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RESUMO 

 

A investigação problematiza as exposições escolares, que ocorrem em espaços legitimadores 

de arte – nomeadamente os Museus –, resultantes de projetos de trabalhos propostos por 

serviços educativos para escolas portuguesas de primeiro ciclo do ensino básico. Os projetos e 

instituições analisadas para o desenvolvimento dessa tese foram: o Projeto Anual com 

Escolas, do Museu de Serralves, no Porto; e o Projeto Pergunta ao Tempo, da Casa da 

Memória, em Guimarães. Para tal, discute-se aspectos desta parceria, tanto no que diz respeito 

aos processos de trabalho, argumentos que justificam este trabalho relacional entre a escola e 

o museu quanto ao diálogo e apoio material e de assessoria entre as instituições até ao 

culminar da exposição resultante dos trabalhos, realizados no âmbito do projeto, procurando 

sempre incorporar no campo interpretativo o discurso dos atores envolvidos. São descritos e 

analisados também os recursos expográficos utilizados nessas exposições. Diante desse tema, 

mostra-se relevante a distinção que se faz entre o conceito de “arte escolar” e o conceito de 

“arte infantil”. Ao longo da investigação, como recursos metodológicos, foram utilizadas 

notas de campo, fotografias, entrevistas semiestruturadas, grupo focal e questionários abertos. 

Dentre os participantes, estão profissionais ligados ao serviço educativo dos museus em 

estudo, professores e estudantes das escolas participantes dos projetos. Os resultados da 

pesquisa permitem a identificação de algumas questões que nem sempre são alvo de 

questionamento nas práticas analisadas. Verificou-se que os projetos são quase sempre 

propostos pelos serviços educativos das instituições museais, responsáveis pelas diretrizes da 

temática considerando alguns marcos fixos de apoio; porém, o desenvolvimento é realizado 

pelas escolas. A adesão dos professores aos projetos ocorre de duas formas: por motivação 

intrínseca e extrínseca. Ao nível da escola, a produção e a seleção dos trabalhos foram 

agrupadas em três categorias: realizadas pelos professores, pelo serviço educativo e por união 

de trabalhos, tendo sempre a autoria coletiva. Os museus procuram por meio de recursos 

expográficos, organizar as exposições escolares de maneira que essas dialoguem com a sua 

missão, utilizando recortes envolventes condizentes com demais exposições promovidas em 

seu interior, como: convite, inauguração e folha de sala. Detectou-se, ainda, que um dos 

serviços educativos procura arquitetonicamente e conceitualmente separar as exposições 

escolares dentro do museu, enquanto o outro visa à integração com a exposição permanente. 

O serviço educativo avaliou positivamente a realização dos projetos e das exposições. A 

exposição final, no entanto, não ressalta o percurso educacional, mas centra-se nos objetos – o 

que foi considerado uma das fragilidades apresentadas. Para os estudantes, os momentos mais 

significativos aconteceram quando conheceram a história do local em que residem, quando 

construíram o trabalho para a exposição, seguido do evento de abertura; ainda para estes, os 

objetos chegam às exposições no museu por motivos históricos, por serem valiosos, terem 

pertencido a “alguém importante” ou por motivos familiares e sentimentais; tais percepções 

podem ser associadas às atividades e discursos que permearam todo o projeto. 

 

Palavras-chave: Ensino da arte. Exposições escolares. Serviço Educativo. Processos 

metodológicos. Projetos de trabalho.  



ABSTRACT 

 

The research problematizes the school exhibitions, which takes place in art legitimizing 

spaces - Museums -, of projects initiated by its educational department for Portuguese 

elementary schools. The projects and institutions analyzed for the development of this thesis 

were: the Projecto Anual com Escolas, by Serralves Foundation, in Porto; and the Projecto 

Pergunta ao Tempo, by Casa da Memória, in Guimarães. To this end, aspects involving these 

partnerships are discussed, such as the relational work between the museum and the school, as 

well as the human dialogue and the material support until the presentation of the resulting 

exhibition in a museum venue. The study has been to incorporate the interpretative field of 

discourse of the actors involved. The display used in these exhibitions are also analyzed. 

Given this theme, the distinction between the concept of “school art” and the concept of 

“children's art” was relevant. Through the study, as methodological resources, field notes, 

photographs, semi-structured interviews, focus group and open questionnaires were used. 

Among the participants are professionals linked to the educational service of the museums 

under study, teachers and students of the schools participating in the projects. The research 

results allow the identification of some questions that are not always questioned in the 

analyzed practices. The research results allow the identification of some questions that are not 

always questioned in the analyzed practices. It was found that the educational projects 

between museums and schools are mostly suggested by the educational department of the 

museum, also responsible for the layout of the thematic guidelines and its (fixed) milestones; 

However, the development of the project is carried out solely by the schools. Teachers 

adhered to these projects in two ways: by intrinsic and extrinsic motivation. At the school 

level, the production and selection of the school art were grouped into three categories: 

performed by the teachers, performed by the educational service and performed by the 

gathering of works, always having the collective authorship. Through the exhibition display, 

the museums seek to organize the school exhibits in dialogue with the museum's target 

audience, using engaging clippings consistent with the other art exhibitions promoted indoors, 

such as: invitation, event opening of the exhibition and the room sheet. One other finding 

shows that the educational department seeks to conceptually and physically separate school 

exhibitions within the museum galleries, while the other aims to integrate with the permanent 

exhibition. The educational department positively evaluated the realization of projects and 

exhibitions. The final exhibition, however, does not emphasize the educational path, but 

focuses on the objects. For the students, the most significant moments occur when they 

learned the history of the place they live in, when they created the work (for the exhibition), 

followed by the opening event; Still for them, the objects come to exhibitions in museums for 

historical reasons, because they are valuable, belonged to someone important or for familiar 

and sentimental reasons; Such insights can be associated with the activities and discourses 

that permeated the entire project. 

 

Keywords: Art Education. School Exhibitions. Educational Department. Methodological 

Processes. Educational Projects.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O que vemos, não é o que vemos, senão o que somos. 

(PESSOA; GALHOZ, 1982, p.387) 

A Temática 

 

A pesquisa aqui apresentada, por ser qualitativa, é analisada sob um olhar único, 

carregado de histórias, assim como sugere o poeta Fernando Pessoa. É importante saber quem 

fala, de onde fala, para entender por que assim fala. Por isso, permito-me
1
 apresentar-me 

brevemente para que possam ser compreendidas as escolhas que delinearam a pesquisa. 

Iniciei minhas atividades de docência em 2002, mesmo ano em que ingressei no curso 

de Educação Artística - Licenciatura em Artes Plásticas na Universidade Regional de 

Blumenau. Desde então, ministrei aulas na área de artes visuais em diferentes níveis de ensino 

na educação formal, abrangendo crianças e adolescentes dos 06 (seis) aos 17 (dezessete) anos, 

tendo apenas em 2010 iniciado atividades de docência também na graduação.   

Não me considero artista, tampouco tenho uma produção artística: denomino-me 

professora. Portanto, o olhar de análise desta tese é também o olhar de uma professora, que 

nasceu e cresceu no interior do Brasil, longe dos grandes centros culturais eruditos, mas que, 

durante sua trajetória, respirou outros ares, provou outros sabores e conheceu locais e pessoas 

diferentes. Enquanto docente, também procuro pensar nos alunos que apenas podem viajar 

por intermédio de livros e da internet, imaginando essas sensações.   

O Brasil, por ser um país extenso territorialmente e com uma história de formação 

cultural relativamente recente, diferente de Portugal, ainda tem poucos museus e galerias 

artísticas, aos quais a maior parte da população tem acesso restrito. A restrição do acesso não 

se dá apenas pela localização – já que esses espaços geralmente se concentram nos grandes 

centros urbanos –, mas o museu ainda é visto como um conjunto de códigos indecifráveis e 

como um espaço de estranhamento. Pesquisas realizadas na última década confirmam que, 

além da escola, fazem-se necessárias políticas públicas, intermediadas pelas instituições 

culturais, para que esse distanciamento seja minimizado. Uma pesquisa realizada em 2017 

pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (FECOMÉRCIO, [s.d.]) sobre os 

                                                 
1
 A partir da Introdução, por trazer situações que são vivências, carregadas de particularidades, e como considero  

  que essa investigação parte de um olhar único, opto por usar a 1ª pessoa do singular. 
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hábitos culturais dos brasileiros nas principais capitais do país revelou que apenas 56% 

(cinquenta e seis por cento) dos entrevistados participaram no último ano de alguma atividade 

cultural, dentre as quais incluem-se cinemas, exposições, peças de teatro ou eventos musicais; 

destes, 31% dos entrevistados citaram os museus ou exposições de arte como uma das 

atividades realizadas. Porém, essa é uma realidade das capitais, onde há mais opções de 

acesso culturais. Outra pesquisa, realizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC, [s.d.]) em 

2013, em 139 cidades localizadas em áreas urbanas, denota que 71% (setenta e um por cento) 

dos entrevistados nunca foram a museus e exposições de arte. Essa última pesquisa do SESC 

revelou uma aproximação da população com espaços culturais, em comparação com outra 

realizada em 2009 – ou seja, antes da expansão de políticas públicas de acesso aos museus. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (PINTO, 2012) havia revelado que, em 

2009, 92% dos brasileiros nunca haviam frequentado um museu ou uma exposição de arte. 

Esse quadro denota que políticas públicas e ações podem efetivamente diminuir essa 

distância, sendo de grande potencialidade as ações dos serviços educativos das instituições 

culturais. 

Assim como a pesquisa revela, como a maioria da população brasileira, tive acesso aos 

museus apenas enquanto adulta. A educação artística no papel de discente era limitada e 

girava em torno de desenhos livres, baseados em datas comemorativas ou em experimentação 

de técnicas. Durante a escrita desta tese, compreendi que essas atividades eram reflexo de 

teorias educacionais, psicológicas e principalmente de políticas governamentais que 

determinavam as diretrizes do ensino. Ao descobrir esse “novo mundo”, também me deparei 

com convenções e códigos específicos que passei a questionar. Enquanto docente, percebo a 

necessidade de mostrar aos estudantes como funciona o mundo artístico e que, mesmo 

morando em cidades distantes dos grandes centros culturais, é possível aproximá-los desses 

ambientes, instigando-os a questionarem esses códigos, sem que deixem de valorizar a cultura 

local pela erudita, habitualmente considerada a única legítima. 

A minha relação com as exposições escolares começa a partir de memórias afetivas. 

Recordo alguns momentos do jardim de infância (dos 0 aos 05 anos) no quais, após cada 

desenho ou pintura realizada, guardávamos tudo o que era produzido em plásticos 

transparentes, presos na parede, abaixo do nosso nome escrito. Os tais “plásticos” eram presos 

em uma altura adequada para que pudéssemos colocar sozinhos os trabalhos, sendo que eram 

expostos os mais recentes, ou seja, ficavam organizados por ordem de produção. 

 Em outro momento que recordo, do Jardim de infância, a professora solicitou que 

todas as crianças fizessem desenhos “bonitos”, recolhendo-os posteriormente.  Alguns dias 
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depois, devolveu todos, menos o meu. Como era a única que não havia recebido, questionei e 

ela disse que era o mais bonito; que, por isso, tinha o selecionado para uma exposição na 

Secretaria de Educação e, assim que pudesse, me devolveria. 

Quando já estava na sétima série, então com 13 anos, vieram à escola vendedores da 

Enciclopédica Britânica, o sonho de consumo na época para qualquer estudante. A proposta 

era que o melhor desenho da cidade ganharia a enciclopédia. Eis que todos tinham que fazer 

um desenho e os melhores seriam expostos no hotel da cidade, acompanhado de um papel 

com nome dos pais, endereço e telefone. Fui ver a exposição e o meu trabalho estava lá, junto 

com todos os outros da cidade, colados um ao lado do outro, praticamente amontoados em 

uma sala. Afinal, o objetivo era ligarem para as famílias tentando vender as enciclopédias ou 

fazê-lo na visita da exposição. Os organizadores nos entregaram, por fim, apenas certificados 

de participação (Figura 1). 

 

Figura 1 - Certificado de participação em exposição de desenhos. 
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Já na faculdade, ao realizar o estágio da licenciatura, desenvolvi, juntamente com 

colegas, um plano de ensino com arte contemporânea, que culminava em uma exposição que 

fugisse do formato tradicional das paredes, limitado aos murais. Além de ganhar outro 

significado pelos próprios alunos, o trabalho foi visto com olhar de curiosidade por colegas da 

instituição. Eram instalações espalhadas pelo prédio onde funcionava o colégio, bem como 

uma exposição de fotografias dos trabalhos efêmeros produzidos. 

Enquanto docente, nas escolas em que trabalhei, sempre escutava pedidos de diretores 

e coordenadores pedagógicos para expor trabalhos dos alunos, de modo que os murais 

estivessem sempre cheios, pois, na visão deles, as escolas estariam mais coloridas e alegres. 

Confesso que não gosto de expor os trabalhos dos alunos, e esse discurso, acompanhado das 

solicitações, sempre me incomodaram. Nas poucas vezes que expus os trabalhos dos 

estudantes, a exposição foi pensada e executada conjuntamente com eles, de modo que eram 

interativas e abertas às interações dos demais estudantes da escola. 

Na especialização, realizei um projeto com fotografias que valorizavam o patrimônio 

cultural material encontrado perto da escola. Para tanto, utilizei o blog como plataforma para 
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exposição das fotografias e trabalhos realizados pelos estudantes, assim não gastaríamos com 

revelação de fotos, cujos custos teriam que ser suportados por nós. 

Continuando os estudos no mestrado em educação (SIEBERT, 2010), desenvolvi a 

pesquisa em torno do destino dado aos trabalhos realizados nas aulas de artes, pois muito se 

discute acerca do processo; mas e depois, quando o trabalho está pronto e já foi atribuída uma 

avaliação? Perde sentido? Nessa pesquisa, realizada com alunos do ensino fundamental 

(equivalente ao 2° e 3°ciclo, em Portugal), em Santa Catarina, Brasil, discuti a realização das 

exposições escolares e constatei que, nessas exposições, há conceitos estéticos, padrões, temas 

e agendas que incorporam as práticas da comunidade escolar sem serem questionados. Os 

resultados revelaram que os estudantes criavam laços afetivos com seus trabalhos e os 

principais destinos eram guardar os trabalhos em uma pasta ou expor nos murais da escola, 

quando estes eram do agrado da professora.  Durante o desenvolvimento da dissertação, fiquei 

muito tocada por algumas situações que ocorriam em âmbito familiar reveladas pelos 

estudantes. Segundo relatos, em alguns casos, familiares jogavam seus trabalhos no lixo; 

noutros, os estudantes demonstravam o quanto ficavam felizes quando tinham a aprovação de 

desenhos por si produzidos. Outro fato que chamou atenção foi que a exposição escolar de 

que eles mais lembravam não eram as habituais realizadas nos murais da escola, mas as que 

fugiam desse suporte e permitiam interatividade ou despertavam curiosidade. Também 

averiguei que as exposições de trabalhos dos alunos na área das expressões artísticas são 

realizadas, de um modo geral, após a aprovação do professor e que esse olhar é informado por 

uma ideia de “gosto”, sendo que o bom e o mau trabalho correspondem a critérios estéticos 

relacionados com o belo na arte e que circulam como uma espécie de senso comum, sendo 

predominantes os parâmetros do academicismo. Nesse sentido, as exposições comumente 

integram o cotidiano escolar e são intensificadas em datas festivas, na decoração dos espaços 

escolares, procurando tornar o ambiente mais alegre e conferindo visibilidade às práticas 

educativas da escola. 

Além disso, o termo que comumente ouvimos quando há referência ao trabalho 

realizado por crianças – geralmente de senso comum, até no sentido de ressaltar o que estas 

produzem e incentivá-las –, especialmente de crianças menores, de “obra de arte”, “arte” ou 

elogiar a criança dizendo: “Você é um artista!”. Há uma sensibilidade ou cuidado maior para 

com as crianças, de modo que essas não se sintam julgadas, mas incentivadas. Até mesmo em 

livros de teóricos, dentre os quais destaco uma que esteve sempre em minha formação 

acadêmica, a brasileira Ana Mae Barbosa, pioneira e de grande relevância na história da 
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educação artística brasileira, havia referência ao que os alunos produziam a partir das aulas de 

artes como “produção artística” e, por vezes, de “trabalhos”. 

Há materiais, livros, músicas, brinquedos e filmes que induzem e utilizam esses 

termos como uma forma de incentivo às expressões espontâneas das crianças. Um desses 

exemplos é o livro “Eu sou um artista” (ALTÉS, 2016), conforme Figura 2, com excelentes 

ilustrações e textos, mas que cria um dubio sentido entre o que a criança produz ser arte, no 

sentido literal da palavra, ou arte no sentido figurado, de aprontar, realizar uma surpresa ou 

desgosto, ser surpreendido por brincadeira de criança. 

 

Figura 2 - Imagem da Capa do livro “Eu sou um artista”, seguida de páginas do interior do livro. 

 

Fonte: Reprodução (ALTÉS, 2016) 

 

Além desses exemplos, poderia dar muitos outros que colocam os trabalhos 

produzidos pelas crianças como se estivessem em redomas de vidro. Por essas experiências e 

observações, passei a ficar mais atenta aos estudos que se referiam ao trabalho produzido 

pelas crianças e às exposições de trabalhos infantis, dentro e fora do contexto escolar. 

Vislumbrei que poderia desenvolver uma investigação a partir dessa temática. 

Nesse percurso de inquietação – e geográfico, com a vinda para cursar o doutoramento 

em Portugal –, conheci o Projeto Anual com Escolas, de Serralves, que culminava em uma 

exposição de trabalhos realizados durante um ano letivo, resultantes de projetos entre serviço 

educativo e escolas, tendo por encerramento a realização de uma exposição no espaço museal. 

O projeto responde com minhas inquietações e pretensões, pois o museu, enquanto instituição 

legitimadora, certamente procuraria de algum modo transmitir aos estudantes que seus 

trabalhos são diferentes do que habitualmente se expõe no museu ou compõe seu acervo, ao 
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passo que fiquei também instigada em conhecer como os alunos participavam e 

internalizavam esse processo de produção dos trabalhos e de exposição. Isso porque, 

habitualmente, 

nossa cultura [...] prevê locais específicos onde a arte pode manifestar-se, 

quer dizer, locais que também dão estatuto de arte a um objeto. Num museu, 

numa galeria, sei de antemão que encontrarei obras de arte [...]. Esses locais 

garantem-me assim o rótulo "arte" às coisas que apresentam, enobrecendo-as 

(COLI, 1995, p. 10–11). 

Os Projetos 

 

Inicialmente, a pesquisa aqui apresentada se limitaria ao Museu de Serralves; porém, 

na busca por mais instituições que realizassem trabalho semelhante com escolas, indicaram-

me a Casa da Memória, que estava em andamento com a 1ª edição do Projeto Pergunta ao 

Tempo, o qual, por sua vez, também culminava numa exposição de trabalhos dos alunos 

dentro da instituição museal. 

Foram encontradas outras instituições que desenvolveram projetos com resultado 

semelhante, mas estas haviam suspendido a realização ou não se enquadravam enquanto 

instituição museu, mas parque temático. Desde modo, ambas instituições foram eleitas como 

mote da investigação: Serralves, localizada na cidade do Porto; e a Casa da Memória, 

localizada na cidade de Guimarães. 

Discutir as exposições escolares a partir do desenvolvimento de dois projetos muito 

diferentes e em instituições também com características distintas foi inicialmente desafiante, 

porém motivador, pois vislumbrei potencialidades para discutir a temática das exposições 

escolares sob diferentes contextos museológicos. Serralves é uma instituição consolidada e 

reconhecida por seu trabalho em Portugal, tanto no que se refere ao museu como ao serviço 

educativo, especialmente na região norte de Portugal. Já a Casa da Memória iniciava suas 

atividades como uma instituição recém-inaugurada e apresentava o vigor de quem procuraria 

conquistar seu espaço regional, bem como iniciava o delineamento e a atuação de seu serviço 

educativo. A temática de ambas também são distintas: enquanto Serralves se denomina um 

museu de arte contemporânea, a Casa da Memória apresenta o patrimônio material e imaterial 

de Guimarães. Tal diferença enriquece a discussão, já que apesar das temáticas, no cerne da 

questão legitimam o que seriam objetos e discursos de arte, ao passo que promovem a 

mediação cultural e aproximação das escolas e público com esses espaços. 
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Cada instituição tem suas particularidades, sendo que o Serviço Educativo de 

Serralves é de maior dimensão e abrangência: dispõe de mais recursos humanos, contratados 

conforme a demanda, e recebe o Projeto Anual com Escolas por adesão voluntária, no qual 

são inscritas turmas da educação infantil ao secundário, incluindo turmas de educação 

especial, sem limite no número de escolas inscritas. O Serviço Educativo de Guimarães, por 

sua vez, dispõe de apenas uma servidora fixa e outro contratado por demanda; porém, no 

projeto Pergunta ao Tempo, que acompanhei nesta investigação, são aceitas apenas turmas do 

4º ano do 1º ciclo do ensino básico, sendo apenas uma turma por freguesia, limitadas a 14 

(quatorze) escolas participantes. 

Diante desse cenário, optei pelo recorte da participação de escolas do 1º ciclo nesses 

projetos, visto que era o foco alvo da Casa da Memória. Além disso, já havia constatado, por 

regaste histórico das exposições infantis e escolares em Portugal, que a concepção da livre 

expressão no ensino do desenho nas escolas e das teorias psicopedagógicas, bem como a 

realização de exposições de “arte infantil”, tinham como base o público de crianças até 12 

anos, que abrange esse perfil. 

Partindo desse cenário, busquei contato com escolas e professores que estariam 

abertos a participarem da investigação. Após conversas e limitações, que exploro 

detalhadamente no texto na parte metodológica, acompanhei o desenvolvimento dos projetos 

em diferentes escolas, sendo um colégio participante do Projeto Anual com Escolas, em 

Serralves, e momentos diversos em escolas de Guimarães, juntamente com o serviço 

educativo. Além disso, foram entrevistados professores, estudantes e membros do serviço 

educativo envolvidos nos projetos, o que permitiu um acompanhamento dos projetos desde a 

apresentação dos mesmos aos professores à exposição final dos trabalhos nos museus. 

Relevância desta investigação 

 

Há poucas investigações sobre as exposições escolares, seja no âmbito da escola ou de 

exposições realizadas em outros contextos, como em instituições culturais e museológicas. 

Detalho o atual estado da arte, realizado por meio de levantamento bibliográfico, no capítulo 

2 da primeira parte desta investigação. Desse modo, adentro em uma temática ainda pouco 

explorada, mas que revela como a escola e o museu conceituam os trabalhos produzidos pelas 

crianças, vislumbrando também a relação existente entre as instituições escola-museu e vice-

versa, responsáveis por promover ações na área educativa, cultural e patrimonial. 
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Os registros sobre as exposições infantis e escolares em Portugal são abundantes em 

catálogos e revistas antigas, especialmente as datadas do início do século XX. Porém, 

tratavam-se de arquivos dispersos e que, até então, não estavam organizados por uma linha 

temática das exposições escolares. Assim, esse estudo também contribui para esse 

mapeamento, podendo servir de ponto de partida para outras pesquisas sobre o tema, pois 

procurei, a partir do levantamento histórico, compreender como as exposições escolares e 

infantis eram concebidas em Portugal. Ao longo desse resgate histórico, encontrei uma ínfima 

relação entre as exposições denominadas como “arte infantil” e as escolas, pois essas 

promoviam em seu interior a participação dos alunos nos concursos e recebiam os devidos 

créditos nos catálogos dessas exposições, o que já denotava, mesmo sem terem um serviço 

educativo formalizado, a existência de parcerias entre museus e escolas. 

Além das motivações pessoais e a intenção de continuidade dos estudos com a 

temática, percebi que a realização de exposições escolares é uma prática comum e que se 

repete em outros países, não somente no Brasil e em Portugal, o que reforça a relevância do 

tema para o contexto educacional. Isso será desenvolvido na Parte I desta investigação e, 

portanto, não me prolongarei aqui. Essas pesquisas reforçam o discurso de Popkewitz (1999; 

2000) do estrangeiro indígena, que também exploro nessa investigação, sobre práticas 

educacionais que permeiam diferentes países a partir de um discurso nacionalista e que 

circulam a partir de teorias educacionais difundidas internacionalmente. Trata-se, portanto, de 

uma temática e de uma investigação que pode ser realizada em outros países, pois há outros 

museus que expõem trabalhos produzidos pelas crianças em seu interior, além de ser uma 

prática comum no cotidiano escolar. 

A Educação Artística no 1° ciclo, em Portugal, também é ministrada majoritariamente 

pelos professores titulares das turmas do 1º ciclo, cuja formação é generalista, responsáveis 

por todas as áreas do ensino, incluindo as expressões artísticas. Desse modo, a investigação 

também serve de subsídios para pesquisas na área, sendo ponto de partida e de reflexão do 

atual panorama da educação artística nas primeiras séries da educação básica, bem como das 

dificuldades encontradas por estes profissionais nesse contexto. 

A investigação também contribui ao considerar e analisar como se dá o processo de 

seleção dos trabalhos para a exposição escolar, tal como os recursos expográficos utilizados. 

Além disso, exponho e analiso as convenções e protocolos que permeiam esse processo, 

como:  convite, evento de abertura e folha de sala; e convenções e mecanismos comumente 

utilizados pelos museus também para a realização de exposições de outras naturezas 

(artísticas e históricas). 
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Objetivos e organização da investigação 

 

O objetivo geral desta tese é investigar quais aspectos processuais e reflexivos 

permeiam as exposições escolares, realizadas em espaços museais, resultantes da parceria de 

projetos entre escola e serviço educativo. 

