado no regulamento, os dois pontos acima enumerados (com 

exceção da alínea b) fazem parte dos objetivos de um museu, presentes no artigo 3º da Lei 

Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto), que também define o 

conceito de museu: “instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, 

sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional” (ibidem: 5379).  

No artigo 6º do seu regulamento (Regulamento, 2014: 7), o MME define objetivos em 

três diferentes dimensões: social, cultural e educativa. Ao nível social, propõe-se integrar “os 

programas museológicos em projetos de desenvolvimento cultural”, preservar “a autenticidade 

material e imaterial da memória coletiva da comunidade local” e fomentar a “cooperação com 

outras instituições e entidades”. Ao nível cultural, compromete-se a promover “o inventário, 

estudo, classificação e recuperação do património marítimo e conserveiro (material e 

imaterial)” e a assegurar a “conservação e restauro dos bens culturais” do MME. Quanto aos 

objetivos educativos, os mesmos serão analisados posteriormente. 

Sendo o MME um museu dedicado à história local, é evidente a importância dada à 

comunidade envolvente, às suas raízes e ao seu património característico. Não só se dedica à 

manutenção do espólio local, como também à inventariação e conservação do mesmo. É de 

destacar igualmente a referência ao conceito de memória, a essência da criação do MME. Por 

outro lado, importa salientar a lógica de cooperação presente no regulamento, relativamente ao 

trabalho em parceria com outras instituições.  

Estes objetivos vão ao encontro do que é definido na legislação portuguesa, 

relativamente ao que se pressupõe serem as funções museológicas dos museus: “a) Estudo e 

investigação; b) Incorporação; c) Inventário e documentação; d) Conservação; e) Segurança; f) 

Interpretação e exposição; g) Educação.” (Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto: 5380). Estas 

funções são deveres atribuídos a todos os museus, especificadas e aprofundadas em diferentes 

secções do capítulo II, da lei-quadro. Está igualmente prevista na lei a criação de mecanismos 

de cooperação com outras entidades, nomeadamente outros museus, estabelecimentos de 

ensino, instituições de ensino superior, entre outras.  

 O MME encontra-se em processo de integração na Rede Portuguesa de Museus (RPM), 

definida enquanto “um sistema organizado, baseado na adesão voluntária, configurado de forma 

progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre 
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museus” (Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto: 5390). Esta cooperação e articulação entre museus 

está a cargo do Instituto Português de Museus. 

 Para fazer parte desta rede, é necessário o cumprimento de vários requisitos e 

procedimentos, sujeitos a avaliação. O MME encontrava-se, até à data de conclusão do estágio, 

neste processo de avaliação. Esta possível adesão à rede traz não só vantagens, como também 

mais responsabilidades. É um passo importante para o MME, pois este ainda possui diversos 

pontos que devem ser melhorados (por exemplo, no que respeita à modernização do espaço das 

exposições permanentes e em relação ao trabalho desenvolvido pelo SE), tendo bastante 

potencial para atingir um maior nível de progressão e desenvolvimento. 

 Ao longo do estágio, tive ainda a oportunidade de contactar com diferentes exposições, 

nomeadamente: “Música e Palavra: Obras da Coleção de Serralves”; “Arte Xávega – Fotografia 

de Ricardo Fonseca”; “IIIº Concurso de Fotografia Ilustre Amarantino 2018”; “Amadeo de 

Souza-Cardoso – Exposição de Pintura com o Tributo de Artistas Consagrados e Emergentes” 

(anexo 1); “Ensaios de Expressão – Pintura de Olga Branco”; “Viacrucis - A pintura como 

interrogação – Exposição Retrospetiva de Jaime Silva” (anexo 2); “Para além disso – Pintura 

de Celeste Ferreira”; “Pintura ou Não-Pintura”, de estudantes finalistas da FBAUP. Nos anexos 

1 e 2 são disponibilizados os cartazes relativos às exposições “Amadeo” e “Viacrucis”, que 

serão alvo de análise na parte II do presente relatório. 

 

2.3. Projeto Socioeducativo: o Serviço Educativo 

 O SE do MME/FACE é composto por duas técnicas, sendo uma bibliotecária e a outra 

com formação em educação de infância. É um SE com um campo de ação híbrido, atuando quer 

enquanto SE da Biblioteca Municipal, quer do MME/FACE. Pode ser considerado como o SE 

da CME, acabando a sua ação por estar dependente das orientações políticas locais. 

Consequentemente, e tendo também em conta a reduzida dimensão da equipa, a sua intervenção 

é ainda pouco impactante e abrangente, estando maioritariamente focada no público infantil e 

sénior, os principais públicos-alvo do SE.  

De acordo com o que foi referido anteriormente, o regulamento do MME define alguns 

objetivos educativos, os quais são apresentados enquanto objetivos do museu, não sendo feita 

referência direta ao SE:  
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“a) Apoiar, sensibilizar e estimular o estudo científico e técnico dos bens culturais que 

integram as coleções do Museu; b) Criar, dinamizar e divulgar as coleções do Museu, 

através da criação de projetos educativos para os diversos públicos; c) Incentivar a 

participação do público escolar na ocupação dos tempos livres (férias escolares) inseridos 

no projeto educativo do Museu.” (Regulamento, 2014: 7). 

É interessante observar que a referência ao público escolar aparece apenas no final, 

parecendo existir uma preocupação de não o privilegiar em demasia, comparativamente ao 

restante público. Porém, é uma prova da valorização dada ao público jovem, em especial o 

infantil. Está igualmente prevista a criação de projetos educativos para os diversos públicos, 

contudo isso não é alvo de aprofundamento no regulamento. Isto pressupõe, em primeiro lugar, 

a necessidade de serem pensadas formas para estudar os diferentes tipos de público do MME, 

e só depois a definição de estratégias para o desenvolvimento de projetos adequados às 

especificidades de cada um desses públicos. No regulamento, são também apresentadas as 

competências atribuídas ao SE: 

“a) Promover a educação para o património histórico concelhio, através da formação de 

uma consciência patrimonial coletiva; b) Desenvolver a sensibilidade artística dos diversos 

públicos, em especial do público escolar; c) Desenvolver ações e estratégias angariadoras 

de novos públicos; d) Propor e implementar o programa do serviço educativo; e) Propor 

atividades a desenvolver em dias comemorativos; f) Estabelecer parcerias com instituições 

do concelho nas áreas da educação, social e cultural; g) Dinamizar as relações do Museu 

com o público, promovendo visitas orientadas; h) Promover atividades culturais e 

educativas que potenciem o acesso aos bens culturais conservados no Museu.” 

(Regulamento, 2014: 16). 

 É destacada a importância de uma educação para o património histórico concelhio, algo 

que está presente nas sessões do SE, em especial nas visitas desenvolvidas às exposições 

permanentes do MME. Novamente, há uma valorização do público escolar, no que diz respeito 

ao desenvolvimento de uma sensibilidade artística. É ainda referida a existência de um 

programa do serviço educativo (na alínea c). No entanto, de acordo com o que me foi 

transmitido, tal “programa” não existe, havendo apenas um Plano de Atividades e Orçamento 

(anexo 4). Ora, se não existe um programa formal orientador da estratégia do serviço educativo, 

por que é que essa informação está referida no regulamento do MME? 
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De acordo com a legislação em vigor, a secção de educação da Lei Quadro dos Museus 

Portugueses define: 

“1- 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. 2- O museu promove a função educativa no respeito pela 

diversidade cultural tendo em vista a educação permanente, a participação da comunidade, 

o aumento e a diversificação dos públicos. 3- Os programas referidos no n.º 1 do presente 

artigo são articulados com as políticas públicas sectoriais respeitantes à família, juventude, 

apoio às pessoas com deficiência, turismo e combate à exclusão social.” (Lei n.º 47/2004, 

de 19 de Agosto: 5384) 

A lei apresenta um entendimento muito amplo da função educativa dos museus, numa 

lógica de educação permanente, que se interliga com a defesa de uma educação ao longo da 

vida. Esta visão pressupõe uma educação voltada para todas as pessoas, independentemente da 

sua faixa etária. Por outro lado, é destacada a importância de um trabalho com a comunidade, 

bem como a relação com os diferentes tipos de público. Todos estes elementos são essenciais 

num trabalho de mediação cultural, também destacado na lei, em especial no caso de um SE de 

uma instituição cultural. 

Importa ainda salientar que está igualmente prevista, na secção de educação da lei, a 

colaboração dos museus com o sistema de ensino: 

“1- O museu estabelece formas regulares de colaboração e de articulação institucional com 

o sistema de ensino (…), podendo promover também autonomamente a participação e 

frequência dos jovens nas suas actividades. 2- A frequência do público escolar deve ser 

objecto de cooperação com as escolas em que se definam actividades educativas específicas 

e se estabeleçam os instrumentos de avaliação da receptividade dos alunos.” (Lei n.º 

47/2004, de 19 de Agosto: 5384) 

Esta valorização do público escolar vai ao encontro dos objetivos educativos definidos 

no regulamento do MME. Para além disso, refere ainda a importância da cooperação com as 

escolas, bem como a definição de instrumentos de avaliação, de forma a entender o impacto 

dessas ações nos estudantes. O SE mantém contacto com alguns estabelecimentos de ensino, 

tendo já, inclusive, desenvolvido atividades nas próprias escolas, demonstrando possuir uma 

“lógica itinerante”. 
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O SE do MME/FACE tem uma identidade “especial”, caraterizando-se essencialmente 

pelo desenvolvimento de atividades e ações numa lógica de animação, promoção cultural e 

intervenção comunitária. O facto de ser um SE pertencente à CME, com uma equipa de reduzida 

dimensão, não permite o desenvolvimento de um perfil e de uma ação mais forte e autónoma. 

Institucionalmente, carateriza-se por ter um carácter indefinido, denotando-se, por vezes, uma 

certa ambiguidade no que diz respeito ao modo como as intenções educativas são planeadas e 

praticadas Além disso, comprova-se a inexistência de uma base de dados (por exemplo em 

relação às atividades desenvolvidas, os grupos que participaram, etc.) e de um projeto/programa 

educativo próprio.  

O SE disponibilizou-me o seu Plano de Atividades e Orçamento de 2019 (anexo 4), bem 

como uma lista com as instituições e estabelecimentos de ensino que participaram em sessões 

do SE nos últimos dois anos (anexo 5), pertencentes à área metropolitana do Porto, 

nomeadamente aos concelhos de Espinho, Santa Maria da Feira, Gaia, Ovar e Matosinhos. 
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3. Enquadramento teórico-conceptual 

Cultura é tudo o que nos rodeia e é o que somos. Como indivíduos, todos temos dentro 

de nós ideias, crenças, valores, comportamentos, vontades, experiências, um legado familiar, 

cultural, histórico, social, humano. Vivemos num lugar que possui o seu património e herança 

cultural, os seus costumes, tradições, lugar esse situado dentro de um país, com a sua História, 

língua e características. 

Para se pensar numa intervenção cultural e educativa é necessário ter em consideração 

um vasto leque de questões, que se interligam e complementam, não se podendo falar de umas 

sem se pensar nas outras. Neste sentido, como a intervenção foi desenvolvida num serviço 

educativo de um museu, torna-se indispensável fazer um enquadramento sobre as questões da 

arte e da cultura, nomeadamente em relação à evolução do seu papel, dos seus significados e 

das suas principais características. Importa também compreender o papel que as instituições 

museológicas desempenharam ao longo dos séculos e as consequentes alterações das suas 

funções, destacando-se o contexto europeu e português. Para além disso, será analisada a 

evolução da função educativa dos museus e o surgimento dos serviços educativos. 

Seguidamente, será focada a relação entre educação e arte, nomeadamente os conceitos 

de Educational Turn, experiência, saber da experiência e experiência museal. É igualmente 

relevante analisar o papel da animação sociocultural e da comunidade, para se pensar uma 

intervenção ao nível cultural e educativo.   

Por último, torna-se indispensável refletir sobre a dimensão educativa na cultura e nas 

artes, destacando alguns pontos: duas possíveis perspetivas sobre o panorama cultural atual; 

quais os objetivos e finalidades da programação cultural; qual a importância da mediação e da 

formação de públicos; bem como o papel da mediação cultural, do mediador e dos serviços 

educativos.  

 Os temas que serão em seguida apresentados e analisados, serviram de base e 

fundamentação para toda a intervenção desenvolvida no processo de estágio, em especial na 

ação de mediação cultural. 
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3.1. Cultura: um breve enquadramento 

   O termo Cultura advém do latim colere, que significa cultivo. Este conceito “remonta 

à época romana e referia-se ao cultivo dos campos” (Felgueiras, 2010: 1). Progressivamente, 

passou a designar o “cultivo do espírito”, englobando as relações e a ideia de boas maneiras ao 

nível social, assim como a importância do estudo contínuo (conhecimento) e das letras (ibidem), 

opondo-se à natureza, isto é, ao que é produzido pela mão humana. Começa, mais tarde, a 

referir-se ao pensamento, às ideias, concretizadas através de obras e criações baseadas nos 

ideais de beleza e perfeição. 

A partir do século XVIII, e de um modo dominante na cultura europeia, aparece o 

conceito de civilização. Este conceito tinha por base uma certa noção de progresso e 

humanidade pensada de um ponto de vista técnico, material e científico, diferenciando tanto os 

diversos grupos, como sociedades (ibidem). Por consequência, surge o termo cultura material, 

simbolizando um “conjunto de resultados materiais, fruto de acções distintas”, bem como a 

noção de mentalidades, dando “conta das representações, dos estereótipos e das 

mundividências”, referentes a costumes e produções culturais (ibidem: 2).  

 Como se pode concluir, o conceito de Cultura não foi, nem é, algo estanque, vai-se 

produzindo socialmente e evoluindo, de acordo com a sociedade. A Cultura em si é uma forma 

de conhecimento, estando interligada com a personalidade de cada um. Os hábitos culturais 

estão diretamente relacionados com o saber e com a forma como a sociedade em geral está 

estruturada, numa organização baseada em diferentes tipos de poder. “As indagações, as 

organizações e as ações ditas culturais representam ao mesmo tempo sintomas e respostas com 

relação a mudanças estruturais na sociedade” (Certeau, 2008: 192). Por outras palavras, 

“Cultura é, ao mesmo tempo, produto e vetor da sociedade” (Turino, 2009: 129), devendo estar 

na base da construção e desenvolvimento de toda a sociedade e da sua estrutura.  
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3.2. Arte: significados e influências   

Tal como no caso da cultura, o significado do que se entende por arte tem-se vindo a 

alterar ao longo dos anos. Quando se fala em arte e em produções artísticas é indispensável ter 

em conta que tudo isso está relacionado com relações de poder. Ao analisarmos a história da 

arte, deparamo-nos com várias questões que suscitam um certo sentimento de desconfiança: O 

que é realmente a arte? O que define e legitima uma obra como artística? Arte ao serviço de 

quem? De que interesses e objetivos? 

Para além disso, quando falamos em história da arte, temos que ter consciência que esta 

não deixa de ser uma criação, uma demonstração de poder, que inclui o que vai ao encontro dos 

seus próprios interesses - interesses esses que podem estar “camuflados” - e deixa de fora o que 

não os serve. Falamos assim de uma “história da arte dominante”, - tal como é denominada por 

Freedman (2006) - interesseira e poderosa, que serve a uns, excluindo outros.  

“(...) la disciplina de la historia del arte ha provocado la aparición de lo que se denominó 

las bellas artes desempeñando un papel en su valor económico elevado, virtud moral y 

apreciación universal.” (idem, 2006: 74).  

Assim, quando se fala em arte, deve-se ter algumas noções e cuidados prévios, para não 

se cair numa visão romantizada, “cor-de-rosa” e superficial do que é a arte. Tal significa que é 

indispensável ter em consideração o peso e a influência que o mundo das belas artes teve na 

definição e aprovação do que é válido e possível de ser considerado arte.  

As belas artes elevaram a própria arte a um outro nível, com consequências, umas mais 

positivas e outras nem tanto. Tornaram-se um símbolo de virtude moral, bem como uma espécie 

de ícone de beleza e perfeição, transmitindo a ideia de que, por serem assim, a sua apreciação 

seria inquestionável. Construiu-se uma visão da arte como objeto/símbolo da perfeição 

humana.     

Ao longo da história, a arte e a cultura foram quase sempre exclusivas das classes sociais 

mais elevadas, nomeadamente do clero, nobreza e burguesia. Ora, isto deveu-se a diversos 

fatores, sendo a base de todos eles o poder. Poder em diferentes níveis. Durante o período áureo 

do progresso e da civilização, a verdade é que, e contrariamente às promessas do Iluminismo 

ocidental, a falta de acesso à educação, à cultura e ao “conhecimento”, pela grande maioria da 
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população, assegurava a continuação das estruturas e das relações de poder. Como 

consequência, a arte surgiu também como símbolo de riqueza e de poder.  

No entanto, não se pretende defender aqui uma visão negativa e “contra” a arte, muito 

pelo contrário. Ver e usar a arte como um mero instrumento ao serviço do poder, é reduzir, para 

não dizer aniquilar, o seu potencial. É precisamente para evitar uma visão redutora e simplista 

da arte, que sinto ser essencial falar e refletir nestas questões menos claras, como forma de 

“abrir os olhos” e tentar construir o futuro de uma forma diferente. Assim, tornou-se relevante 

primeiramente referir alguns aspetos menos positivos do uso da arte, para depois se poder 

pensar a arte e o seu papel na construção de uma mudança social. 

Para pensar e intervir em educação, é indispensável ter uma visão e perceção global do 

funcionamento do mundo. Assim, num trabalho de intervenção cultural, é importante ter sempre 

em mente estas preocupações e um olhar crítico. Perceber que a arte não é algo neutro e que ela 

própria alberga questões complexas e problemáticas. 

Também é importante termos em conta que, hoje em dia, a arte já não tem as funções, 

nem se caracteriza da mesma forma que no passado. Isto é, ao falarmos em arte, não nos estamos 

a referir exclusivamente às belas artes. Pelo contrário, cada vez mais se valoriza a vertente 

crítica da arte, bem como o que pretende expressar e transmitir, sem que isso seja exclusivo do 

“mundo das belas artes”. Considera-se arte, criações provenientes da imaginação e da cultura 

humanas, integrando todas as manifestações culturais, bem como as expressões artísticas, como 

o desenho, a pintura, a música, a dança, etc., através das quais diferentes grupos sociais 

participam na vida cultural das suas comunidades.   

Acredito que a arte pode ocupar um outro lugar nas relações interpessoais, tendo em 

conta a experiência como algo que transponha a arte de cunho meramente estético e a coloque 

ao “serviço” da emancipação de todos nós. No entanto, ao refletir em todos estes pontos, surgem 

algumas questões que sinto serem pertinentes para pensar a relação entre educação, arte e 

cultura, bem como de que forma isto se torna relevante para o trabalho num serviço educativo. 

Por que motivo há certas aprendizagens que nos marcam de tal forma, que ficam gravadas nas 

nossas memórias? Qual a razão e explicação para que tal aconteça? E, ainda mais importante, 

de que forma se pode promover e potenciar aprendizagens verdadeiramente significativas no 

campo cultural?  
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3.3. A evolução dos museus e o surgimento dos Serviços Educativos 

Desde a Idade Média, na Europa, as riquezas eram destinadas e acessíveis à monarquia, 

à nobreza e ao clero, com coleções que incluíam objetos, obras de arte e livros. A cultura, a arte 

e o conhecimento eram símbolos do poder e do estatuto de superioridade dessas classes face à 

restante população.  

 À medida que foram sendo criadas e desenvolvidas as universidades, estas começaram 

também a adquirir e possuir as suas próprias coleções. A partir da segunda metade do século 

XVII, as coleções passaram a ser utilizadas para disseminar o conhecimento científico e a 

apreciação artística, no meio universitário, num círculo restrito (Tisliar, 2017). Contudo, é a 

partir do século XVIII que os museus “began to open for the general public rather than a limited 

circle of researchers and scholars” (ibidem: 588). 

 De acordo com Pavol Tisliar (2017), principalmente no início do século XIX, houve 

uma grande criação de museus públicos de diferentes especificidades por toda a Europa. Isso 

ocorreu devido sobretudo às influências da corrente Iluminista e aos ideais da Revolução 

Francesa. Nesse período, “exhibits were seen as a source of learning and the potential 

advancement of society. In this period museums played an important role in the cultivation of 

patriotism” (ibidem: 588). 

 Como se pode verificar, inicialmente os museus e as suas coleções surgiram ligadas ao 

meio académico e conhecimento científico, bem como à importância das belas artes. Com as 

mudanças ocorridas na sociedade, os museus também sofreram alterações e as suas exposições 

começaram a ser vistas como fontes de aprendizagens, tornando-se símbolos do progresso e 

evolução da sociedade. 

“During the twentieth century a modern concept of the museum developed, effectively 

culminating in the last decades of the twentieth century with the conception of the museum 

as a public institute for general education. (…) The basic definition of the museum thus 

began to emphasise museal pedagogical work as a way to overcome the crisis of the modern 

museum” (ibidem: 589). 

 Os museus sempre tiveram como missão a preservação da identidade e memória de cada 

povo, da sua herança histórica e cultural, fatores que originaram a sua criação. Para além disso, 

sempre foi clara a existência de um enorme potencial educativo. Na antiga Grécia e Egipto, as 
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coleções “were used not only as objects for scientific research but also as teaching aids” 

(ibidem: 588). Contudo, essas práticas não se mantiveram após o fim do “mundo antigo”. A 

nível europeu, apesar de terem existido pensadores a questionar isso muito anteriormente, só a 

partir do século XVIII, com a abertura dos museus ao grande público, é que as reflexões acerca 

do seu potencial educativo ganham força e evidência.  

 A discussão em torno da função educativa dos museus não foi exclusiva do continente 

europeu, evidenciando-se também na América do Norte, de uma forma distinta. No caso 

europeu, como os museus surgiram inicialmente enquanto “instituições científicas”, o seu foco 

esteve sempre mais voltado para a ciência, nomeadamente para a preservação e investigação 

museológicas. Já no caso americano, o foco foi principalmente na dimensão educativa dos 

museus, graças à ligação estabelecida entre os museus, as escolas e as universidades (ibidem). 

Assim, “While the priority mission of a museum was once characterised as researching 

collections and making their museal value available to researchers, the main function of a 

modern museum is now perceived to be on the educational level” (ibidem: 587). 

 Essa dimensão educativa dos museus americanos continuou a ser explorada por vários 

pensadores, que se dedicaram a refletir acerca do seu potencial e ao estudo dos efeitos da ligação 

entre a educação e a arte. Esta ligação será alvo de uma maior análise, em momento posterior. 

“A função educativa é das mais importantes nos museus e procura não apenas “instruir”, 

mas também inspirar, maravilhar, surpreender e entreter o público dos museus. (…) Foi 

desenvolvida e seguida por visionários que, na segunda metade do século XIX, tomaram 

iniciativas para tornar os seus museus interessantes, relevantes e educativos para o grande 

público, as “massas”.” (Vlachou e Alves, 2007: 98) 

É devido a estas mudanças na forma de encarar a função educativa dos museus, que 

começam a surgir os primeiros serviços educativos na Europa. No caso português, a primeira 

fase do surgimento de serviços educativos acontece no final da década de setenta e início de 

oitenta do séc. XX, em museus “maioritariamente de iniciativa autárquica, ligados às 

comunidades onde têm origem” (Gomes e Lourenço, 2009: 16). A segunda fase ocorre no fim 

da década de noventa e início do presente século, onde também se dá uma “reorganização de 

serviços educativos previamente existentes” (Camacho, 2007: 26). 

“A progressiva abertura dos museus ao campo social é uma tendência iniciada nos anos 

setenta, que, no plano internacional, encontrou forte expressão nas correntes da Nova 
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Museologia, mas também na Museologia anglo-saxónica, sendo em Portugal muito 

favorecida pela democratização cultural subsequente a 1974, em que importa salientar a 

intervenção das autarquias. Esta abertura externa da instituição museológica encontra eco 

interno no alargamento de conteúdos patrimoniais (…) [que] passam a (re)valorizar o 

património industrial, científico, técnico, contemporâneo e, mais recentemente, o virtual” 

(ibidem: 27). 

 O primeiro serviço educativo criado em Portugal, ao nível museológico, foi o do Museu 

Nacional de Arte Antiga (ibidem). Por serviço educativo, entende-se uma “estrutura organizada, 

dotada de recursos mínimos, (…) inscrita organicamente no museu em que se insere, (…) que 

desenvolve acções dirigidas ao público, com objectivos educativos” (ibidem: 28). Segundo a 

autora, este conceito “surge nas artes plásticas directamente ligado às práticas museográficas” 

(ibidem: 21). Por serem mais associados a um público jovem, os serviços educativos eram 

inicialmente desvalorizados em relação às outras valências dos museus. 

 A esta perspetiva proveniente das artes plásticas, surgem ligados conceitos e orientações 

da área da educação, em especial da educação não-formal e informal. Tais conceitos procuram 

aprofundar uma dimensão específica da educação que atravessa a experiência museológica 

através da qual “(…) o objectivo central é o de estimular através do contacto com a obra de 

arte, competências específicas ao nível físico e psíquico que permitam ao sujeito um melhor 

relacionamento consigo próprio e com o mundo” (ibidem: 22). Aqui, “a obra de arte é um 

despoletador de sentidos e um instrumento de enriquecimento individual”, onde a “preocupação 

de transmissão de conhecimento ocupa o lugar central”, promovendo-se o “cuidado de 

abordagem da obra, em função do segmento de público” (ibidem), ou seja, adaptando-se essa 

abordagem às especificidades de cada tipo de público. 
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3.4. Aprendizagens significativas: a relação entre a Educação e a Arte  

Olhando para o que foi analisado anteriormente, verificou-se uma grande evolução dos 

museus ao longo dos últimos séculos e uma progressiva adaptação às mudanças da sociedade. 

Neste sentido, após o aparecimento dos serviços educativos, há quem considere que se iniciou 

uma nova transformação no panorama cultural: 

“No início do século XX, no entanto, houve uma reviravolta, com o aparecimento de uma 

nova geração de curadores, muito mais preocupados com as colecções e menos com o 

público.” (Vlachou e Alves, 2007: 98).  

 Isso originou uma maior segregação de públicos, ficando os museus direcionados para 

uma elite mais conhecedora, um grupo mais restrito, acabando por afastar outros grupos desses 

locais. É assim fundamental começar a implementar medidas que combatam este 

distanciamento e segregação, visto que os museus foram criados para serem acedidos por todas 

as pessoas, não apenas por uma elite mais especializada.  

“(…) não se trata apenas de continuar a servir uma minoria intelectual e aquelas pessoas 

que, apesar de não serem peritas na matéria, estão habituadas a visitar museus e sentem-se 

bem neles. Existe um potencial público muito mais vasto, pessoas que por razões sociais, 

culturais ou económicas, ou então, devido a uma limitação física, não podem ou não 

querem visitar.” (ibidem: 99).  

 De acordo com Maria Vlachou e Fátima Alves, “um museu acessível é um museu que 

se preocupa com o seu actual e, sobretudo, potencial público; procura conhecê-lo melhor, a fim 

de poder adaptar a oferta às suas necessidades, com o objectivo de o captar e de o fidelizar. Um 

museu acessível é um museu de portas e mentes abertas.” (ibidem: 99). Esta ideia do museu 

acessível questiona, precisamente, a importância e o papel da educação nas áreas cultural e 

artística, bem como de que forma as exposições e as atividades estão a ser pensadas e com que 

objetivos. A preocupação com os públicos é a base para se pensar o trabalho de mediação 

cultural. 

Outra perspetiva muito importante no campo cultural e artístico, para se pensarem as 

questões relativas ao trabalho educativo com públicos, é o conceito de Educational Turn ou 

“Viragem Educativa”. Esta perspetiva, apesar de não estar diretamente relacionada, acaba por 

ir ao encontro das preocupações da visão acima referida. Segundo Eszter Lázár: 
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“Educational turn describes a tendency in contemporary art prevalent since the 

second half of the 1990´s, in which different modes of educational forms and 

structures, alternative pedagogical methods and programs appeared in/as curatorial 

and artistic practices. (…) revolve around the notion of education, gaining and 

sharing knowledge, artistic/curatorial research, and knowledge production.” (Lázár, 

s/d: s/p) 

Esta viragem educativa carateriza-se, essencialmente, por uma vontade em se 

desenvolverem novas metodologias relativas ao meio artístico, com o objetivo de tornar o 

acesso ao conhecimento e às artes um processo mais democrático. Essas medidas passam por: 

“(…) use of new genres and methods of presentation; the transformation of the positions of the 

artist, the curator, the artwork, and the viewer, as well as the formative engagement of the 

participants in the process of the project” (ibidem).  

O conceito de Educational Turn veio alterar a forma como se pensa e se articula a arte 

com a educação, trazendo novas preocupações pedagógicas, provocando a “transformation of 

the art institutions into educational platforms” (ibidem). Para além disso, esta “viragem” tem o 

objetivo de potenciar práticas mais flexíveis, focadas na promoção de um pensamento crítico e 

criativo, onde o contacto e a participação do público passam a ser alvo de grande valorização e 

destaque. 

Retomando a análise sobre o papel dos museus, podemos verificar que existiu uma 

grande transformação do que devem ser as suas funções/missões para com a sociedade, em 

especial no que diz respeito à sua função educativa. A visão dos museus enquanto importantes 

espaços de aprendizagem e desenvolvimento humano foi especialmente explorada e defendida 

por John Dewey, defensor da relação entre a educação, a arte e a cultura. 

“At the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century, a close connection 

between museums and schools was supported, for example, by John Dewey (…). He saw 

the museum as a part of everyday school life and an aid for illustrating lesson of the 

development of human experience through support for activities and initiatives – learning 

from experience with an object (learning by doing)” (Tisliar, 2017: 590). 

Tendo em conta o que foi dito anteriormente acerca das belas artes e sabendo a forma 

como as artes são, no geral, abordadas e “ensinadas” nas escolas, geralmente acessória das 
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disciplinas consideradas nobres no currículo escolar, este formato tem, de certa maneira, 

impedido que ocorra uma verdadeira experiência e assim limitado as várias possibilidades da 

utilização dessa “ferramenta”, que é maravilhosa mas não alcança todo o seu potencial. Por 

outro lado, torna-se relevante abordar esta perspetiva também para pensar o papel da animação 

sociocultural visto que, maioritariamente, é mais comum uma experiência ocorrer nos níveis de 

educação não-formal e informal. 

“A pedagogia tradicional não reconhece três coisas: primeiro, a realização criativa 

do ato de educar; segundo, o fato de que a construção coletiva de um ambiente 

artístico, com obras de arte e ideias, é uma construção coletiva de conhecimento; e, 

terceiro, o fato de que o conhecimento sobre arte não termina no conhecimento da 

obra de arte, ele é uma ferramenta para compreender o mundo” (Helguera, 2011 in 

Loponte, 2012: 6).   

É imperativo aliar a educação com a arte, repensando a maneira como se estão a formar 

as novas gerações, com base em que princípios e em que finalidades. A arte tem que deixar de 

ser encarada como algo meramente estético e passar a fazer parte da educação e da formação 

dos indivíduos. Importa compreender que a arte pode ser uma ferramenta para olhar e descobrir 

o mundo, bem como a nós próprios. 

Neste sentido, a arte pode ter um importante papel em potenciar a vivência de algo que, 

por vezes, se apresenta de uma forma reduzida, mas que é tão decisivo para o desenvolvimento 

integral do indivíduo - a experiência. Segundo Dewey: “La experiencia en este sentido vital se 

define por aquellas situaciones y episodios que espontáneamente llamamos «experiencias 

reales»: aquellas cosas de las que decimos al recordarlas «ésa fue una experiencia».” (2008: 

42). 

Importa, assim, aprender a falar das emoções e da sua importância para se ter uma 

verdadeira experiência, sem cair no erro de pensar que uma experiência é apenas composta por 

emoções e/ou que o facto de haver uma emoção já é o suficiente para que a mesma ocorra. Daí 

a necessidade de reflexão e análise, que implicam uma reconstrução, para existir uma 

verdadeira incorporação da experiência. 

“Una experiencia tiene una unidad que le da su nombre (...). La existencia de esta 

unidad está constituida por una cualidad determinada que impregna la experiencia 
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entera a pesar de la variación de sus partes constituyentes. Esta unidad no es ni 

emocional, ni práctica, ni intelectual” (ibidem: 43). 

Por outro lado, não podemos cair no engano de confundir o que é considerado uma 

experiência e o que é uma atividade. A segunda é algo mais mecanizado, isto é, uma ação que 

se desenrola sem que tenhamos a necessidade de refletir sobre ela. Tal como explica Dewey, 

“La actividad es demasiado automática para proporcionarnos un sentido de lo que es y adonde 

se dirige. Llega a un fin, pero no a un término o consumación en la conciencia.” (ibidem: 45). 

 Partindo desta perspetiva de Dewey, é essencial olharmos para o que Larrosa defende 

ser o saber da experiência. Segundo o autor, a “experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (2002: 21). 

Isto é, não basta um acontecimento importante, para que haja uma experiência. Ela pressupõe 

um conjunto de elementos, muito mais subtis e complexos, para que ocorra o verdadeiro saber, 

a partir da experiência. 

“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de 

interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para 

pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e 

escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 

ter paciência e dar-se tempo e espaço.” (ibidem: 24) 

Atualmente, vivemos numa era da informação, da opinião, dos acontecimentos 

chocantes e fugazes, da falta de tempo. Não há tempo para sentir, para incorporar, para refletir 

e absorver. Tempo para o tédio/ócio (Benjamin, 2012). Todos estes fatores acabam por impedir 

a ocorrência de uma verdadeira experiência, anulando as aprendizagens e o saber que daí 

poderia suceder. Assim, uma componente essencial da experiência é a “sua capacidade de 

formação ou de transformação” (Larrosa, 2002: 25), que pode acontecer num curto ou num 

longo período de tempo. O saber da experiência ocorre a partir da mediação entre o 

conhecimento e a vida humana. 

 Neste seguimento, existe ainda um outro conceito, o da experiência museal, que se 

interliga com o saber da experiência e o conceito de experiência de Dewey. A principal 



22 

 

diferença entre ambos é que o conceito de experiência consiste numa perspetiva que engloba 

diferentes formas e contextos artísticos, ao passo que o conceito de experiência museal se aplica 

apenas “aos processos de aprendizagem construídos em contexto de museu” (Silva, 2007: 57). 

Este conceito foi desenvolvido por Falk & Dierking (1992 in Silva, 2007) e é descrito por 

Susana Silva como sendo “o conjunto total de aprendizagens, emoções, sensações e vivências 

experimentadas como resultado da interacção com os objectos, as ideias, os conceitos, os 

discursos e os espaços dos museus” (Silva, 2007: 58). É um conceito que nasce a partir do 

campo da Educação Museal/Museológica (Museum Pedagogy), que alia as áreas da Educação 

e da Museologia. 