Como objetivos específicos: 

a) Realizar um resgate histórico das exposições escolares e infantis em Portugal e no 

Brasil, tanto em espaços culturais, como nas escolas; 

b) Traçar um breve panorama da educação artística na contemporaneidade; 

c) Mapear o estado atual de pesquisas com a temática das exposições escolares e de 

“arte infantil” que tivessem proximidade com a investigação pretendida, 

organizando-as por categorias; 

d) Conceituar e diferenciar os termos “arte infantil” e “arte escolar”; 

e) Acompanhar o desenvolvimento de projetos educativos que culminem em uma 

exposição escolar no espaço museal; 

f) Analisar as metodologias e estratégias adotadas para o desenvolvimento dos 

projetos, tanto pelos serviços educativos de Serralves e da Casa da Memória 

quanto pelas escolas inscritas nos respectivos projetos dessas instituições; 

g) Compreender, por meio do discurso de estudantes, professores, e membros do 

serviço educativo (participantes da pesquisa), como se dá o processo de construção 

dos projetos e a percepção que eles têm acerca das exposições; 

h) Registrar e expor os processos de produção e de seleção dos trabalhos escolares 

para as exposições; 

i) Conhecer procedimentos de planejamento e de execução das exposições escolares 

em contexto museal; 

j) Avaliar o contexto e a expografia nos quais os trabalhos produzidos pelas escolas 

inscritas nos projetos são expostos no Museu de Serralves e na Casa da Memória; 

k) Estabelecer relações entre os dados coletados e estudos teóricos; 

l) Apresentar as fragilidades e potencialidades da realização de projetos entre escolas 

e museus. 
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Diante da ausência de autores que tratassem especificamente sobre a temática das 

exposições escolares, optei por mobilizar pesquisas que tratassem de assuntos que permeiam 

os assuntos discutidos ao longo dessa investigação. A lista acabou por tornar-se extensa, 

resultado de leituras e da necessidade de amparo para discutir dados recolhidos. A partir dessa 

perspectiva, procurei privilegiar autores contemporâneos, destacando aqui aqueles que 

esclarecem conceitos considerados fundamentais, os quais estruturam a análise desta 

investigação. 

Da área educacional, a leitura de Fernando Hernández (1998; 2000) foi considerada no 

embasamento da discussão dos Projetos de Trabalho, visto que os projetos que acompanhei 

para esta investigação são assim denominados; Thomas Popkewitz, (1999; 2000; 2010) com o 

conceito de alquimia curricular, justifica a transposição didática de conceitos artísticos e 

também de estrangeiro indígena, que auxilia na compreensão velada de algumas mudanças 

curriculares que ocorrem periodicamente na educação. Antônio Nóvoa (1999; 2007), sobre a 

formação continuada de professores, expõe as fragilidades, angústias e oportunidades que 

surgem desses momentos. Motivações intrínsecas e extrínsecas na área educacional, que 

justificam a participação e a adesão dos professores aos projetos participantes, são discutidas 

com base em Ryan e Deci (2000a; 2000b) e Sueli Guimarães (2002; 2004).  

Na relação entre escolas e museus, Silvia Alderoqui (1996; 2008; 2009; 2012) 

contribui com as potencialidades e parcerias entre as instituições; Carmem Mörsch (2009; 

2011; 2015; 2016a; 2016b), com a mediação e educação nos museus e seus discursos 

institucionais; Nora Sternfeld (2009; 2012; 2017), com o conceito de museu com todos e a 

participação do público em projetos promovidos pelos serviços educativos; os conceito de 

museu aberto e comunicativo, que dão origem a projetos que integrem o público no espaço 

museal partem de Alexandre Beites (2011); o conceito de capital cultural e habitus, de Pierre 

Bourdieu (1983; 1989; 1997; 1998; 2003; 2010), justifica o acesso aos bens culturais 

promovidos pela relação museu e escola; e, por último, Ricardo Huerta (2010; 2011) contribui 

com a relação entre formação de professores na área da educação artística e serviços 

educativos.  

Já no campo das exposições, Luiz Camnitzer (2009; 2015; 2017) colabora em defesa 

de que arte e educação sejam inseparáveis; Franscisca Hernández (1994), na compreensão da 

museologia; Sónia Del Castillo (2008; 2014), sobre os procedimentos de organização de 

exposições em galerias e centros culturais, bem como dos espaços arquitetônicos das 

exposições; e Hans Ulrich Obrist (2014), com o papel do curador na história e na 

contemporaneidade. 
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Para conceituar “arte escolar”, foram trazidos os contributos de Dennis Atkinson 

(1998; 2002), Arthur Efland (1976) e do sociólogo Pierre Bourdieu (2007). 

Além dos teóricos já expostos, há outras contribuições, sendo que, para o resgate 

histórico das exposições em Portugal, foram selecionados textos dos autores portugueses que 

abordavam as exposições escolares em Portugal e as diretrizes para o ensino em voga no 

início do século XX para o ensino do desenho nas escolas: Faria de Vasconcelos (1925; 1926; 

1930; 1934), Alfredo Betâmio Almeida (1960; 1966; 1968), Arquimedes dos Santos (1977), 

Vidal Oudinot (1930) e Calvet de Magalhães (1954; 1960), além de documentos oficiais do 

Ministério da Educação. 

Quanto à organização desta investigação e com o intuito de desnudar o tema das 

exposições escolares no museu, o texto desta tese foi dividido em cinco partes, cada uma 

marcada por um problema específico, subdividido por capítulos, conforme a necessidade de 

desdobramento e complexidade. Na próxima secção apresentarei o roteiro da investigação. 

 

Roteiro da investigação 

 

Na parte I, intitulada “OLHAR HISTÓRICO E CONTEMPORÂNEO” investiguei, 

por meio de levantamento bibliográfico, como surgiram as exposições escolares dentro e fora 

do contexto escolar, identificando aspectos históricos que influenciaram a adoção da 

exposição escolar como prática pedagógica. Este trabalho de cariz histórico permitiu-me 

confrontar o presente, olhando-o de uma forma crítica. Esta incursão ao passado permitiu 

mapear pesquisas já realizadas com o tema das exposições escolares ressaltando os dados 

obtidos, que contribuíram para a perspectiva dessa pesquisa. Nessa parte, considerei essencial 

posicionar-me em relação ao termo que considero mais adequado para denominar os trabalhos 

produzidos pelas crianças nas escolas. De algum modo, ao realizar o resgate histórico das 

exposições no Brasil e em Portugal, bem como no mapeamento do atual estado da arte, 

percebi que os trabalhos produzidos pelas crianças eram denominados ora de trabalhos 

escolares, ora de “arte infantil”, e ora, ainda, de produção artística, tanto que as 

nomenclaturas, durante os capítulos 1 e 2, foram mantidas como mencionadas nos textos 

originais. Diante da necessidade de esclarecer e optar nessa investigação por apenas um 

termo, optei por discutir e deixar claro ao leitor, no capítulo 4, porque optei nesta investigação 

por nomear os trabalhos produzidos pelas crianças de “arte escolar”. No capítulo 3, exponho a 

situação da educação artística em Portugal e no Brasil na contemporaneidade, permitindo 
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assim também que o leitor possa se situar no tempo e espaço em que esta investigação se 

desenvolve. 

Já na parte II, explicito como se deu a aproximação da área educacional com os 

museus – de forma que surgissem os serviços educativos – e, posteriormente, como se 

enfatizou a aproximação com o público escolar. Detalhei também os pormenores 

metodológicos desta investigação, intitulei: “EDUCAÇÃO NOS MUSEUS E PROJETOS 

COM ESCOLAS”, no qual estão expostos os detalhes para a realização dessa pesquisa; ou 

seja: a metodologia elegida na coleta de dados e um histórico das instituições culturais que 

fizeram parte da investigação, a saber, a Casa da Memória e Serralves, com seus respectivos 

projetos: “Pergunta ao Tempo” e “Projeto Anual com Escolas”.   

“MUSEU E ESCOLA”, que intitula a parte III, explora as particularidades de cada 

instituição e como elas podem contribuir na realização de Projetos de Trabalho de forma 

colaborativa. Para tal, delimita-se o espaço que a educação artística tem no 1ªciclo, e o perfil 

profissional dos professores que atuam nessa etapa de ensino, bem como as motivações 

intrínsecas e extrínsecas de professores ao aderirem aos projetos investigados. Ao longo da 

pesquisa, percebi que o intuito da oferta de projetos é criar uma relação prolongada entre as 

instituições, antes restrita a visitas esporádicas e oficinas pontuais, buscando dessa foram 

atrair esse público específico (escolar) para, por sua vez, inflar os números de visitantes das 

instituições museológicas, o que justificaria um aumento das possibilidades de obtenção de 

financiamento e de captação de recursos públicos e privados para sua manutenção e/ou 

ampliação. Analiso também nessa parte os materiais e eventos disponibilizados pelos serviços 

educativos como apoio aos professores para a realização dos projetos. Dentre as situações 

relatadas, algumas turmas participantes do projeto nem chegam a conhecer o museu que 

acolherá seu trabalho para a exposição, evidenciando uma das dificuldades encontradas pelas 

escolas. 

Na parte IV, “DA ESCOLA PARA O MUSEU: O CAMINHO PERCORRIDO”, 

procuro compreender o processo de seleção e de desenvolvimento dos trabalhos que serão 

expostos no museu, ressaltando as diretrizes iniciais dadas por cada serviço educativo.  Os 

dados coletados são organizados e apresentados por categorias, nas quais são ressaltados os 

protagonismos nessa etapa de ensino.  

Na última parte, “A EXPOSIÇÃO”, exponho os ritos que envolvem as exposições 

escolares no museu, como o espaço arquitetônico destinado às exposições e os protocolos 

envolventes: convite, abertura de exposição, elementos expográficos e folha de sala. Trago as 

percepções sobre a exposição final, por membros do serviço educativo e professores, e 
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também depoimentos de estudantes sobre a participação no projeto e as atividades que lhes 

foram mais significativas.  

Por fim, exponho nas “CONSIDERAÇÕES FINAIS”, um resumo geral dos resultados 

da pesquisa: algumas lacunas que oportunamente não puderam ser discutidas ao longo do 

texto, uma correspondência dos resultados obtidos com o resgate histórico e de outras 

pesquisas realizadas, bem como fragilidades e potencialidades identificadas na relação museu 

e escola.  

Ressalto que o resgate histórico e as leituras ao longo do desenvolvimento da tese, 

assim como meu envolvimento nessa investigação, possibilitaram que o meu olhar fosse 

redirecionado, talvez ampliado. Enfim, houve uma transformação que, durante o texto, 

pretendo ir desenrolando. 
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PARTE I: 

OLHAR HISTÓRICO E CONTEMPORÂNEO 
 

 

1 Representações históricas sobre exposições infantis e  

    escolares 

 

Subdividimos este capítulo em três seções. A primeira abordará os séculos XIX e XX, 

não de forma linear, mas como possibilidade de perceber essas práticas e conceitos hoje 

naturalizados a partir das suas configurações históricas. Na segunda secção, adentraremos em 

um resgate histórico de como essas práticas e estudos são incorporados ao ensino português – 

e, na última secção, ao ensino brasileiro; essa aproximação nos permitirá compreender, com o 

auxílio de Popkewitz (1999; 2000), como dois países geograficamente distantes acabam por 

ser influenciados por teorias comuns, o que contribui também para a percepção enquanto 

pesquisadora: sobre meu território de origem e sobre o território onde me encontro. 

 

1.1 Da Europa à América: de datas festivas às teorias psicopedagógicas 

 

Nesta secção, faço uma revisitação histórica a autores que considero fundamentais 

para a compreensão do ensino da arte na modernidade, do conceito de “arte infantil” e da sua 

apropriação no campo educativo – consequentemente, também para o entendimento da 

articulação entre os trabalhos expressivos realizados pelos alunos e a sua mostra no ambiente 

escolar e fora dele. Nessa direção, há dois movimentos que se sobressaem: os trabalhos das 

crianças que, vistos como “arte infantil”, são utilizados para decorar o espaço escolar; e, ao 

mesmo tempo, os que são deslocados do ambiente escolar para exposições em galerias no 

âmbito das Organizações Não Governamentais (ONGs). 

No que se refere aos trabalhos das crianças vistos como “arte infantil”, na pesquisa 

anterior que realizei (Siebert, 2010), constatei que, com a proximidade de datas 

comemorativas ou eventos escolares, os corredores e as atividades nas aulas de artes são 

tomados por exposições temáticas, que servem, por sua vez, de decoração da escola. A esse 

respeito, encontro em Stankiewicz (2011), professora universitária americana, que os feriados 

adicionam cor e excitação em nossas vidas e que esses momentos são transportados para 
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dentro das escolas, pois nos ligam à história, à identidade nacional e aos valores comunitários. 

Assim, essas ocasiões festivas dão subsídios para decorar as salas e os ambientes escolares, 

dar presentes para quem gostamos e preparar comidas alusivas àquela data festiva. Porém, 

esses “enfeites” e “lembrancinhas” constituem uma problemática na educação quando 

atribuída essa função à disciplina das áreas artísticas, pois ressaltam os estereótipos e o ensino 

das artes manuais.   

Stankiewicz (2011) esclarece que, no início do século XIX, na América do Norte, 

inicialmente as crianças iam à escola seguindo calendários sazonais, quando não poderiam 

auxiliar as famílias nas atividades rurais, principalmente no inverno. Com o início da era 

industrial, esses períodos foram alargados e regularizados, de modo a não manter as crianças 

ociosas. Com o interesse das crianças pelos trabalhos dos pais, foram incluídos, no ensino, 

valores relacionados ao trabalho. Assim como para os trabalhadores os períodos de lazer e das 

datas festivas eram necessários para o seu bem-estar, na escola também eram destinados 

momentos para tal. Outros fatores, como organizações comunitárias, envolvidas na Revolução 

Americana de 1775 a 1783, incentivaram as escolas a instalarem o patriotismo cívico, como 

também, da mesma forma, a instituírem a popularização de manuais escolares para o ensino 

do desenho aplicado, com fins para o trabalho. A concepção de que escolas brancas e estéreis 

não formariam cidadãos gentis levaram as instituições, ainda, a unir conteúdos de ensino às 

artes utilitárias, proporcionando, ao mesmo tempo, momentos de lazer e bem-estar, tão 

necessários nos períodos de labuta (STANKIEWICZ, 2011). 

No início de século XX, foi lançado, nos Estados Unidos da América (EUA), o 

movimento de embelezamento das escolas com conselhos a serem seguidos, o que fez com 

que o espaço escolar fosse concebido para exibir visualmente alguns valores. Em 1912, a 

School Arts – Revista conceituada no meio acadêmico americano e inglês que “ditava” 

tendências para o ensino da arte – publicou uma série de artigos sobre edifícios escolares 

considerados esteticamente atraentes para a época e que exibiam reproduções artísticas em 

seu interior, o que reforçou ainda mais alguns padrões estéticos desejados no interior desses 

ambientes (STANKIEWICZ, 2011). 

A concepção do ensino da arte para preencher os espaços de ócio e tendo por objetivos 

proporcionar bem-estar, “alimentar o espírito” e conduzir à felicidade, ainda no início do 

século XX, foi reforçada ao ser defendida pelo inglês Herbert Spencer (1886). Segundo 

Spencer (1886) – que era filósofo, biólogo e antropologista –, por ser a cultura estética um 

objeto de luxo, “não se lhe deve sacrificar” a aquisição dos conhecimentos mais 

imediatamente úteis, além de que o estudo das ciências prepara para melhor compreender as 



28 

 

artes.  O autor classificou o gosto literário e artístico como a última das cinco grandes divisões 

da educação e da atividade humana. A “Educação Literária e Artística” seria destinada aos 

recreios e às distrações para as “horas vagas”. 

Outra grande influência, entre os séculos XIX e XX, foi a teoria do austríaco Cizek. 

Segundo Viola (1944), ele defendia que todas as imagens das escolas deveriam ser excluídas e 

substituídas por desenhos feitos pelas crianças durante as aulas. Para o autor, a exposição de 

atividades trabalhos dos estudantes seria utilizada como meio para que os professores 

mostrassem aos pais o trabalho de seus filhos, o que seria uma forma de “educar” esses pais, 

discutir com eles os procedimentos de ensino e mostrar as boas influências das aulas – já que, 

muitas vezes, os pais esperam que seus filhos desenvolvam grandes habilidades ou façam 

cópias.   

O método de Cizek, de acordo com Viola (1944) – que trabalhou como seu assistente e 

foi um dos maiores divulgadores do seu trabalho – surgiu no século XIX, especificamente em 

1897, quando o autor obteve licença para abrir sua primeira classe de arte juvenil na Aústria, 

onde permaneceu até 1938. Tais salas foram subsidiadas pelo Estado austríaco, mas a 

proposta não foi aceita para inclusão na educação formal, o que, de certa forma, permitiu que 

seu projeto sua proposta se desenvolvesse sem interferências. As crianças que frequentavam 

suas aulas, em sua maioria, tinham entre 04 e 14 anos.  Para alguns estudiosos, Cizek 

descobriu o potencial da “arte infantil”, pois deveria deixar que os alunos se expressassem 

livremente, sem interferência adulta, visto que, naturalmente, as crianças tendem a melhorar 

suas técnicas e evoluir no desenho. O Estado subsidiava o funcionamento das salas de Cizek 

e, quando os recursos tornavam-se escassos, Francesca Wilson e Bertram Hawker, da Save 

the Children Fund – uma organização não governamental que surgiu em 1919, em Londres, 

em defesa dos direitos das crianças–, organizavam exposições de Cizek na Grã-Bretanha. 

Essas iniciativas tiveram grande sucesso, moral e financeiramente. 

Para Cizek, “A arte da criança é uma arte que somente a criança possa produzir” 

(VIOLA, 1944, p. 37). O restante, para o autor – ou seja, aquilo que seria produzido sob 

orientação dos adultos ou para agradá-los –, seria algo artificial, uma imitação, e não poderia 

ser chamado de arte. Sob essa ótica, a escola nada tem a ver com a educação ou com a 

formação de artistas, já que isso ultrapassa suas possibilidades. O que a escola pode e deve 

fazer é não sufocar a capacidade criadora inata das crianças (VIOLA, 1944). 

A inglesa Roberts (2009) também contribui com o debate quando defende que as 

exposições de crianças, chamadas de artwork, são fontes valiosas para explorar o surgimento 

de “voz” da criança por meio da arte. Roberts (2009), no artigo “Exhibiting children at risk: 



29 

 

child art, international exhibitions and Save the Children Fund in Vienna”, menciona que uma 

exposição de “arte infantil” realizada pelos alunos de Franz Cizek, em novembro de 1920, em 

Londres, organizada pela “Save the Children Fund” – e que, posteriormente, excursionou 

internacionalmente –, foi apoiada por uma rede de educadores influentes, artistas, arquitetos, 

políticos e ativistas humanitários; nesse contexto, afirma que a exposição deu início a uma 

prática recorrente no século XX: as mostras de arte de crianças que sofriam os efeitos da 

guerra como um mecanismo para a sensibilização do público e para o apoio financeiro a 

ONGs que tratavam de questões de proteção à criança. Segundo Roberts (2009), essa 

exposição acabou por influenciar o ensino de arte na Grã-Bretanha e nos EUA. 

A publicação “Children's Coloured Paper Work”, em 1927, com desenhos de alunos 

de Cizek entre 0 e 15 anos, fez sucesso entre os professores e foi amplamente reproduzida, 

servindo de enfeites das paredes de escolas e creches. Cizek
2
 acreditava que as crianças 

deveriam viver em um ambiente criado por elas: “Eu faço as crianças criarem a sua própria 

decoração – essa é a minha contribuição [...] A arte de sua classe era essencialmente 

decorativa, e é evidente, a partir das reproduções no Natal, a criança como artista, e crianças 

em seus verdadeiros papéis” (CIZEK apud MACDONALD, 1970/2004, p. 346, tradução 

nossa). Cizek insistia que os estudantes que elaborassem seus trabalhos seguissem alguns 

padrões, tais como: o papel deveria ser preenchido; o trabalho deveria começar pelo topo; 

cores não deveriam ser pintadas sobre outras cores; os contornos deveriam ser realizados após 

a pintura concluída; os padrões decorativos deveriam ser incluídos quando apropriado; e, 

finalmente, as crianças não deveriam chegar à frente de sua idade por meio de outros estilos 

de trabalho. 

Com base nesses padrões, podemos concluir que nem Cizek conseguia se manter 

neutro, sem influência na produção dos trabalhos dos seus alunos. Mesmo inconscientemente, 

as crianças recebiam sua influência, já que os trabalhos por elas eram produzidos em um 

ambiente completamente controlado por ele e sob suas expectativas. Essa teoria da livre 

influência adulta parece-nos, portanto, impossível, na medida em que desde que nascemos 

recebemos influência de imagens a nossa volta – da cultura familiar, da televisão, de revistas, 

internet ou dos trabalhos de outras crianças. Edmund Dulac (MACDONALD, 1970/2004) 

relatou, ainda, que após a produção, Cizek prendia os trabalhos com pinos na parede e 

                                                 
2
  Cf.o trecho original:  “I make children do their own decorating — that is my contribution.” “The art of his  

   class was essentially decorative, and it is evident from the reproductions in Christmas, The Child as Artist, and  

   Children's Colored Paper Work” (MacDonald, 1970/2004, p, 346). 
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discutia cada imagem separadamente, enquanto toda a classe o ouvia; ou seja: criava, assim, 

comparações entre os trabalhos dos estudantes. 

Nos Estados Unidos, nas décadas de 1930 e 1940, um contemporâneo de Cizek, 

Arthur Wesley Dow, na época professor da Universidade de Colúmbia – uma das maiores 

formadoras de professores de artes nos EUA –, propagou a ideia de liberdade artística, contra 

os métodos técnicos do desenho e enfatizando a prática e a apreciação estética como ensino da 

arte (MACDONALD, 1970/2004). Com a popularização das teorias de Cizek, em 1930, o 

método também passou a ser alvo de críticas de outros educadores americanos, especialmente 

de John Dewey e Thomas Munro. “Tanto Munro como Dewey notaram que, segundo o 

método de Cizek, as crianças começavam alegres e espontâneas, mas gradualmente se iam 

tornando indiferentes e, finalmente, <<trabalhadas>>” (ALMEIDA, 1965, p. 57). Munro tecia 

grandes críticas a esse método, pois, para ele “o desejo de manter a imaginação da criança 

num estado de absoluta pureza e liberdade é coisa impossível” (apud ALMEIDA, 1965, p.57). 

Porém, entre o período de criação da primeira classe de Cizek e sua popularização, na 

década de 1930, popularizam-se as teorias psicopedagógicas, que defendem a liberdade de 

expressar das crianças e a análise dos grafismos infantis. Cabe ressaltar que, antes de Cizek, 

ainda em 1887, Corrado Ricci, arqueólogo e historiador da arte italiana, realizou os primeiros 

estudos sobre o desenvolvimento das crianças a partir do grafismo que se chamou “L’arte del 

Bambini” (VIOLA, 1944). Foi, entretanto, em 1908, no III Congresso Internacional do Ensino 

de Desenho, em Londres, que a questão ganhou importância, especificamente, a partir de 

estudos de psicólogos sobre a expressão gráfica infantil. Tais pesquisas comparavam 

diferenças entre a arte dos povos primitivos e a das crianças ou entre a das crianças e a dos 

adultos. Iniciou-se a transposição de teorias psicológicas para a educação em formato de 

métodos, surgindo, então, o “desenho livre”, chamado de “arte infantil” (ALMEIDA, 1965). 

Na Inglaterra, as teorias da livre expressão infantil, encontraram “o defensor [...] 

Herbert Read, criador duma pedagogia estética inspirada em Platão e que ambiciona ser a 

Arte a base de toda a educação” (ALMEIDA, 1965, p. 158). Essa era uma tese um tanto 

utópica, pois partia do pressuposto de “que toda a criança é um artista ou procede como tal”, 

voz essa que encontrava respaldo nos estudos de Viktor Lowenfeld (ALMEIDA, 1965, p. 58). 

Viktor Lowenfeld, formado em história da arte e psicologia, frequentou a 

Universidade em Vienna com Cizek e contrapunha as ideias de que a “arte infantil” seria um 

fim em si própria. Lowenfeld publicou, em 1947, no livro “Creative and Mental Growth”, 

características do grafismo infantil em estágios de desenvolvimento da criança, prescrevendo 

atividades a serem aplicadas em cada idade. O texto de Lowenfeld foi adotado como um 
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manual na formação inicial de professores nos Estados Unidos da América. O próprio 

Lowenfeld admitia que os estágios de desenvolvimento que defendeu surgiram a partir de 

estudos da psicanálise aos quais teve acesso (ALMEIDA, 1965). Ainda para o autor, “as 

ideias de Munro situam-se na linha das de Lowenfeld”, embora pareçam “ser mais 

significativas na educação pela arte no período da adolescência, isto é, no aproveitamento do 

esteticismo juvenil” (ALMEIDA, 1965, p. 58). 

Outras teorias da livre expressão infantil floresceram em outros países, com destaque 

na França. Arno Stern criou, em Paris, um Centro de Arte Infantil cuja proposta defendia a 

menor influência possível do adulto: “enquanto a criança está na fase do expressionismo nada 

de visitas a museus, nem assuntos propostos, nem pinturas colectivas” (ALMEIDA, 1965, p. 

59). 