“Uma experiência museal depende tanto das expectativas e agendas pessoais de cada 

indivíduo quanto das actividades desenvolvidas no próprio espaço visitado, funcionando 

como uma importante articulação entre o passado (os conhecimentos prévios, as 

expectativas trazidas), o presente (o momento em que o contacto se dá) e o futuro (a 

projecção da experiência na vida futura dos indivíduos).” (ibidem: 58) 

 Por outras palavras, esta experiência não depende apenas do indivíduo, dos seus 

conhecimentos e da sua “bagagem” cultural. Depende também de tudo o que diz respeito ao 

contexto, começando pelo próprio espaço físico, até à forma como é estruturada e conduzida a 

sessão/visita guiada. Esta “noção da aprendizagem, como um processo activo resultante da 

dialéctica sujeito/objecto/contexto” (ibidem: 60), irá potenciar uma experiência muito mais rica 

e impactante. Para isso é necessário um grande trabalho prévio, de preparação, programação e 

planeamento. 

“Inserido num continuum temporal que transcende em muito o momento da visita em si, 

este momento de contacto e construção faz sentido para os indivíduos numa lógica 

vivencial e experimental muito mais do que puramente cognitiva.” (ibidem: 58) 

 Esse continuum temporal resulta essencialmente da articulação entre o passado e o 

presente, bem como dos efeitos que resultem dessa ligação no futuro. A visita poderá “trazer 

ao de cima” outros conhecimentos e experiências anteriores do indivíduo, estimulando a sua 

memória e interligando-a com o momento presente. Importa valorizar as emoções e sensações 

despoletadas pela visita, não apenas os conhecimentos mais técnicos e teóricos. Isso sim fará a 

diferença. Essa valorização da parte emocional, aliada à reflexão formativa, irá produzir um 

sentido para as aprendizagens, promovendo um crescimento e enriquecimento do indivíduo. 
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“(…) o conceito de interpretação refere-se ao modo como os indivíduos criam um sentido 

para as coisas (…) processo mental levado a cabo pelo sujeito (…) construção de 

significados (…) desenvolvimento de competências de análise, crítica e síntese” (ibidem: 

59). 

 Este conceito de interpretação referido pela autora é fundamental para que se entenda 

que cada pessoa apropria o que experienciou de forma diferente, mesmo tendo vivenciado o 

momento coletivamente. É aqui que a individualidade de cada um é demonstrada, tendo em 

conta todas as suas vivências pessoais, criando um sentido para a sua própria interpretação. 

“One of the special aspects of museum pedagogy is organizing activities that link 

intellectual concepts with practical applications. Museum education thus involves both the 

development of visitors  ́perceptual abilities and their capability to think, compare, analyse, 

experiment and evaluate.” (Tisliar, 2017: 591).  

Qualquer atividade pensada numa lógica educativa deve ter por base estes princípios, 

de ligar a parte intelectual com a aplicação prática. Tem de existir uma intenção educativa, uma 

finalidade, um objetivo. Isto se o pretendido for desenvolver algo educativo. Se não, a atividade 

passa apenas por uma lógica de animação e entretenimento. 

 Todos estes conceitos e perspetivas são essenciais para se pensar a Educação e a Cultura 

e de que forma podemos desenvolver ações e projetos verdadeiramente significativos e ricos 

para as pessoas. São problemáticas que estão presentes e englobam o trabalho da Mediação 

Cultural, nomeadamente no caso dos Serviços Educativos. Devemos então questionar-nos sobre 

como poderemos elaborar e pôr em prática ações que sejam uma mais-valia para as pessoas. 

Estas perspetivas servem, essencialmente, de inspiração para refletirmos, abrindo possíveis 

caminhos ao nível da intervenção cultural e educativa. 
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3.5. Intervenção Cultural e Educativa: os contributos da Animação 

Sociocultural 

Quando se pensa numa intervenção ao nível cultural torna-se indispensável referir a 

importância e o papel da animação sociocultural. Tal como refere Gómez, a animação 

sociocultural é fundamental para:  

“trabalhar para incorporar a capacidade crítica e transformadora dos cidadãos na tomada 

de decisões, comprometendo-os em responsabilidades, que vão desde o próprio 

autodiagnóstico sociocultural até à adopção de alternativas de mudança e transformação 

cultural”, com a finalidade de “melhorar significativamente as suas condições de vida, 

mediante a actividade cultural” (Gómez, 2007: 66). 

Essencialmente, a animação sociocultural consiste numa prática educativa que procura 

suscitar e orientar as iniciativas dos indivíduos, promover a otimização dos recursos e favorecer 

a participação individual e grupal, através da promoção de uma autonomia individual e coletiva. 

Procura também criar condições favoráveis para a comunicação entre os indivíduos, grupos 

e/ou instituições. Define-se como um “elemento fundamental e estruturante de processos de 

mudança social, [que] pode ser bem exemplificado no papel desempenhado pelos processos de 

animação na promoção de dinâmicas locais de desenvolvimento integrado” (Canário, 1999: 

78). É uma prática onde se realça a participação e a envolvência das pessoas que, juntamente 

com os animadores, constroem a própria ação. 

A educação não pode ser reduzida apenas aos conhecimentos que se obtêm através do 

ensino formal, sendo um conceito muito mais amplo, abrangendo todas as aprendizagens que 

cada pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida, de formas muito diferentes. A animação 

sociocultural tem assim um papel fundamental para ajudar a pensar e a promover uma relação 

de maior proximidade entre a educação e a cultura, em especial nos espaços educativos menos 

tradicionais, através da articulação de saberes e da promoção de aprendizagens envolventes, 

valorizando as aprendizagens ocorridas noutros espaços da vida de cada pessoa. 

Esses contextos educativos possibilitam uma série de novas aprendizagens e processos 

de formação, potenciando assim o exercício da cidadania e da democracia, bem como o 

desenvolvimento ao nível das relações interpessoais e humanas, num processo de 

enriquecimento e crescimento em conjunto uns com os outros. Tal significa: 
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“(…) realçar como a representação do educativo é atravessada por uma tensão entre a 

educação formal, não formal e informal, que tende a invisibilizar estas últimas e que nos 

deve alertar para a pertinência de uma conceção teórica do educativo mais ampla, que 

permita apreender outro tipo de aprendizagens e outro tipo de processos de educação e 

formação para além daqueles que a simples associação a contextos escolares ou 

profissionais permite reconhecer.” (Medina et al, 2013: 5)  

Para além disso, a animação sociocultural tem ainda uma função muito importante na 

relação entre as pessoas e a cultura, nomeadamente ao nível da promoção de uma democracia 

cultural, criando condições de acesso e participação. É essencial para a criação e o 

desenvolvimento de um sentimento de ligação entre as pessoas e a cultura, ajudando a quebrar 

com os padrões culturais “elitistas”, promovendo a expressão cultural e artística, sendo uma 

forma de combate à dominação e opressão feitas pela cultura de massas. Por outro lado, ajuda 

à criação de um processo de conscientização, ao desenvolvimento de uma consciência crítica 

dos indivíduos, ao enriquecimento dos seus conhecimentos e aprendizagens, e também à 

promoção de uma cidadania participativa de e para todos. 

É com base na crença de que uma “instituição cultural serve as comunidades, sendo uma 

das suas missões a contribuição para a educação ao longo da vida, portanto, a formação cultural 

do indivíduo (numa perspectiva de aprendizagem não formal, construtiva e crítica)” (Barriga, 

2007: 44), que se torna imperativo pensar na animação sociocultural e nos seus contributos, 

aliando-os ao trabalho de um serviço educativo. Deste modo, sendo o campo de intervenção de 

um serviço educativo maioritariamente voltado para a promoção de aprendizagens educativas 

diferentes das proporcionadas pelas instituições de educação formal, muito embora as 

instituições culturais, como os museus, sejam igualmente atravessadas por modalidades formais 

de atuação e intenção educativas, desejavelmente o seu registo de atuação centra-se nos níveis 

não-formal e informal de educação. 
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3.6. Museus e Comunidades   

 Os museus, para além do seu importante papel educativo, têm a missão de estudar e 

preservar a história de cada povo, a sua memória. Esta foi a essência da sua génese, como vimos 

anteriormente. Tal como afirma Ana Duarte: 

 “Os museus são “altos lugares da memória” que recolhem, conservam e apresentam as 

imagens e os objectos com os quais uma comunidade estrutura e organiza segmentos ou 

paráfrases, seja da memória colectiva das sociedades ou dos grupos que a constituem, seja 

da memória histórica elaborada pelas elites académicas e científicas. (…) [precisamos] 

alargar a função do museu de incontornável lugar de memória em espaço de encontro 

social, transformando-o num actor social privilegiado junto das comunidades, tornando-o 

também num lugar de criação e um lugar de parcerias estratégicas para o desenvolvimento 

cultural.” (2007: 79)  

 Em museus de história local, as questões relativas à memória das pessoas daquela 

comunidade são fundamentais. A memória surge assim enquanto um pilar que sustenta, por um 

lado, o motivo da génese da criação daquele museu, e por outro, mantém viva a história daquela 

comunidade, ligando-a a esse espaço cultural. 

 É precisamente por serem lugares da memória que se torna fundamental pensar em 

formas de trabalhar com a comunidade envolvente, pois “não há local historicamente 

identificável que possa existir se não através da comunidade” (Berger, 2004: 19). Não se pode 

pensar uma intervenção cultural e educativa, sem ter em consideração o meio e o contexto onde 

a mesma vai ser implementada. Assim, importa refletir de que forma se promove a cultura e a 

arte num contexto comunitário.  

“O espaço público da comunidade como arena central do exercício da cidadania, acessível 

a todos, assume-se como fundamental numa proposta que se pretende democrática e 

baseada numa relação criativa, colaborativa e horizontal.” (Cruz, 2015: 537). 

Hugo Cruz (2015) aborda diversos temas que estão nos bastidores das práticas de arte e 

comunidade, de suma importância para elucidar este campo, a par com a animação 

sociocultural. Um dos pontos que colaboram no fazer arte em comunidade é o uso do espaço 

público e a sua apropriação, que muitas das vezes tem um resultado para além do artístico, 

ajudando a promover novas formas de mudança.  
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“A ideia do espaço público como um espaço de excelência está ligada à vocação da Arte e 

Comunidade para provocar encontros inusitados, criar condições para que se cruzem 

pessoas que noutras circunstâncias da sua vida provavelmente nunca se cruzariam, porque 

se derrubam fronteiras invisíveis ao longo dos processos.” (ibidem: 538)    

Ao falarmos de arte e comunidade temos que ter em conta que um princípio base para a 

existência de uma verdadeira inclusão das pessoas é, sem dúvida, o carácter voluntário da sua 

participação. Tal como afirma Berger, “A participação (…) vem privilegiar o local, o 

comunitário” (2004: 19), sendo esse carácter voluntário decisivo para a promoção de uma 

verdadeira democracia.  

Por outro lado, é importante destacar ainda outro ponto, essencial para pensar estas 

questões da arte e comunidade. Tal como Cruz adverte: “Tendo em conta que a palavra e o seu 

não domínio é um dos principais fatores de exclusão da nossa sociedade é extremamente 

importante integrar esta dimensão nos projetos de Arte e Comunidade” (2015: 539). A 

linguagem pode ser um fator de inclusão, como também de exclusão. Por esse motivo, é fulcral 

refletir-se na importância e no peso das palavras e do discurso que se usa com as pessoas com 

as quais se está a trabalhar – em especial, quando esse trabalho abrange diferentes faixas etárias, 

como é o caso dos serviços educativos. Porém, muitas vezes esta é uma dimensão que acaba 

por ficar num certo nível de “esquecimento”, talvez por ignorância e/ou desvalorização da sua 

importância. No entanto, principalmente nas áreas relacionadas com a arte, a educação e a 

cultura, esta é uma dimensão que não pode ser negligenciada, nem cair no esquecimento.  

“Esta possibilidade de viver no espaço do ensaio a experimentação de outras formas de ser 

e estar é, provavelmente, um dos factores mais reveladores e surpreendentes de um 

processo criativo.” (ibidem: 543).  

Um outro contributo que as artes podem oferecer para os indivíduos e as comunidades, 

de forma alargada, é a relação com o improviso, intimamente ligado à criatividade, bem como 

ao exercício, ao ensaio, à dedicação e à tomada de decisão. As dimensões referidas permeiam 

e apresentam-se em diversos momentos da vida, portanto a prática e a experiência que a arte 

promove podem tornar-se instrumentos poderosos para a mudança social. 
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3.7. O panorama cultural atual: que visão da cultura? 

No último século, grandes foram as mudanças na forma de encarar o que é a cultura e a 

arte. Com a emergência de novas formas de capitalismo, bem como todas as alterações 

provocadas pela globalização, desenvolveu-se também uma comercialização envolta nas artes, 

um mercado cultural e artístico.  

“O século XX assistiu a uma vertiginosa alteração dos modelos e sistemas de produção e 

recepção culturais e artísticas. Tal fenómeno impôs necessariamente a adopção de novas 

formas de relacionamento com o universo da criação caracterizado, por um lado, por uma 

crescente autonomia auto-reflexiva e auto-reprodutora, submetendo-se, progressivamente, 

por outro, às leis do mercado (…)” (Honrado, 2007: 19). 

Questões políticas, tais como a necessidade de uma democratização e universalização 

culturais, trouxeram para a discussão novos olhares e preocupações. A visão da arte como 

“eterna salvadora” deixou de estar presente – pelo menos de uma forma tão visível – e a 

necessidade de “mercantilização das artes” tornou-se crescente.  

“(…) fenómenos contemporâneos, como a emergências de um mercado para as artes – que 

directamente introduz o conceito abstracto de público (massas) e com ele outros ainda de 

natureza mais acentuadamente política, como a democratização e universalidade no acesso 

aos bens culturais – vieram pôr um acento tónico importante sobre a figura do mediador.” 

(ibidem: 20). 

A proliferação de uma cultura de massas, reproduzível e consumível, veio alterar a 

forma como são estabelecidas as relações entre as obras, os artistas e o público. O conceito de 

cultura não foi, nem é, algo estanque, vai evoluindo de acordo com a sociedade. Neste sentido, 

existem, no meu ponto de vista, duas grandes visões e formas de encarar a cultura atualmente: 

uma perspetiva mais dominante, de “Economização da Cultura”, que a vê mais como uma forma 

de lazer e de lucro; e uma perspetiva que olha a “Cultura como um todo”, acreditando que a 

mesma tem um papel fundamental, ao nível social, educativo e artístico, devendo estar 

associada à educação. Importa salientar que estas perspetivas não são necessariamente 

antagónicas, mas que têm diferentes conceções e formas de encarar o papel da cultura, numa 

linha de visão distinta. 
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A perspetiva dominante assenta numa visão mais economicista da cultura, em que esta 

serve, essencialmente, como um mecanismo ao serviço do sistema capitalista. Assim, o grande 

objetivo é fazer com que ela seja lucrativa, reduzindo-a a um mero objeto em prol do 

capitalismo. A cultura surge assim como uma forma de lazer, uma forma de entretenimento 

para e da sociedade, um produto consumível, bem como uma forma de “eliminar” o 

pensamento e a consciência crítica da sociedade. Esta perspetiva começou a evidenciar-se a 

partir do início do século XX, com as influências da industrialização, verificando-se uma 

evolução do papel da cultura na sociedade ocidental, tal como Giroux adverte: 

 “(…) a cultura, como tudo o mais na sociedade capitalista, tinha-se tornado um objeto (…) 

a objetificação da cultura não resultou simplesmente da repressão de elementos críticos em 

sua forma e conteúdo; essa objetificação também representava a negação do próprio 

pensamento crítico.” (Giroux, 1986:41). 

A segunda perspetiva baseia-se noutros fundamentos e princípios, totalmente diferentes 

e por vezes quase antagónicos aos da perspetiva dominante. Propõe-se assim uma visão da 

“Cultura como um todo”, em contraposição à “Economização da Cultura”, que tenha em conta 

as importantes funções da cultura ao nível social, educativo e artístico. Uma perspetiva que 

encare a cultura como algo mais, tendo em conta todas as suas virtudes, não a reduzindo apenas 

a um objeto para entretenimento da população, servindo apenas como uma forma de lucro. Com 

isto não se pretende desvalorizar a importância da economia, mas antes propor uma visão mais 

alargada e profunda sobre as potencialidades da cultura, sem a diminuir e limitar. 

É importante ter em conta que existe, no geral, uma certa “tendência para a 

mercantilização “pura e dura” dos bens culturais” (Lopes, 2003: 8), o que não significa que o 

fator económico não seja importante. É claro que “a cultura tem o seu mercado, a sua economia 

e a sua reprodutibilidade, mas o seu significado joga-se numa esfera apenas parcialmente 

conversível ao económico” (ibidem: 9), não devendo esta ser reduzida a um simples objeto de 

lucro, ao serviço da economia e do mercado. 

Desta forma, importa refletir também no peso e importância da dimensão política 

presentes nestas questões. Ao pensar-se em políticas culturais, há que ter em conta que estas 

“são uma maneira de fazer lugar, isto é, de criar um ponto a partir do qual se transforma a 

realidade social e se investe nesse sentido” (ibidem: 6). Assim, é fundamental estabelecer 

formas “de definir objectivos, de mobilizar meios, de alcançar resultados” (ibidem: 7), 



30 

 

pensando nas mudanças e nos fins que se pretendem alcançar. É por estes motivos que se torna 

imperativo refletir sobre estas questões. 

 

 

3.8. A Educação articulada com a Mediação Cultural   

Tendo em conta todas as temáticas abordadas ao longo deste capítulo, surge então a 

necessidade de as “mediar”, promovendo formas e elos de comunicação. Neste sentido, o papel 

do mediador torna-se fundamental para promover o contacto e a exploração dos sentidos das 

diferentes formas artísticas, representando “um elo importante nesta cadeia de mediação entre 

a esfera privada – o plano da criação – e esfera pública – o plano da recepção” (Honrado, 2007: 

19). No entanto, Miguel Honrado afirma que essa função de mediação não deve ser uma 

preocupação focada apenas numa pessoa, nomeadamente no programador/mediador cultural – 

“não poderá estar (…) limitada ao cérebro do programador” (ibidem). Deve ser algo extensível 

a toda a equipa e instituição - “esta busca incessante de sentido deverá cada vez mais ser 

incorporada pela totalidade orgânica da instituição. A preocupação de mediação deverá, 

portanto, estar quotidianamente presente (…)” (ibidem: 20). É igualmente essencial uma 

permanente “reinvenção” do trabalho mediativo, atendendo às diferentes dinâmicas e alterações 

da sociedade. 

“(…) essa reinvenção passa hoje pelo diálogo hibridizante entre esferas que longamente a 

abordagem sociológica autonomizou analítica e conceptualmente: entre a mediação e a 

criação, entre o institucional e o individual, entre o humano e o tecnológico, entre o artístico 

e o não-artístico.” (Quintela, 2011: 82). 

Neste sentido, ao se pensar numa estrutura institucional mais formal, como uma Câmara 

Municipal, esta lógica só é possível através de uma visão aprofundada e articulada entre todos 

os profissionais da cultura, desde o vereador, o chefe de divisão e o programador cultural, aos 

mediadores educativos e culturais, técnicos de som/luz e restante equipa, pois “São estes os 

profissionais que, articulando as componentes artística e técnica dos espectáculos (…), 

possibilitam a realização dos diferentes tipos de espectáculos apresentados ao público” (Abreu 

et al, 2006: 54). 
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Num trabalho com diferentes públicos é necessário, primeiramente, ver a que tipo de 

público se destina o projeto, base para qualquer planeamento. Depois, é fundamental adequar a 

coleção/exposição a essas pessoas, bem como as atividades propostas, procurando articulações 

e pontos comuns, despertando sentimentos e memórias. Tal como refere Ana Duarte, a memória 

é essencial para interligar a comunidade/público com o que é apresentado numa instituição 

cultural, criando proximidades e significados, sendo uma importante “(…) estratégia de 

intervenção democrática e de cidadania” (2007: 81). O papel do mediador cultural define-se, 

essencialmente, por promover uma articulação cultural, estabelecendo pontes, significados e 

sentidos, no seu trabalho com os públicos. 

Um processo de mediação artístico, passa igualmente por promover no público uma 

reflexão e olhar crítico, isto é, “(…) provocar os sujeitos para olhar/ver/perceber aquilo que está 

visível e também oculto na obra” (Johann e Roratto, 2011: 7). Por outras palavras, “(…) o valor 

da obra mais do que residir na sua “aura” encontra-se na múltiplice relação crítica que deve 

estabelecer com os seus receptores [sic]” (Honrado, 2007: 21). 

Claramente que todas estas questões se relacionam com a política de formação de 

públicos e, por isso mesmo, não se deve “ignorar a influência da estrutura de oferta de bens e 

serviços no recrutamento de públicos e de audiências e na construção social dos gostos” (Lopes, 

2000: 17). 

 A cultura é uma parte central e comum à totalidade da sociedade, logo algo inevitável 

na vida de qualquer um de nós. Assim, se desejamos “mudar” alguma coisa na sociedade, 

contribuir para algo de novo e melhor, primeiro temos de perceber o seu funcionamento. Se 

queremos ajudar a melhorar o “sistema”, temos que compreender as razões pelas quais tudo 

está estruturado desta forma, analisar o que o subjaz, desenvolver um olhar crítico e mais 

profundo sobre o mundo em que vivemos.  

“Os contornos desta nova visão foram influenciados pelos ideais de Sir Herbert Read, um 

historiador de arte inglês, poeta e pacifista que trabalhou em meados do século passado. 

Ele disse, e eu concordo, que o objectivo da educação deveria ser entendido como a 

preparação de artistas. (...) indivíduos que desenvolveram as ideias, as sensações, as 

habilidades e a imaginação para criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente 

executado e imaginativo que é independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O 
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maior elogio que podemos dar a alguém é dizer que ele ou ela é um artista (...) As belas 

artes não têm o monopólio do artístico.” (Eisner, 2008: 9). 

Assim, para se pensar no trabalho de um Serviço Educativo, é fundamental refletir nas 

questões e problemas que envolvem a cultura e as artes, desde as políticas culturais, a 

programação cultural e o trabalho com os públicos, até à importância do papel da educação, do 

mediador e da mediação cultural e educativa. É necessário um esforço mais profundo e 

consciente de todos, com vista a criar um sentimento de ligação entre as pessoas e a cultura. É 

igualmente importante criar vínculos, sentimentos, demonstrar às pessoas que o que é feito é 

algo também delas e para elas. Criar “artistas”, independentemente da área. 

A mediação cultural engloba, precisamente, todas as preocupações e perspetivas que 

têm vindo a ser analisadas e que envolvem as visões sobre a cultura e a arte, o papel dos museus, 

as funções de um serviço educativo, os contributos da animação sociocultural, nomeadamente 

ao nível dos contextos educativos não-formais e informais, bem como as especificidades do 

trabalho com e para a comunidade. Todos estes fatores servem de base para a atuação e 

intervenção desenvolvidas na área cultural e educativa, sendo fundamental ter sempre em 

consideração a aplicação desses princípios, os quais estão subjacentes aos processos de 

mediação cultural.  

Após a análise de todas estas problemáticas, resta-nos questionar: que perspetiva de 

educação deve ser implementada nos Serviços Educativos?  

Propõe-se aqui a defesa de uma educação articulada com a mediação cultural, com base 

no conceito da experiência e do saber da experiência, aliando a educação e a arte, tendo como 

preocupação a comunidade e os diferentes tipos de público, com o objetivo de proporcionar 

melhores ações educativas e culturais, promovendo uma mudança na vida das pessoas. 
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4. Fundamentação metodológica e ética da intervenção 

A abordagem científica em ciências da educação é relativamente recente e veio 

substituir a abordagem mais filosófica e/ou psicológica da educação. A cientificidade em 

ciências da educação foi sendo reconstruída/reformulada ao longo do tempo e do próprio 

contexto social. Dois paradigmas marcaram esta evolução: o paradigma da ciência 

moderna/positivista e o paradigma da ciência pós-moderna. 

Neste sentido, a intervenção desenvolvida ao longo do estágio teve por base os 

pressupostos do paradigma pós-moderno de investigação em educação, assente numa 

metodologia qualitativa, tendo como base estas premissas:  

“a pessoa humana é criadora de significados que se tornam parte da própria realidade social; 

os fenómenos sociais são considerados como resultados de um sistema complicado de 

interações das pessoas em sociedade; a investigação de realidades sociais centra-se no 

modo como elas são interpretadas, entendidas, experienciadas e produzidas pelos próprios 

atores/sujeitos.” (Amado, 2013: 73). 

Defendendo a visão de que “(…) a intervenção implica a disponibilidade para trabalhar 

com as pessoas e as comunidades – e não em vez delas ou apesar delas” (Menezes, 2007: 65), 

no processo de estágio privilegiou-se uma intervenção a partir do interior do contexto, de dentro 

para fora. Essa intervenção evidenciou-se, essencialmente, em três dimensões: educativa, 

cultural e comunitária.  

A comunidade teve um papel fundamental e indispensável nas dinâmicas vivenciadas 

no decurso do estágio. Assim, conhecer bem o contexto e a comunidade envolvente foi e é a 

base para se poderem conhecer e definir os limites e as possibilidades de uma intervenção 

comunitária: 

“O foco do perfil comunitário são não só as fragilidades como as potencialidades, 

tanto em termos materiais como humanos, o que permite salientar as capacidades 

da comunidade e contrariar estereótipos negativos, que muitas das vezes têm efeitos 

muito perturbadores para a própria comunidade.” (ibidem: 73)  

Ao longo do processo de estágio tive a oportunidade de contactar com diferentes tipos 

de público, em especial com crianças e idosos. Como será discutido na parte II do relatório, o 
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facto de ter trabalhado com idosos nos projetos de intervenção comunitária e ter lidado com 

eles enquanto público do SE, foi importante para contrariar a visão, que por vezes existe, de 

que os idosos não são/podem ser um público privilegiado dos serviços educativos. Privilegiou-

se a comunicação, com base no respeito e igualdade - sem “infantilização” ou “diminuição” das 

suas capacidades - promovendo o diálogo, a reflexão crítica e a participação. 

Considerando a intervenção enquanto um processo contínuo, existem preocupações e 

cuidados de base que devem acompanhar esse processo. É fundamental ter sempre em 

consideração que se deve adotar uma atitude aberta, recetiva e modesta, para com o meio onde 

se está e/ou se vai intervir. É também necessário fazer constantemente uma autoanálise, isto é, 

não se deixar influenciar por preconceitos e estereótipos, assumindo sempre uma postura 

neutra, sem fazer juízos de valor e distinções, aliada a um olhar atento e a uma escuta ativa. 

Para além disso, deve-se tentar criar familiaridade com as pessoas e os diferentes contextos em 

que se inserem, ganhar a sua confiança e conquistar um lugar entre elas. Os pontos referidos 

devem ser tidos permanentemente em consideração, pois está sempre presente uma “tensão 

entre a necessidade de se ligar a um meio para lhe conhecer todos os aspetos e o distanciamento 

necessário para lhe analisar o seu funcionamento” (Peretz, 2000: 77). Estes foram alguns dos 

princípios que nortearam a intervenção durante todo o processo de estágio.  

Os métodos e as técnicas de investigação, de recolha e análise dos dados, são aliados 

para a análise e interpretação da realidade, das pessoas e dos contextos, tendo usos e focos 

diferentes, podendo alcançar aspetos e conclusões diversas, tornando-as mais abrangentes ou 

específicas.  

“Os dados incluem materiais que os investigadores registam activamente, tais como 

transcrições de entrevistas e notas de campo referentes a observações participantes. Os 

dados também incluem aquilo que outros criaram e que o investigador encontra, tal como 

diários, fotografias, documentos oficiais e artigos de jornais.” (Bogdan e Biklen, 1994: 

149). 

Neste sentido, ao longo do processo de estágio foram usadas diferentes técnicas de 

investigação, ao serviço da intervenção. Dessas técnicas, algumas foram utilizadas 

continuamente durante todo o processo, como é o caso da observação participante, das notas de 

terreno e das conversas informais.  
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Nas Ciências Sociais existem várias metodologias de pesquisa, sendo a base de qualquer 

uma a observação, o método de recolha de dados e informações mais antigo e também mais 

moderno/atual. Com efeito, “Observar é um processo que inclui a atenção voluntária e a 

inteligência, orientado por um objectivo final ou organizador e dirigido a um objecto para 

recolher informações sobre ele” (Ketele in Ketele e Roegiers, 1993: 22). Para se conseguir 

observar algo é necessário estar presente no contexto, implicando “uma relação social com o 

meio estudado” ou a estudar, existindo a necessidade por parte do observador em “adaptar-se 

ao mundo social que quer estudar” (Peretz, 2000: 77).  

Na observação participante, (Bachelard in Quivy e Campenhoudt, 1998: 164) “o 

investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada [e] ao responder às 

perguntas, o sujeito intervém na produção da investigação”, ou seja, as informações procuradas 

e obtidas têm como intermediários o(s) sujeito(s)  observado(s) e o(s)  instrumento(s)  de 

observação, por exemplo na forma de um guião de entrevista ou de notas de terreno. Por outras 

palavras, “A observação participante visa justamente penetrar num dado meio social para se 

aperceber dos seus diversos aspectos”, visto que por “participação entende-se o modo da 

presença do observador no interior do meio observado” (Peretz, 2000: 77). 

A observação teve um papel essencial na primeira fase do estágio, ao nível da adaptação 

e compreensão das lógicas e características do contexto, permitindo compreender as tensões e 

constrangimentos da instituição. Foi também um importante instrumento para analisar e refletir 

acerca das formas de trabalho, das várias atividades profissionais e eventos acompanhados. 

Destacam-se como importantes momentos de observação, as inúmeras sessões do SE, a 

participação na “Festa do Outono” em Serralves, o acompanhamento da exposição “Amadeo 

de Souza-Cardoso – Exposição de Pintura com o Tributo de Artistas Consagrados e 

Emergentes” (montagem/desmontagem, inauguração, visitas guiadas, sábados, etc.), bem como 

os projetos de intervenção comunitária, nomeadamente o projeto do teatro, resultante da 

parceria entre o SE e os técnicos do Centro de Dia da SCME, e a ação de mediação cultural 

desenvolvida com um grupo de idosos do Lar-Residencial São Francisco de Espinho. 

 Paralelamente à observação participante, também a escrita de notas de terreno foi uma 

técnica utilizada continuamente no processo de estágio (apêndice 5). Por notas de terreno 

entende-se “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa” (Bogdan 

e Biklen, 1994: 150). Estas permitiram fazer um registo e uma análise do que ia sendo 
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observado e das informações recolhidas, desde “uma descrição das pessoas, objectos, lugares, 

acontecimentos, actividades e conversas”, ao registo de “ideias, estratégias, reflexões e 

palpites” (ibidem). 

 Para além das técnicas descritas, existiram outras que foram utilizadas maioritariamente 

numa determinada fase do estágio. Na primeira fase, foram mais evidentes a pesquisa e revisão 

bibliográfica, bem como o levantamento e análise documental, incluindo documentos oficiais 

da instituição. Na segunda fase do estágio, destacaram-se as entrevistas semiestruturadas, bem 

como a análise de conteúdo das transcrições dessas entrevistas e das notas de terreno. 

“Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. Podem 

constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras técnicas.” (ibidem: 

134). 

No caso específico do estágio, as entrevistas foram utilizadas em conjunto com outras 

técnicas, com o objetivo de obter informações. Optou-se pelo uso de entrevistas 

semiestruturadas, como instrumento de recolha de dados, com base num guião elaborado 

previamente (apêndice 2).  

Na entrevista semiestruturada é utilizado “um plano prévio, um guião onde se define e 

regista (...), o essencial do que se pretende obter, embora, na interação se venha a dar uma 

grande liberdade de resposta ao entrevistado” (Amado, 2013: 208). O entrevistador dispõe de 

uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, estruturadas previamente nesse guião. Não 

é estabelecida uma ordem rígida para se elaborarem as questões, privilegiando-se uma escuta 

ativa, procurando-se apenas “guiar” o entrevistado, para evitar que este se afaste do ponto 

central da pergunta. Assim, estas entrevistas permitem uma maior proximidade e contacto entre 

o entrevistador e o entrevistado, podendo-se extrair informações e reflexões mais ricas. 

As entrevistas semiestruturadas (apêndice 4) foram realizadas a alguns dos elementos 

que participaram no projeto de mediação cultural, composto por três sessões, que será 

aprofundado na parte II deste relatório. Este foi delineado e implementado na fase final do 

estágio, tendo sido desenvolvido com um grupo de pessoas idosas. As entrevistas foram 

realizadas na última sessão e tiveram como objetivo perceber o impacto do projeto, conhecer 
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as perceções e opiniões dos participantes sobre o que vivenciaram, bem como auscultar as 

eventuais críticas e sugestões que pudessem querer transmitir. 

Para além da fundamentação metodológica, importa também salientar os cuidados tidos 

com a salvaguarda das questões éticas na intervenção. A “práxis ética” engloba vários 

princípios, tais como: “a necessidade de construir uma relação baseada na sinceridade, na 

verdade e na confiança”; “a confidencialidade e privacidade dos participantes na investigação”; 

e “o uso correto e não distorcido dos testemunhos obtidos” (Amado, 2013: 405-406). É ainda 

essencial a colaboração livre e voluntária dos participantes nas atividades e nas entrevistas, 

validada através da utilização de um consentimento informado (apêndice 3), isto é, um 

“formulário contendo a descrição do estudo, o que será feito com os resultados e outras 

informações pertinentes” (Bogdan e Biklen, 1994: 75). A preocupação e cuidado com estas 

questões esteve presente ao longo de toda a intervenção, em especial no projeto das sessões de 

mediação, aquando da realização das entrevistas. Para além disso, procedeu-se à utilização de 

nomes fictícios para assegurar o sigilo dos elementos das equipas do SE, MME/FACE e SCME. 

Importa ainda mencionar que a referência das notas de terreno será apresentada por 

“NT”, seguida do respetivo número (exemplo: NT23), e as entrevistas por “E” e o seu número 

(exemplo: E3).  
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PARTE II 

 

1. Dentro e fora: A entrada no terreno 

«Claramente, estou naquela “fase” do estágio em que me sinto “a mais”, numa espécie de 

limbo, onde não estou do “lado de fora”, mas também não estou do “lado de dentro”.» (NT5, 

de 19/9/2018) 

 

Considerando e analisando o processo de estágio, o mesmo pode ser divido em duas 

grandes fases: uma maior, que durou cerca de dois terços do estágio, marcada pelo 

acompanhamento de diferentes dinâmicas de atividades profissionais; outra mais pequena, na 

fase final do estágio, onde tive um papel ativo em dois projetos de intervenção. 

 A primeira fase iniciou com a entrada no “terreno”, em setembro de 2018, tendo-se 

evidenciado até finais de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Comecei a acompanhar algumas 

sessões do SE, quase todas no contexto do museu. A preparação das sessões era da 

responsabilidade das técnicas, tendo eu raramente ajudado no planeamento das mesmas. 

Normalmente, eram compostas por uma visita guiada à exposição temporária presente naquele 

momento na galeria (quando a sessão decorria no espaço do MME/FACE), seguindo-se uma 

pequena atividade, por exemplo a leitura de um conto. Em todas as sessões em que participei, 

fiquei responsável por fazer o registo fotográfico das mesmas, ajudando também noutros 

momentos da sessão, quando necessário. 