Essas mesmas teorias e práticas ganham notoriedade no Brasil e em Portugal, e, 

embora sendo transportadas de diferentes formas, ainda acabaram por criar discursos e 

práticas similares. Isso confirma que há um conjunto de categorias discursivas que circulam à 

escala mundial, aparentemente sem origem, em torno do qual se estabelecem os modos de 

pensar-fazer escola, incluindo as reformas. Remete-nos, portanto, a muitos questionamentos, 

reflexões e possibilita estabelecermos novas relações e estreitarmos as já existentes, pensando 

a presença da educação artística nessa relação. Algumas práticas na escola, bem como um 

arcabouço teórico, perpassam vários países e são interpretados – ou melhor, adaptados – às 

necessidades locais, que, por vezes, distanciam-se e distorcem as teorias iniciais. Esse 

fenômeno é chamado por Popkewitz (1999; 2000) de “Indigenous Foreigner” ou, em 

português, “Estrangeiro Indígena” (tradução nossa). 

O termo “Estrangeiro Indígena” surge como uma crítica à circulação de narrativas a 

nível mundial, na maioria das vezes como justificação de reformas educacionais, pautadas por 

teóricos de renomes ou métodos de ensino que prometem revolucionar o meio educacional. 

Estando no meio educacional, deparamo-nos inúmeras vezes com documentos oficiais para o 

ensino ou pesquisas científicas na área educacional que citam as tradicionais teorias de 

Vigotski, Piaget e Dewey – no que concerne a teorias de aprendizagem adaptadas aos mais 

diversos contextos – ou dos teóricos contemporâneos, tais como Foucault ou Paulo Freire – 

para fundamentar as relações sociais educacionais. Por vezes, os autores são trazidos para 

justificar reformas educacionais, pesquisas e discursos, mas que verdadeiramente tentam 

traduzir ou refletir políticas governamentais. São discursos adaptados do contexto original, 

com o intuito de justificar uma reforma educacional ou prática (POPKEWITZ, 1999; 2000). 
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Para Popkewitz (1999; 2000), historicamente, a escola não é apenas um local físico, 

mas de encontro social e de desconstrução de preceitos do senso comum, antes restritos ao 

ambiente familiar e/ou religioso. Esses processos de construção são direcionados de acordo 

com as políticas governamentais em vigor e, geralmente, mais voltados para preceitos 

científicos em detrimento das ciências sociais. Desse modo, as disciplinas escolares 

escolhidas para integrar os currículos têm por objetivo direcionar a formação desses cidadãos 

de acordo com os objetivos governamentais – mais voltadas, também, portanto, para preceitos 

científicos do que para as ciências sociais. 

A utilização do termo indígena é uma comparação com o que ocorreu com os povos 

indígenas, que antes da colonização viviam numa área geográfica, tendo seus próprios 

sistemas de organização e cultura. Após a colonização, não se identificam com o povo que os 

coloniza. No entanto, mesmo que não ocorra identificação entre os povos, indígenas e 

colonizadores, são múltiplos os discursos que a partir daí formam os indivíduos. Quando essa 

narrativa é analisada isoladamente, não se reconhecem suas referências históricas específicas 

e práticas (POPKEWITZ, 1999; 2000). Por vezes, “aquilo que aceitamos como modelos 

nacionais, na verdade encobre raízes estrangeiras que não percebemos” (BARBOSA, 2015a, p. 

39). 

Trazer diferentes autores para fundamentar pesquisas e textos, mesmo que 

estrangeiros, faz parte do processo investigativo e de fundamentação dos trabalhos – e está 

presente também neste estudo. O que trago para discussão é uma reflexão sobre como esses 

discursos transportados para diferentes contextos são, por vezes, transformados, tornando-se 

verdades vazias e que acabam por circular em escala mundial, de modo que, de tempos em 

tempos, promovem mudanças nas políticas educacionais, geralmente ditadas pelas grandes 

organizações econômicas mundiais. São reformas na maioria das vezes impostas como parte 

de um acordo que prevê metas a serem alcançadas em prol de benefícios econômicos a serem 

concedidos. Por isso, a importância de conhecer o discurso original do teórico que 

fundamenta a proposta – que, não raro, é totalmente diferente do que a ele é associado, em 

prol de tais reformas. 

 

1.2 Em Portugal: das exposições anuais do interior das escolas à  

        popularização dos concursos de arte infantil
3
 

                                                 
3
  Parte deste capítulo foi publicado na Revista Matéria-Prima, v. 07, n. 01. jan-abr., 2019, com o título  

   “Exposições escolares em Portugal: A prática na contemporaneidade sob um olhar histórico. ISSN 2182-9756,  

   e ISSN 2182-9829. 
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Nesta seção, penso em como essas mesmas teorias psicopedagógicas e movimentos 

educacionais, anteriormente pincelados em escala mundial, são incorporadas na concepção e 

prática educacional portuguesa. 

Cabe ressaltar que, em Portugal, de 1860 até 1918, predominou o ensino do desenho 

nas escolas liceais, cujos conteúdos focavam um ensino técnico e acadêmico, baseados 

principalmente nas metodologias de Pestalozzi e Froebel. Posteriormente, entre 1918 a 1936, 

foram introduzidos nos planos de ensino os Trabalhos Manuais Educativos, que seriam 

ministrados pelos professores de desenho – ou seja, inicialmente o ensino na área era focado 

em aspectos técnicos, acadêmicos e de trabalhos manuais, com objetivo de educar a mão do 

trabalhador (ALMEIDA, 1960). 

Tratava-se de uma época em que a Direção Nacional da Educação, atual Ministério da 

Educação, determinava não apenas os conteúdos e materiais ou a organização escolar, mas 

também as disposições mobiliárias e materiais das escolas. Esses aspectos – em especial o 

mobiliário – eram uniformizados, sob a justificativa de que o modo estético com que as salas 

de aula eram organizadas interferiria no bem-estar da criança, associada também a uma 

questão de higiene. Essa organização do espaço determinava a disposição da mesa do 

professor, a localização dos mapas geográficos, onde os materiais educativos e os trabalhos 

dos estudantes poderiam ser expostos e guardados, conforme trecho de recomendações da 

época: 

Quadros educativos e decorativos – conhecida, como é, a conveniência 

estética e educativa de adornar a escola por meios de quadros morais, 

históricos e artísticos, que despertem e estimulem nas crianças o 

desenvolvimento das virtudes morais, cívicas, os sentimentos afectivos, o 

amor ao trabalho, o horror aos vícios e a compreensão da beleza, não deve 

esquecer-se que as respectivas molduras deverão ser simples e lisas, o que 

não exclui a elegância e facilita a limpeza (CABRAL, 1921, p.138-139). 

A preocupação com a limpeza e asseio são esclarecidas por Popkewitz (2010) quando 

este alerta o quanto as ciências eram ressaltadas, no início do século, nas políticas escolares, 

metaforizando discursos médicos sob a justificativa de uma preocupação para com o bem-

estar moral da criança. Nesse sentido, através das escolas, as famílias mais pobres também 

incorporariam tais práticas, prevenindo doenças; incorporariam, de maneira geral, hábitos da 

sociedade burguesa. 

Na época, de forma ritualística ao final de cada ano letivo, eram montadas exposições 

escolares, abertas à comunidade, para as quais cada turma realizava um planejamento estético 

ao professor da turma antes de sua execução. O empenho de cada turma era motivo de 
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avaliação durante a exposição, por uma banca de avaliadores exteriores à escola, que tinham 

por intuito atribuir menções honrosas ou de premiação aos melhores trabalhos expostos e de 

decorações das salas. Essas exposições eram resultantes de trabalhos de diferentes disciplinas 

escolares e eram muito populares nas escolas ao final de cada ano letivo. Isso não impede que 

Vasconcelos (1925; 1930) tenha tecido críticas sobre tais práticas na Revista Escolar da época, 

alertando que a finalidade das exposições havia sido deturpada, ou seja, que aquilo que as 

norteava era simplesmente atrair visitantes às escolas e mostrar o excelente trabalho por ela 

realizado. Isso criava uma fantasia, já que só eram exibidos os melhores trabalhos e dos 

melhores alunos, sendo alguns realizados apenas para a exposição, até em atividades alheias 

às atividades escolares. As exposições, portanto, nem sempre condiziam com a realidade 

vivenciada no interior das escolas, sendo, por vezes, a manipulação de um processo. 

Ainda para Vasconcelos (1925, p. 199) “urge, pois, fazer regressar as exposições o 

bom caminho e restituí-las “ad integrum” à função que lhes compete, função que deve ter um 

alcance educativo. Vasconcelos (1925) ressaltou que a “solução” seria expor todos os 

trabalhos, excluindo os que fugissem do objetivo da exposição ou que de alguma forma 

haviam sido manipulados. Propôs, também, que a exposição fosse um espaço de 

aprendizagem, atribuindo aos alunos responsabilidades sobre a escolha do material, local, 

organização e até do destino dos trabalhos, de maneira que a exposição também fosse uma 

atividade do processo educativo. 

A organização do espaço escolar e seus adornos por materiais didáticos e decorativos 

produzidos pelos alunos ganha impulso com a divulgação do método Decroly, pois “dá-se à 

criança a noção de que estas paredes lhe pertencem e que tem o direito de as ornar a seu belo 

prazer [...], como os povos primitivos de outrora utilizavam os rochedos para conservar a 

memória dos seus feitos importantes” (VASCONCELOS et al., 1926, p. 213). Enfatiza-se que 

o professor deveria orientar essa ornamentação de acordo com seu gosto, e que a decoração 

das paredes por produções infantis é: 

Um meio muito prático de encontrar a utilização das produções infantis 

originais e de guarnecer os locais com quadros e objetos que correspondam 

verdadeiramente, como gôsto, à idade dos alunos, favorecendo ao mesmo 

tempo a evolução de sentimentos importantes, o amor próprio e o prazer de 

produzir coisas belas e úteis (VASCONCELOS et al., 1926, p. 214). 

Ou seja, tais práticas eram justificadas pelas palavras-chaves: utilidade, amor e beleza. 

Não são apenas práticas ou opiniões em revistas, mas também determinações explicitadas nos 

Programas, como pelo Programa de Ensino Primário Elementar, em vigor pelo decreto 

n.°14.417, Portaria n.°5.060 de 12 de outubro de 1927. No que concernia ao “Desenho, 
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geometria e trabalhos manuais”, as instruções orientavam que os trabalhos não deveriam ser 

realizados visando uma exposição, porém, quando fossem expostos, deveriam seguir alguns 

parâmetros na apresentação: 

Nenhuns trabalhos devem realizar-se visando a organização de exposições 

escolares. Nestas devem apresentar-se devidamente seriados todos os 

trabalhos de cada aluno, o que permitirá avaliar a acção da escola no seu 

desenvolvimento. Não devem, porém, conservar-se apenas os trabalhos 

feitos por cada aluno, em cada ano, mas reunir todos os executados pelo 

mesmo durante toda a sua frequência da escola primária elementar, 

constituindo-se com eles um precioso elemento de apreciação, não só do seu 

desenvolvimento, como das suas faculdades: um trabalho isolado, por muito 

perfeito que seja, não tem significado; só uma série extensa permite a 

formação legítima de uma opinião. O conjunto de todos os trabalhos que 

possam facilmente conservar-se deve ser presente ao júri que examinar cada 

aluno, não sendo por este classificado, mas sim observado como útil 

esclarecimento (PORTUGAL, 1927, p. 391-392). 

Outro trecho que chama a atenção nessa mesma instrução é: “de cada conjunto de 

trabalho o professor selecionará os que deverão ficar fazendo parte do material didáctico e do 

arquivo da inspecção escolar, entregando-se aos alunos todos os outros” (PORTUGAL, 1927, 

p. 403). Isso significa que, além de função decorativa das salas de aulas, os melhores 

trabalhos também serviriam de modelo para a produção dos demais alunos, ressaltando os 

resultados esperados e mostrando aos estudantes que, como outro estudante conseguiu fazê-lo, 

para eles também seria possível. Nesse movimento de implantação da Nova Escola Pública, 

Luzuriaga (1929, p. 11) ressalta que “a ordem e a regularidade constituem o ponto de partida; 

os trabalhos artísticos dos alunos devem contribuir para o embelezamento da escola; a 

contemplação e a leitura das obras primas, artísticas e literárias, contribuem para a formação 

do sentimento estético”. 

Além da preocupação com o embelezamento das escolas e a prática das exposições 

escolares, popularizavam-se os estudos de viés psicológico a partir dos desenhos das crianças. 

Vasconcelos (1930), na Revista Escolar, informa aos leitores algumas dessas pesquisas no 

âmbito de análise do grafismo infantil, analisadas sob teorias psicológicas. Arquimedes dos 

Santos, renomado autor português, relembra três dos objetivos que a Liga Internacional para a 

Educação Nova impôs em 1921, no Congresso de Calais: 

- Respeitar a individualidade da criança; - Assentar os estudos sobre os 

interesses espontâneos do educando; - Substituir a emulação egoísta pela 

cooperação, que ensine a criança a pôr a própria individualidade ao serviço 

da sociedade (SANTOS, 1977, p. 70). 
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Santos (1977, p.62) acrescenta que “a linha de criatividade livre, é sancionada pela 

Escola Nova, numa compreensão psicopedagógica, onde a visão de Arte se afasta da clássica 

beleza formal”. 

Em 1930, Oudinot escreve críticas ainda mais ferozes que Vasconcelos sobre as 

exposições escolares em Portugal. Para si “são, como foram sempre, nas escolas do meu país, 

um embuste grosseiro que o nosso espírito aceita, por comodismo, por negligência e... por 

falta de moral profissional” (OUDINOT, 1930, p. 566-567).  O mesmo explica seu 

posicionamento considerando que se sabe, mas finge-se não saber que “a maioria dos 

trabalhos expostos não são executados pelos alunos – estes limitam-se a fazer cópias ou 

imitações absurdas das estampas ou do natural, rabiscos, logo inteiramente modificados pela 

borracha do professor”. Quando na função de coordenador de um agrupamento, Oudinot 

resolveu quebrar com a tradicional escolha dos professores na exposição de trabalhos de 

encerramento de ano letivo. Estes decidiam quais trabalhos dos alunos seriam expostos, 

geralmente optando pelos resultantes das provas de exames, sendo que muitos “mestres aflitos, 

[...] pediram para que as provas de seus alunos não fossem expostas, em virtude dos trabalhos 

não serem de molde a honrar a competência dos seus professores” (OUDINOT, 1930, p. 568). 

Isso evidencia que os professores queriam apenas expostos trabalhos de estudantes que 

refletissem seus padrões estéticos pessoais e que, de alguma forma, mostrassem à comunidade 

o quanto eles próprios eram competentes em sua profissão, evitando julgamentos externos. 

Foi-nos permitido conhecer em seu pormenor uma dessas exposições escolares por 

meio do relato do reitor e de alguns professores de turma do Liceu Normal de Lisboa Pedro 

Nunes publicado no Boletim da Escola. É relatado que a exposição já ocorria 

ininterruptamente nos últimos 20 anos, sendo realizadas no mês de junho, e que eram 

“realizadas nas salas de cada turma, onde em algumas os trabalhos são selecionados, em 

outras não, mas os trabalhos ficam expostos nas carteiras de cada aluno, onde cada turma 

ornamenta sobriamente a sua sala (parte colectiva) [...] a regulamento dessa exposição” 

(OLIVEIRA, 1932, p. 22). Cada professor ainda relata o desempenho das turmas sob sua 

responsabilidade, tal como algumas reações suscitadas nessa relação de visitantes e estudantes. 

Em um primeiro momento, as reações foram positivas, possivelmente porque foram 

selecionados os trabalhos que seriam de agrado do público, “tendo os alunos recebido um 

formidável estímulo com as palavras de louvor e de incitamento que os visitantes lhe dirigiam 

(FIGUEIREDO, 1935, p. 18). Já em outra turma: 

Não houve a preocupação de seleccionar trabalhos, tendo sidos expostos os 

bons e maus, realizados nas aulas durante o ano lectivo, fâcto este que 
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desagradou a alguns dos visitantes que só apreciam as exposições pelo seu 

aspecto exterior, como se elas constituíssem um certâme de bons trabalhos 

artísticos e não um meio de chamar à escola a família dos alunos 

(VICENTE, 1935, p. 33). 

A partir da ditadura, “as instrucções da circular A, de 29 de junho de 1934, [...] 

puseram em evidência a importância do arranjo da escola, sob o tríplice aspecto da ordem, da 

razão e da estética” (VASCONCELOS et al., 1934, p. 440). Nesse sentido, foi estabelecido: 

“os frisos, desenhos ou outros elementos de decoração das salas de aula devem ser 

periodicamente renovados” (DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO, 1934, p. 443). A instrução 

ainda menciona a importância das cores e a sensação que elas proporcionam, ressaltando que 

“os murais têm como único fim educar o sentimento estético [...] e devem atingir dois 

objetivos principais: 1º tornar a escola acolhedora e funcional; 2º Torná-la acolhedora e 

estética” (VASCONCELOS et al., 1934, p. 441). Além dessas observações, há instruções 

específicas que orientam as exposições escolares, cuja justificativa é aumentar o rendimento 

das mesmas, tendo como fim “revelar a escola, tornar público o espírito da educação e as 

atividades lectivas ordinárias, com os seus resultados de progressão e rendimento” 

(VASCONCELOS et al., 1934, p. 442). 

As exposições escolares são classificadas em dois tipos, chamados de A e B. Tomo, 

aqui, a liberdade de renomeá-los de “Exposições de Estudantes” e de “Relato de Experiências 

Docentes”. A instrução apresenta o primeiro tipo de exposição como uma reunião e 

apresentação dos trabalhos de uma classe, de um grupo ou de uma escola executados durante 

o período letivo e pontua que não é obrigatória a apresentação de todos os trabalhos 

produzidos naquele período, de forma que pode haver uma seleção. A instrução é mais 

incisiva quando alerta que “não se devem amontoar os trabalhos, nem se deve dar-lhes 

disposição caprichosas que dificultem a observação” (VASCONCELOS et al., 1934, p.443), 

pois o público deve impressionar-se pela “graça e boa ordem” (VASCONCELOS et al., 1934, 

p.443). Sobre a organização, sugere-se que, preferencialmente, seja realizada na própria 

escola em que os trabalhos foram organizados e cujo “plano geral da exposição deve ser 

elaborado pelo professor ou conjuntamente pelo professor e pelos alunos” (VASCONCELOS 

et al., 1934, p. 443). O segundo, chamado de “Relato de experiências docentes” seria 

realizado em reuniões de docentes ou nos agrupamentos, momento para os professores 

partilharem com colegas experiências de ensino bem sucedidas em sala de aula, expondo uma 

sequência didática com materiais de apoio desenvolvidos para as aulas e trabalhos de 

estudantes para demonstração. 
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A reforma de 1947 e 1948, assinada pelo Governo no Decreto-Lei n° 36 507, de 17 de 

setembro de 1947, reformou o ensino liceal, e o Decreto n° 36 508 estabelece seu novo 

estatuto. Esse decreto trouxe ao 1°ciclo o método do “desenho livre”, baseado na nova 

didática do desenho, cujo princípio é a livre expressão dos alunos. “A este método deu-se o 

nome de Franz Cizek [...] por ter sido ele quem primeiro o pôs em prática com dilatada 

eficiência” (ALMEIDA, 1960, p. 55). Essa proposição teve sua primeira grande apresentação 

em junho de 1947, em Conferência realizada na Escola de Artes Decorativas António Arroio, 

durante a Exposição Internacional de Desenhos de Crianças promovido pela Union des Arts 

Plastiques e organizada pelo Ministério da Educação Nacional (MAGALHÃES, 1960, p. 397). 

Essa reforma foi inspirada em métodos e livros britânicos, principalmente pelo livro Child Art 

de Viola, que propagou os métodos de Cizek.  

 Alguns países, após a segunda guerra mundial, unem-se pela criação da UNESCO, 

que tem por princípio desenvolver relações internacionais, discussões e metas entre os países 

participantes. Uma das ações dirige-se à educação e tem por princípio combater o 

analfabetismo, mas se expande às demais áreas educacionais, criando grupos extensivos como 

o INSEA (Internacional Society of Edcuation Throught Art), em 1954, focado no ensino das 

artes. 

“A acção da UNESCO, por meio de publicações e recomendações dirigidas aos 

estados, muito contribui, a partir de 1947, por fomentar a educação através da Arte” 

(ALMEIDA, 1960, p. 62). Em Portugal, reformas no ensino do desenho incitam, nesse 

contexto, a livre expressão infantil e apreciação estética. Mais adiante, em 1957, a INSEA
4
 , 

em seu relatório de Conferência, indica que as atividades de desenho livre na escola não 

deveriam ter menos de duas horas por semana (MAGALHÃES, 1960, p. 400). 

Logo após a reforma, Magalhães (1950) publica orientações direcionadas aos 

professores sobre como deveria ser “O primeiro ano de desenho e de trabalhos Manuais 

Educativos do Ciclo Preparatório”, visto que a Lei institui o desenho livre.  Direcionado aos 

professores de desenho, o Boletim tem por base estudos psicológicos e de análise do grafismo 

infantil, nos quais se considera que o professor deveria identificar a partir dos desenhos as 

etapas de desenvolvimento em que o aluno se encontrava para que sua atuação fosse mais 

eficiente. O Boletim é ilustrado por desenhos de crianças portuguesas, seguidos por análises 

de seus pormenores (tamanho das imagens, elementos dos desenhos, composição etc.). Esse 

material seria analisado, tendo como referência teórica os estudos de Decroly, Goodenough, 

                                                 
4
  The International Society for Education Through Art (InSEA) é uma organização não governamental e  

     parceira oficial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 
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Luquet, Ballard, Rabello, Rouma, Bühler, Binet-Simon, Rorschach, Richardson e Piaget – 

sendo que a ênfase maior se dava na análise de Decroly. Os professores, portanto, ao analisar 

os desenhos das crianças, adentrariam na área da psicologia. 

Almeida, alguns anos depois, realiza essa análise de desenhos de crianças portuguesas 

a partir de provas de aferição, referidas na Circular n.2359, de 27 de maio de 1964, da 

Direcção-Geral do Ensino Liceal. O objetivo de análise das provas era dar indicativos sobre a 

expressão gráfica da criança portuguesa entre os 10 e 12 anos. A prova dita “desenho livre” 

consistia na ilustração de “uma pequena história, em que, principalmente, se fazia referência a 

uma menina que dava um brinquedo a um menino pobre, num jardim com algumas árvores e 

muitas flores” (ALMEIDA, 1965, p. 98). As provas foram analisadas seguindo as teorias de 

Merleau-Ponty, Lowenfeld, Minkowska, Piaget, Luquet, Boussin-Lerouy, Bernard Berenson e 

Karl Koch. Os resultados apontaram que a diferença nos aspectos gráficos e formais entre 

raparigas e rapazes é quase imperceptível, exceto por alguns casos nos quais é possível 

adivinhar pelo aspecto mais decorativo e traço mais fino os desenhos das raparigas. As provas 

foram classificadas por estágio de desenvolvimento e somente 9% (nove por cento) 

apresentaram um desvio do esperado. Por fim, o resultado ressaltava a importância do ensino 

do desenho em Portugal, e como essa atuação estava gerando resultados positivos. 

As exposições de “arte infantil” em Portugal iniciam-se na década de 50, mas se 

popularizam na década de 60.  Em consequência, frequentemente autores como Almeida e 

Calvet de Magalhães eram convidados para integrarem a comissão do júri, visto que eram 

nomes de referência em Portugal por publicarem material para o ensino do desenho sob as 

perspectivas psicopedagógicas. Os demais integrantes dos juris que compunham os concursos 

e exposições eram artistas plásticos conhecidos na época.   

Na Exposição de Arte Infantil organizada em 1954, sob patrocínio do Ateneu 

Comercial do Porto, Magalhães – coordenador do júri e dos nomes citados anteriormente – ele 

explica qual havia sido o critério de seleção dos trabalhos de um dos concursos de “arte 

infantil”: “a selecção não foi feita sobre a técnica das produções, mas sobre as que reuniam 

melhores características, expressivas e firmes, e definiam melhor a psicologia e a 

sensibilidade infantil” (MAGALHÃES, 1954, p. 05). Esse nos parece um complexo e 

subjetivo critério de seleção, até mesmo para aqueles que dominam as especificidades do 

desenho e da psicologia. 

Magalhães, em outro momento, também pondera a dificuldade em definir “arte 

infantil”: 
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Chamamos-lhe “Arte infantil" mas não sabemos até que ponto a obra que sai das 

mãos da criança teve a intenção de ser arte. Cremos com Luquet que, em primeiro 

lugar, "l'enfant dessine s'amuser". Mas também desenha para exprimir os seus 

pensamentos e desejos, e desenha muitas vezes para fazer "uma coisa bonita". Por 

isso procura aprovação e aplausos. Só ela sabe explicar o que fez, embora nem 

sempre saiba por que o fez; mas precisa de repartir com alguém a alegria da 

realização” (MAGALHÃES apud MAGALHÃES; GOMES, 1954,  p. 5). 

Almeida (1968) relata que integrar o júri e ter que selecionar alguns trabalhos foi uma 

tarefa desconfortável, vislumbrando que, possivelmente, no futuro, se a pedagogia mudasse, 

ele poderia ser condenado por fazer parte desses juris e incentivar a competição entre as 

crianças. Assim como Magalhães, Almeida também relata como foi a escolha: 

Sem perder o sentido das convenções e da responsabilidade, o júri decidiu-se 

por escolher, com observação atenta, os desenhos que pareceram mais úteis 

para que o resultado do concurso se transformasse numa lição. A exposição 

que resultou deste concurso foi determinada, antes de mais, pela obrigação 

de dar um exemplo de trabalhos mais verdadeiros e formativos, dentro dos 

níveis estabelecidos. O Júri afastou-se igualmente dos esquemas gráficos 

subdesenvolvidos e dos que denunciavam concepções presas a receitas 

fixadas nas páginas dos livros, em bilhetes postais ou em catálogos. Foram 

distinguidos os trabalhos reveladores de um espírito confiante na sua 

criatividade e feliz de viver a sua criação. Menos se consideraram os 

testemunhos de uma habilidade que se deixou totalmente prender por 

estereotipias sociais (ALMEIDA, 1968, p. --). 