A primeira sessão do SE que acompanhei foi com um grupo de idosos do Centro de Dia 

da Santa Casa da Misericórdia de Espinho (SCME). Esta é a principal instituição com quem o 

SE desenvolve atividades, ao nível da população sénior. Foi um dos grupos com quem mais 

contatei e desenvolvi uma ligação. Este foi o meu sentimento, após essa primeira sessão: 

“No final, houve uma pequena conversa dinamizada pela Teresa sobre o conto que tinham 

acabado de ouvir. No momento da “despedida”, quase todos os elementos femininos do 

grupo (eram maioritariamente mulheres, só havia dois homens) fizeram questão de me 

cumprimentar calorosamente e agradecer pelo momento proporcionado. Fiquei 
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surpreendida com a atitude pois, para além de não me conhecerem, eu não participei 

diretamente na sessão, estando apenas a observar e a fazer o registo fotográfico. Foi 

interessante sentir essa simpatia inesperada, pareceu-me que me estavam a querer integrar 

e “acolher”. Para além disso, foi bastante notório que aqueles idosos gostam muito de ir ao 

museu, seja para verem as exposições, seja para participarem na atividade preparada, 

mostrando vontade de continuar a participar nas sessões do Serviço Educativo.” (NT3, de 

13/9/2018) 

Para além do contexto do museu, o SE também desenvolve visitas e sessões na 

Biblioteca Municipal de Espinho. O projeto “Hora dos maiores” (abaixo referido) é um espaço 

da programação geral do SE (presente no Plano de Atividades e Orçamento, anexo 4), que se 

destina às sessões desenvolvidas com a população sénior. 

“Hoje o dia foi um pouco diferente, tendo sido passado na Biblioteca Municipal José 

Marmelo Silva, em Espinho. A manhã foi, essencialmente, preenchida com a preparação 

dos materiais necessários para a realização da atividade com os idosos da Santa Casa da 

Misericórdia de Espinho, a decorrer na parte da tarde. A atividade insere-se nas 

sessões/projeto “Hora dos Maiores”, presente na programação geral do SE. Aproveitei 

também para ficar a conhecer a Biblioteca, visto que apenas tinha lá entrado uma vez, há 

alguns anos atrás.” (NT11, de 11/10/2018) 

Para além das sessões no contexto do MME/FACE e da biblioteca, também cheguei a 

acompanhar as técnicas do SE à SCME, para desenvolverem a sua sessão.  

Um outro público-alvo muito importante do SE é o público infantil. Nesta faixa etária, 

a principal instituição com quem o SE desenvolve um trabalho contínuo é o Centro Social e 

Paroquial São Tiago de Silvalde. Ao longo do estágio pude acompanhar diversas sessões no 

museu, com o grupo de crianças dos 4 aos 6 anos. 

“Hoje o dia começou com uma sessão com um grupo de crianças, entre os 4 e os 6 anos, 

do Centro Social e Paroquial São Tiago de Silvalde. Tal como aconteceu com os idosos, as 

atividades consistiram em assistir às duas exposições temporárias patentes no museu e 

depois à leitura de um conto. Curiosamente e contrariamente ao grupo de idosos, as crianças 

identificaram-se muito mais com a exposição sobre “Música e Palavras” de Serralves, do 

que com a das fotografias sobre a “Arte Xávega”. Posteriormente, estiveram a ouvir um 

conto, narrado pela Teresa.” (NT4, de 18/9/2018) 
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À medida que fui acompanhando as sessões com as crianças, comecei a notar melhorias 

ao nível do relacionamento e à vontade, logo a partir da segunda sessão: 

“Ao longo da visita, reparei que as crianças estavam muito mais comunicativas e à vontade 

comigo, comparativamente à última sessão. Como já me conheciam, hoje vivenciei 

momentos de maior confiança com as crianças. Constantemente, vinham para a minha 

beira, querendo que lhes desse atenção. Duas meninas quase que se chateavam, por 

quererem ambas dar-me a mão. Ficaram todas contentes quando eu guardei o telemóvel no 

bolso (estava a fazer o registo fotográfico) e lhes disse que não precisavam de se zangar 

porque eu já tinha as duas mãos livres. Foi muito interessante esta sessão, principalmente 

por sentir essa evolução e ligação mais profunda, da parte das crianças.” (NT12, de 

12/10/2018) 

Tendo em consideração que os principais públicos-alvo do SE do MME/FACE são as 

crianças e os idosos, estas acabaram por ser as faixas etárias com quem tive mais contacto ao 

nível da intervenção.  

Por outro lado, esta fase inicial do estágio foi essencialmente marcada pela pesquisa e 

acesso aos modos de trabalho e funcionamento da instituição. Uma das minhas primeiras 

questões recaiu na pesquisa de documentos norteadores da instituição, bem como do SE, tais 

como um documento geral (com os seus objetivos, finalidades, estratégias) e um plano 

estratégico de programação delineado. Contrariamente às minhas expetativas, fui informada de 

que não dispunham institucionalmente de tais documentos, existindo apenas o Plano de 

Atividades e Orçamento de 2019.  

 Este foi também um período muito marcado pela observação, tendo sido um importante 

recurso para a minha adaptação e compreensão das lógicas e características do contexto. 

Permitiu compreender as tensões e constrangimentos da instituição, especialmente no início, 

apesar de ter estado presente em todo o processo. A par do meu papel enquanto observadora 

participante, também a escrita de notas de terreno foi muito importante, permitindo fazer um 

registo e uma análise do que ia sendo observado e das informações recolhidas.  

Desde o início, senti que o ambiente presente na instituição era um pouco estranho, 

distante e pesado. No geral, não havia um verdadeiro à vontade entre as pessoas. O ambiente 

não fluía com naturalidade. Havia sempre uma certa distância presente, uma “defesa/barreira” 
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entre as pessoas, mesmo naquelas em que já existia mais confiança. No fundo, era cada um por 

si. 

“Em relação ao estágio, sinto que não me devo intrometer demasiado nesta primeira fase. 

Não quero que me vejam enquanto uma “ameaça”, como alguém novo que quer saber logo 

tudo (ou mais do que elas), que anda continuamente atrás delas, a ver e “expiar” tudo o que 

fazem. Não quero que sintam que sou “uma cola”, dependente e sempre atrás delas. (…) 

Tal como disse, tenho mesmo evitado transparecer a minha opinião quando se tratam de 

assuntos relacionados diretamente com o trabalho da equipa, demostrando apenas um 

sentimento de compreensão, pois sinto que: primeiro, ainda não tenho essa 

“autorização/legitimidade” por parte das pessoas (como é normal); segundo, talvez seja 

apenas de uma forma inconsciente/infundada, mas é o que sinto que elas estão à espera que 

eu faça; terceiro, não sei ainda o suficiente acerca da instituição para começar a transparecer 

as minhas teorias e opiniões; quarto, tenho perfeita consciência que essa seria a pior 

maneira para me tentar integrar.” (NT5, de 19/9/2018) 

Com o passar das semanas, fui analisando e apercebendo-me da existência de alguns 

problemas mais profundos e enraizados na instituição, que afetavam o seu funcionamento. Um 

desses problemas era ao nível organizacional, notando-se que a programação/preparação de 

alguns eventos nem sempre era feita com a devida antecedência. Consequentemente, acabava 

por não se planear a fundo as atividades a ser desenvolvidas, perdendo-se oportunidades para 

melhorar o trabalho e oferecer ao público ações de maior impacto e enriquecimento cultural e 

educativo.  

“O planeamento passou, essencialmente, por fazerem a calendarização para todo o ano, dos 

eventos e atividades onde o SE terá de participar, bem como definirem o orçamento das 

mesmas.” (NT6, de 20/9/2018) 

“Depois, elas estiveram a fazer uma pequena programação/planeamento de atividades, 

contudo nenhuma demonstrou interesse em saber o que eu achava e se tinha algumas ideias 

ou sugestões. Houve uma tentativa, da parte delas, de pensar a exposição sobre Amadeo, 

mas não se discutiu nem a fundo, nem por muito tempo. Para mim está a ser bastante 

frustrante assistir e acompanhar estas situações, visto que estou desde o início do meu 

estágio (Setembro) a referir a importância e necessidade de se pensar e fazer um 

projeto/plano para a exposição, com a devida antecedência, desde a definição de uma 

estratégia educativa e outra de divulgação, à programação de atividades para diferentes 

tipos de público.” (NT9, de 2/10/2018) 
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No geral, estava mais presente uma “lógica de plano de atividades”, do que uma “lógica 

de programação”. Isto é, as atividades eram planeadas numa linha a curto prazo, a um nível 

mais “prático”, mas não havia uma verdadeira programação a médio/longo prazo, proveniente 

de uma reflexão cuidada, com objetivos, estratégias e finalidades educativas delineadas. 

No caso do SE, um dos pontos que detetei como mais sintomático desta lógica do “plano 

de atividades” prendia-se com a aparente ausência de um projeto de ação educativa tendo em 

conta o contexto expositivo do museu, os seus públicos e a relação com a comunidade. Não só 

tal projeto se revelou formalmente inexistente, como não existia igualmente o hábito de fazer 

um registo escrito sobre cada sessão desenvolvida, de avaliar o trabalho que foi feito, de fazer 

uma autoavaliação, nem de se ir avaliando continuamente as sessões desenvolvidas, tendo em 

consideração o ponto de vista dos participantes. As seguintes notas de terreno ilustram este 

ponto: 

“Na parte da tarde, eu e a Teresa andamos a estruturar a visita e a leitura do conto da 

sessão de amanhã com os idosos. A Teresa tinha dúvidas se já teria contado a história 

do livro que estava a pensar apresentar ao grupo (…). Achei o facto de ela não saber 

se já tinha contado a história um pouco estranho e por isso decidi perguntar-lhe se 

não costumava fazer um registo sobre cada sessão desenvolvida/a desenvolver, ao 

que me foi respondido que não. Percebi também que não existe nenhuma prática de 

avaliação das atividades desenvolvidas pelo SE, nem de autoavaliação, nem de 

heteroavaliação.” (NT2, de 12/9/2018) 

 “(…) sinto falta de, no fim de cada sessão, nos juntarmos as três para discutirmos e 

avaliarmos o que foi feito. É uma prática de grande importância, contudo não está 

presente. A avaliação não pode/deve ser apenas comentar com a colega que, na sua 

opinião, a sessão correu bem. Isto não é uma avaliação, proveniente de uma 

verdadeira reflexão.” (NT11, de 11/10/2018) 

A primeira nota foi escrita nos primeiros dias do estágio, em setembro, pelo que é 

percetível o distanciamento face à instituição. A segunda nota data de outubro, um mês depois, 

e refere-se a outra sessão do SE. Em ambas as notas é notória a falta de realização de uma 

avaliação estruturada, com vista a analisar o trabalho desenvolvido, bem como a melhorá-lo nas 

futuras sessões. 
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“(…) a avaliação visa colher dados com o fim específico de fornecer informações 

sobre o objecto que está a ser (ou foi) avaliado. Assim sendo, num projecto, tanto o 

processo como o produto podem ser avaliados; e as informações (dados da avaliação) 

podem, e devem, ter dois fins: primeiro, tentar ajudar quem concebeu e quem está a 

desenvolver o projecto; depois, apreciar os seus resultados.” (Freitas, 1997: 8).  

Para além desses dois fins, acrescentaria ainda outra finalidade: a promoção de uma 

reflexão com vista a melhorar os próximos projetos/atividades a desenvolver. Esta finalidade 

seria muito importante no caso do SE, visto que a sua ação é contínua.  
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2. O meu papel no SE/FACE  

Ao longo desta primeira fase do estágio estive a acompanhar o trabalho desenvolvido 

pelo SE, com o objetivo de aprender, compreender, refletir e analisar as suas lógicas de trabalho. 

Para além desse acompanhamento, participei noutras ações do MME/FACE, fora do âmbito 

direto do SE. Serão aqui destacados os principais eventos e atividades profissionais, que 

acompanhei até dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 

Após a fase inicial de inserção no terreno comecei a verificar, progressivamente, 

algumas melhorias relativamente ao meu papel no SE/FACE e na forma como os profissionais 

encaravam a minha presença, especialmente a equipa do SE. 

“Outro ponto relevante no dia, foi a Beatriz ter aceitado a minha sugestão de alterar a foto 

do evento no Facebook sobre a Festa do Outono, em Serralves. Isso foi um pequeno passo, 

mas importante, pois foi a primeira vez que aceitaram, de uma forma direta, uma sugestão 

minha.” (NT6, de 20/9/2018) 

Neste sentido, foi igualmente importante o pedido de colaboração que me fizeram, o 

primeiro “convite” para participar com o SE na “Festa do Outono” em Serralves, no fim de 

setembro de 2018. Foi a primeira participação do SE nesse evento, tendo ido em representação 

da Câmara Municipal de Espinho (CME). O facto de prontamente me ter disponibilizado para 

participar foi reconhecido, tendo também ajudado a equipa nos preparativos necessários, 

embora não tenha tido qualquer influência na opção da atividade que foi desenvolvida (NT7-

8). 

 “Pelo que me disseram, as indicações/orientações de Serralves foram limitadas, tendo 

apenas sido transmitido ao SE que a atividade teria de ser relativa ao Outono. Assim, 

optaram por fazer um origami de uma concha por ser alusivo à cidade de Espinho, bem 

como ao outono na praia, (…) chamar a atenção para as alterações que acontecem na praia 

durante o outono, tais como o maior aparecimento de pássaros e os “tesouros do mar” – 

conchas, búzios, algas, etc. Para além da preparação do material para a atividade, estivemos 

a construir umas grinaldas, enfeitadas com diferentes origamis – com formas de conchas, 

estrelas-do-mar, peixes e barcos - para decorar o espaço e demonstrar o que é possível 

criar/construir com os origamis.” (NT7, de 25 e 27/9/2018) 
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Paralelamente às visitas e sessões específicas do SE, participei em várias montagens de 

diferentes exposições, tendo feito o acompanhamento da logística e das lógicas de organização 

inerentes a esse tipo de processo. A principal e mais importante ação que acompanhei nesta 

fase, foi a exposição “Amadeo de Souza-Cardoso – Exposição de Pintura com o Tributo de 

Artistas Consagrados e Emergentes” (anexo 1), de homenagem e comemoração do centenário 

da morte do pintor Amadeo, que decorreu de final de outubro a meados de dezembro de 2018. 

Relativamente à exposição sobre Amadeo, acompanhei as lógicas de planeamento e 

organização do evento, incluindo as reuniões da equipa (NT13 e 15). Essa foi uma exposição 

de grande dimensão, englobando “85 obras de diversos artistas emergentes e consagrados, bem 

como uma obra original de Amadeo” (NT13). Colaborei igualmente na montagem da exposição 

e na receção de obras (NT10, 12 e 14). A inauguração decorreu no dia 25 de outubro, tendo-me 

sido “atribuída a função de gerir a venda dos catálogos ao público, bem como assegurar a 

entrega dos catálogos aos artistas que tinham as suas obras expostas na exposição” (NT16). 

“O ambiente presente era bastante cerimonioso e, de certa forma, intimidante. Quem nunca 

tivesse ido ou não costumasse frequentar eventos artísticos semelhantes, poder-se-ia sentir 

um pouco excluído e à parte. Era evidente que estava perante uma elite do meio artístico, 

um público “entendido” e habituado a frequentar esse tipo de eventos. A grande maioria 

das pessoas presentes eram os próprios artistas, as suas famílias e amigos, e elementos da 

CME.” (NT16, de 25/10/2018) 

A participação no dia da inauguração suscitou alguns questionamentos relativamente ao 

que observei. Apesar de não ter sido possível discutir estas questões com a equipa do 

MME/FACE, parece-me pertinente partilhá-las aqui a título de reflexão: O público que esteve 

na inauguração achou esse momento marcante ou significativo? E ao nível educativo? De que 

forma poderiam ser pensadas e implementadas medidas que tornassem uma inauguração, não 

só uma ação cultural e artística, como também educativa? Seria possível alargar o(s) tipo(s) de 

público que vão assistir a inaugurações? Não seria positivo pensar em estratégias de recolha de 

informações e opiniões do(s) público(s) que visitam o MME/FACE, incluindo nos dias de 

inaugurações? 

Estas questões associam-se a algumas problemáticas que já foram identificadas 

anteriormente e a outras que ainda serão discutidas, fruto do meu papel enquanto observadora 

participante.  
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 Considerando a dimensão desta exposição, com inúmeras obras de elevado valor, foi 

necessária uma política de segurança mais “apertada”. Por esse motivo, “acedi em fazer 4 

sábados” (NT13, de 15/10/2018), nos quais estive a trabalhar na receção, no atendimento ao 

público. Isso permitiu-me ter um contacto direto com o público, tendo falado com diferentes 

pessoas e percebido melhor de onde eram, de que forma souberam e os motivos pelos quais 

tinham decidido ir visitar a exposição e o MME/FACE. 

“A maioria dos visitantes de hoje foram famílias e pessoas de mais idade. (…) Muitas 

pessoas disseram-me que tinham sabido desta exposição pela comunicação social (…). A 

maioria dos visitantes era de Espinho e arredores (zona metropolitana do Porto), apesar de 

alguns virem de outras zonas do país. Uma boa parte nunca tinha visitado o museu ou 

apenas tinha lá ido uma vez, incluindo espinhenses. Isto veio confirmar o que eu já me 

tinha apercebido, que um dos grandes problemas do MME é não conhecer os seus públicos, 

não apostando no desenvolvimento de estratégias nem para conhecer, nem para alargar e 

adequar a oferta aos diversos tipos de público. Além disso, existe ainda uma enorme 

dificuldade ao nível da comunicação acerca dos projetos e atividades do MME – uma 

grande parte das pessoas não têm conhecimento sobre o que é/será feito no MME/FACE -

, o que associado ao ponto anterior demonstra o longo caminho que ainda é necessário 

percorrer.” (NT17, de 27/10/2018) 

Uma outra experiência muito relevante para mim, associada a esta exposição, foi ter 

podido participar na desmontagem e devolução/entrega das obras de arte. Para isso foi 

necessário ir a várias cidades, em diferentes pontos do país, bem como lidar com alguns 

imprevistos. Apesar de não ter sido uma ação no âmbito do SE, nem com uma componente 

educativa, permitiu-me adquirir uma boa noção da logística e organização necessárias neste 

tipo de funções, não deixando de ser uma importante aprendizagem para quem intervém na área 

da cultura. 