Na década de 60, surge uma preocupação maior com a questão estética no ensino do 

desenho nas escolas liceais influenciada por Herbert Read. As escolas deveriam dispor de 

salas adaptadas para o ensino do desenho e material didático adequado – incluindo 

reproduções de imagens de arte, principalmente de obras portuguesas – já que receberia as 

exposições em seu interior. “O espaço destinado a exposição devia ser de tal modo articulado 

que permitisse, em certas ocasiões, o acesso fácil do exterior, sem que, no entanto, os 

visitantes devassem a zona de trabalho” (ALMEIDA, 1968, p. 59).  

Em defesa das teorias psicológicas na educação, Almeida (1961, p. 32) ressalta que “a 

evolução natural das correntes estéticas” colocou “a arte infantil no seu devido lugar: a 

escola”. Almeida (1961) discursa sobre as diferenças entre a “arte infantil” e arte adulta, 

apontando que a criança apenas desenha o que já viu, o que já conhece, e o faz de forma 

inconsciente, limitando-se ao seu desenvolvimento psicofisiológico; o adulto, por sua vez, 

pinta de forma consciente e procura o desconhecido. “A criança não é um artista, é 

simplesmente criança. Mas isto em nada tira valor educativo à prática da sua expressão 

gráfica [...] mas nunca será obra de arte, resultante do acto deliberado de querer fazer arte” 

(ALMEIDA, 1965, p. 96). O autor considera, também, que 

o artista leva tempo a fazer-se, a <<encontrar-se>>, ele parte da forma-de-

ver já encontrada para a sua, que tem de conseguir, e isto nunca é um 
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caminho fácil, nem rápido. Na infância a criança tem uma <<solução 

gráfica>> que não é copiada nem é pessoal. Por isso tem um comportamento 

de artista, mas não é artista (ALMEIDA, 1971, p. 108). 

Em “Notas para uma Didáctica do Desenho livre”, Almeida (1965, p. 71) enfatiza a 

importância da “exibição” – conforme nomeado pelo autor –, recomendando que “na 

impossibilidade de cada criança ter um trabalho exposto deve procurar-se um critério nada 

chocante [...] coisa da maior importância, devem os alunos contribuir para o critério de 

seleção”. Para Herbert Read (apud ALMEIDA, 1965, p. 71), “uma exibição de obras de 

crianças é algo que devem fazer as próprias crianças, pois podem aprender assim como 

equilibrar formas e tamanhos de papel num espaço”. 

As exposições popularizaram-se em Portugal tanto no interior das escolas como em 

espaços expositivos já consagrados, ou até em outros locais que se adaptaram para recebe-las, 

como clubes, cassinos e Sociedades Empresariais. As temáticas das exposições e concursos 

eram as mais diversas: desde a cidade ou o país sob a perspectiva das crianças, meios de 

transporte, pesca, temáticas relacionadas à própria infância como seus brinquedos ou temas 

relacionados aos patrocinadores dos concursos (geralmente empresas ou associações). Em 

algumas dessas exposições, as crianças recebiam premiações; em outras, apenas menções 

honrosas pela participação; mas, na maioria dos catálogos ainda disponíveis para consulta, 

chamou-me a atenção que as crianças estavam dispostas sempre ao lado de seu nome, 

colocação no concurso e identificadas de acordo com as que escolas frequentavam, o que 

significa que estas eram co-participantes destes concursos e estimulavam em seu interior a 

participação em massa – o que, por sua vez, lhes rendia alguma publicidade. 

Certo é que o público dessas exposições era garantido, caso contrário elas não teriam 

se popularizado e recebido patrocínio para realização. Pelo registro que encontrei em 

Magalhães e Gomes (1954), a primeira exposição de desenhos infantis em Portugal era de 

crianças da Tchecoslováquia e foi organizada pela Direção Geral de Ensino Técnico, em 

1934, no Liceu Normal de Lisboa. 

Já na década de 70, amplia-se, com a influência de John Dewey, pedagogo americano, 

o papel da criação nas atividades escolares. Almeida (1968, p. 18) corrobora com os estudos 

de Wolfang Metzger, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de Munster, que 

concluiu que “a obra plástica de uma criança é coisa sem importância para outra criança. 

Perdoem-nos, mas só há uma conclusão a tirar: ilustrar livros infantis com desenhos de 

crianças é um encanto para os adultos, assim como de igual modo decorar as paredes da 

escola”. Ou seja, “o modismo” das exposições infantis em Portugal na década de 60 não 
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sobrevive na década de 70 e perde seu encantamento, não sendo encontrado mais registros da 

realização das mesmas nesse período. Foram retomadas de forma esporádica apenas na 

década 80, em Lisboa.   

Os resquícios que se mantiveram das exposições infantis são de exposições agora 

resultantes de concursos de desenhos, promovidos por empresas e fundações. As temáticas 

geralmente estão vinculadas a temas em voga no momento, relacionados à preservação do 

meio ambiente, diversidade ou direitos humanos. Outro modelo de exposição com trabalhos 

realizados pelas crianças são as resultantes de projetos entre escolas e museus, como o caso 

das exposições que acompanhamos e discutimos a partir dessa investigação. Essas se 

apresentam em uma configuração diferente das apresentadas até este momento no resgate 

histórico. 

Abre-se, aqui, um adendo para reflexão. Percebe-se, historicamente, uma proximidade 

e parceria entre escolas e instituições que patrocinavam e promoviam eventos de exposição. 

Nesse sentido, a escola tem se afastado de instituições externas, perdendo parcerias ao longo 

das últimas décadas. Tal afastamento pode ter como causa motivos diversos: desde a mudança 

de concepção do ensino da arte e de como o desenho da criança é visto e analisado – já que o 

ensino passa a ser direcionado ao ensino da gramática visual ou da história da arte, que 

abordarei no capítulo 2; bem como a proibição de veiculação de propagandas e marcas nas 

escolas, que perderiam, portanto, a configuração de marketing gratuito, que eram os 

patrocinadores habituais das exposições infantis. 

 

1.3 Brasil: teorias psicopedagógicas e a livre expressão
5
 

 

Diante do exposto, adentro nesta seção sobre como algumas influências de eventos e 

teorias mencionadas nas secções anteriores influenciaram o ensino da arte no Brasil, visto 

que, conforme já explano na secção “Meus olhares”, minha vida profissional e acadêmica foi 

“moldada” sob essas teorias e práticas, permitindo, portanto, um olhar diferenciado de como 

essas teorias foram incorporadas em diferentes países – no caso, Brasil e Portugal, que são 

geograficamente distantes, mas possuem a mesma língua e histórias que se cruzam. Amparo-

me também nas palavras da arte-educadora brasileira Barbosa quando cita a importância de 

conhecer o passado: 

                                                 
5
  Parte deste capítulo foi publicado na Revista Educação, Artes e Inclusão, V. 14, n. 03. Jul-Set., 2018, com o  

    título “Representações Históricas e Investigações sobre as Exposições de Arte Escolar. ISSN 1984-3178. 
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a falta de conhecimento sobre o passado está levando os arte-educadores 

brasileiros a valorizarem excessivamente o “novo”. Tudo o que é 

considerado novidade é adotado entusiasticamente. (...) Novos objetivos tem 

sido propostos sem a necessária renovação, continuando-se a usar 

irrefletidamente métodos relacionados com objetivos formulados por 

períodos culturais anteriores e vice-versa (BARBOSA, 2015a, p. 35). 

Desse modo, não basta apenas termos como foco as exposições escolares na 

contemporaneidade, sem considerar o passado e compreender como estas práticas foram 

construídas.  

Primeiramente, retomo o conceito de Popkewitz já abordado na primeira secção deste 

capítulo. O termo “estrangeiro indígena” (tradução nossa), utilizado para traduzir uma teoria 

ou fundamentação teórica, pode ser facilmente compreendido por analogia ao que ocorreu 

com a própria história do Brasil: o chamado “cunhadismo”, termo utilizado pelos indígenas 

para designar estranhos incorporados à tribo. Na época da colonização, era comum que os 

primeiros estrangeiros, como forma de se incorporarem às tribos, casassem-se com as índias 

e, assim, automaticamente, seguindo as tradições indígenas, todos os homens da tribo 

tornavam-se seus cunhados. A partir daí, o estrangeiro era incluído na tribo e ganhava a 

confiança dos indígenas, que o inseriam nas suas tradições. Foi assim que os estrangeiros 

conseguiram mão de obra para exploração das novas terras, pois lograram o trabalho dos 

índios para si de forma colaborativa, explorando Pau-Brasil para venda. Foi a forma mais 

rápida dos estrangeiros de conseguirem colaboração dos indígenas na exploração dos recursos 

naturais da nova terra. Dessas relações, nasceram os “novos brasileiros”: que não eram 

reconhecidos pelos próprios pais, já que estes não os viam como “brancos e civilizados”, mas 

também não queriam ser indígenas, mas sim “europeus”, como seus pais. Trata-se de uma 

geração, portanto, que vivenciou uma crise identitária (RIBEIRO, 2006). 

As relações que ocorriam no movimento do “cunhadismo” e do chamado estrangeiro 

indígena (tradução nossa) ocorrem também na educação, para a qual novas teorias são 

apresentadas e incorporadas às já existentes. Isso é o que acontece inclusive com as pesquisas 

educacionais, nas quais há um ciclo vicioso de incorporação de teorias: um teórico não é 

incorporado somente com suas teorias, mas parte de sua teoria é incorporada a algo já 

existente. Assim, no Brasil, o ensino da arte foi trazendo para seu discurso várias teorias 

educacionais, entre as quais, por muito tempo, predominou a teoria da livre-expressão infantil, 

segundo a qual o adulto deveria exercer a menor influência possível, e as crianças, elevadas 

ao status de artistas. Além disso, ainda predomina a cópia e incorporação de práticas vigentes 

em determinados países, especialmente os localizados na Europa e na América do Norte como 

exemplos a serem seguidos, não somente na educação, mas também em demais aspectos 
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como expressões linguísticas, moda, cinema, entre outros. Não cabe aqui aprofundar a relação 

entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos, mas vale ressaltar como algumas teorias e 

práticas educacionais tornam-se rapidamente modelos a serem seguidos.  

No Brasil, ocorreu um movimento, semelhante ao panorama mundial, de exaltação às 

expressões infantis, que encontrou amparo nas teorias psicopedagógicas e foi decorrente, 

principalmente, do “[...] interesse de artistas, críticos e educadores pela considerada expressão 

espontânea ou livre, da produção gráfica e plástica infantil, associada àquela identificada a 

dois outros grupos, os ‘primitivos’ e os ‘loucos’ (BREDARIOLLI, 2013, p. 01). 

A Escola Normal de São Paulo, que formava professores para as séries iniciais, em 

1941 recebeu o médico italiano Ugo Pizolli, especialista em estudos psicopedagógicos, como 

uma tentativa de aproximar a instituição e o Estado de São Paulo aos modelos estrangeiros, 

que ressaltavam as expressões infantis e as teorias psicopedagógicas. A partir daí, foram 

desenvolvidos diversos estudos e artigos sobre grafismo infantil, com a instalação do 

laboratório na referida instituição (BREDARIOLLI, 2013). 

Ao passo que, nas instituições de formação de professores, as teorias psicopedagógicas 

floresciam, nos espaços expositivos do circuito artístico, dois artistas de renome da arte 

modernista brasileira, Flávio de Carvalho e Anita Malfatti, que haviam retornado de estudos 

na Europa e provavelmente tiveram contato com as teorias da livre expressão, organizaram 

exposições de trabalhos resultantes desse método. Em uma das suas exposições, em 1917, 

Malfatti expôs trabalhos realizados por crianças lado a lado com suas obras, ou seja, 

conferindo a essas o mesmo status de artista. 

Já Carvalho, juntamente com o psiquiatra Osório César, em 1933, organizou uma 

exposição de desenhos de crianças e de internos do hospital psiquiátrico de Juqueri, situado 

em Franco da Rocha, antigo município de Juqueri, em São Paulo. Os discursos elogiavam o 

trabalho artístico espontâneo em detrimento de expressões artísticas acadêmicas, o que 

reforçava a ideia de que os adultos não deveriam interferir no desenvolvimento artístico das 

crianças (BREDARIOLLI, 2013). 

Nesse contexto, as “Exposições e coleções de Arte infantil foram argumentos que 

ajudaram a fazer o público entender e aceitar a arte ‘espontaneamente’ construída dos artistas 

expressionistas” (BARBOSA, 2015b, p.5683). 

Nesse intervalo, entre a exposição de Malfatti e Carvalho, Barbosa (2015b) relata, por 

resgate de diversos jornais da época, o registro, em 1928, de uma exposição de “arte” – noção 

que será ainda problematizada por este trabalho, considerando o recorte proposto – de 

crianças japonesas. Conforme a autora, a exposição e sua divulgação eram acompanhadas por 
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uma carta com mensagens de paz e amizade, o que era comum no período entre a I e II Guerra 

Mundial (BARBOSA, 2015b). 

Osinski (2010a; 2010b; 2014), uma das investigadoras brasileiras de destaque no que 

se refere às exposições de “arte infantil”, especialmente no Estado do Paraná, ressalta que, no 

Brasil, entre 1940 e 1960, 

a arte infantil passou a despertar o interesse da Unesco por representar a 

possibilidade de integração e fraternidade entre os povos e o desejo da 

construção de um novo homem. Essas exposições atuaram como vitrines 

para os diversos discursos que justificaram a importância da arte infantil, 

envolvendo, no contexto brasileiro, desde órgãos governamentais até jornais 

de circulação nacional e empresas privadas. Ao mesmo tempo em que 

pretendiam a inculcação de uma conduta educacional baseada na liberdade 

irrestrita do espírito criador infantil, esses discursos censuravam temas 

considerados impróprios, como a violência e as guerras, assim como 

qualquer orientação que segue um padrão estético pré-definido (sic) 

(OSINSKI, 2010a, p. 269). 

No final de 1941 e início de 1942, uma exposição de desenhos de crianças inglesas 

organizada por Herbert Read, com 200 trabalhos, passou nas cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. No Rio de Janeiro, a exposição realizou-se no Museu de 

Belas Artes e foi notícia em vários jornais da época. Já em São Paulo, não foi tão divulgada 

na imprensa, mas teve grande adesão de público, com 1734 visitantes. Em Belo Horizonte, a 

exposição ocorreu na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (BARBOSA, 2015b). De 

acordo com os contributos de Osinski, a passagem dessa exposição em Curitiba (Paraná), em 

1942, serviu de estratégia de afirmação da importância da arte na educação e no 

desenvolvimento da personalidade da criança, sendo que, para os organizadores, o confronto 

entre os espectadores e os desenhos e pinturas de crianças promovia a arte como uma 

atividade de poder transformador, capaz de contribuir para a formação de um ser humano 

melhor. 

Como continuidade e consequência dessa influência, em 1943 foi montada a primeira 

exposição de Desenho Infantil e Juvenil, em Curitiba, cujo projeto era justificado por carácter 

científico, baseado em pesquisas sobre o desenho infantil, realizadas na área da psicologia por 

Luquet, Rouma e Rabello, assim como nas conclusões do Congresso de Ensino de Desenho 

de Paris de 1937. No entanto, a instituição de concursos e os métodos seletivos adotados, 

inevitavelmente entravam em contradição com as ideias professadas, fazendo crer que, muitas 

vezes, os parâmetros que prevaleciam expressavam menos a liberdade infantil e mais a 

maneira de ver dos adultos a respeito dessa liberdade (OSINSKY, 2010b; 2014). 
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Em 1948, influenciadas por ideias propagadas nos EUA e Europa, surgiram, no Brasil, 

as Escolinhas de Arte, idealizadas por Augusto Rodrigues. O “objetivo mais difundido da 

Arte/Educação passou a ser [...] o desenvolvimento da capacidade criadora” (BARBOSA, 

1979, p. 46). O movimento propagava um ensino da livre expressão, no qual eram ensinadas 

técnicas artísticas e permitido que a partir dessas as crianças se expressassem livremente. 

Apesar de acontecer em espaços de ensino informais e de não modificar a estrutura curricular 

das escolas formais, essa proposta acabou por influenciar professores que atuavam no ensino 

formal. Esclarecemos que, até então, não havia cursos para formação de professores nessa 

área e que muitos eram formados ou instruídos pelas Escolinhas de arte. 

De acordo com Barbosa (1979), alguns professores de artes, dominados pela teoria da 

arte como emoção, enfatizaram a espontaneidade da expressão das crianças como único meio 

de formar o observador de arte, tentando protegê-las da contaminação da arte adulta e 

preservar a inocência estética e artística das crianças. A concepção da livre expressão na 

educação “levou à idéia (sic) de que a Arte na educação tem como finalidade principal 

permitir que a criança expresse seus sentimentos e a idéia (sic) de que a Arte não é ensinada, 

mas expressada” (BARBOSA, 1979, p. 46). 

A influência exercida pela livre expressão e pelas Escolinhas de arte persistiram, no 

Brasil, até a década de 1980, conforme relato de Barbosa (1991), que iniciava suas palestras 

anunciando a Proposta Triangular, segundo a qual as aulas de educação artística deveriam ser 

baseadas na Leitura de Imagem, História da Arte e Produção. Conforme Barbosa (1991, p. 

22), “a reação contra a palestra foi violenta [...], principalmente no repúdio à idéia (sic) de 

permitir que crianças desenhassem a partir de obras de arte que haviam observado. A maioria 

recusou até a idéia (sic) de mostrar obras de arte a crianças”. 

A própria Metodologia Triangular de Ana Mae Barbosa é uma adaptação ao contexto 

nacional de teorias e propostas já implementadas em outros países – como as mexicanas 

“Escuelas al Aire Libre”, a inglesa “Critical Studies” e a americana “DBAE (Discipline Based 

Art Education)”. “A realidade é que a educação brasileira, tornou-se uma colagem de 

experiências vindas de fora” (BARBOSA, 2015a, p. 41), o que nos remete novamente ao 

conceito de estrangeiro indígena (tradução nossa) de Popkewitz (1999; 2000), segundo o qual 

teorias estrangeiras são incorporadas ao contexto nacional; assim elas foram propagadas no 

Brasil, como se a metodologia triangular de Barbosa, fosse de sua autoria, sem que a maior 

parte dos professores de artes soubessem das teorias que a precederam.  

Quando a disciplina de Educação Artística estava condenada a sair do currículo, na 

década de 90, houve uma grande movimentação política dos professores da área para 
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manutenção da mesma, e as teorias de Barbosa se popularizaram no Brasil pela Lei de 

Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, que a adotaram com nomes similares, tendo como 

proposta maior ênfase na leitura de imagens, fazer artístico e história da arte, em detrimento 

do fazer livre e espontâneo em voga até então. Diante da nova lei e com o intuito que as 

mudanças fossem significativas, a disciplina até então denominada de Educação Artística 

passa a se chamar Artes. 

 

2 A Educação Artística em Portugal e no Brasil na  

     contemporaneidade 

 

Após um breve resgate histórico, cujo foco foram as exposições escolares, este 

capítulo tem por objetivo situar a educação artística na contemporaneidade, de maneira que se 

possa compreender o contexto em que essa investigação se situa tal como seu entorno, no que 

se refere às políticas públicas no campo educacional e cultural.  

Inicialmente, deve ser considerado, com fim de esclarecimento, que a investigação se 

desenvolveu em contexto português; no entanto, em função de minha relação pessoal e 

profissional originária do Brasil – conforme já abordado na Introdução –, não posso deixar de 

mencionar a situação de tal país. São inegáveis as comparações e a percepção de tendências 

que circulam em escala mundial, permitindo-me aqui retomar o conceito de estrangeiro 

indígena (tradução nossa), de Popkewitz (1999; 2000), já explanado na investigação do 

capítulo 1. Esse conceito permite-nos olhar para os diferentes contextos e identificar 

tendências ou ideias, que, parecendo ser específicas desses locais, na verdade correspondem a 

apropriações que circulam e atravessam fronteiras – e que acabam por se naturalizar. 

Não é possível se propor a analisar a educação– e, especificamente da educação 

artística – sem considerar a situação política de um país. São essas políticas que influenciam 

diretamente a estrutura das escolas, a formação dos professores, o espaço que a educação 

artística tem na escola, bem como os incentivos fiscais e programas públicos culturais; ou 

seja, afetam diretamente as instituições, entre as quais estão o museu e a escola.  

Inicio esse capítulo trazendo o contexto brasileiro, seguido do contexto português e 

procuro, por fim, dialogar e traçar paralelos entre ambos. Procurarei realizar uma breve 

retrospectiva das últimas décadas, de modo a compreender o impacto dessas mudanças na 

contemporaneidade.  
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Escrevo a partir de leituras e de estudos realizados durante a minha formação e 

vivências, leis e documentos disponibilizados pelos Ministérios da Educação do Brasil e de 

Portugal, do Conselho Nacional de Educação de Portugal (1998; 2013) e de Recomendações 

da UNESCO (2006) para a educação artística, que abarcam a inserção da educação artística na 

escola e as alterações que a área sofreu ao longo das últimas duas décadas.  Para auxiliar uma 

análise das razões de fatores econômicos que movimentaram a educação, promovendo 

reformas em seu sistema, trago contributos de Dewey (2015) e Motta e Frigotto (2017); em 

especial sobre a retirada da educação artística dos currículos na contemporaneidade, 

comentários de Hernández (2017) e Sternfeld (2017); no resgate da história da educação 

artística no Brasil, os contributos de Barbosa (1979; 1991; 1998; 2003; 2015a; 2015b) e 

Rodrigues (2013); e para a educação artística em Portugal, Reis (2012), Eça (2008) e Augusto 

(2017). 

 

2.1 Brasil 

 

No Brasil, há um movimento político que, desde agosto de 2016, tem gerado uma 

sequência orquestrada de destruição em alguns setores, entre os quais se destaca como alvo o 

campo educacional e cultural. Esse movimento caminha na direção inversa de todas as 

conquistas e expansões que a arte na educação havia conseguido nas últimas décadas. São 

tempos que rememoram a ditadura, e que nos fazem pensar na actualidade que hoje têm as 

palavras de Ana Mae Barbosa, referindo-se ao Golpe Militar de 1964: “as classes 

experimentais foram extintas, professores foram perseguidos e a prática artística em escolas 

públicas ficou restrita ao desenho para ilustrar temas e comemorações festivas, cívicas e 

religiosas” (BARBOSA, 2003, p. 04). 

As conquistas a que me refiro foram já explanadas no final do subcapítulo 1.3, ao qual 

retorno brevemente. No início da década de 90, a arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa 

liderou, pelo país, um movimento de pressão política junto dos parlamentos eleitos, quando 

então se discutia a retirada da educação artística como disciplina do currículo. Nessas 

reuniões, Barbosa defendia a educação artística a partir de uma mudança conceitual e 

metodológica, chamada de Metodologia Triangular, cujo ensino dar-se-ia a partir da história 

da arte. Até então, o ensino artístico, no Brasil, compunha-se de uma mistura entre um pendor 

tecnicista das artes e um outro assente na livre expressão das crianças. Os professores que 

lecionavam na área de educação artística eram formados em cursos específicos para docência, 
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com um perfil de polivalência, cujas ênfases eram dadas nas 04 (quatro) linguagens artísticas: 

música, artes plásticas, dança e teatro. A introdução de um conhecimento contextualizado da 

arte, como o proposto por Ana Mae Barbosa, vem introduzir uma outra visão sobre a 

educação artística, que pretendia retirá-la unicamente da esfera das manualidades e fazê-la 

emergir como uma zona de conhecimento que, na escola, deveria ter um peso igual ao de 

outras matérias curriculares. 

Nesse período, a pressão política realizada por educadores foi bem-sucedida, dando 

início a uma discussão em diferentes esferas da sociedade. Tal discussão alargou-se ao debate 

sobre as políticas públicas em diferentes níveis de ensino (da educação infantil ao Ensino 

Médio) e a inclusão da disciplina como obrigatória na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação). A disciplina, até então chamada de “Educação Artística”, passou a chamar-se 

“Artes” e a ser considerada obrigatória, conforme o seu artigo 26, §2º: “O Ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da Educação Básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1997, p. 30). 

A formação de professores especialistas para lecionar a então denominada disciplina 

de Artes, também foi reformulada, a fim de adequar-se a essa nova realidade. A partir daí, a 

formação, que antes era polivalente, passou a ser de uma única linguagem artística no 

percurso formativo, estruturando-se em disciplinas de cunho didático e artístico, com estágio 

obrigatório, e abrangendo a área que permitirá a prática profissional na educação formal ou 

informal (ateliês, serviços educativos e afins).  

Essas mudanças introduziram a presença obrigatória das artes na escola. Nas séries 

iniciais (ou 1ºciclo), a disciplina poderia ser ministrada pelos professores titulares, formados 

em pedagogia – cuja formação era generalista –, ou por especialistas. Como esse ciclo de 

ensino é mantido pelos municípios ou estados, ficou a critério destes a definição do perfil 

profissional exigido para a disciplina. Desse modo, não houve e não há unanimidade nesse 

nível quanto ao perfil profissional ou carga horária destinada à área artística. Especificamente 

no Estado de Santa Catarina, sul do Brasil (cujo território, em tamanho, é equivalente a 

Portugal), onde lecionei como professora, a disciplina era ministrada por especialistas e 

tinham 2 (duas) aulas semanais em cada turma, com a duração de 45 minutos. Tal situação se 

mantém até à presente data. No ensino fundamental (equivalente em Portugal ao 2º e 3ºciclo), 

a disciplina passou a ser obrigatória, sendo ministrada por professores especialistas. Ficou a 

cargo dos estados e municípios a carga horária semanal, mas estabelecido que seria 

obrigatória em todas as séries – situação que também permanece inalterada. Já no ensino 

médio (equivalente ao secundário em Portugal), a disciplina passou também a ser obrigatória, 
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ficando a critérios dos estados ou do governo federal, as séries que teriam a disciplina e a 

quantidade de aulas que seriam ministradas. 

No campo teórico, toda a alteração na educação artística em prol de uma valorização 

da área, “parece ter sido mais significativa no campo teórico que no prático. Especialmente na 

rede pública de ensino, ainda não existe um lugar adequado para as práticas em artes, o tempo 

de aula é curto, faltam recursos, material didático e o acesso aos bens culturais também é 

limitado” (RODRIGUES, 2013, p. 08). 

As maiores alterações no campo da educação artística motivadas pelas alterações na 

situação política brasileira nos últimos anos deram-se no ensino médio, no qual a disciplina 

era obrigatória e passou a ser facultativa. A chamada “reforma do Ensino Médio”, realizada 

pelo governo entre 2016/2017, direciona essa etapa do ensino para áreas especializadas, com a 

falha justificativa de que os estudantes estarão mais motivados ao optarem por um dos 04 

(quatro) percursos formativos: 

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos 

de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: (Incluído pela 

Lei nº 13.415, de 2017). I - linguagens e suas tecnologias;  II - matemática e 

suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências 

humanas e sociais aplicadas (BRASIL, 1996). 

Não houve qualquer discussão com a sociedade sobre o tema, ou seja, trata-se de uma 

medida que foi imposta. O governo não utilizou como referência estudos que apontassem o 

impacto de tais mudanças ou possíveis benefícios a longo prazo das alterações propostas, 

especialmente com a exclusão da obrigatoriedade de disciplinas como sociologia, filosofia, 

educação, artes e história. As informações divulgadas por propagandas e veiculadas para 

defendê-las nos meios de comunicação, perante à sociedade, apresentavam que, desse modo, 

o estudante optaria por seu processo formativo, dando ênfase à sua área de interesse e 

motivando-o na continuidade dos estudos. Foram citados países como a França, Japão, 

Portugal e Inglaterra, que já utilizam esse sistema.   

Essa reforma tem alinhamento direto com políticas governamentais que visam atender 

de forma imediata demandas de cadeias produtivas e anseios econômicos de grandes 

investidores. Nessa direção, o discurso que sobressai é de que 

a educação, principalmente a educação profissional, é um fator importante 

para a retomada do crescimento econômico, uma vez que o investimento em 

capital humano potencializa a produtividade. Nessa perspectiva, no âmbito 

da educação, seriam aspectos necessários para elevar as condições de 

competitividade do Brasil no mercado internacional (...) a reestruturação do 

currículo, ajustando-o às mudanças no mundo do trabalho, em conformidade 
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com a suposta educação do século XXI (MOTTA e FRIGOTTO, 2017, p. 

357-358). 

O problema ultrapassa essas questões, pois as medidas seguintes, a partir dessa 

reforma, abrem espaço para a prática docente de profissionais que apenas comprovem 

experiência na área, conforme inciso IV, da Lei 13.415/17: 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V do caput do art. 36 (BRASIL, 2017). 

Isso contraria nitidamente a meta 15 do PNE (Plano Nacional de Educação) sobre 

formação de professores, que previa que, até 2015, todos os professores deveriam ter ensino 

superior com habilitação para a docência. No entanto, a meta não foi alcançada e, no referido 

ano, apenas 46,6% possuíam a formação mínima exigida (INEP, 2018). Além de as metas 

estarem aquém de compromissos firmados, ao abrir essa possibilidade, ignoram-se 

documentos oficiais para a educação e políticas públicas a longo prazo. 

 Apesar de muita pressão social contra a reforma, a decisão foi unilateral e a disciplina 

de artes, juntamente com filosofia, sociologia, história e educação física foram retiradas do 

ensino médio, tornando-se apenas de carácter facultativo, o que inverte o caminho percorrido 

até ao momento. Nesse contexto, a tendência é que essas áreas de conhecimento desapareçam 

do ensino médio na maioria das escolas brasileiras, levando, em breve, a reforma aos demais 

níveis de ensino e gerando, assim, uma contínua discrepância entre as camadas sociais – entre 

aqueles que podem frequentar o ensino privado e usufruir de um maior leque de experiências 

educativas e os que, na escola pública, ficam numa educação à margem das suas 

possibilidades. Essa é a reforma do ensino médio, que, sem diálogo com a sociedade, 

escamoteou uma série de intervenções que repercutem na formação dos alunos com foco 

estritamente no mercado de trabalho e que os impedirá de ter uma experiência educativa 

alargada e pensar criticamente sobre o mundo que os cerca.  

A retaliação não se restringe apenas ao campo educacional, mas também ao campo 

cultural. Os ataques tiveram início em agosto de 2017, na cidade de Porto Alegre, no estado 

do Rio Grande do Sul, quando por pressão de um grupo e, posteriormente, por desaprovação 

popular, houve o fechamento da exposição intitulada: “Queermuseu: Cartografias da 

Diferença na Arte Brasileira”. A exposição de obras de artistas consagrados na história da arte 

brasileira e de emergentes problematizava questões de gênero e de sexualidade, do início do 
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século XX à contemporaneidade. A exposição foi acusada por um grupo motivado por 

questões políticas e religiosas, de apologia à zoofilia, pedofilia e blasfêmia.  

No mês seguinte, em setembro de 2017, diante da visibilidade e da polêmica gerada, 

os ataques seguiram com a divulgação de um vídeo no qual um dançarino nu realizava uma 

performance no MAM (Museu de Arte Moderna), em São Paulo, inspirado por uma série de 

obras, intituladas “bichos”, da artista brasileira Lygia Clark. No vídeo, uma criança de 

aproximadamente 5 (cinco) anos tocava no pé do artista, durante a performance. Ambos os 

eventos eram recomendados para maiores de 18 anos, por conterem cenas de nudez; no 

entanto, a entrada de crianças era permitida com a companhia dos pais. Após distorção das 

informações e falsas acusações, em prol de um falso moralismo e da acusação de dinheiro 

público financiando esses eventos, até quem nunca entrou em um museu – e, portanto, 

desconhece os eventos citados e o funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura – passou a 

condenar e criticar tais manifestações, especialmente via redes sociais.  

A Lei de Incentivo à Cultura teve um importante papel nas últimas décadas, 

principalmente após ser ampliada, conforme os dados apresentados na Introdução e que 

retomo aqui: até 2009, 91% dos brasileiros nunca haviam frequentado um museu ou 

exposição de artes (SESC, [s.d.]); esse percentual caiu, em 2013, para 71% (PINTO, 2012). A 

Lei Rouanet – Lei de Incentivo à Cultura foi criada em 1991 pela Lei 8.313, tendo com 

“mecanismo do incentivo à cultura e um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficarts)” (BRASIL, site). A proposta é que as empresas que 

patrocinam eventos e iniciativas no campo cultural gozem de abatimento em parte de seus 

impostos. 

Trata-se de uma estratégia de marketing cultural pago com dinheiro público, 

do contribuinte, (...) além disso, têm a prerrogativa de escolher qual evento 

apoiar, optando por aqueles que supram os seus interesses imediatos e que, 

logo, correspondam a investimentos simbólicos certeiros (MORAES, 2014, 

p. 13). 

Os ataques virtuais se intensificaram, a exposição foi precocemente encerrada e o 

artista da performance, acusado por camadas populares de pedofilia, recebendo até ameaças 

de morte. A propagação de mentiras sobre os eventos tomou proporções descomunais, alvo 

das chamadas fake news, o que significa uma divulgação de recortes descontextualizados 

proposital. 

A partir dos eventos citados, os museus passaram a receber acusações por parte de 

alguns grupos políticos e religiosos que, em prol de uma falsa moralidade, passaram a 
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fiscalizar exposições e museus que expunham obras com a temática da nudez, da sexualidade 

ou que questionassem a religião católica ou evangélica, sendo apontados como locais 

profanos. Algumas comparações eram esdrúxulas: até obras históricas e de caráter religioso, 

passaram a serem acusadas de incentivar a nudez, a pedofília e a sexualização precoce. Foram 

relembrados, nesse momento, períodos da história da arte, como a Idade Média, em que as 

obras que exibiam corpo nus eram cobertas ou confiscadas; ou, ainda, as censuras habituais 

do período da ditadura. 

Somente uma educação artística concisa e a frequência de parte da população em 

eventos dessa natureza possibilitariam questionar a situação e os eventos mencionados. “A 

arte como instrumento de renovação cultural, é anticonformista e de caráter demolidor” 

(BARBOSA, 1991, p. 11), por isso, incomodam tanto os grupos que propagam a intolerância 

religiosa, moral e política e que se fortalecem ao propagarem mentiras desse cariz. 

Infelizmente, mudanças de concepção para evitarmos que episódios como os relatados 

se propaguem vão além dos hábitos culturais: demandam, conforme já pontuado, uma 

educação artística concisa e crítica, não restrita aos bancos escolares. Apenas a frequência a 

locais culturais e a inserção da disciplina de artes como obrigatória nas escolas não são 

passíveis de mudanças drásticas. Há pré-conceitos, resultantes de uma educação pública 

aquém do esperado, somados à propagação de notícias manipuladas por grupos intolerantes, 

que tem renascido em algumas partes do mundo, especialmente no Brasil, com a ascensão de 

políticos de extrema direita.  Faz-se necessário um longo trajeto em políticas de incentivo e de 

educação para o setor, pois “não é só incluindo arte no currículo que a mágica de favorecer o 

crescimento individual e o comportamento de cidadão como construtor de sua própria nação 

acontece” (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

2.2 Portugal 

 

Contudo, não é apenas no Brasil que se tem assistido a acontecimentos semelhantes. 

Também em Serralves, em setembro de 2018, uma polémica emergiu em decorrência da 

exposição de Robert Mapplethorpe
6
, cujas obras continham cenas de nudez e de sexo 

explícito e sofreram, em consequência, interferência na curadoria pela administração do 

museu. A polêmica levou o curador a pedir demissão e a situação, que chegou aos meios de 

                                                 
6
  Fotógrafo americano (1946-1989) que trabalhava a partir de imagens em preto e branco com temas variados. A  

    polémica foi gerada especificamente por uma série de fotografias que retratam cenas sadomasoquistas e  

    homossexuais entre a década de 1970 e 1980 (THE ROBERT MARPLETHORPE FUNDATION, site). 
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comunicação, criou um alerta sobre uma possível censura e as relações de poder dentro da 

instituição, rememorando período da ditadura. A instituição negou veementemente que havia 

realizado tais intervenções.  

Alguns entrevistados da investigação, que oportunamente no texto poderei mencionar, 

ressaltaram a abertura que o campo educacional e cultural teve em Portugal a partir de 25 de 

abril de 1974, com o fim da ditadura militar. Houve imediata revisão dos sistemas escolares e 

o ensino artístico foi “contemplado no Projecto de Decreto-Lei do Plano Nacional de 

Educação Artística, entretanto, foi em 1986 que apareceu, pela primeira vez, na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (LBSE n.º 46/86 de 14 de outubro), a Educação Artística, com caráter 

oficial” (REIS, 2012, p. 10). 

No final dos anos 70, a educação visual, uma grande vertente da educação artística, 

mostra-se influente no ensino em Portugal, passando pelos “elementos formais da linguagem 

visual (gramática visual), pela compreensão formal de obras de arte e de design (história da 

arte e do design) e pela aprendizagem de métodos de trabalho artísticos (conhecimento e 

utilização de meios, instrumentos e suportes)” (EÇA, 2008, p. 30). Outra vertente inserida no 

“Currículo nacional do ensino básico: competências essenciais”, em 2001, influência das 

teorias americanas de Elliot Eisner e do inglês Brian Allison, é do ensino da educação artística 

a partir da apreciação estética, da história da arte, da crítica de arte e da produção artística 

(EÇA, 2008). 

Algumas metas e orientações para a educação artística em Portugal seguem 

documentos e tratados da União Europeia, da qual, Portugal é membro. Dentre os tratados que 

afetam diretamente a educação artística, estão: o Tratado de Bolonha (1999), o Roteiro para a 

Educação Artística organizado pela UNESCO (2006) e orientações da Eurydice
7
 (2009). 

O Tratado de Bolonha, assinado em 1999, cujos signatários são 29 (vinte e nove) 

países europeus, trata-se de um acordo de reforma do ensino superior, a fim de permitir a 

mobilidade dos estudantes entre os países membros e uma unificação dos sistemas e tempos 

de ensino. O acordo, que entrou em vigor no território português em 2006, passou a exigir que 

o profissional que atue nas escolas como especialista, do 2º ciclo ao secundário, passe a ter a 

formação mínima de mestrado. 

Outro importante marco para a educação artística em Portugal, datado de 2006, foi a 

Conferência Mundial de Educação Artística, promovida pela UNESCO, em Lisboa, entre 6 e 

                                                 
7
  Eurydice é uma rede europeia que colige e difunde informação comparada sobre as políticas e os sistemas  

    educativos europeus, sob a forma de estudos e análises comparadas sobre várias temáticas nas áreas da  

    Educação e Formação desde a Educação de Infância ao Ensino Superior (Direção-Geral de Estatísticas da  

    Educação e Ciência, site) 
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9 de março, que resultou num conjunto de recomendações intitulado “Roteiro da Educação 

Artística”, cuja participação envolveu cerca de 800 especialistas de mais de 80 países e ainda 

tem orientado as decisões para a área. A recomendação é que a educação artística seja 

estruturada a partir de 03 (três) eixos pedagógicos: “· Estudo de trabalhos artísticos. · 

Contacto directo com trabalhos artísticos (como concertos, exposições, livros e filmes). · 

Participação em práticas artísticas” (UNESCO, 2006, p. 11).  

O documento resultante propõe, ainda, parcerias e metas a serem cumpridas para a 

promoção da educação artística, incluindo “parcerias entre escolas, artistas e instituições 

culturais no âmago do processo educativo”, recorte no qual o museu e os serviços educativos, 

motes dessa pesquisa, estão inseridos (UNESCO, 2006, p. 24). 

Já o documento publicado pela EURYDICE (2009) menciona a situação da Educação 

Artística e Cultural nas escolas da Europa referentes ao ano do documento, bem como 

recomendações e metas para a implementação de agendas culturais e de promoção da 

educação artística em diferentes setores. O documento é particularmente interessante por citar 

como ações de estímulo às produções dos estudantes por intermédio das exposições, 

mencionando o que alguns países membros realizam em relação às exposições e promoção 

dos trabalhos produzidos pelas crianças: 

 Estônia: de 04 em 04 anos o Ministério da Educação e Ministério da Cultura, em 

conjunto, organizam exposições de criações artísticas e de peças de artesanato 

criadas pelas crianças; 

 França: são realizadas pelo Ministério da Educação inúmeras atividades em nível 

regionais, que incluem exposições de artes visuais; 

 Malta: as crianças são incentivadas a participar de competições artísticas à nível 

nacional e internacional, que inclui exposições de artes; 

 Chipre, quando os trabalhos artísticos dos alunos apresentam qualidade 

excepcional, os professores podem decidir enviar os trabalhos para o Ministério da 

Educação, para serem exibidos em uma exposição. 

 No entanto, o documento não cita quais os parâmetros para definir “qualidade 

excepcional”, nem quais seriam as “recompensas” para os trabalhos em destaque, 

o que deixa uma lacuna sobre a temática.   

A situação da educação artística no 1º ciclo (que abrange dos 06 aos 10 anos de idade), 

especificamente em Portugal, explano de forma mais detalhada no capítulo 5.1, no qual trago 
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dados da pesquisa de campo e trechos de alguns entrevistados que participaram dessa 

investigação para subsidiar a análise. Cabe, aqui, adiantar que a disciplina denominada de 

educação artística tem a carga horária dividida com a educação física e é ministrada por 

professores generalistas ou especialistas, dependendo da disponibilidade de profissionais para 

trabalhar em coadjuvação. Para além disso, são ofertadas aulas extracurriculares que podem 

ou não ser na área da arte, ficando a critério das câmaras a área de oferta. No entanto, 

apesar de fazerem parte do plano curricular do 1.º ciclo, as Expressões 

Artísticas acabam por ser remetidas para a periferia do currículo por uma 

diversidade de razões a que não será alheia, por um lado, a perceção dos 

próprios professores sobre a sua impreparação para as desenvolver [...] 

persiste, de facto, um certo desconforto dos educadores de infância e dos 

professores do 1.º ciclo relativamente à sua preparação para lecionarem esta 

área (CNE, 2013, p.164). 

No entanto, o que se verificou nessa investigação é que as atividades da área, apesar 

de constarem dos programas curriculares, têm sido relegadas para as atividades 

extracurriculares, denominadas de ‘enriquecimento curricular’, ofertadas após o horário 

escolar. Os serviços educativos de instituições culturais, especialmente dos museus, também 

surgem como opção e apoio de atividades extracurriculares e de parcerias entre as escolas. 

Vale considerar que “dados de 2002 do Instituto Nacional de Estatística dão-nos a perceção 

de que a tendência de aumento do número de SE
8
 é positiva e que, mesmo sem a presença de 

um serviço educativo estruturado, mais de metade dos museus (62%) realiza com regularidade 

atividades educativas” (AUGUSTO, 2017, p. 31). 

No 2º (segundo) e 3º (terceiro) ciclo do ensino básico, que abrange dos 11 aos 14 anos 

de idade, a disciplina de educação artística é chamada de Educação Visual e Tecnológica, um 

misto de duas disciplinas, que focaliza a educação artística no estudo a partir da análise dos 

elementos visuais e o uso das ferramentas tecnológicas. 

No ensino secundário, a presença da educação artística dependerá “das opções 

vocacionais dos alunos, sendo que formalmente apenas está presente nas opções vocacionais 

manifestamente de ordem artística” (CNE, 2013, p. 11). Atualmente, as ofertas formativas do 

ensino secundário são normatizadas pelo Artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

de 2018, divididas em: “a) Cursos científico -humanísticos; b) Cursos profissionais; c) Cursos 

artísticos especializados; d) Cursos com planos próprios” (PORTUGAL, 2018b, p. 2932).  

Essa mudança no ensino secundário em Portugal, por compartimentação em áreas, foi 

realizada pela primeira vez no ano letivo 93/94 e também sob a justificativa que “devido à 

                                                 
8
  Serviços Educativos. 
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incerteza que reina no mercado de emprego e à rápida evolução do mundo do trabalho [...] 

devem criar condições para uma formação científica adequada e devem ainda abrir 

oportunidades de formação tecnológica também a todos os estudantes” (CNE, 1998, p. 07). 

Quanto às exposições escolares na contemporaneidade, além das realizadas e 

promovidas pelo serviço educativo e que serão pormenorizadas nessa investigação, verifica-se 

que, fora do espaço museal, tanto em Portugal como no Brasil, as exposições decorrem 

principalmente de concursos de desenhos promovidos por fundações ou empresas, cujo 

objetivo é a promoção de uma marca ou temática, utilizando premiações como estratégias. As 

exposições raramente são denominadas de “arte infantil” e não mais realizadas com o registro 

de catálogos dessas exposições, conforme relatado no capítulo 1, salvo as exceções.   

Já no que concerne às políticas em relação à carreira docente, verificou-se que, em 

Portugal, os professores se reformam aos 66 anos e, atualmente, lutam ainda pelo 

descongelamento das carreiras, ocorrida entre os anos 2011 e 2017. No Brasil, houve a 

implementação de um piso salarial mínimo aos professores em 2008, que é ajustado 

anualmente, com reforma aos 50 anos de idade para mulheres e 55 anos de idade para 

homens, desde que respectivamente tenham também 30 e 35 anos de trabalho como docentes 

da educação infantil ao secundário. Tal panorama é considerado privilegiado perante aos 

demais trabalhadores e já está a ser questionado pelo atual governo.  Tanto Brasil como 

Portugal, têm uma política frágil em relação à carreira docente, que se reflete nos dados, na 

medida em que estes apontam que cada vez menos jovens optam pela carreira docente. De 

acordo com o último questionário do programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 

realizado com estudantes de 15 anos, em 2015, apenas 3,3% dos jovens pretendem seguir a 

carreira docente no Brasil, tendo índice menor ainda em Portugal, com apenas 1,3% (BSP 

CAPITAL; SINPRO, 2018). 

Políticas frágeis para as artes e as ciências sociais não se limitam ao Brasil ou a 

Portugal, mas fazem parte de uma tendência “no campo do currículo, no campo das reformas 

educacionais, muito dirigida à formação de um sujeito neoliberal
9
” (HERNÁNDEZ, 2017). O 

que se percebe é que as áreas humanas são as mais suscetíveis a serem ora incorporadas, ora 

banidas do currículo, o que não ocorre com as áreas exatas e das ciências. Tais decisões estão 

“vinculadas com a competividade, com a ideia de empreendedorismo e sobretudo em 

favorecer um tipo de matérias e eliminar outro tipo” (HERNÁNDEZ, 2017). Essa tendência 

visa atender parte do mercado de trabalho de forma imediatista, em detrimento de 

                                                 
9
 HARVEY, 2008. 
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profissionais criativos e flexíveis, contrariando uma das recomendações da UNESCO para a 

Educação Artística: 

As sociedades do século XXI necessitam de um cada vez maior número de 

trabalhadores criativos, flexíveis, adaptáveis e inovadores, e os sistemas 

educativos têm de evoluir de acordo com as novas necessidades. A Educação 

Artística permite dotar os educandos destas capacidades, habilitando-os a 

exprimir-se, avaliar criticamente o mundo que os rodeia e participar 

activamente nos vários aspectos da existência humana (UNESCO, 2006, p. 

07). 

O próprio parecer da Unesco e o perfil profissional que o mercado busca – que 

apresenta características como a criatividade, flexibilidade, sensibilidade, autonomia.... – será 

formado de que maneira em meio a uma educação formatada e racionalista? Certamente não 

será por via de uma educação pública.  

O estrangeiro indígena, nesse movimento das reformas educacionais e adoção de 

teorias, interfere no “poder para” e no “poder sobre” os objetivos reais, que buscam 

geralmente atender as indústrias e os grandes bancos, visando lucros e discrepância entre as 

camadas sociais (POPKEWITZ, 1999). Devemos questionar: “O que a indústria pode fazer 

pela escola? Ou melhor: O que ela pode fazer com a escola? Os negócios são a força 

dominante na vida moderna. Fundamentam e moldam as atividades e os prazeres, as 

possibilidades e as realizações [...]” (DEWEY, 2015, p. 25). 

Nos últimos anos, nós temos visto alguns lugares no mundo onde a 

economização da educação levou a que as pessoas se livrassem da educação 

artística das escolas, mas agora, isto acontece há já vinte anos em alguns 

lugares e o que vemos é que uma transformação aconteceu, mas não para o 

melhor, para o pior (STERNFELD, 2017). 

Por fim, concluo que apenas aos grupos com interesses econômicos e de propagação 

da intolerância, que desejem uma educação imediatista, interessa a exclusão das ciências 

sociais no campo educacional, pois estas podem vir a formar cidadãos críticos e criativos. 

Neste aspecto, “como educadores, precisamos da arte   educação   ação e pesquisas para 

descobrir como nos tornamos mais eficientes no nosso contexto educacional, desenvolvendo o 

desejo e a capacidade de aprender de nossas crianças” (BARBOSA, 1991, p.04). 

 

3 Exposições escolares: estado da arte
10

 

 

                                                 
10

  Parte deste capítulo, juntamente com o anterior, foi publicado na Revista Educação, Artes e Inclusão, v. 14,  

      n. 03. jul/set. 2018, com o título “Representações Históricas e Investigações sobre as Exposições de Arte  

     Escolar”. ISSN 1984-3178. 
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No capítulo anterior, trouxe alguns teóricos para contextualizar como o trabalho 

produzido pelas crianças, tanto no ambiente escolar, como fora dele, foi construído 

historicamente pelas teorias psicopedagógicas e em defesa de uma prática da livre-expressão,  

influenciando como tal trabalho deveria ser concebido e organizado, e tornando-se prática 

recorrente em diversos países, incluindo Portugal e Brasil. Essas práticas e discussões eram 

frequentemente evocadas e discutidas no âmbito psicológico e educacional, com mais força na 

década de 50, mas cuja extensão se prolonga até meados dos anos 80. 

Para além de um resgate histórico, busquei outras pesquisas relacionadas com a 

exposição escolar – sejam elas em contextos escolares ou espaços legitimadores da arte –e as 

dividi por categorias: relações familiares e afetividade; estratégia pedagógica; currículo 

oculto-visual; e exposição em espaços legitimadores da arte. Para tal, utilizei como principal 

ferramenta a internet, especificamente: a base de dados disponibilizada pela Universidade do 

Porto, o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (www.capes.gov.br); Banco de Teses do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (www.cnpq.br); Google Acadêmico 

(scholar.google.com.br); e Scientific Electronic Library Online (SciELO) (www.scielo.br). 

Por meio delas, pude acessar produções científicas e informações sobre publicações digitais e 

impressas acerca do que tem sido produzido na área. 