“Fiquei a compreender melhor os procedimentos envoltos no retorno/devolução das obras, 

a importância de existir uma boa organização prévia, nomeadamente ao nível das 

informações das obras, de onde é necessário deixá-las e quem deverá recebê-las, bem como 

os cuidados de segurança necessários para o transporte das obras. Embora não seja um 

trabalho visível para o público do MME, é de extrema importância e responsabilidade pois, 

se acontecer algum problema, pode pôr em causa toda a exposição.” (NT25, de 21/12/2018) 
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Contudo, o SE também prestou apoio ao nível da montagem e da inauguração desta 

exposição dedicada a Amadeo de Souza-Cardoso. Em seguida, continuou a desenvolver as suas 

sessões, em especial visitas guiadas à exposição, nas quais também participei (NT23 e 24). A 

pedido da instituição, elaborei ainda um pequeno roteiro para ser implementado numa visita 

guiada à exposição (apêndice 1), porém não chegou a ser realizado da maneira que tinha sido 

pensado, acabando por não ter expressão do ponto de vista do processo global de estágio e da 

reflexão que aqui apresento. 

Posteriormente, em novembro, o SE foi dar apoio à equipa da Promoção Cultural da 

CME e à Cooperativa Nascente, no “Festival Cinanima – Festival Internacional de Cinema de 

Animação de Espinho”. Eu também dei alguns contributos, nomeadamente na montagem e 

desmontagem de uma exposição integrada no festival, bem como na banca de vendas da 

Cooperativa (NT9, 19, 20, 21 e 22).  

 A inauguração da exposição “Amadeo”, os “sábados” e as sessões do SE foram ocasiões 

significativas ao nível do contacto e relacionamento com os públicos e a comunidade. Escutar 

os seus interesses e sugestões, perceber as suas necessidades e formas de comunicação, para 

poder adequar e melhorar a oferta, é essencial num trabalho de mediação cultural num museu. 

Todos estes fatores têm, precisamente por isso, uma dimensão educativa. 

Nesta fase do estágio a minha intervenção acabou por ter, por vezes, um cariz mais 

instrumental e mecanizado. Este ponto, associado ao acompanhamento das práticas 

profissionais, é o principal motivo que distingue esta fase do estágio da segunda, sendo que 

essa se carateriza por uma intervenção e papel mais ativos da minha parte. 
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3. O projeto do teatro 

 A segunda fase do estágio decorreu de janeiro/fevereiro até final de março de 2019, data 

de conclusão do mesmo. Neste período desenvolvi um pequeno projeto de mediação cultural, 

elaborado por mim, do qual falarei mais à frente. Para além disso, fui convidada a participar 

pelo SE num projeto seu, em parceria com os técnicos e os idosos do Centro de Dia da SCME. 

 Esse projeto caraterizou-se por ser «direcionado para a intervenção comunitária, através 

do desenvolvimento de um teatro com os idosos do centro. A peça, de nome “Espinho a Bolir”, 

foi adaptada (…) de um teatro de sombras chinesas e conta a história local do concelho de 

Espinho» (NT26, de 17/1/2019).  

 O teatro dividia-se em três atos/partes: a vida dos pescadores e das varinas; a fundação 

de Espinho e a antiga fábrica de conservas; a vida cultural em Espinho e a atualidade. 

Resumidamente, foi abordada a história de Espinho e da antiga fábrica de conservas (atual 

MME), as principais evoluções ocorridas na cidade, bem como o papel da comunidade, em 

especial os pescadores e a arte xávega.  

  O projeto foi desenvolvido desde final de janeiro, até ao final de março. A apresentação 

ao público ocorreu a 27 de março de 2019 (anexo 3), no dia mundial do teatro, no auditório da 

SCME, e foram “convidados outros centros sociais, de dia e lares do concelho para assistir” 

(NT26, de 17/1/2019). Para poder acompanhar este projeto até ao fim, apenas terminei o estágio 

em março, e não em fevereiro, como inicialmente previsto.   

“O que aconteceu no ensaio fez-me refletir sobre este assunto e concluir que este projeto 

do teatro será rico para a minha experiência de estágio, por ter um cariz artístico mais 

direcionado para a intervenção comunitária, por me permitir trabalhar com outros 

profissionais, bem como contactar de perto com um grupo desta faixa etária.” (NT29, de 

1/2/2019) 

 Apesar de não ter estado envolvida na estruturação e nas decisões iniciais do projeto, 

tive um papel muito ativo e um nível de envolvimento mais profundo, especialmente em 

comparação com as outras sessões do SE. Acompanhei todos os ensaios (com exceção do 

primeiro), participei na orientação e condução dos mesmos, e apoiei ao nível da logística e 

organização no dia da estreia.  
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 O projeto do teatro englobou três importantes dimensões: intervenção comunitária, 

educação e trabalho em equipa/parceria. Para além destas, em meu entender, incluiu também 

mediação cultural, sendo pertinente questionar: por que razões? 

Em primeiro lugar, os idosos puderam contactar com uma expressão cultural e artística, 

tendo existido uma aproximação à arte e à cultura. Em segundo lugar, o teatro promoveu um 

contacto com o património e a história local daquele lugar, lugar esse que aquelas pessoas 

sentem como a “sua” terra. Este aspeto fez toda a diferença, deu sentido ao projeto, fazendo 

com que as pessoas o sentissem como “seu”. Por último, foi um projeto que promoveu 

aprendizagens em diferentes níveis: da história; do teatro (falas/texto, trabalho de palco, 

postura, etc); relacionais (trabalho em equipa); emocionais e pessoais (ganharam mais 

confiança, conseguiram ultrapassar dificuldades e medos, não desistiram, “enfrentaram” o 

público…). Foram essas aprendizagens que enriqueceram a finalidade do projeto, conferindo-

lhe um sentido educativo. Este é um bom exemplo do tipo de ações que devem integrar a 

estratégia de mediação cultural de um SE.  
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4. A dimensão educativa do SE: tensões e problemáticas 

Ao longo do estágio fui observando e participando em inúmeras sessões do SE, como 

referido. Neste sentido, através da observação e posterior análise e reflexão, fui identificando 

varias “tensões” ou problemáticas, relativas ao trabalho desenvolvido pelo SE. Em todas essas 

tensões, o sentido educativo foi sendo problematizado e objeto de reflexão, tendo por referência 

não só a realidade de estágio que ia acompanhando, como as leituras e as pesquisas teóricas que 

fui fazendo durante a minha experiência de relação com o FACE.  

A primeira tensão prende-se com aquilo que eu identifiquei como uma lógica da 

atividade pela atividade, em que o sentido educativo do próprio SE surge refém de fenómenos 

de mercadorização cultural. Este ponto está inteiramente relacionado com a perspetiva da 

“Economização da Cultura”, uma realidade fundada na “massificação” da cultura, encarando-a 

enquanto uma forma de lazer e de lucro, tal como eu abordei no enquadramento teórico. Os 

seguintes excertos são relativos ao evento “Festa do Outono” em Serralves, agora abordado 

noutra perspetiva: 

“Eu acabei por entrar em modo automático, chegando a um ponto em que já mal fixava a 

cara das crianças (…).” (NT8, de 29 e 30/9/2018) 

“No total dos dois dias, passaram pela barraca cerca de 800-900 crianças (a estimativa que 

tinham feito era de que seriam cerca de 500), fora os seus acompanhantes. Como foi o 

primeiro ano em que o SE participou, foi notório que existiam várias coisas a melhorar para 

o ano seguinte. A meu ver, para além das questões ao nível de materiais e equipamentos/ 

dispositivos, é fundamental serem destacados mais elementos para a equipa, para as pessoas 

se poderem revezar e não ser tão desgastante tanto física, como psicologicamente. Para 

além do horário ser muito exigente (10-19h no recinto), não é saudável não se poderem 

fazer pequenas pausas, nem parar devidamente na hora de almoço.” (NT8, de 29 e 

30/9/2018) 

  Neste exemplo, é possível observar que o objetivo acaba por ser o entretenimento 

subordinado ao grande evento. Não há uma adequação da atividade aos seus destinatários, faz-

se uma atividade sem grande preparação, só para ter algo para “mostrar” e para oferecer ao 

público. É um tipo de evento onde o público se torna um mero “número”, não existindo uma 

verdadeira preocupação com a qualidade da experiência educativa protagonizada, neste caso, 

pelas crianças e restante público que se encontrava presente no dia da “Festa de Outono”, nos 
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jardins de Serralves. Importa também referir que esta resposta a pedidos/convites externos é 

transversal a muitos serviços educativos, não tendo estes, muitas vezes, um grande poder de 

escolha no tipo de intervenção que podem fazer nestes eventos em grande escala. 

 A segunda tensão identificada diz respeito à existência de uma lógica que associa 

animação e entretenimento, em que a animação surge conectada com uma vocação meramente 

instrumental e transitória. Tal significa que, no âmbito desta tensão, fica ausente um sentido 

educativo que obedeça a uma intencionalidade própria capaz de provocar um “gesto de 

interrupção” (Larrosa, 2002) na experiência educativa. Por outro lado, uma lógica de 

entretimento reproduz uma conceção de educativo desprovido de fundamentos críticos e de 

orientações específicas sobre os fins educativos em si. Pelo contrário, um serviço educativo 

exige uma conceção de educativo enquadrado num projeto com identidade própria, isto é, uma 

ação direcionada e orientada com objetivos educativos e formativos, e finalidades concretas. 

“Apenas se realizou a segunda atividade, que consistiu na construção de umas grinaldas de 

outono. Aproveitou-se a estrutura das grinaldas, que tínhamos usado para a decoração da 

barraca na “Festa de Outono” de Serralves, e os idosos estiveram a decorá-las com folhas 

de várias formas e cores, recortadas por eles.” (NT11, de 11/10/2018) 

Para além do sentido educativo ficar reduzido à questão da animação/entretimento, 

verifica-se também a existência de uma lógica de decoração, em si fortemente redutora de 

potencialidades mais profundas de aprendizagem onde a vertente cultural e artística se assume 

como protagonista. A nota seguinte é relativa a uma sessão do SE, realizada na altura da 

exposição sobre Amadeo, a um grupo de crianças. 

“Após a visita, seguiu-se a atividade preparada pelo SE, a pintura da "Máscara de Olho 

Verde". (…) Antes do início da sessão, a Teresa e a Beatriz tinham decidido colocar o 

cavalete para a atividade ao lado do quadro original do Amadeo. Eu discordei, explicando 

que isso provavelmente iria acabar por influenciar as crianças a fazerem uma 

cópia/reprodução da pintura original, não promovendo a sua criatividade e imaginação. 

Porém, elas não concordaram comigo. Como só havia um cavalete para todas as crianças, 

iam chamando duas a duas para pintarem uma parte da máscara, com uma cor à sua escolha. 

Contudo, começaram a acelerar o processo e a dar “sugestões” das cores, principalmente 

quando as crianças estavam indecisas e a demorarem a decidir. A Beatriz também chegou 

a apontar para o quadro original algumas vezes e a ajudar as crianças a pintar. A Teresa 
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esteve mais responsável pela visita e a Beatriz pela atividade. A pintura não foi concluída.” 

(NT24, de 22/11/2018) 

Isto relaciona-se com uma lógica de educação artística pensada do ponto de vista das 

manualidades, (Acaso, 2014), com um foco na expressão plástica, e não propriamente enquanto 

espaço de construção de um pensamento resultante de um saber da experiência (Larrosa, 2002). 

 “Honestamente, eu não sei para que “serviu” aquela atividade. Quando a decidimos fazer, 

a ideia era criarmos um ambiente onde as crianças tivessem a oportunidade de serem 

“pintoras/artistas”, de poderem ter a experiência de pintar num cavalete dentro de um 

museu, rodeadas de obras de arte reais. De poderem sentir isso “na pele”. Para isso, era 

essencial dar liberdade às crianças para decidirem livremente como e de que cor pintar, 

independentemente do quadro original, não interferindo nesse processo. Porém, não foi 

assim que se passou, fugindo-se da ideia original, perdendo-se a sua essência. Acabou por 

ser uma atividade mecanizada e padronizada/orientada. Pessoalmente, custou-me imenso 

estar a assistir àquilo e ver a forma como tudo decorreu. Destruiu-se e/ou perdeu-se todo o 

sentido educativo e artístico da atividade.” (NT24, de 22/11/2018) 

Contudo, é preciso termos cuidado para não cairmos num certo romantismo e na visão 

da criança-artista, na crença na sua criatividade pura e natural. Interessa sim promover algo 

diferente, com liberdade para criar e expressar, aliando isso às outras aprendizagens resultantes 

da sessão/exposição, em contraponto à rigidez e padronização do modelo escolar formal. Tal 

significa que pode abrir-se espaço a uma relação entre a educação e a arte, sem que o foco seja 

na reprodução plástica da atividade, mas sim nas aprendizagens ocorridas em toda a sessão. 

Para isso, é necessário estabelecer uma “ponte” entre a parte teórica e a parte prática da sessão 

como um todo da visita, interligando e mediando todas essas experiências/vivências. 

 Este exemplo, bem como a seguinte nota, remetem-nos para uma terceira tensão, onde 

o sentido educativo se associa a uma lógica das manualidades, tal como referi atrás: “Assim, 

estivemos a preparar alguns puzzles com imagens de obras da exposição, para quando houver 

uma nova sessão do SE” (NT29, de 1/2/2019). Isto não quer dizer que esta ideia esteja errada. 

Simplesmente, por si só, não é suficiente para que haja uma dimensão educativa.  

“Por um lado, acho que o facto de a proposta de atividade ser, essencialmente, só numa 

base de trabalhos manuais, é um pouco “criticável”, tendo em conta que é um SE e as suas 

atividades deveriam ser mais profundas e complexas.” (NT11, de 11/10/2018)  
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À luz do que tenho vindo a refletir, considero que a mediação cultural está para além 

deste tipo de atividades baseadas nas manualidades e na expressão plástica. Ela pode supor uma 

experiência sensorial e imediata, claro, mas não deve, nem pode, ficar apenas por aí. 

 Por outro lado, este SE tem a especificidade de pertencer ao MME e ao FACE. Assim 

sendo, tem ainda outra problemática associada, que por um lado o define e diferencia, mas por 

outro também pode assumir algumas fragilidades. Essa problemática é visível na nota seguinte, 

que ilustra o(s) efeito(s) sentido(s) por uma das técnicas do SE ao nível pessoal e profissional, 

após ter participado numa visita guiada desenvolvida pela curadora da exposição “Viacrucis – 

a pintura como interrogação” do pintor Jaime Silva. 

“A Teresa transmitiu-me também que nunca tinha participado numa visita guiada com 

aquele nível/qualidade e que tinha ficado com muitos conhecimentos, sentindo-se mais 

inspirada e preparada para desenvolver as sessões do SE sobre aquela exposição. Para mim 

isso foi deveras notório hoje na sessão com as crianças. Concluí que realmente é 

fundamental existir uma maior preparação e também formação dos funcionários do MME, 

nomeadamente para as visitas guiadas e sessões com público, sendo igualmente essencial 

existirem reuniões de equipa para trocarem informações e planearem e estruturarem 

conjuntamente o trabalho, de forma periódica.” (NT27, de 21/1/2019) 

Esta adequação ao “projeto” do FACE, como por exemplo através do desenvolvimento 

de visitas guiadas, implica possuir conhecimentos um pouco mais aprofundados ao nível das 

belas artes. Os próprios elementos do SE sentem falta de ter mais conhecimentos e referências 

sobre cada exposição, para poderem desenvolver esse trabalho de uma forma mais aprofundada. 

Uma prática que poderia ser implementada para ajudar nesta questão, seria o desenvolvimento 

de reuniões de equipa, onde seriam tratados estes temas, para que todos tivessem acesso às 

informações e ficassem mais preparados e “por dentro” das temáticas. 

À medida que o estágio ia progredindo/avançando, fui observando a necessidade de 

reforçar uma cultura de reflexão, de pensar em modos de trabalho que levassem ao desenho de 

ações educativas mais de acordo com as características dos grupos, de delinear um projeto 

educativo fundamentado e estruturado, bem como os outros aspetos referidos. 

Todas estas tensões descritas, problemas e situações acompanhadas, fizeram-me ir 

questionando que tipo de educação está presente no SE. Isto é, qual o sentido de educação que 

é pensado e praticado nos serviços educativos, neste em particular? 
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 A mediação cultural não é uma visão estática, definida e totalmente consensual. Há 

quem pense que a mesma ocorre do início ao fim da sessão. Há também quem considere o seu 

início a partir do momento da chegada/receção do grupo de participantes. Há ainda outra opção, 

no meu ponto de vista. A mediação cultural inicia no exato momento em que se começa a pensar 

no que será a atividade/sessão, muito antes da receção do grupo e da própria sessão. É por isso 

que a defesa de uma educação articulada com a mediação cultural é tão importante. Para que, a 

partir do momento do planeamento de uma atividade ou projeto, as lógicas educativas e da 

mediação cultural sejam postas em prática. Para que se prepare a atividade tendo também em 

consideração o grupo à qual esta se destina. Só assim poderemos vir a desenvolver 

atividades/projetos mais relevantes e significativos para as pessoas. 