 

3.1 Relações familiares e afetividade 

 

Kuhnert (2014) realizou uma pesquisa de ação, divulgada na publicação “Running 

Head: Displaying Children’s Artwork”, em uma classe de 40 crianças com idade entre 3 e 5 

anos, buscando analisar como as exposições de “arte infantil” e exibições visuais deveriam ser 

usadas em uma sala de aula Montessoriana para se beneficiar do aprendizado infantil. Na 

pesquisa, as exibições eram mudadas semanalmente; ao longo de 07 (sete semanas), os pais 

responderam a questionários e as crianças foram entrevistadas. O resultado denotou que os 

pais “adoram” ver fotos de seus filhos pintando e dos trabalhos sendo exibidos; que as 

exibições podem afetar o comportamento das crianças, a autoestima, o senso de propriedade e 

o desenvolvimento cognitivo. Kuhnert (2014) afirma que exibições de “arte infantil” são 

comuns nas salas de aula da primeira infância que seguem o Método Montessori, não 

havendo, no entanto, menções no método sobre as exibições visuais e que, ao exibir os 

trabalhos produzidos pelas crianças, os pensamentos das crianças, as ideias e a imaginação se 

http://www.scielo.br/
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comunicam com os outros, ao mesmo tempo em que os trabalhos documentam o que elas 

aprendem, além de “embelezarem” o ambiente. 

Kim, Park e Lee (2001), em seu artigo “All done! Take it home”, afirmam que os 

trabalhos que as crianças produzem na escola servem de ponte para mostrarem em casa o que 

elas aprenderam. Para as autoras, trata-se de um caminho duplo para esses trabalhos, que 

merecem consideração, pois são carregados de afetividade. Como exemplo, as autoras citam 

duas situações que frequentemente ocorrem com as crianças da Educação Infantil ao levarem 

suas pinturas para casa. Na primeira situação, os pais expõem o desenho da criança na porta 

da geladeira, preso por um imã, enquanto, na outra situação, o desenho vai direto para a lata 

do lixo. Para Kim, Park and Lee (2001), na Educação Infantil, o processo sempre é mais 

importante que o resultado; no entanto, o desenho, nessa etapa, é um importante documento 

para registro do desenvolvimento da criança e, por isso, exige cuidado. 

Fuser (2001), em sua dissertação intitulada “Os sentidos das atividades realizadas 

pelos alunos nas aulas de arte: um estudo fenomenológico em uma escola da periferia de São 

Paulo”, apresenta um estudo que parte de um conceito fenomenológico. Desenvolvida com 

uma turma de 6ª série, com a média de 12 anos, analisa todas as etapas da produção artística, 

mencionando que a maioria dos trabalhos realizados nas aulas de artes tem como depositárias 

as famílias. 

Boone (2008), em sua tese intitulada de “From the Refrigeration Door To The Art 

Gallery Floor: Young Children’s Experiences With The Display Of Their Own Visual 

Artwork” parte da premissa de que é na primeira infância que a arte produzida pelas crianças 

é exibida com maior frequência, seja em salas de aula ou centros de cuidados. Essa mesma 

prática é reforçada por estudos de desenvolvimento das crianças e de abordagens das 

expressões artísticas, reforçando o entendimento da criança como um artista. Partindo desse 

contexto, o estudo citado investigou as experiências despertadas pelas crianças a partir da 

exibição de seus trabalhos na escola. O estudo parte de uma abordagem fenomenológica, 

cujos dados foram recolhidos a partir de 13 (treze) crianças, com idades entre 4 e 6 anos, que 

frequentavam uma escola particular nos arredores de Detroit, Estado de Michigan, Estados 

Unidos da América. O estudo foi dividido em três fases: observação de aulas, entrevistas 

introdutórias e entrevistas semiestruturadas. O resultado indicou que a prática artística para as 

crianças é uma experiência social agradável, importante e memorável; que elas se envolvem 

emocionalmente com o que produzem, bem como produzem diferentes tipos de arte para uma 

variedade de propósitos, tanto em escola como na casa; e que, por vezes, decepcionam-se com 

o próprio trabalho, mas acreditam que suas habilidades artísticas melhoram com a idade. 
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Greenwood (2011), por sua vez, realizou uma pesquisa com enfoque fenomenológico 

na Nova Zelândia intitulada de “What Makes Art Good? A Case Study of Children’s 

Aesthetic Responses to Art Works” 16 (dezesseis) crianças de 10 (dez) a 12 (doze) anos de 

três escolas diferentes foram convidadas a participarem da pesquisa, que consistia em 

opinarem o que mais lhes chamava a atenção nas imagens e a razão de suas escolhas. O 

procedimento foi dividido em três momentos: no primeiro, os estudantes escolhiam uma obra 

de arte dentre as pré-selecionadas pelo pesquisador; em seguida, deveriam levar uma que 

gostavam de casa; e, por último, construiriam seu próprio trabalho visual em uma oficina com 

materiais disponibilizados pelo pesquisador. Como resultado, o pesquisador identificou que as 

escolhas realizadas pelas crianças, tanto por imagens produzidas por outros como por si, eram 

focadas em questões técnicas, procedimentais ou narrativas, a partir de gostos pessoais, 

relações afetivas e familiares. 

 

3.2 Como estratégia pedagógica 

 

Bugmann (2006), em seu artigo “O espaço da arte na escola: a exposição dos trabalhos 

artísticos dos alunos”, relata uma experiência de ensino de arte na Educação Infantil realizado 

no estágio do curso de licenciatura. Ao fim do processo, os trabalhos dos estudantes foram 

expostos em varais no pátio. Os resultados obtidos indicaram que a exposição dos trabalhos 

artísticos dos estudantes, além de proporcionar maior visibilidade da disciplina artes, pode, na 

escola, ser utilizada no desenvolvimento da leitura de imagem e no incentivo a um fazer 

artístico mais empenhado e motivado. 

A exemplo de Bugmann (2006), Kim, Park and Lee (2001), em seu estudo 

anteriormente mencionado, sugerem que, na Educação Infantil, os trabalhos dos estudantes 

façam parte das brincadeiras e que sejam expostos em diferentes suportes, para que as 

crianças possam ver suas criações sob uma nova perspectiva. 

Para a americana Boone (2008), também já citada, as crianças mostraram-se 

conscientes dos procedimentos adotados na escola para produção e criação dos seus trabalhos, 

bem como gostam de ver seu próprio trabalho e dos outros sendo expostos na escola. Além 

disso, fazem julgamentos sobre a sua própria arte e a dos outros, assim como estão 

conscientes de que as pessoas que visualizam sua arte também fazem julgamentos com base 

em sua capacidade artística, mas, acima de tudo, elas gostam de participar das escolhas de 

como seu trabalho será exposto. Boone (2008) conclui que a experiência vivida pelas crianças 
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com a exibição de sua própria obra de arte visual é apenas um aspecto da vida artística das 

crianças. Se o trabalho que produzem é exibido na porta da geladeira ou na parede de uma 

galeria de arte, todas são experiências válidas e que permitem ampliar e moldar as 

experiências de arte e de si mesmas. Para a investigadora americana, este estudo permite 

oferecer às crianças uma oportunidade de partilhar as suas opiniões e, por sua vez, informar os 

profissionais da educação, pais e outras partes interessadas sobre questões relacionadas à 

exposição de obras de arte para crianças. 

Com uma pesquisa em andamento, Saura (http://proyectoartespacios.blogspot.com/) 

chama os espaços expositivos da escola de “ARTEspacios”. A pesquisadora contextualiza a 

pesquisa explanando que, com as sucessivas reformas educativas, cada vez menos a educação 

artística tem seu espaço na escola, principalmente na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Saura criou uma página virtual – http://proyectoartespacios.blogspot.pt/ 

– na qual recebe, de qualquer parte do mundo, imagens ou vídeos desses espaços expositivos 

na escola, tendo como foco uma exposição real e outra virtual dos trabalhos enviados, além de 

estudos posteriores desse material.  

Oliveira (2013), em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O espaço 

expositivo das produções artísticas dos alunos nas escolas do município de Maracajá”, 

apresenta uma pesquisa que realizou com o objetivo de compreender qual a importância de 

expor as produções de arte na escola e de que forma isso influenciaria e valorizaria o ensino 

dessa disciplina. Para tal, aplicou um questionário a 16 (dezesseis) estudantes do 8º ano, a 02 

(duas) professoras de artes e 16 (dezesseis) professores que lecionam outras disciplinas em 

uma escola da cidade de Maracajá, Santa Catarina, Brasil. A pesquisa apontou “que as escolas 

não têm um lugar específico para as produções feitas na sala de aula, mas os professores 

acreditam que esses lugares seriam fundamentais para uma maior valorização da arte na 

escola”, concluindo “que os espaços para expor as produções artísticas dos alunos são 

importantes para uma maior valorização da disciplina de Artes na escola” (OLIVEIRA, 2013, 

p. 08). 

Braga e Krieck (2012), em seu artigo “A contribuição do programa institucional arte 

na escola, polo Furb
11

, nas ações que envolvem arte e educação na rede pública Municipal de 

Indaial”, relatam a experiência de um espaço expositivo permanente na Prefeitura de Indaial, 

Santa Catarina, Brasil, que expõe, durante todo o ano trabalhos realizados pelos alunos da 

referida cidade, da Educação Infantil ao 9º ano. Em defesa do espaço, as autoras recolheram 

                                                 
11

  Universidade Regional de Blumenau, situada em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. 
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depoimentos de estudantes que tiveram seus trabalhos expostos, de professores, de diretores e 

da comunidade em geral. “A circulação de arte dentro da Prefeitura criou uma rede de 

experiências, enriquecendo as ligações entre escola e comunidade, que passaram a partilhar de 

vivências estéticas através das exposições que ali circulam” (BRAGA E KRIECK, 2012, p. 

299). 

Mousinho (2016) relata no artigo “A exposição escolar: una nova imagem para o 

século XXI”, a realização de um projeto de parceria entre universidade e escola, testando as 

novas tecnológicas como recursos expográficos. Os alunos participaram ativamente, 

recolhendo e editado material, para posterior divulgação na comunidade. Os professores 

relataram dificuldades para lidar com as tecnologias e a falta de recursos disponíveis na escola. 

O projeto é avaliado positivamente, com a pretensão de expansão para outras turmas e escolas. 

 

3.3 Currículo Oculto-Visual 

 

Acaso e Nuere (2005), em “El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través 

de la imagen”, apresentam a pesquisa que realizaram sobre o currículo oculto-visual, 

mencionando que não somente as imagens, mas a forma como o mobiliário é exposto, os 

materiais didáticos e os trabalhos dos alunos, geralmente por meio de uma seleção, 

independentemente de ser de forma inconsciente, transmitem um “padrão” esperado. Esses 

conceitos também podem ser transportados para a exposição escolar, visto que é uma 

estratégia pedagógica e uma ferramenta de representação do que ocorre no processo 

educativo. 

 

3.4 Exposições escolares em ambiente legitimador da arte 

 

Leal (2007) trabalhou no serviço educativo em um museu no Funchal, Ilha da 

Madeira, Portugal, onde realizou com estudantes do 3º e 4º ano do 1ºciclo atividades de 

pintura e desenho. Obteve 271 trabalhos realizados pelas crianças, entre os quais foram 

selecionados 46 para serem expostos no espaço de exposições temporárias do referido museu. 

A dissertação intitulada de “As artes plásticas como actividade lúdica no espaço museal. 

Estudo de caso: “Manhãs no Museu”, realizadas no Museu de Arte Sacra, do Funchal”, 

analisa o trabalho realizado pelas crianças sob a perspectiva gráfica. O trabalho não menciona 
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os critérios utilizados para a seleção dos trabalhos e expõe que a exposição foi inaugurada em 

dias anteriores ao final do ano letivo, obtendo, assim, pouca visitação. 

Rebouças (2013) acompanhou a edição 2012-2013 do “Projeto anual com Escolas”, 

realizado desde 2002 pela Fundação de Serralves, localizada no Porto, em parceria com as 

escolas. Menciona, no artigo “Museu de Arte Contemporânea de Serralves: Projetos com 

Escolas”, que a exposição teve a duração de, aproximadamente, 4 (quatro) meses e que, além 

do público habitual do museu, os estudantes acabaram por levar suas famílias ao museu e ao 

ambiente onde seus trabalhos estavam expostos. Rebouças (2014) explica que o projeto se 

encerra com uma exposição pública, dentro do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 

de trabalhos realizados no ambiente escolar durante o desenvolvimento do projeto sob 

orientação do Gabinete Educativo da instituição e com o acompanhamento dos respectivos 

professores das turmas participantes. Ressalta que: 

A exposição que ali se apresenta possui uma concepção de montagem e de 

produção comparável as que estão expostas nas demais dependências de 

Serralves. Está incluído aí um folheto que, tal qual um catálogo, em suas oito 

páginas, informa a data da exposição, assim como, em seu interior, explica o 

funcionamento do Projeto, as ações que o envolvem, apresenta cada uma das 

escolas e/ou associações educativas participantes, bem como os respectivos 

professores e finaliza, na contracapa, com as informações dos artistas, 

monitores, estagiários envolvidos, assim como as equipes responsáveis pela 

concepção, montagem e produção (REBOUÇAS, 2014, p. 32). 

Pinto (2015a), em sua tese “Reflexões sobre o meio: O espaço entre a Escola e o 

Museu de Arte Contemporânea”, analisa os livros de visitas das edições do “Projeto anual 

com Escolas”, desenvolvido também em Serralves, no quais são tecidos comentários de senso 

comum – afirmando, por exemplo, que a exposição dos alunos tem qualidade superior a 

muitas obras de “artistas” expostas na Fundação. Da mesma forma, esclarece que o setor 

educativo expõe todos os trabalhos enviados pelas escolas e que algumas acabam até mesmo 

por não enviar quando o resultado não fica de seu agrado. Destaca-se, do relato de Pinto 

(2015a), que as instituições que participam do “Projeto anual com Escolas” não expõem os 

trabalhos de todos os alunos. 

 Iladi (2015), em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Colônia de férias 

cultural em Criciúma/SC como espaço não formal de educação em arte”, relata uma 

exposição de trabalhos dos estudantes realizada no mês de julho de 2015, com 25 

participantes entre 6 e 12 anos, na Helen Rampinelli Galeria Ateliê, em Criciúma, Santa 

Catarina, Brasil. Os trabalhos foram produzidos ao longo de uma semana, durante a Colônia 
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de Férias – ou seja, fora do contexto escolar – e foram exibidos na galeria, incluindo convite e 

Vernissage. A pesquisadora relata que, no horário marcado no convite para a exposição, 

começaram a chegar os pais e alguns convidados da família, que se 

mostraram orgulhosos ao verem como seus filhos se sentiam artistas tendo 

suas produções expostas em uma galeria de arte. Crianças gostam de 

compartilhar o que produzem, se sentem valorizados quando veem a 

importância que o mediador dá aos seus trabalhos, quando ele se preocupa 

em organizá-los (ILADI, 2015, p. 27). 

Oliveira (2010), também em Criciúma, Santa Catarina, Brasil, realizou uma pesquisa 

que, apresentada em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Arte no cotidiano 

escolar: um estudo sobre as exposições das produções dos estudantes da Rede Pública 

Municipal de Criciúma – SC”, investigou como as escolas da cidade expunham os trabalhos 

realizados pelos alunos nas aulas de artes e concluiu que, a partir dos dados coletados, todas 

as escolas investigadas expõem as produções dos estudantes sem que exista, no entanto, 

lugares/espaços específicos para esse fim (OLIVEIRA, 2010). 

 

Nesta seção, ao categorizar e apresentar as pesquisas encontradas sobre exposições 

escolares e seus resultados, verifiquei que a prática, no contexto educacional, é carregada de 

significado, integrando o currículo de forma por vezes oculta, dando margem para repensar as 

práticas e novas pesquisas, a fim de preencher algumas lacunas detectadas. Pelas pesquisas, 

concluímos que, a partir das exposições, também são criados laços afetivos e familiares e que 

algumas pesquisas também indicam que o deslocamento do desenho infantil para o espaço 

expositivo continua vigente – porém, atualmente, sob mediação dos museus, em trabalhos de 

parceria, mediante projetos educativos entre ambas as instituições: Escola e Museu. A 

exposição dos trabalhos como estratégia de aprendizagem permite visualizá-los sob uma nova 

perspectiva, a partir da qual podem ser explorados outros conceitos, ainda que após a sua 

produção, pertinentes ao mundo artístico. 

 

4 Arte escolar como uma categoria 

 

Nos capítulos anteriores, tanto no resgate histórico, como nas pesquisas encontradas 

até o momento, os trabalhos produzidos pelas crianças foram ora denominados de “arte 

infantil”, ora de “obra de arte”, de “produção artística”, de “trabalho” ou de “arte escolar”. O 

que procurei, inicialmente, foi manter os termos conforme apareciam nos documentos ou 

eram citados pelos autores pesquisados, daí a variedade de nomenclaturas. 
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Com o deslocamento dos trabalhos produzidos pelos alunos para exposições em 

espaços legitimadores da arte – caso estudado por essa pesquisa –, que os coloca ao lado de 

objetos já legitimados por instituições culturais eruditas, problematiza-se: deve-se chamar o 

que é produzido pelas crianças no contexto escolar de “arte”, “trabalho” ou “produção 

artística”? Se um aluno expõe seu trabalho no museu, também é um artista? Como denominar 

esse trabalho? Este trabalho de pesquisa não tem o intuito de discutir ou delimitar em 

profundidade o conceito de arte, ou como formam-se os artistas; porém, cabe esclarecer 

alguns conceitos nos quais me baseio e que optei por adotar, tal como esclarecer alguns desses 

questionamentos, que permeiam constantemente essa tese. 

O resgate histórico realizado nos capítulos anteriores corrobora com a síntese de 

Popkewitz (1999; 2000; 2010) ao ressaltar o quanto as ciências, em especial a psicologia, 

foram determinantes na definição dos currículos escolares, ou seja, como tiveram impacto 

sobre as condições sociais almejadas pelos governantes, não somente para a escolarização, 

mas para a regularização do que acontecia em âmbito familiar e nas relações de trabalho. 

O currículo de matérias escolares estabelece a excelência do conhecimento 

científico como forma de teste do que é real e do que é determinado. A 

tradução e as práticas de transposição da psicologia para seleção e 

ordenamento do conhecimento disciplinar servem para governar a criança 

por meio de critérios que têm pouca relação com as pedagogias de 

aprendizagem das culturas disciplinares e a produção de conhecimento 

(POPKEWITZ, 2010, p. 93). 

Levando em consideração o que foi explanado anteriormente, o currículo seria um 

tecido, formado por fios históricos, políticos e filosóficos, traduzido em disciplinas e 

conteúdo para tecer o futuro cidadão. Esses conhecimentos não podem ser ensinados na 

escola tal como se apresentam no cotidiano de especialistas, mas precisam de alguma forma 

ser traduzidos a fim de facilitar o acesso a conhecimentos culturais e científicos já produzidos 

pela humanidade para as crianças em formação, respeitando mente e corpo ainda em processo 

de abstração. Esse processo de transformação do conhecimento científico e cultural pelo 

processo escolar é chamado por Popkewitz (2010, p. 79) de “Alquimia Curricular”, pois: 

A noção de alquimia é usada para considerar as ferramentas intelectuais das 

matérias escolares pela analogia aos alquimistas dos séculos XVI e XVII, 

que buscavam transformar um metal em outro. Pensar nas matérias escolares 

como alquimias possibilita examinar historicamente as ferramentas de 

condução e tradução da pedagogia cujos propósitos e prioridades não são 

simples cópias das práticas disciplinares. 

Trata-se de uma forma de traduzir os conhecimentos e pesquisas desenvolvidos pela 

sociedade para formatos pedagógicas, adaptando conceitos básicos e materiais especialmente 
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para a criança. A educação artística ensinada na escola não segue os padrões artísticos do 

mundo artístico, seus materiais, processos de criação, produção e legitimação. 

A arte enquanto linguagem apresenta várias possibilidades, sejam elas cênicas, visuais 

ou musicais. O contexto em que elas são realizadas também produz resultados distintos e com 

nomenclaturas próprias. Tomarei como exemplo as artes visuais, cujo resultado pode ser 

chamado de “artesanato”, “produção artística” ou “obra de arte”, termos convencionados, 

embora gerem, também, vários questionamentos. A nomenclatura de uma produção já 

delimita o contexto e seu processo de produção, incluindo a finalidade para a qual aquela 

imagem/forma se destina, que pode ser apenas uma apreciação estética, decorativa, utilitária 

ou resultado de um processo terapêutico. 

Efland (1976) elucida essas questões ao nomear os trabalhos produzidos pelos 

estudantes de “arte escolar” e diferenciá-los de “obra de arte”. Uma obra de arte é sobre algo, 

ou seja, é uma interpretação do artista sobre o que ele viu, sentiu ou sofreu, sendo uma 

reordenação imaginativa dessa experiência e sua consolidação em uma forma – no caso, uma 

forma visual. Ainda para o autor, uma das principais características que podem auxiliar a 

distinguir uma obra de arte de um trabalho escolar é analisar como a forma visual se situa em 

relação ao seu contexto cultural, pois o artista tem já um percurso e experiência acumulativa, 

enquanto a criança ensaia seus primeiros traços (EFLAND, 1976). 

Os trabalhos visuais produzidos pelos estudantes no ambiente escolar apresentam 

características de uma arte específica, encontrada somente no interior das escolas e distinta do 

que é produzido em outros ambientes. A arte que encontramos nos museus, em ateliês, igrejas 

ou escolas artísticas também apresentam características únicas e são diferentes das que são 

produzidas no interior das escolas. Trata-se de uma arte universal, cujas características 

mantêm-se independentemente de sua localização geográfica. 

Ao visitarmos as escolas, sejam elas portuguesas, brasileiras, ou até mesmo inglesas, 

encontraremos situações parecidas em seu interior: trabalhos produzidos pelos estudantes 

parecendo uma produção seriada, seja de cor, técnica, tema ou material utilizado. Essas 

características ficam ainda mais explícitas quando os trabalhos são expostos lado a lado, 

geralmente nos corredores e nas salas de aula do espaço escolar. Tomo como exemplo para 

ilustrar o explicitado o relato de um professor e pesquisador inglês: 

Lembro-me de uma aula na qual os alunos estavam fazendo pequenas 

pinturas da paisagem ao redor da escola. Uma estudante me pediu para 

mostrar a ela como “criar um senso de distância” no céu. Nós conversamos 

sobre o problema e então eu continuei a mostrar uma técnica de lavagem 

simples em um pedaço de papel. Outros estudantes estavam interessados e 
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assim eu demonstrei a técnica a eles. Claro que quando eu coloquei os 

trabalhos em exposição no final da aula, eu vi vinte e cinco pinturas que 

pareciam entre si! (ATKINSON, 2002, p. 31-32, tradução nossa).
12

 

O termo “arte escolar” foi inicialmente utilizado por Brent Wilson em 1974, em um 

artigo intitulado “The Superheroes of J. C. Holz: Plus an Outline of a Theory of Child Art” 

(WILSON, 1974), mas ficou conhecido quando utilizado por Efland. Efland desde então, 

passou a explorar o termo e detalhar as particularidades dessa arte, popularizando-o. 

A “arte escolar” é uma categoria única, cujas características são encontradas apenas no 

interior da escola e são de âmbito internacional. São seguidos temas próprios, que vão desde 

cartões em datas comemorativas a reproduções de obras de arte. Geralmente, são artefatos 

simbólicos ou culturais que a escola tende a produzir e que, por vezes, são chamados de arte. 

Trata-se de uma categoria particular da arte e sua principal característica é sua natureza 

obrigatória.  Os projetos de aula que resultam em um trabalho visual duram geralmente o 

tempo de uma aula e seguem as regras definidas pelo professor, sendo totalmente diferente do 

que os estudantes realizam fora da sala de aula, em seu tempo livre. A arte da criança é uma 

arte espontânea e difere da arte fora da escola, porque não é realizada sob supervisão de um 

professor, e é uma resposta para sua própria satisfação ou resposta a uma necessidade 

(EFLAND, 1976). 

O estilo da arte na escola foi alterado principalmente a partir das ideias do austríaco 

Cizek – já citado no capítulo 1 –, pois as escolas passaram a considerar que poderiam aplicar 

as teorias por ele desenvolvidas em suas turmas particulares, transpondo-as para a sala de aula. 

Sua teoria baseava-se principalmente na concepção de que o professor deveria procurar 

interferir o mínimo possível na produção das crianças, livrando-as de influências externas ou 

de propostas a partir de desenhos prontos –  prática comum na escola – e foi, por isso, 

responsável por disseminar o discurso de que a educação artística nesse contexto deveria ser 

um espaço da livre expressão, evitando desenhos prontos para pintura ou modelos a serem 

copiados. 

Essas teorias eram desenvolvidas na área da psicologia e levaram a acreditar que todas 

as crianças passam naturalmente por fases de aprendizagem, que são visualizadas por 

desenhos realizados pelas crianças e, juntamente com as teorias do próprio Cizek, propagaram 

a ideia no interior das escolas que as crianças deveriam se expressar livremente nos desenhos, 

                                                 
12

  I remember teaching a lesson in which students were making small paintings of the landscape surrounding  

     the school. A student asked me to show her how to ‘create a sense of distance’ in the sky. We talked about  

     the problem and then I proceeded todemonstrate a simple wash technique on a scrap of paper. Other students  

     were interested and so I demonstrated the technique to them. Of course when I put their work on display at  

     the end of the lesson I saw twenty-five paintings (ATKINSON, 2002, p. 31). 
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longe da influência adulta, para que nenhuma das etapas, tão necessárias para seu 

desenvolvimento, fossem puladas. Os estudos do desenvolvimento pelo grafismo também são 

conhecidos como “arte infantil”, cujos desenhos das crianças são avaliados/classificados 

independente do contexto em que são produzidos, ou seja, não necessariamente na escola. 