 É justamente pelo facto de defender e querer (tentar) pôr em prática esta visão, que 

surgiu a necessidade de repensar a minha intervenção, bem como a ideia de desenvolver um 

pequeno projeto de mediação cultural. 
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5. (Re)Pensando a intervenção: As Sessões de Mediação Cultural 

 A ação de mediação cultural, um pequeno projeto elaborado por mim, decorreu em três 

sessões – o “antes”, o “durante” e o “depois”. A segunda sessão foi a mais relevante do projeto, 

consistindo numa visita guiada realizada por mim à exposição “Viacrucis - A pintura como 

interrogação – Exposição Retrospetiva de Jaime Silva” (anexo 2), que esteve no FACE no mês 

de fevereiro. Esta sessão era a base, a essência do projeto. 

 Tendo em conta que fui observando, ao longo do estágio, várias visitas guiadas 

“isoladas”/pontuais, decidi conceber algo com uma lógica diferente: por que não fazer um 

acompanhamento mais prolongado com um grupo específico de pessoas, para poder conhecê-

las melhor, as suas experiências e crenças, de forma a proporcionar-lhes uma experiência mais 

pessoal/personalizada e significativa? A minha principal finalidade passava por desenvolver 

uma ação em que o foco estivesse no processo, no continuum das sessões, na evolução e impacto 

no grupo.  

 Apesar de, idealmente, ter preferido desenvolver o projeto num maior número de 

sessões, só foi possível fazê-lo em três. Contudo, as lógicas e preocupações de base, bem como 

o foco no processo - o “antes”, o “durante” e o “depois” – estiveram sempre presentes. Embora 

as sessões tenham sido pensadas para poderem ser desenvolvidas com diferentes tipos de 

público, vieram a ser concretizadas com um grupo de onze idosos do Lar-Residencial São 

Francisco de Anta, Espinho.  

 Esta ação foi pensada e desenvolvida com a influência de duas diferentes dimensões de 

aprendizagens: as aprendizagens adquiridas a partir do trabalho desenvolvido enquanto 

elemento do SE, especialmente através do acompanhamento de inúmeras sessões e da 

participação no projeto do teatro (referido atrás, no ponto 3), e as aprendizagens ocorridas a 

partir dos conhecimentos e experiências individuais/pessoais. Estas sessões foram o culminar 

de todas as minhas leituras, observações, reflexões e experiências vivenciadas neste estágio e 

também as adquiridas ao longo da minha vida. Todas as minhas ideias e perspetivas sobre o 

que poderia/deveria ser o trabalho desenvolvido por um serviço educativo, bem como de que 

forma se pode/deve promover a relação entre a Educação e a Arte (e vice-versa), puderam ser 

“aplicadas” e implementadas neste projeto.  
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 Neste sentido, mais do que objetivos e finalidades, as minhas principais preocupações e 

desejos, para e com estas sessões, eram: promover uma verdadeira experiência (segundo o 

conceito de John Dewey, analisado no enquadramento teórico); promover o diálogo, bem como 

a partilha e troca de ideias entre todos os participantes; promover um espaço de aprendizagem 

e comunicação; proporcionar um ambiente acolhedor, informal e de uma certa familiaridade, 

onde todos se sentissem bem e “livres” – para observar, pensar, comunicar, sentir.  

 Existiu ainda uma outra preocupação subjacente a esta ação, que se prende com a tensão 

entre “dar voz” aos participantes e “ouvir a voz” dos mesmos. Na minha perspetiva, não é só 

“dar voz” aos participantes, como por vezes se pensa. É também fundamental saber e querer 

ouvi-los. Isso é o que se denomina por escuta ativa. Não é simplesmente ouvir, mas sim escutar 

verdadeiramente e tentar ser escutado. É responsabilidade do mediador cultural ter em conta 

esta questão, tentando incluir todos os elementos do grupo, estimulando-os a participar, a 

dialogar e relacionar as suas experiências pessoais passadas e presentes, de forma a mediar todo 

o processo.  

 Seguidamente serão apresentadas, em separado, as três sessões. O subtítulo de cada uma 

será ilustrado com um excerto das entrevistas realizadas aos participantes, de acordo com a 

importância que foi atribuída pelos mesmos. As entrevistas semiestruturadas, como referido na 

fundamentação metodológica, foram realizadas na última sessão. A planificação da ação de 

mediação cultural, referente a cada uma das sessões, encontra-se no apêndice 2. 

 

5.1. “Assim já não se vai às escuras”  

 A primeira sessão, o “antes”, decorreu no dia 11 de fevereiro de 2019 e consistiu numa 

pequena conversa com o grupo de participantes do Lar-Residencial São Francisco de Espinho, 

para estabelecer um primeiro contacto e nos ficarmos a conhecer. Foi igualmente explicado em 

que iriam consistir as sessões e quais os objetivos e finalidades das mesmas.  

 Para além disso, serviu também para eu ficar a conhecer algumas das 

experiências/visões do grupo, nomeadamente se já tinham ido ao MME/FACE e o que 

pensavam do museu e do que este oferece. Aproveitei ainda para lhes fazer uma pequena 

contextualização acerca da ação de mediação inserida no âmbito da exposição “Viacrucis - A 

pintura como interrogação – Exposição Retrospetiva de Jaime Silva”, para referir algumas 
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informações acerca do tema da exposição, do pintor Jaime Silva e das suas obras, e para lhes 

mostrar imagens do catálogo da exposição. Por último, procurei perceber se eles tinham alguma 

expectativa relativamente à exposição, se sentiam curiosidade e interesse ou se lhes era 

indiferente.  

“Estes conhecimentos prévios, que são no fundo uma espécie de «lugar» de onde partimos 

e interpretamos o que nos rodeia (…) são o ponto de partida para qualquer aprendizagem. 

(…) qualquer situação de aprendizagem deverá ser precedida por uma actividade de 

diagnóstico inicial que seja capaz de determinar os conhecimentos prévios, partindo deles 

e incorporando-os nas futuras aprendizagens” (Silva, 2007: 62) 

 Esse diagnóstico prévio foi realizado nesta sessão, o “antes”, com o objetivo de conhecer 

aquelas pessoas e compreender melhor de que forma deveria ser estruturada a visita guiada, 

adequando-a às características daquele grupo. Aproveitou-se, igualmente, para falar sobre o 

consentimento informado (apêndice 3) e recolher as devidas autorizações de quem consentiu 

participar no projeto. 

  

5.2. "Aquela paisagem a olhar para o mar é que eu gostei”  

 A segunda sessão, o “durante”, a mais central do projeto, decorreu no dia 13 de 

fevereiro de 2019 e consistiu numa visita guiada à exposição “Viacrucis - A pintura como 

interrogação – Exposição Retrospetiva” do pintor Jaime Silva (anexo 2). Para esta sessão, tinha 

como preocupações de base a promoção de um ambiente o mais convidativo e participativo 

possível e que, acima de tudo, não se tornasse num monólogo. Assim, ao longo de toda a sessão, 

foram feitas diferentes questões e interações com os participantes, com o objetivo de estabelecer 

pontes de comunicação (“quebrar o silêncio”) e de promover um ambiente participativo, 

educativo e de aprendizagem conjunta. 

 Durante a visita foram sendo estabelecidas ligações entre algumas obras e momentos da 

vida dos participantes, como por exemplo a época do 25 de abril, um período muito importante 

no contexto de vida do grupo, visando “Estabelecer uma ligação com os interesses dos 

participantes (…) com os seus sistemas de referências de forma a construir um ponto de partida 

partilhado e significativo” (Silva, 2007: 62). 
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 Após a visita, o grupo sentou-se em cadeiras dispostas em meia-lua, em frente a uma 

janela com vista para o mar, e realizou-se uma pequena conversa/debate, na qual foi sendo feita 

uma articulação entre as temáticas e obras da exposição e as opiniões e experiências de vida 

dos participantes. Foi um espaço da sessão mais privilegiado para a partilha de sensações, 

sentimentos e pensamentos, onde se procurou promover um momento de reflexão e diálogo, a 

partir do que tinham vivenciado na exposição. Tendo em consideração a faixa etária do grupo 

e o contacto prévio que já tinha sido feito, senti que seria importante para eles a oportunidade 

de conversar e trocar ideias. Foi, sem dúvida, o momento auge do projeto. 

“(…) a construção conjunta de aprendizagens terá de passar pela partilha de experiências e 

pela negociação de novos significados (…) a aprendizagem deverá processar-se através de 

exercícios de interpretação que tenham em conta não só os conhecimentos prévios, mas 

também, e sobretudo, a ideia de que as estratégias usadas para aprender suscitam uma 

diversidade de versões sobre os acontecimentos” (ibidem: 62-63). 

 Deste modo, a partilha de opiniões e interpretações permitiu o desenvolvimento de um 

ambiente mais interativo entre o grupo, bem como o estabelecimento de uma relação mais 

profunda com a exposição que estiveram a contactar.  

 A autora Susana Silva refere a importância de se desenvolverem atividades educativas 

que tenham em conta a trilogia da aprendizagem: “aprender-fazendo (hands-on), fazer- 

pensando (minds-on), pensar-envolvendo-se (hearts-on)” (ibidem: 63). Assim, quanto mais a 

atividade apele e englobe estes três âmbitos, mais rica será a experiência para os participantes. 

“Em suma, para poderem promover uma verdadeira aprendizagem, as actividades 

educativas necessitam de envolver a mente (minds-on), tanto quanto as mãos (hands-on) e 

de permitir a produção de uma reflexão sobre a pratica realizada, sobre o que se aprende e 

como se aprende. A organização das actividades em torno de conceitos-chave e a 

concepção de projectos educativos que constituam desafios (colocando problemas e 

levantando questões) e que impliquem uma participação directa dos participantes na 

resolução desses «problemas» são formas de enriquecer a experiência educativa.” (ibidem) 

 Conversar e escutar as pessoas permite que estas observem e assimilem tudo de uma 

forma mais significativa e profunda. Uma das particularidades desta sessão foi ter tornado o 

espaço da exposição num espaço de conversa, promovendo igualmente uma relação entre a 

exposição e a memória daquele lugar (antiga fábrica de conservas). O diálogo incidiu, 
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essencialmente, na relação criada entre as obras de arte e os espetadores (Rancière, 2010), nos 

sentimentos despertados e comentários sobre a exposição, assim como na partilha de vivências 

passadas, por exemplo visitas a outros museus, estabelecendo-se ligações com a sua história de 

vida. Assim, os participantes deixaram de ser apenas espetadores (ibidem), passando a ser 

também narradores, partilhando igualmente as suas experiências e memórias (Benjamin, 

2012). Valorizou-se a memória das pessoas e dos lugares, promovendo-se uma troca de 

experiências, de sabedoria e conhecimento. 

 

5.3. “Ver o museu doutra forma” 

 A terceira sessão, o “depois”, decorreu no dia 15 de fevereiro de 2019 e teve como 

principais finalidades perceber o que os participantes acharam de todo o projeto, especialmente 

da segunda sessão, bem como fazer uma avaliação da ação de mediação cultural.  

 Outra finalidade desta sessão foi ficar a conhecer algumas das experiências/visões do 

grupo. Assim, tendo em vista a recolha de dados mais específicos dos participantes, bem como 

da sua avaliação das sessões, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas a alguns 

dos participantes (apêndice 4), no total de seis. 

 Com as entrevistas, procurou-se saber mais informações acerca de cada um dos 

participantes, nomeadamente se ao longo das suas vidas costumavam/costumam frequentar 

espaços culturais e se tinham/têm alguma ligação com a arte e os museus. Por outro lado, como 

forma de avaliar o projeto, procurou-se entender: se o facto de ter existido alguém a conduzir a 

visita guiada ajudou a despertar mais interesse e a encarar/perceber as obras de arte de uma 

forma diferente; se ao nível da interpretação a abordagem utilizada quer na visita, quer na 

conversa posterior, foi importante e trouxe alguma mais-valia; se houve algum momento, em 

toda essa sessão, que tenha sido mais especial; se o grupo gostaria de voltar a participar em 

sessões do SE. 

 Por opção, adotou-se um registo mais informal para as entrevistas, em “tom de 

conversa”, evitando-se uma abordagem mais clássica e tradicional. Essa opção vai ao encontro 

da perspetiva de que “(…) a avaliação tem de dar voz aos participantes em condições de 

liberdade [para] que seja possível garantir uma opinião verdadeira” (Leite, Rodrigues e 

Fernandes, 2006: 24).  
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 As entrevistas com um grupo sénior necessitam, por vezes, de uma preparação e 

condução diferentes, tendo em conta as especificidades dessas pessoas. Neste sentido, é 

fundamental que o entrevistador: fale mais calmamente, repetindo as questões de diferentes 

formas quando necessário; vá relembrando o que foi feito anteriormente, contextualizando as 

perguntas; tenha sensibilidade, especialmente quando os entrevistados transmitem dificuldades 

e problemas pessoais – “desabafos”. Algumas vezes, os entrevistados davam respostas mais 

curtas, não desenvolvendo muito a temática e, frequentemente, desviavam-se do tema/questão 

que lhes tinha sido colocada. Foi preciso “deixá-los” desviar-se do tema, em algumas ocasiões, 

e depois saber quando voltar a retomá-lo, para que eles não ficassem com a sensação que lhes 

estavam a “cortar” a palavra.  

 Estas foram algumas das especificidades sentidas no decorrer deste projeto. Foram mais 

evidentes no momento da realização das entrevistas, mas também ao longo da ação de 

mediação, tendo sido feita uma constante adaptação do discurso e da forma de comunicar com 

o grupo. É por isso que é tão importante conhecer previamente o público-alvo das ações 

culturais e educativas. Na primeira sessão, o contacto prévio antes da visita-guiada foi essencial 

para serem pensadas e definidas as abordagens para as sessões seguintes. 

 

 

  



61 

 

6. Análise e avaliação do processo de estágio 

 

6.1. O estágio na sua globalidade  

 Nesta secção será analisado o processo de estágio no seu todo, tendo em consideração 

o conceito de avaliação. A ação de mediação cultural será aqui analisada tendo em conta esse 

conceito e, posteriormente, a partir das informações e opiniões recolhidas através das 

entrevistas. 

A avaliação, enquanto campo de saber, tem sofrido evoluções, quer no que diz respeito 

à sua essência, quer no que se traduz nas suas práticas. O entendimento do que é avaliar, de 

uma forma geral, vai desde aconselhar, a estimar, quantificar, verificar, atribuir um valor, julgar. 

Contudo, a avaliação é muito mais profunda, complexa e rica. Além disso, é algo que podemos 

considerar natural, visto que “A avaliação é uma constante da vida humana: somos avaliados e 

avaliamos em permanência” (Freitas, 1997: 8). Independentemente de todas estas noções sobre 

o que é avaliar, a avaliação coloca em questão o que é previsível e contínuo, obrigando a uma 

constante análise sobre o que se pretende, isto é, sobre o(s) sentido(s) e significado(s) da mesma, 

pois, tal como afirma Margarida Faria, “A avaliação opõe-se ao “fazer por fazer”.” (2007: 75). 

 Podemos verificar que, cada vez mais, existe uma maior preocupação com as pessoas, 

nomeadamente os atores que englobam uma determinada instituição ou contexto. Para se poder 

avaliar um projeto ou atividade de uma forma mais profunda, é fundamental ter-se em conta a 

quem ele se destina, os participantes dessa ação. Esta foi uma das preocupações de base que 

esteve presente ao longo do processo de estágio, especialmente no projeto de mediação cultural.   

 Considerando que a intervenção é “um processo cíclico e prolongado no tempo” 

(Monteiro, 2000: 137), penso que a mesma, na primeira fase do estágio, foi marcada por uma 

lógica mais objetivista, tendo estado presente uma certa “prestação de contas”. A minha 

intervenção acabou por ter um cariz mais instrumental e mecanizado, tendo como finalidade a 

resolução de problemas/tarefas que me eram atribuídas/“encomendadas”.  

Tal como referi anteriormente, a observação foi um importante instrumento de análise 

e reflexão ao longo de todo o estágio, em especial nesta primeira fase. Fazendo uma ponte com 

o que Manuela Terrasêca afirma serem as principais finalidades da avaliação externa, esta fase 
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caracterizou-se por: “Identificar pontos fortes e fracos; Sinalizar iniciativas inovadoras; 

Apreciar a eficácia da instituição; Detectar problemas; Explicar/compreender a acção e o seu 

funcionamento; Prestar contas (…)” (2001: 119). Apesar de a autora enumerar estes pontos 

como sendo finalidades da avaliação externa, e do meu estágio não se ter constituído/não ser 

uma avaliação, é possível fazer essa ligação entre ambos, nomeadamente nos pontos acima 

referidos. Afinal, eu própria era um membro externo à instituição, com um olhar diferente e 

mais distanciado desse contexto, facto ainda mais evidente na fase inicial do estágio. 

 Deste modo, as sessões de mediação estiverem mais orientadas para a transformação 

das pessoas e do contexto, procurando proporcionar um momento de troca de aprendizagens e 

experiências, existindo uma forte preocupação com os participantes, visando a 

“emancipação”/capacitação dos sujeitos. O foco principal foi ao nível da comunicação, 

cooperação e envolvimento com os participantes, bem como na evolução do grupo ao longo 

das sessões. Durante esse período foram existindo adaptações/adequações, tendo em conta as 

necessidades do grupo e os imprevistos que iam ocorrendo. Privilegiou-se o “trabalhar com” as 

pessoas, estando presente uma relação negociada e democrática. Houve uma preocupação com 

o produto, o projeto no seu todo, mas especialmente no processo, no continuum.  