Cada um dos níveis/fases corresponde a uma determinada faixa etária, que indica o que se 

espera das crianças e se ela se “desenvolve normalmente”, ou seja, dentro dos padrões 

esperados. 

A “arte infantil” não deve ser confundida com a “arte escolar”. A “arte infantil” 

caracteriza o desenvolvimento da aprendizagem a partir do desenho realizado pela criança em 

seu tempo livre, sem orientação de adultos e tampouco a sua classificação em um determinado 

nível de desenvolvimento ou mesmo a preocupação em identificar o significado da imagem 

produzida pela criança. A “arte escolar”, por sua vez, é exclusivamente realizada no interior 

das escolas, ou sob orientação de um adulto, e apresenta definidos objetivos de aprendizagem 

e conteúdos propostos para a realização daquela atividade. Por vezes, essas diferenças 

confundiram-se, conforme explanei no capítulo 1, quando desenhos realizados sob orientação 

de adultos eram analisados sob a ótica de teorias psicológicas e de desenvolvimento da 

criança a partir do grafismo, o que significa que trabalhos escolares foram analisados como 

“arte infantil”. Em algumas dessas situações, que pretendiam avaliar o desenvolvimento das 

crianças a partir do grafismo, uma estória de fundo orientava o desenho a ser realizado 

quando este deveria surgir de um tema espontâneo. 

Nesse contexto, os desenhos infantis eram analisados sob as teorias do grafismo 

infantil, especialmente das teorias do francês George-Henri Luquet (1969) e do austríaco – 

porém professor americano – Viktor Lowenfeld (1977). Luquet segue a linha do 

desenvolvimento construtivista, o qual defende que as crianças passam obrigatoriamente por 

fases de desenvolvimento na evolução do desenho, de acordo com seu desenvolvimento físico 

e psicológico. Os primeiros borrões da criança são por ele denominados de fase do “Realismo 

fortuito”; posteriormente, entre 3 e 4 anos, ela passa para o “Realismo fracassado” ou 

“incapacidade sintética”; dos 4 até os 10 ou 12 anos, segue para o “Realismo intelectual”; e, 

por último, após os 12 anos, para o “Realismo Visual”, na qual, para o autor, já começam a 

ser identificados padrões de desenhos adultos, com ênfase às técnicas e empobrecimento de 

criações. Nesse sentido, percebe-se que há etapas e expectativas em torno do que é produzido 

pelas crianças, havendo comparação e expectativas de suas capacidades de desenvolvimento 

psicológico e físico, a partir de fases classificatórias do desenho. 
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Já Lowenfeld (1977) defendia que cada traço realizado pela criança exprimia de forma 

simbólica seus desejos, suas ideias e, enfim, sua visão de mundo. O autor, apesar de também 

classificar os desenhos das crianças por etapas, já pondera que não é simples perceber 

claramente a transição entre cada uma delas, já que não seguem a mesma ordem para todas as 

crianças. Para o autor, a primeira fase é “das garatujas” por volta dos dois anos, quando a 

criança realiza riscos de forma desordenada; por volta dos quatro anos, começa o “estágio pré-

esquemático”, no qual a criança começa a tentar organizar e representar o mundo real; na 

terceira fase, dos 7 aos 9 anos, que chamou de “estágio esquemático”, a criança já 

desenvolveu o conceito de forma e os desenhos são representativos, descritivos e organizados; 

por último, no “estágio do realismo”, dos 9 aos 12 anos, a criança tem autocrítica e já 

representa o real, porém ainda cheio de simbolismo. 

Atkinson (1998) e Efland (1976) chamam a prática da arte nas escolas de “arte escolar” 

e citam algumas características comuns, conforme explanei até ao momento, porém sem 

detalhá-las, mas com foco na espontaneidade característica da “arte infantil” e na orientação 

do contexto escolar para a “arte escolar”. A partir de leituras desses autores e com contributos 

de Bourdieu (2007), atrevo-me a detalhar algumas características que vejo imprescindíveis e 

que distinguem os trabalhos produzidos pelas crianças na escola e em outros ambientes: 

 

a) Obrigatoriedade 

Todos os estudantes, até determinada idade, são obrigados por lei a frequentar a escola, 

salvas exceções de permissão para educação domiciliar, atualmente permitida em Portugal, 

mas inconstitucional no Brasil. Esse contexto é diferente da frequência de uma criança em 

oficinas, ateliês ou cursos livres, de que geralmente participam por afinidade com a área ou 

para preencher os tempos livres e, por isso, esses tendem a provocar relações mais poéticas 

com a arte, instigando uma produção pessoal. A frequência e a prática da educação artística na 

escola e a produção resultante dessas práticas, por sua vez, integram a avaliação que validará 

essa etapa de aprendizagem, sendo por vezes realizadas apenas por cumprimento de uma 

etapa, sem motivação ou para obtenção de notas, tão necessárias para a avaliação e aprovação 

em uma determinada etapa de ensino; 

 

b) Currículo 

Tanto o professor como a escola devem seguir um currículo composto por conteúdos, 

objetivos e habilidades a serem adquiridas para cada idade, determinado pelo Ministério da 

Educação e organizado por um cronograma pré-estabelecido; 
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c) Materiais 

Os materiais mais utilizados são os que constam na lista de materiais no início do ano 

escolar, com preços acessíveis e que podem ser utilizados nas demais disciplinas, não sendo 

exclusivos das disciplinas de educação artística. Os materiais geralmente são os mais comuns, 

encontrados em qualquer escola, como: papel, cola, tesoura, tintas laváveis, giz de cera, lápis 

de cor e materiais para recorte de figuras. Materiais considerados artísticos como telas de 

pintura, aquarela, tinta acrílica ou óleo, giz pastel, técnicas de cerâmica com queimação das 

peças, papéis especiais para pintura e desenhos, lápis para desenho, materiais de escultura e 

gravura; entre outros, raramente são apresentados aos estudantes. Os custos e a infraestrutura, 

geralmente improvisada para as atividades práticas em educação artística na escola, 

corroboram para perpetuar esse acesso e a mudança de cultura na prática escolar; 

 

d) Técnicas 

Geralmente as técnicas artísticas são simplificadas, de modo a respeitar a idade dos 

estudantes e aproveitando os materiais disponíveis (de baixo custo). O aluno não é estimulado 

a desenvolver um estilo próprio, um traço ou característica que o identifique perante os 

demais. O intuito não é formar artistas, mas facilitar a aquisição de um determinado 

conhecimento. Esse aprendizado – ou melhor, essa prática no ensino da arte – é de extrema 

importância, pois as crianças, ao experimentarem técnicas supostamente utilizadas pelos 

artistas, poderiam relacionar suas características com determinado movimento artístico. 

Bourdieu e Darbel (2007, p. 108) reforçam a importância desse processo e alertam: 

[...] para quem ridiculariza, considerando-o primário, o ensino que, por 

técnicas simples (por exemplo, pela apresentação de reproduções e pelo 

treino relativo à atribuição), entendesse transmitir saberes rudimentares, tais 

como datas, escolas ou épocas, esquece, que esses métodos por mais 

grosseiros que possam parecer, transmitiriam, pelo menos, um conhecimento 

mínimo, que legitimamente, não pode ser desdenhado senão por referência a 

técnicas de transmissão mais exigentes. 

 

e) Tema 

Geralmente o tema é determinado pelo professor e serve como ponto de partida para o 

trabalho a ser desenvolvido pelo estudante, respeitando as características do conteúdo a ser 

estudado. Nessa pesquisa, como veremos, os temas dos projetos são propostos pelos serviços 

educativos, porém, na escola, por vezes as temáticas dos trabalhos surgem a partir de datas 
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comemorativas, eventos escolares ou a partir de um conteúdo que conste no currículo e 

precise ser abordado; 

 

f) Orientador 

O professor é um propositor dos trabalhos a serem realizados na escola, pois é quem 

planeja a proposição que será dada aos alunos e seu percurso, em consonância com o 

currículo e objetivos pretendidos. É a partir do planejamento e da orientação do professor – 

que define os temas, os materiais e as técnicas – que a produção dos estudantes será 

desenvolvida; 

 

g) Tempo 

O tempo para produção é limitado ao tempo de duração da aula ou da quantidade de 

aulas projetadas pelo orientador para sua produção. Geralmente, o professor, orientador ou 

mediador (assim chamarei quem trabalha no serviço educativo), com base na idade dos 

estudantes, consegue projetar a quantidade necessária de tempo para sua execução, evitando 

que se prolonguem para além do tempo/aula disponível, para que não se prolonguem 

demasiadamente, tornando-se aborrecidas ou que os estudantes percam o interesse; 

 

h) Avaliação 

A avaliação é outra característica exclusiva da “arte escolar”, pois os tais trabalhos 

devem atingir determinados padrões. Por vezes, essa é realizada de forma unilateral, seguindo 

critérios determinados pelos professores. O trabalho produzido ou as etapas de seu 

desenvolvimento servem como meio para classificar as crianças, às quais são atribuídas notas 

numéricas ou avaliações descritivas. Geralmente, a avaliação é realizada por meio de 

comparação entre os trabalhos dos estudantes, padrões acadêmicos ou critérios de gosto 

pessoal do professor. Atkinson (2002; 1998) revela que uma boa parte da arte nas escolas 

inglesas são ainda dedicadas a adquirir e desenvolver habilidades básicas visuais e técnicas. 

Ressalta, ainda, que é dentro desse discurso e prática que os alunos são percebidos e avaliados 

por suas capacidades, geralmente por meio de comparação a partir de um conjunto de critérios, 

tais como: proporção, tom, projeção e composição – quando não comparados entre si. 

 

Os trabalhos produzidos pelos estudantes refletem a cultura do interior das escolas. 

Não quer dizer que a “arte escolar” seja má ou sem objetivos; pelo contrário: ela 

“presumivelmente deve ser entendida no contexto da sua função educativa” (EFLAND, 1976, 
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p. 38). Nesse sentido, “é importante não só introduzir as crianças e os alunos nas práticas 

artísticas de diferentes contextos históricos, sociais e culturais, mas também as introduzir a 

diferentes estratégias de leitura nas quais o significado é produzido” (ATKINSON, 2002, p. 

207). 

Em consonância com o que já explanei sobre Popkewitz (2010) no que se refere à 

alquimia escolar, ou seja, que a disciplina de arte é trabalhada em formatos bem diferentes do 

mundo artístico, ela tende a ser transposta em formato simplificado para o contexto escolar, 

mas isso não significa que seja má, pois inspira familiaridade com o mundo da arte e, portanto, 

incita a prática plástica, a leitura visual e os espaços culturais e artísticos.  

Assim, passo a utilizar o termo “trabalho escolar” para os trabalhos produzidos pelos 

estudantes na escola e sob orientação do serviço educativo das instituições culturais, uma vez 

que, apesar de não terem a característica da obrigatoriedade, seguem as demais características 

que mencionei, como: currículo, materiais, técnicas, tema, orientador, tempo e avaliação. 

Das características da “arte escolar” que aqui foram explanadas, nem todas são citadas 

por Wilson, Efland e Atkinson, mas partem dessas leituras e, por fim, mesclam-se com 

minhas concepções e percepções enquanto professora e investigadora. O que percebo como 

docente de diferentes níveis de ensino é que a “arte escolar” se faz mais presente na escola na 

fase anterior à alfabetização e vai diminuindo ao longo da vida escolar, que passa a estimular 

mais as linguagens matemáticas e escritas.   

Os trabalhos realizados pelos estudantes não são hierarquicamente mais ou menos 

importantes do que aqueles realizados em outros contextos, como a obra de arte ou a 

produção artística, pois cada uma corresponde a seus respectivos objetivos propostos. A “arte 

escolar” é importante para aproximar as crianças de contextos artísticos que lhes são alheios, 

tais como os museus e galerias, comparáveis as brincadeiras de faz de conta das crianças 

enquanto um ensaio para a vida adulta.  Simular esses processos artísticos e ambientes, 

mesmo que superficialmente, promove uma aproximação e uma familiaridade com os 

ambientes e expressões artísticas. 

  



74 

 

PARTE II: 

EDUCAÇÃO NOS MUSEUS  

E PROJETOS COM ESCOLAS 
 

 

5 Museus e públicos: surge a função educativa 

 

A “arte escolar” sempre foi exposta em seu ambiente de origem, e é especialmente 

associada a eventos como encerramento de ano letivo, datas comemorativas, mostra de 

trabalhos, eventos escolares, premiações, entre outros. Na parte I, abordei o resgate histórico e 

a situação atual da educação artística, além de conceitos que permearão esta investigação, 

como o de “arte escolar”. Nessa primeira parte, ficou explicito que os interesses econômicos, 

teorias pedagógicas e psicológicas movimentaram e movimentam o campo educacional e 

cultural, no qual se incluem as exposições escolares.  

Agora, o deslocamento desses trabalhos para o museu – ambiente legitimador da arte –, 

por intermédio de projetos, como os que foram mote desta tese, ganham uma nova 

configuração e questionamentos. Por isso, este capítulo apresenta uma breve introdução de 

como um campo dedicado à mediação e educação foi inserido nos museus, realizando assim 

uma ponte entre essas instituições e o público – especialmente, no caso do foco deste trabalho, 

o público escolar. Para tanto, foram mobilizados vários autores, dentre os quais cito aqui 

apenas aqueles que trazem conceitos que voltarão a ser mencionados em outros capítulos 

desta investigação e que considero centrais: Carmen Mörsch (2009; 2011; 2015; 2016a; 

2016b), Nora Sternfeld (2012), Alexandre Beites (2011) e Diogo de Moraes (2014). Todos 

tratam dos discursos institucionais que são traduzidos pelos serviços educativos na oferta de 

programas e atividades a fim de atender perfis específicos de públicos e de um museu 

comunicativo e que acolhe diferentes perfis de público.  

A separação entre diferentes artes e seu modo de exposição tem início ainda na Idade 

Média, pois os objetos realizados por artistas e artesãos eram expostos em locais diferentes e 

para públicos de diferentes poderes aquisitivos. Essa situação remetia já a uma separação 

entre diferentes categorias de objetos artísticos, sendo uma considerada única e intocável, 

como obra de arte, e as demais artes – dentre as quais se inclui o artesanato – como 

secundárias, devido às características de valor reduzido e à produção seriada. 
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A realeza e a nobreza expunham obras, pinturas e esculturas nas cortes, nos 

castelos e nos solares para demonstrar sua riqueza e importância. O público 

mais amplo tipicamente só entrava em contato com a arte visual em lugares 

de adoração: nos grandes templos, nas catedrais e nas mesquitas do período 

medieval (OBRIST, 2014, p. 39). 

A visualização dessas obras só era permitida a um grupo restrito de convidados, cujo 

acesso dar-se-ia por convite ou em função do pertencimento a uma determinada casta, o que 

provocava, assim, curiosidade dos demais e criava, consequentemente, especulação sobre 

esses objetos. Instituiu-se, a partir desse cenário, o discurso de que apenas pessoas de castas 

superiores ou consideradas instruídas teriam a sensibilidade de apreciar as peças artísticas. 

Para Allard e Boucher (1991), a preocupação com a educação e mediação começa com 

a criação de museus em universidades para fins didáticos, especialmente na área de história 

natural e geologia; no entanto, esse acesso era restrito às elites, consideradas aptas a 

compreender as coleções. O primeiro museu teria sido criado na Universidade de Oxford, com 

o Ashmolean Museum, em 1683 (MARANDINO, 2008). 

Apenas em 1648, por iniciativa do governo francês, é que são abertos locais de 

exposição destinados ao público, quando a academia francesa começou com as chamadas 

exposições Salon, que derivam do Grand Salão do Louvre, passando a preocupar-se com o 

público. Assim, precisaria educá-los no modo de apreciar as obras e de se comportar 

(OBRIST, 2014). Começava, então, um trabalho de mediação e educação de públicos no 

museu que abrangesse diferentes castas e níveis de instrução 

Com o desenvolvimento dos Estados democráticos no século XVII e XVIII, 

a arte passou a ser vista como patrimônio do público, que, acreditava-se, 

precisava melhorar seus modos, e olhar calmamente para as pinturas 

representava bem essa elevação almejada. A pintura e a escultura precisavam 

atrair a atenção dessa nova abstração secular: “o público” (OBRIST, 2014, p. 

40-41). 

Em todos os museus, sempre houve pessoas a explicar as coleções; por isso, o conceito 

de educação nos museus praticamente nasce em sua própria origem – apesar de se manifestar 

em uma configuração completamente distinta da atual: 

A maneira de apresentar os objectos, o espirito que preside à sua preparação, 

a amabilidade e a convicção do pessoal ao serviço do publico, a qualidade 

estética das instalações e do material, a apresentação gráfica assim como o 

texto das publicações — tudo isso pode exercer uma influência positiva e 

contribuir para a educação tanto como os serviços cuja função é esclarecer o 

público (MENDES, 1999, p. 682).. 

Nesse novo cenário, das exposições de arte abertas ao público, surgem os serviços de 

aproximação e de educação para apreciação, caracterizando hoje o que seriam os setores de 
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mediação e educação dos museus, no qual aqui, chamarei de serviços educativos. Tais setores 

seriam responsáveis por educar e atrair os visitantes, mediando o acesso a um espaço de 

códigos indecifráveis (ALDEROQUI, 2012). 

No que se refere ao papel dos museus no campo educacional dos imigrantes e das 

mulheres, há vários estudos que merecem leituras, segundo os quais a arte era entendida como 

um processo de dominação e sensibilização de grupos excluídos. Isso remete ao papel similar 

da igreja quando tenta evangelizar e civilizar os povos indígenas, indício de que há um campo 

de poder originário de uma classe branca e burguesa, que se autodenominava como sendo 

superior, civilizada e determinante no que se refere à definição do padrão almejado pelas 

demais classes. A educação pela arte tinha o propósito de, “por bondade”, patrocinar eventos 

que poderiam vir a educar os marginalizados. No entanto, na presente investigação, o foco são 

as relações com o público escolar e, por isso, não me adentrarei no assunto – mesmo 

considerando que o público escolar também se apresenta como uma categoria de público 

específico, compreendida como carente de sensibilização e de educação. 

Salto para o século XX, quando há uma mudança significativa no campo da educação 

dos museus que ocorre na década de 60, nos Estados Unidos: a princípio pela influência da 

psicologia educacional, que passa a ser utilizada como princípio nos designs das exposições. 

Porém, essa influência, bem como a estruturação e oferta de atividades educativas no interior 

dos museus, é mais sentida na década de 80, quando as teorias psicológicas, do 

behaviorismo
13

, do construtivismo
14

 e das teorias socioculturais
15

 passam a influenciar mais 

profissionais dos museus (curadores, conservadores, diretores, mediadores), que começam a 

se preocupar com a forma como a organização dos museus motivava o visitante (FALK; 

DIERKING, 1992; MARTINHO, 2006; MENDES, 1999). 

As mudanças no padrão de vida e hábitos culturais, naturais com o passar dos tempos, 

também obrigou o museu, que vinha perdendo espaço como local de entretenimento e cultura, 

a se adequar seus espaços aos novos tempos. Novas formas de atingir e cativar o público vêm 

à tona. Não são ações isoladas, mas resultantes de uma nova configuração dos museus, de 

                                                 
13

  Teoria que tem diferentes vertentes, dentre os quais os teóricos Watson e Skinner são os mais mencionados.  

     Área da psicologia cuja vertente de estudo é a comportamental, para a qual a observação do comportamento  

     se dá a partir da reação frente aos objetos, acreditando no condicionamento. Muitos dos experimentos eram  

     realizados com ratos e pombos (BAUM, 2006). 
14

  Teoria baseada nos estudos de Jean Piaget, que defende que a aprendizagem ocorre na interação entre sujeitos  

     e objetos, respeitando o desenvolvimento metal do sujeito. O campo educacional deve promover situações  

     didáticas de conflito, de acordo com a idade do aprendiz, de modo que promova participação cognitiva do  

     sujeito (PIAGET, 1973). 
15

  Teoria baseada nos estudos de Lev Vygostky, que defende que a aprendizagem se dá pelas interações entre  

     sujeitos e objetos (REGO, 1995). 
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mudanças que esses espaços realizaram para conquistar novos públicos e uma sobrevivência 

de novos hábitos culturais, conforme explana o português Caeiro: 

O museu, enquanto ícone da vida social urbana, tem sofrido interessantes 

modulações; isso ajuda-nos a perceber como, à viragem da segunda metade 

do século XX, o museu se tornou em lugar de visibilização de poder, poder 

que procura afirmar uma dimensão institucional da cultura como política 

pública (CAEIRO, 2014, p. 370- 371). 

Todas as alterações e mudanças citadas anteriormente e sentidas no interior dos 

museus foram denominadas como um movimento internacional no campo dos museus, 

chamado de “Nova Museologia”, que vem contrapor as concepções e modelos tradicionais 

museológicos vigentes até então. O museu era voltado para a elite e para si mesmo, mas 

deveria assumir uma função social e superar os limites da cultura direcionada à elite. Um 

marco desse movimento e das alterações pretendidas foi registrado na capital chilena, em 

março de 1972, na “Declaração de Santiago”, destinada inicialmente aos museus da América 

Latina, mas já em voga pelo mundo. 

Nessa mesma época, na década de 80 e início dos anos 90, grande parte das escolas 

tiveram seus currículos renovados, de forma que passaram a enfatizar a aprendizagem a partir 

da experiência dos lugares, ou seja: o ensino perpassava as limitações dos muros escolares, 

incitando a aprendizagem em outros contextos, ampliando o contato dos conteúdos teóricos 

com as experiências práticas e, consequentemente, a parceria da escola com outros espaços. A 

demanda pela visita a esses espaços aumentou, incluindo os museus, obrigando esses a se 

adequarem e atenderem as solicitações das escolas (MARTINHO, 2006; MENDES, 1999). 

Em Portugal, o Museu Nacional de Arte Antiga, localizado em Lisboa, foi pioneiro na 

aplicação, entre os anos 20 e 30, do conceito de educação em museus, com o professor João 

Couto, que, como professor em um liceu (atual ensino secundário ou ensino médio), realizava 

visitas orientadas com seus alunos,  “começando a estabelecer uma relação próxima entre os 

seus alunos e o museu onde trabalha, a título não remunerado, implementando, na prática, o 

que sempre defendeu: a educação integral através e em contato direto com as obras de arte” 

(ALMEIDA, 2014, p. 119). O docente, depois, em 1939, assumiu a direção do referido museu, 

permanecendo até 1962. Em 1953, estruturou-se nesse espaço o primeiro “serviço de extensão 

curricular” dirigido ao público, que ofertava regularmente exposições temporárias, cursos, 

oficinas e visitas. O trabalho de João Couto foi influenciado por leituras pedagógicas norte 

americanas, visitas ao Victoria and Albert Museumm, localizado em Londres, e pelo Museu 

Metropolitano de Nova Iorque, nos EUA (MENDES, 1999; 2013). 
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Posteriormente, o português João Couto delega a responsabilidade deste setor 

educativo para Madalena Cabral, que, por sua vez, dá origem ao “centro infantil” ou “serviço 

infantil”, o que se converteria no “Serviço de Educação”, nome que deu origem ao utilizado 

na maioria dos museus portugueses hoje, “Serviço Educativo” (MENDES, 1999; 2013). 

Em Portugal, os problemas relacionados ao serviço educativo nos museus começaram 

a ser debatidos em 1966, em um seminário organizado pela Associação Portuguesa dos 

Museus (APOM), sendo considerados tardios, se comparado a outros países europeus. A 

expansão e a criação de serviços educativos nos museus portugueses dão-se, então, entre 1990 

e os anos 2000, quando também há a criação e abertura exponencial de museus. A quantidade 

de museus quase dobrou, conforme visualização de dados do Gráfico 1, o que resulta também 

no crescimento de público e da procura por essas instituições (PRIMO, 2007). 

 

Gráfico 1 - Criação e abertura dos museus por décadas. 

 

 

Fonte: Reprodução (PRIMO, 2007, p. 182) 

 

Junto com a criação de novos museus, a procura por serviços de mediação e educação 

desses espaços em Portugal pelas escolas também se dá entre as décadas de 1990 e início de 

2000, motivando a criação desse serviço em museus que antes não o ofertavam, ou o faziam 

de forma desestruturada, cumprindo apenas as demandas emergentes. A partir desse novo 

cenário, surgem os programas educativos para atender essa nova demanda. Menciono abaixo 
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duas dessas medidas, relacionadas com políticas públicas na educação, apenas para situar o 

leitor, pois, mais adiante no texto, faço novamente menção a elas, detalhando-as em seus 

pormenores: 

 Inserção da área de projetos no currículo escolar do 1ºciclo pelo Decreto Lei 

nº289/89, de 29 de agosto, privilegiando espaços externos à escola para 

aprendizagem, cujos temas possibilitariam o ensino multidisciplinar e a articulação 

da escola com seu entorno (PORTUGAL, 1989); 

 Aumento da Educação Básica no ensino formal e obrigatório de 8 (oito) para 9 

(nove) anos de escolaridade, a partir do ano letivo de 2000/2001, ampliando 

também a procura por espaços de aprendizagem complementares ao espaço escolar 

(MARTINHO, 2006). 

Na legislação que orienta os museus portugueses, nº 47/2004, de 19 de agosto, artigo I, 

museu é conceituado como: 

instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem 

fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: 

a)  Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-

los através da investigação, incorporação, inventario, documentação, 

conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos 

científicos, educativos e lúdicos;  

b)  Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da 

cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade 

(PORTUGAL, 2004). 