“(…) uma avaliação que atravessa todos os momentos essenciais da acção: os antecedentes, 

a acção propriamente dita (operações) e os seus resultados. Procura-se assim uma visão 

globalizante e multidimensional da intervenção, contemplando não só a adequação dos 

resultados obtidos aos objectivos previstos, como igualmente um questionamento sobre o 

sentido da acção e a integração de factos não esperados ou imprevistos.” (Monteiro, 2000: 

144). 

 Ao longo das três sessões, existiu uma avaliação contínua e formativa, estando também 

presente a lógica da autoavaliação. A primeira sessão acabou por ser uma avaliação diagnóstica, 

para conhecer o grupo e eles me conhecerem e para perceber as suas necessidades e 

conhecimentos. A terceira foi marcada por uma avaliação sumativa, privilegiando-se a reflexão 

acerca do processo de aprendizagem e cognição, e uma auto e heteroavaliação, onde os 

participantes puderam dar o seu feedback e avaliar as sessões, se estas causaram algum impacto 

neles e/ou no grupo, estando presente uma dimensão crítica individual e coletiva. 

“(…) tem lugar uma implicação consciente, sistemática e reflectida dos sujeitos na tarefa 

de planificar, organizar e avaliar as suas próprias acções. E é esta implicação consciente 
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que proporciona um “autocontrolo, (uma) espécie de olhar crítico sobre o que se faz, 

enquanto fazemos, guiados pelo nosso próprio sistema de pilotagem” (Nunziati in Leite, 

Rodrigues e Fernandes, 2006: 26). 

 Desta forma, estas preocupações foram ao encontro do que é descrito por Alcides 

Monteiro (2000: 145-146), relativamente aos quatro níveis de reflexão: antes da ação, 

“resultante de conversas e reuniões de equipa”; na/durante a ação, «que envolve um “parar para 

pensar” e permite assimilar acontecimentos inesperados, reenquadrando a acção»; após a ação, 

“que conduz a olhar para trás e analisar o que foi feito”; e a autorreflexão, “uma reflexão 

individualizada sobre a acção com base no carácter de cada um, seus conhecimentos e 

capacidade técnica”.  

A avaliação coloca em causa o que é previsível e rotineiro/contínuo, obrigando a uma 

constante análise sobre o que se pretende fazer, bem como sobre o(s) sentido(s) e significado(s) 

das ações desenvolvidas. Incluir a avaliação na prática profissional quotidiana, é incluir um 

olhar e uma postura crítica em relação ao que está a ser feito. É promover uma reflexão crítica 

e consciente sobre as práticas profissionais, pois “(…) a avaliação tem de estar preocupada com 

a melhoria da prática profissional, e não apenas com a obtenção de conhecimentos” (Leite, 

Rodrigues e Fernandes, 2006: 24). Este foi um pressuposto que me acompanhou ao longo do 

processo de estágio, ficando ainda mais evidente após a realização do presente trabalho. 

  

6.2. A ação de mediação cultural  

Ao longo deste projeto foram recolhidas as opiniões dos participantes, bem como as 

suas expetativas, sensações e sentimentos em relação a cada sessão, embora de forma informal. 

Assim, para além desses testemunhos, serão aqui analisadas as informações reunidas através 

das entrevistas (apêndice 4). 

Neste sentido, foram identificadas algumas tensões/dimensões, inerentes a este processo 

de mediação, que serão aqui desconstruídas e analisadas criticamente. 

“ficamos com uma ideia de facto do que são os quadros que estão lá expostos. Se não 

passávamos e “olha parece isto, parece aquilo”, ficávamos confusos e ao fim ao cabo não 
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chegávamos a lado nenhum. Assim não. Havia quem explicasse, quem dissesse o que se 

passava e os quadros a que é que se reportavam. Eu gostei muito.” (E31) 

A primeira tensão identificada prende-se com o sentido do explicar, isto é, entre uma 

lógica de explicação e uma de compreensão/interpretação. Por vezes a mediação cultural (o 

conceito em si) acaba por ser reduzida ao simples facto de explicar algo, quando não é disso 

que se trata. 

“Eu fui uma vez com o meu filho, mas ele agora está a trabalhar. Só me levou assim para 

ver as coisas principais, rápido. Agora fui com muito mais gente e vocês já explicaram 

doutra maneira. Agora já se vai ver com mais interesse.” (E1, S12) 

Esta tensão relaciona-se com uma lógica de “embrutecimento” (Rancière, 2010), em 

que os participantes são encarados como meros “recetáculos” de informação. No entanto, em 

mediação cultural a finalidade não é explicar algo, mas sim o sentido da ação no seu todo, que 

neste caso englobou a ida ao museu e vê-lo de “outra forma”. É essa abordagem, em que o 

objetivo não passa pela explicação, que separa e distingue o trabalho dos serviços educativos, 

do trabalho das escolas. 

 Contudo, apesar do significado da expressão “explicar”, não parece que essa utilização 

por parte de alguns entrevistados quisesse dar essa conotação. Isto é, o sentido da utilização 

dessa palavra por parte deles, não está diretamente relacionada com esta visão do 

embrutecimento aqui analisada. 

 A segunda tensão diz respeito à lógica da aprendizagem inerente a um processo de 

mediação cultural. 

“Depois, havia lá um quadro que parece que eu já tinha visto nesses museus…” (E2) 

Numa ação de mediação, há conhecimentos e experiências visuais que se interligam 

com vivências e saberes de outros momentos da vida. Esta questão relaciona-se com o saber da 

experiência (Larrosa, 2002), falado anteriormente, que ocorre quando algo nos implica, nos 

toca. 

                                                
1 Entrevista nº 3. 
2 Entrevista nº 1, Senhora 1. 
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 “gostei daquele quadro com os tropas” (E4) 

Nos processos de mediação cultural desenvolvidos em contexto de serviço educativo o 

sentido não é impor, não é explicar, não é instruir, mas sim olhar, lembrar, imaginar, relacionar. 

São estes elementos que fazem com que ocorra uma verdadeira experiência (Dewey, 2008). 

“Havia lá um [quadro], que eu olhava para aquilo… Era um que tinha muitas cores… Não 

cheguei a tirar o significado daquilo.” (E2) 

O sentido da experiência não se define necessariamente pelo seu “significado”, mas sim 

pelo impacto que nos causou. É esta visão/lógica da aprendizagem que se pretende alcançar 

com um processo de mediação cultural. 

A terceira tensão liga-se com o sentido de iluminar, dado pelo contexto de uma das 

entrevistas realizadas posteriormente à visita. Num primeiro momento, este “iluminar” parece 

dar a errada ideia de que a mediação serve para “preparar” o público para a visita, sem que com 

isso esse processo da visita possa ser afetado, mudado, alterado, em função das 

imprevisibilidades, do que não está definido.  

“assim já não se vai às escuras!” (E1, S2) 

No entanto, através deste excerto, fica-se a perceber que o “não ir às escuras” significa 

que a primeira sessão de mediação “iluminou” o que iria ser a visita à exposição, demonstrando 

já ter decorrido uma mudança na forma de encarar e de ver/antecipar a ida ao museu, traduzindo 

o que era pretendido nessa primeira fase. “Iluminar”, não no sentido de libertar o “ignorante 

daquilo que ainda não sabe” (Rancière, 2010) mas sim de dialogar e de encontrar formas 

próprias de nos relacionarmos com o saber e de o percecionarmos no contexto das nossas vidas. 

“Ficamos assim a saber um bocadinho mais. Agora a próxima vez que lá formos, já vamos 

ver doutra forma.” (E1, S1) 

Atendendo a esta questão, a lógica da mediação cultural liga-se não tanto em ver as 

obras da exposição de outra maneira, mas sobretudo em ver o próprio museu doutra forma, 

numa lógica de vizinhança, de horizontalidade, de proximidade. 

 A quarta tensão diz respeito ao processo de mediação cultural em torno da exposição, 

por contraponto à lógica dos “grandes grupos”. 
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“É. E eu às vezes olhava para aquilo e dizia assim “mas o que será isto?”. Perguntava à 

guia, “olhe o que é aquilo?” e ela lá respondia. Mas nós eramos muitos, era uma excursão 

e ela explicava assim mais por alto e tal. Mas gostei.” (E2) 

A lógica dos grandes grupos tem implicações do ponto de vista de um processo de 

mediação. Não é possível fazer um acompanhamento onde se privilegie a comunicação, o 

diálogo, a participação e a troca de ideias entre os participantes. Tal não permite a criação de 

um ambiente mais informal e acolhedor, um espaço para debater impressões e contar memórias 

de experiências passadas, relacionando o que foi vivenciado naquele momento com o que 

ocorreu noutros períodos da vida. São estes pontos que caracterizam um processo de mediação 

cultural. 

 A quinta tensão, a última identificada, relaciona-se com a desmistificação da visão sobre 

o que é a cultura, com a necessidade de “dessacralização da cultura” (Gomes e Lourenço, 2009) 

e de promoção do seu acesso.  

“É mesmo espetacular. De resto, eu não tenho “cultura”…” (E4) 

A mediação cultural é fruto de um “olhar cultural” de uma determinada realidade 

histórica e social, que ainda encara a arte e a cultura como algo distante e inacessível. Estas 

visões, refletidas no enquadramento teórico, estão ainda muito presentes na sociedade, o que 

faz com que o mediador acabe por ser um sujeito histórica e culturalmente condicionado, não 

estando isento de visões pré-construídas sobre a arte e o património. Assim, quem intervém na 

área da cultura e da educação, para além de ter em consideração estas preocupações, tem ainda 

o importante papel de “desmistificar” esta visão, bem como a necessidade de promover o acesso 

à cultura, a validação de opiniões, sensações e gostos. 

“Para mim foi muito importante! O que eu vi gostei muito!” (E1, S3) 

 A realização das entrevistas permitiu saber que cerca de metade dos entrevistados 

costumava/costuma visitar museus e assistir a outros tipos de espetáculos, como música, teatro 

e dança. Importa assinalar que um dos entrevistados referiu nunca ter ido a um museu, tendo 

gostado muito da experiência e manifestado vontade de a repetir. Outra entrevistada disse ter 

contado à sua filha sobre a visita que realizou ao museu, tendo combinado que ambas lá iriam 

em breve. Todos demonstraram grande satisfação com a ação de mediação cultural, bem como 

o desejo de voltar a ir ao MME/FACE e de participar em sessões do SE.   
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“Foi positivo, quem me dera lá voltar outra vez!” (E4) 

Foi referido, pela generalidade dos participantes, que a conversa desenvolvida após a 

visita guiada foi muito importante por diferentes razões, incluindo o facto de lhes ter permitido 

conhecerem-se melhor uns aos outros, nomeadamente alguns aspetos das suas histórias e 

experiências de vida, hábitos, gostos e opiniões.  

“Gostei do todo. Depois quando tivemos aquela confraternização entre todos, a olhar para 

o mar, aquela paisagem… Isso aí gostei muito.” (E3) 

Por vezes temos a ideia de que, só por fazerem parte do mesmo grupo (neste caso, 

vivendo todos no mesmo lar/edifício), as pessoas já se conhecem bem e têm à vontade uns com 

os outros. Contudo, isso nem sempre acontece. Isso foi-me transmitido, informalmente, por um 

participante que não tinha tanta confiança com os restantes e não se sentia tão integrado no 

grupo. Informou-me que a conversa lhe tinha permitido ficar a conhecer melhor algumas das 

experiências das pessoas com quem partilhava o mesmo espaço no Lar-Residencial São 

Francisco e perceber que afinal tinha coisas em comum com elas.  

De um modo geral, todos os participantes transmitiram que a sua participação ajudou a 

criar/aprofundar laços entre eles, tendo feito uma avaliação muito positiva quer da visita, quer 

da ação de mediação cultural. Pode-se concluir que este processo de mediação cultural permitiu 

que os participantes falassem de um sentido de pertença, um desejo, um sentimento e uma 

experiência em relação ao museu. 

“Temos é que sair daqui [do lar] mais vezes…” (E4) 

“E fico pronto para lá voltar!” (E4) 

A manifestação destes desejos por parte deste entrevistado (e pelo grupo no seu todo) é 

importante para pensar alguns dos motivos da mediação com um grupo sénior. A ação de 

mediação cultural permitiu concluir que a população sénior pode beneficiar, de múltiplas 

formas, do facto de ser um dos principais públicos-alvo dos serviços educativos. É necessário 

promover uma melhor articulação entre as instituições culturais e sociais, permitindo e 

incentivando a participação dos idosos em mais ações e projetos promovidos por serviços 

educativos, aspeto que acaba por ser benéfico para ambas as partes. 
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PARTE III 

 

Considerações Finais 

A realização deste estágio permitiu-me adquirir novos conhecimentos e saberes 

relativamente à intervenção na área da educação e cultura, bem como à grande variedade de 

atividades e eventos culturais que decorrem no MME/FACE. Penso ser justo e correto 

considerar que os objetivos que tinham sido anteriormente definidos para este estágio, e 

enumerados na introdução, foram alcançados. 

Neste sentido, ao longo do processo de estágio, pode ser destacado um conjunto de 

aprendizagens significativas, que ocorreram em três diferentes dimensões. Ao nível do SE, com 

o acompanhamento de inúmeras sessões e atividades, incluindo a participação no evento em 

Serralves, bem como o trabalho desenvolvido no projeto do teatro, numa lógica de intervenção 

comunitária. Ao nível do FACE, através do contacto com diferentes exposições artísticas, com 

a organização logística que envolve uma exposição, bem como a inauguração e o processo de 

montagens, desmontagens e devolução das obras de arte. Ao nível do contacto e intervenção 

com diferentes tipos de público, em especial o público infantil e sénior, mas também juvenil 

(em algumas visitas guiadas) e adulto (o contacto com o público e os artistas, particularmente 

no dia inauguração e nos sábados). Ao nível do MME, adquiri um melhor entendimento das 

questões e preocupações que o trabalho num museu envolve. Para além desses, importa 

igualmente destacar o trabalho colaborativo presente em todo o estágio, bem como o que foi 

desenvolvido em parceria com a equipa e os idosos do Centro de Dia da SCME. 

Destaco ainda a oportunidade de colocar em prática os meus conhecimentos e ideias, 

através da ação de mediação cultural que me foi permitida desenvolver no espaço do FACE. 

Por outro lado, toda a experiência de estágio proporcionou-me um contacto com diferentes 

entidades culturais, como a Biblioteca Municipal, o Centro Multimeios de Espinho e a 

Fundação de Serralves, e instituições sociais, nomeadamente com o Lar-Residencial São 

Francisco de Espinho e a SCME, o que também me permitiu ficar a conhecer a estrutura, o 

funcionamento e as importantes ações que cada uma desenvolve.  
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Em conclusão de todo este processo de análise e reflexão e tendo em consideração os 

meus modestos conhecimentos, gostaria de sugerir algumas propostas, que poderão ajudar a 

melhorar, no futuro, o trabalho desenvolvido no espaço do MME/FACE, que acredito ter um 

enorme potencial. Ao nível da modernização tecnológica, tentar incorporar painéis/plataformas 

interativas, melhorar a divulgação e a forma de comunicar nas plataformas digitais (por 

exemplo através da utilização de vídeos), nomeadamente para anunciar as inaugurações, os 

principais eventos e promover os resultados das ações culturais e educativas.  

Ao nível da modernização do museu, especialmente na preparação do museu para 

receber públicos de outras nacionalidades, que passa por incluir traduções (pelo menos em 

inglês) nas legendas e painéis informativos das exposições permanentes, bem como noutros 

documentos elaborados para o público, poderia ser pensada a elaboração de um “guia auditivo” 

para visitas às exposições permanentes, em diferentes línguas. É essencial apostar igualmente 

nas galerias das exposições permanentes sobre a história local, tal como é feito com as 

exposições temporárias, direcionadas para a arte contemporânea. A colocação de uma indicação 

do MME/FACE na parte exterior do edifício, do lado virado para o mar3, iria contribuir para 

uma melhor localização do edifício e, quem sabe, “convidar” mais pessoas a o visitarem. 

 Em meu entender, este SE possui bastantes qualidades, tendo um grande potencial para 

“crescer” e progredir. Como algumas notas podem testemunhar, o contacto com o SE também 

me fez perceber as dificuldades que os próprios profissionais enfrentam no dia-a-dia do seu 

trabalho. Um ponto muito positivo deste SE é o trabalho que desenvolve com os idosos, 

encarando-os como um importante público-alvo das suas ações. Isto é bastante relevante e é 

algo que foi destacado pelos diferentes grupos de idosos com quem contactei no estágio. O 

projeto do teatro é uma prova disso mesmo e do trabalho que é possível desenvolver com esta 

faixa etária. É uma das vontades da equipa do SE continuar a promover ações e projetos de 

âmbito comunitário. 

O estágio representou uma excelente oportunidade de analisar e refletir sobre a 

importância e os papéis da Educação e da Cultura na sociedade, bem como de colocar em prática 

vários conhecimentos e contributos teóricos adquiridos ao longo da minha formação pessoal e 

                                                
3 O FACE e o MME localizam-se numa zona piscatória da cidade, junto ao mar, ocupando as instalações da antiga 

Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & Companhia. 



70 

 

profissional, com o olhar próprio de uma mediadora sociocultural e educativa, especialista em 

Ciências da Educação.  

Assim sendo, para pensar e intervir em Educação, é indispensável ter uma visão e 

perceção global do funcionamento do mundo. Não basta criticar. Temos que saber analisar e 

“olhar” as questões “a fundo”, questionando, colocando em causa, com a devida profundidade, 

não deixando a rotina “cegar” e obscurecer o nosso olhar sobre as coisas. É imperativo que 

ajudemos a tornar as pessoas mais conscientes relativamente ao que as rodeia, promovendo 

uma mudança de mentalidades do modo como, no geral, diferentes instituições e grupos sociais 

entendem e veem a Cultura e a Educação, porque “Quando a educação afasta-se da cultura, ela 

perde sua alma” (Turino, 2009: 195).  
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