Na mesma lei, artigo 7º, letra g, uma das funções do museu é “Educação”, sendo que a 

seção VIII, artigo 42º, detalha o que compete à parte educativa do museu:  

1 — O museu desenvolve de forma sistemática programas de mediação 

cultural e actividades educativas que contribuam para o acesso ao patrimônio 

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.º1 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 (PORTUGAL, 

2004). 

Ou seja, de forma resumida, museu agrupa múltiplas funções que estão relacionadas 

com a reunião, aquisição, conservação e exibição de coleções no âmbito do patrimônio 

cultural e material; bem como a educação através da exposição e de outras atividades 

(MENDES, 2013). 
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Além disso, acordos e projeções para a área da educação artística e de políticas 

públicas para promoção da cultura, incluindo os museus, foram acordados entre países 

membros da União Europeia na primeira década de 2000. Alguns desses acordos estão 

registrados nos documentos, já citados no Capítulo 3 da Parte I desta investigação: o Roteiro 

para a Educação Artística, organizado pela UNESCO (2006); Orientações da EURODYCE 

(2009); além de programas de financiamento para promoção da cultura, dentre os quais estão 

ações como a Capital da Cultura Europeia e o Programa “Cultura 2000”
 16

.  

Alguns desses documentos e tratados realizaram uma revisão política e cultural dos 

museus europeus, tendo como uma das diretrizes a implementação de programas educativos. 

“A educação em museus frequentemente se torna um fator legitimador para justificar a 

existência de instituições financiadas com fundos públicos, pois está associada ao marketing e 

ao aumento quantitativo de público” (MÖRSCH, 2016b, p. 7).  

Juntamente com novas diretrizes e tratados, consequentemente, houve também maior 

investimento na área e a disponibilidade de recursos para as instituições que atendessem essas 

diretrizes. 

Não é por acaso, portanto, que desde os anos 1990 os agentes institucionais 

vêm demonstrando interesse crescente pelos programas educativos, 

compreendidos como conjuntos de serviços pedagógicos legitimadores da 

função social dos museus e espaços expositivos. Tais programas cumprem aí 

um duplo papel, visto que ao transformar os públicos atendidos em unidades 

mensuráveis respaldam as estratégias de captação de recursos financeiros 

para as ações institucionais (MORAES, 2014, p. 14). 

No entanto, Mörsch (2007) e Moraes (2014) alertam que a movimentação dos 

programas educativos no âmbito da cultura, em especial nos museus e ambientes expositivos, 

em exigência aos incentivos econômicos, deve ser observada com cautela, pois já temos 

exemplos históricos de como a submissão da cultura e dos processos educativos aos ditames 

econômicos podem 

apropriar-se de dimensões da subjetividade caras aos processos artísticos e 

pedagógicos, em favor dos ditames do sistema financeiro. Nessa seara 

ambígua, virtudes como criatividade, flexibilidade, comunicabilidade, 

resiliência, sociabilidade e espírito de equipe são apropriadas como pré-

requisitos de sobrevivência em um ambiente moldado cada vez mais pelos 

ditames do mercado” (MORAES, 2014, p. 14). 

                                                 
16

  Mais detalhes sobre esses programas e como as políticas da União Europeia impactaram o campo dos museus  

     em Portugal podem ser acedidos na investigação realizada por Primo (2007), intitulada “A Museologia e as  

     políticas culturais Europeias: O caso Português”, que menciona detalhadamente os programas e os impactos  

     que estes tiveram em Portugal, a partir de dados quantitativos. 
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Os museus ainda representam espaços que proporcionam acesso a importantes 

patrimônios culturais; no entanto, continuam a existir barreiras simbólicas que o público deve 

superar para aceder a essas instituições. Na desconstrução dessas barreiras, o serviço de 

mediação e educação dos museus deve facilitar o acesso a esse patrimônio, reduzindo os 

temores do público. Práticas relacionadas a esse discurso geralmente são propostas pelo 

serviço educativo com a oferta de visitas e oficinas para grupos escolares, programas para 

professores, entre outros (MÖRSCH, 2009). 

O serviço educativo tem um leque de atividades, mas, principalmente, trabalham com 

as visitas guiadas ao museu e oficinas. Tais dinâmicas envolvem diferentes perfis de públicos, 

que variam de bebês a idosos, passando por grupos com demandas especializadas, sendo que 

apenas parte desses perfis aderem aos programas e atividades voluntariamente. A educação do 

serviço educativo dos museus, que se enquadra na educação informal e projetos dessa 

natureza, para públicos direcionados, surge nos museus na década de 90, sob o chamariz de 

“arte para todos”, convidando públicos alvos para interagirem com o espaço e sentirem-se 

incluídos, especialmente grupos que antes não eram visitantes habituais. Essa tendência 

cresceu e hoje o atual discurso museal é de “inclusão social”, com arte “para todos” – e, 

principalmente, feita “com todos”, conforme pontua Sternfeld (2012). Também para Mendes 

(2013), 

estamos numa fase e que se atribui ao museu uma relevância cada vez maior, 

tendência que, muito provavelmente, se manterá nas próximas décadas. Para 

isso têm contribuído fundamentalmente dois fatores: por um lado, o reforço 

atribuído ao papel educativo dos museus, por outro, a crescente pressão, 

sobre os museus, para que eles justifiquem a sua própria existência e, bem 

assim, os vultuosos investimentos neles afectuados (MENDES, 2013, p. 32). 

Essa seria uma condição almejada pelo museu, no entanto, ela já ultrapassa a 

dimensão técnica e entra no âmbito político, quando “museu aberto” é aquele que “reflecte 

sobre si próprio como forma de se construir e de ser capaz de cumprir a tão almejada 

promessa de edificação cultural com a comunidade” (BEITES, 2011, p. 21). Nesse discurso 

institucional utópico, são ambicionadas a integração de públicos e comunidades que ainda não 

estão inseridas nesses espaços. Oliveira (2013, p. 03) é otimista ao crer que “futuramente e em 

função da relação de demonstrações que têm vindo a acontecer, se pode antever a sua 

concretização”. 

Nessa perspectiva de “museus abertos” (BEITES, 2011) ou “com todos” 

(STERNFELD, 2012), há vários exemplos cuja proposta é permitir a entrada e a participação 

do público, inserindo novas práticas nos museus pela perspectiva de um “museu inclusivo”, 
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que acolhe diferentes públicos e não mais somente a elite ou os instruídos. Embasado por esse 

discurso, surgem programas de educação em parceria com associações, outras instituições e 

indústrias, com foco na inclusão de grupos antes invisíveis, nem sempre atendidos pela 

educação formal ou por ela marginalizados e pouco visados enquanto públicos dos museus. 

Trata-se, nesse sentido, de uma população marginalizada: crianças com necessidades 

especiais, imigrantes, idosos e moradores de rua. 

“Atrair ao museu novas camadas de público, grupos desfavorecidos ou marginalizados, 

implica transformá-lo em objecto e sujeito da sua acção, desbloqueando a criatividade de uma 

população que se julga incapaz por não possuir hábitos ditos culturais” (ROQUE, 1990, p. 37). 

Algumas dessas iniciativas “têm contribuído de forma importante para o desenvolvimento de 

novas e diferentes formas de perceber o encontro educativo entre públicos, obras de arte, 

exposições, museus, educadores e, em alguns casos, os artistas” (OLIVEIRA, 2013, p. 6). 

Projetos que pressupõem a ida ao museu como um processo inclusivo, destinados a 

grupos menos favorecidos, “têm sido amplamente questionados na tradição da educação 

reflexiva e crítica, sob o paternalismo e a dimensão disciplinar” (MÖRSCH, 2015, p. 11). São 

políticas institucionais que consideram o outro “como aquele que possui uma formação 

cultural supostamente deficitária, no sentido de carência a ser sanada. Enquanto público não 

iniciado, ele faria parte dessa vaga entidade identificada como plateia em potencial” 

(MORAES, 2014, p. 02). 

Na política das instituições que promovem pela arte a inclusão de grupos especiais, 

menos favorecidos, é promovido o discurso de empoderamento desse público, com o intuito 

de melhorar a autoestima e sua visibilidade, já que geralmente são grupos fechados entre si, 

que se comunicam em um círculo social. Porém, é importante questionar os resultados a longo 

prazo, pois se tratam de projetos pontuais e que não mudam a realidade em que esses grupos 

vivem. 

Os públicos que visitam as exposições são geralmente classificados por finalidades 

funcionais ou em grandes grupos, dos quais “são exemplos frequentes: público escolar, 

público espontâneo, público agendado, público especial, público socialmente vulnerável, 

público da terceira idade, público VIP, público universitário, público familiar e público 

especializado” (MORAES, 2014, p. 3).  

Araújo e Bruno (1995) chamam essa nova perspectiva de “museu integral” e alertam 

para uma crise institucional de papéis que é gerada dentro das instituições nesse movimento 

de abertura para o público. Para essa nova perspectiva, as fronteiras tradicionais se abrem 

“trazendo benefícios, mas também despertando os museólogos para problemas como a crise 
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de identidade institucional, quando os museus passaram a confundir-se com outras formas de 

ação cultural” (ARAÚJO; BRUNO, 1995, p. 19). 

Essa crise institucional seria também das mudanças no público. Devido “à passagem 

da ‘elite’ ao ‘cliente’ do museu, a visão elitista para minorias deu lugar a uma estrutura aberta 

a toda a sociedade onde a educação e formação ganham importância. Desta feita, os 

frequentadores do museu são múltiplos” (BARCA, 2007, p. 2467-2468). 

Com esse novo discurso dos museus, muitas instituições reavaliam suas coleções e a 

forma de exposição – que inclui o design das exposições, seus programas educativos, 

discursos e comunicação com o público -, considerando que a internet e novas tecnologias 

obrigam a acompanhar as transformações, que “estão a ocorrer em grande velocidade e 

podem exigir uma resposta rápida dos museus, como tal, a aposta na formação torna-se num 

desafio” (OLIVEIRA, 2013, p. 7). 

Esses programas educativos traduzem um discurso institucional que é muito mais 

amplo e que está implícito na oferta e organização dos serviços educativos das instituições 

expositivas. 

Entende-se que a instituição cultural, com suas respectivas missões e 

políticas, exerce uma significativa influência sobre as práticas especializadas 

que, conjugadas, lhe dão corpo: museográfica, curatorial, artística e 

pedagógica, por exemplo. São estas práticas, combinadas a várias outras e 

desempenhadas em uma estrutura funcional hierarquizada, que conformam o 

lugar espacial e discursivo corporificado pela instituição. Importante 

mencionar, ainda, as contingências e toda a sorte de pressões - internas e 

externas - que interferem nas decisões e ações institucionais (MORAES, 

2014, p. 2). 

Mörsch (2009; 2016b) identifica 04 (quatro) desses discursos institucionais, que opto 

por detalhar aqui para que depois, quando apresentar os projetos que tivemos como foco de 

nossa investigação, analisá-los sob essa ótica. São discursos que não se apresentam de forma 

cronológica ou única nos museus, mas que por vezes se mesclam e são transpostos pela área 

da educação nas atividades desenvolvidas: 

 Discurso reprodutivo: abarca os projetos motes dessa investigação, pois se trata de 

um discurso destinado a educar o “público do amanhã”, ou seja, aqueles que 

acabam por ir ao museu induzidos, não por vontade própria. São o público escolar, 

mas também as famílias, os professores e os grupos especializados – esses unidos 

por características específicas, como de adultos ou crianças com necessidades 

especiais, moradores de rua, vizinhos do museu, etc. Geralmente, as atividades são 

desenvolvidas e apoiadas por integrantes do serviço educativo com conhecimentos 
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e experiência em educação. São oferecidos oficinas e programas com a pretensão 

de introduzir conhecimentos da arte. Aqui, novamente podemos realizar uma 

analogia com o conceito de alquimia curricular já abordado anteriormente na Parte 

I, segundo o qual o mundo da arte é apresentado por atividades simplificadas e por 

instrumentos didáticos, de modo que sejam introduzidos alguns conceitos e 

conhecimentos iniciais relacionados ao museu, às obras de arte, à contextualização, 

a técnicas artísticas, etc, dependendo do tema a ser abordado; 

 Discurso afirmativo: Nesse discurso, o museu é entendido como um campo de 

saberes específicos e reproduz os padrões do ICOM
17

  (Conselho Internacional dos 

Museus), que são: coleção, pesquisa, preservação, exposição e promoção do 

patrimônio cultural. Dentre as atividades geralmente desenvolvidas pelo museu, o 

discurso afirmativo aparece mais em práticas associadas a palestras, eventos que 

reproduzem e reafirmam o museu como espaço de saber específico, visitas guiadas 

por especialistas e publicações decorrentes do espaço museológico, como catálogo 

das exposições ou sobre técnicas e discursos ali vigentes. É um discurso de 

afirmação de um espaço especializado, local de poder e exaltação, como um campo 

especializado, dirigido principalmente a um grupo de experts. Geralmente, as 

atividades promovidas pelos museus são direcionadas a um público especializado, 

já interessado nos temas do universo artístico e motivado. Não tende, portanto, a 

abranger o público escolar, mas grupos especializados e interessados em 

museologia, conservação de obras, museografia, curadoria, história da arte, entre 

outros. 

Nesses dois primeiros discursos, o público participante é estático e reproduz discursos 

de poder por parte do museu. Os discursos apresentados a seguir raramente aparecem nos 

museus, mas auxiliam a reflexão e análise dos projetos que integraram essa investigação, já 

que se voltam para uma autocrítica dos espaços museus: 

 Discurso transformador: parte do princípio de que não devem haver categorias 

hierárquicas, seja curadoria, mediação ou educação nos museus. As propostas são 

de expandir a instituição e seu espaço expositivo como um agente de mudança. 

Mediadores do museu e público trabalham juntos nas propostas; 

 Discurso desconstrutivo: a mediação nos museus é aberta a questionamentos, 

imprevistos e ações. O público é convidado a intervir no espaço museológico, 

                                                 
17

  Sigla de International Council of Museums [Conselho Internacional de Museus] 
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questionando o museu com seus cânones e como local de poder. Nesse discurso, 

são propostos programas para grupos marginalizados e artistas, que podem expor, 

questionar e intervir no museu, reconstruindo o espaço sob seu ponto de vista. “O 

discurso desconstrutivo também pode se articular na forma de visitas guiadas, 

desde que tenham a intenção de criticar a natureza autorizada das instituições, 

relativizá-la e torná-la visível como uma voz entre muitas outras” (MÖRSCH, 

2016b, p. 4). 

Até agora, falamos de um discurso institucional, que abarca vários setores do museu, 

incluindo os serviços de conservação, curadoria e administração, mas os que transcende, 

principalmente no setor de educação e mediação nos museus. Moraes (2014) traz para a 

discussão que os discursos institucionais podem ser rompidos pelo próprio público dos 

museus, quando esse se torna “contrapúblico”, -  ou seja, um grupo dominado que entra em 

conflito com o grupo dominante; insatisfeito com as exposições, questiona os objetos que 

estão expostos, a organização, enfim, a estrutura de poder do museu. O “contrapúblico”, 

exposto por Moraes (2014), questiona o museu e seu discurso a partir do público; o “discurso 

descontruído” exposto por Mörsch (2009), por sua vez, partiria da própria instituição, 

incitando o público a questionar seus discursos. 

 

5.1 O público escolar no museu 

 

As instituições que foram estudadas nessa investigação apresentam um leque de 

programas, incluindo oficinas, visitas e atividades durante todo o ano, a partir da temática 

vigente em seus respectivos espaços expositivos. Em ambas instituições, os projetos 

acompanhados são destinados ao público escolar e possibilita maior tempo de duração no 

contato com os participantes, demandando assim mais profissionais envolvidos e uma 

organização distinta de outras ofertadas pelo serviço educativo, já que têm a duração de um 

ano letivo, sendo considerados projetos centrais. 

Nesse perfil, os grupos escolares atendidos têm um perfil particular: não frequentam 

os museus por vontade própria, mas são levados por adesão e proposição de seus professores, 

que devem justificar a ida ao museu considerando o conteúdo do currículo em seu 

planejamento. O público escolar, chamado de “público do amanhã”, é, de forma 

constrangedora, também chamado de “público forçado”, já que não frequenta museus por 

decisão própria; rememoram-se os tempos primórdios das exposições públicas, que 
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pressupunham “os públicos como entidades abstratas e inertes, “ativáveis” pela ação 

institucional” (MORAES, 2014, p. 13). O público escolar é diferente de outros perfis de 

públicos, pois é disciplinado, organizado e guiado por uma equipe educativa, composta por 

professores e auxiliares, além do mediador do museu. O autor ainda explica que o 

ato de forçar a presença de um seguimento dos públicos (...) neste caso o 

escolar  (...) indica que o seu discurso esteja em plena sintonia com as 

dinâmicas socioeconômicas do século XXI e final do XX, pautadas pela 

ideologia neoliberal, conhecida pela assertividade de suas estratégias de 

produção e fidelização de consumidores, o que apenas reforça o quão 

visceralmente a instituição cultural está atrelada às instâncias de poder, que 

cada vez mais tem o mercado como norte (MORAES, 2014, p. 12). 

As primeiras discussões sobre a presença das crianças no museu a partir de uma 

parceria com as escolas teria surgido em 1885, quando foi criado o Museu das Crianças de 

Hasjlemere, em Surrey, na Inglaterra, partindo da ideia que a educação museal 

junto aos mais jovens que tinha-se maiores chances de modificar “um estado 

de espírito secular”. Discutia- se, então, a inadaptação dos museus às 

crianças e começavam a ser apontadas soluções para atender a este tipo de 

público: 1 – museus especiais para crianças; 2 – seções especialmente 

concebidas para crianças dentro de museus de adulto; 3 – serviços 

educativos destinados a acolher estes visitantes (KÖPTCKE, 2001, p. 23). 

Na década de 70, surgem, no Reino Unido, os Museus Itinerantes, para trabalhar com 

escolas de zonas distantes ou em periferias da cidade com “os seguintes objectivos: relacionar 

o ensino com os indivíduos e com a sua experiência pessoal; compreender a educação como 

uma actividade activa e não passiva; ensinar de forma interdisciplinar; relacionar os museus 

com as crescentes formas de lazer” (OLIVEIRA; SILVA, 2007, p. 2464).  

Uma das pesquisas mais conhecidas sobre o perfil do público dos museus foi realizada 

em 1960 por Bordieu e Darbel (2007) em cinco países europeus (Espanha, França, Grécia, 

Holanda e Polônia), concluindo que os grupos escolares eram os principais visitantes e que 

nem mesmo a gratuidade de ingressos era suficiente para mudar hábitos culturais; o único 

fator de mudança possível, nesse sentido, seria a educação, o que tornava o acesso um 

privilégio da classe considerada culta, instruída.  

A pesquisa realizada por Bordieu e Darbel foi realizada em uma época em que se 

iniciava o movimento da nova museologia e o turismo não era tão acessível como hoje – por 

informações facilitadas pela internet, passagens aéreas low cost e alojamentos a preços 

acessíveis –, o que denota uma mudança nos hábitos culturais. Isso justifica a alteração no 

perfil do público que frequenta o museu, bem como o próprio discurso museológico.  
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Os grupos escolares continuam a ser um dos principais perfis de visitantes de alguns 

museus, em especiais os localizados em cidades menores ou que preenchem seus espaços 

durante a semana, inflando os números de visitantes dessas instituições. Em contrapartida, em 

grandes cidades consideradas turísticas como Paris, Milão, Londres, Amsterdã, os principais 

visitantes dos museus são os turistas.  

Nessa dinâmica da movimentação dos interesses econômicos, quanto maior o público, 

maiores chances de financiamento público e de patrocínio por empresas. 

Embora em outras bases, o projeto civilizatório colocado em prática pela 

instituição cultural continua a vigorar no presente, incorporando ao seu 

cabedal as iniciativas do processo de financeirização da cultura, inclusive no 

que diz respeito à dinâmica de afluência dos públicos aos museus e espaços 

de exposição. Nesses espaços, a entrada dos visitantes - ao girar a catraca - é 

capitalizada na soma geral das metas, sendo esta uma das contrapartidas 

oferecidas pelas instituições às corporações que financiam suas exposições, 

ou que delas se beneficiam fazendo marketing com dinheiro público, via 

isenção fiscal (MORAES, 2014, p. 3). 

Os projetos acompanhados por essa investigação ocorreram em instituições 

localizadas nas cidades do Porto e de Guimarães, representando respectivamente a 2ª e 5ª 

cidade de Portugal com o maior número de visitantes nos museus, conforme gráfico no Anexo 

1. Em contradição ao exposto anteriormente, o público escolar representa uma pequena 

parcela do perfil dos visitantes, sendo que a maioria é composta por estrangeiros.  

A diferença está na possível relação construída entre ambos perfis de visitantes no que 

concerne ao serviço educativo e sua atuação, pois o público escolar permite uma relação mais 

aproximada e contínua, enquanto a de turistas é ocasional, geralmente de uma visita guiada ou 

oficina, que ocupa no máximo algumas horas.  

Ainda, conforme o mesmo gráfico, dos Anexos 1 e 2, comparando os anos 2012 e 

2017, os museus localizados na cidade do Porto tiveram uma queda do público escolar, que 

era de 9,6%, para 6,6%, possivelmente influenciada pela mudança curricular no ensino e 

novas exigências burocráticas para saídas escolares, que serão detalhadas na Parte III desta 

investigação.  

A queda mais brusca foi em Guimarães, que se posiciona como a 7ª cidade portuguesa 

em número de visitantes escolares nos museus, e na qual se visualizou uma queda no total de 

visitantes, que, em 2012, era de 17% do público escolar, para apenas 8,3% em 2017. A 

vertiginosa queda também foi no total de visitantes dos museus da cidade, pois no ano de 

2012 a cidade foi sede da Capital da Cultura Europeia, o que naturalmente elevou naquele ano 

o número de visitantes, não mantido nos anos seguintes. Uma relação mais precisa sobre essa 



88 

 

redução no número de visitantes demandaria outra investigação, a fim de detalhar as 

principais prerrogativas que justificam esses números; no entanto, apenas com o intuito de 

situar o leitor sobre a expressividade dessas cidades no panorama dos museus e de visitantes 

em Portugal, em especial do público escolar, até para contextualizar que não são o perfil 

majoritário que visitam os museus nessas cidades, é que os dados foram apresentados, apesar 

de a maioria dos programas ofertados pelo serviço educativo serem a eles direcionados. 

O museu ainda é visto como distante da escola e como um espaço que tenta se 

aproximar do seu público alvo por meio das ações educativas. Ambas instituições, que foram 

mote desta tese, têm o público escolar como destinatário principal dos programas do serviço 

educativo. Por isso, é importante pensar nessa relação do público escolar com o museu, além 

dos interesses econômicos e de estatísticas como as apresentadas até o momento. Por isso, 

dedico a Parte III dessa investigação à relação entre as instituições Museus e Escola, pois “um 

museu com clara consciência de sua função educacional é uma instituição que não renuncia a 

sua função específica e que projeta estratégias de alcance para diferentes tipos de público, 

entre elas a escola” (SPRAVKIN, 1996, p. 348, tradução nossa).
 18

 

 

6 A pesquisa: o caso dos projetos anuais 

 

Depois de contextualizar no capítulo anterior como os serviços de mediação e 

educação nos museus surgiram e as mudanças discursivas das instituições que permeiam esse 

processo – em especial, o surgimento dos programas educativos para atender ao público 

escolar –, neste capítulo, adentro detalhando a metodologia dessa investigação, 

contextualizando as instituições e os dois projetos que foram mote de estudo. Trata-se do 

Museu de Serralves e da Casa da Memória, com projetos direcionados ao público escolar, 

intitulados, respectivamente, “Projeto Anual com Escolas” e “Pergunta ao Tempo”, ambos 

propondo o encerrando dos projetos com uma exposição no museu. 

As duas instituições ofertam atividades educativas dentro de uma programação anual, 

tendo o público escolar não como único, mas como o principal destinatário. Além disso, os 

dois museus participantes dessa investigação expõem, salvaguardam e realizam atividades em 

campos artísticos diferentes, sendo Serralves de arte contemporânea e a Casa da Memória de 

patrimônio cultural material e imaterial de Guimarães. 

                                                 
18

  Un museo con clara consiencia de su función educativa es una institución que no renuncia a su función  

      específica y que diseña estratégias de divulgación para diferentes tipos de público, entre ellos el escolar  

      (Spravkin, 1996, p. 348). 
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Neste capítulo, trago estudos de Fernando Hernandez (1992; 1994), a fim de esclarecer 

o que seriam Projetos na área educacional – já que os projetos acompanhados partem de 

propostas do serviço educativo – para que possamos, então, distingui-los de outras 

metodologias de trabalho; e de Sílvia Alderoqui (2009), que estuda a relação entre museus e 

escolas. 

Como discutido no capítulo anterior, são projetos que surgem a partir da utopia de um 

“museu aberto” (BEITES, 2011), ou seja, uma proposta de acolhimento do museu com o 

público, independente de origem, nível cultural, idade, necessidades cognitivas ou físicas. 

Enfim, parte-se do discurso de que os museus são “para todos” (STERNFELD, 2012). Mörsch 

(2011) tece crítica a esse discurso institucionalizado dos museus segundo o qual o serviço 

educativo e projetos direcionados são para “formar o ‘público de amanhã’, seduzi-lo e 

entusiasmá-lo. O objetivo primordial é introduzir o público nos valores burgueses: o amor ao 

museu deve ser despertado”.  

Em meio a esse discurso, surgem projetos como os acompanhados nesta investigação, 

em que os estudantes também expõem no museu – espaço antes reservado aos artistas. No 

entanto, Sternfeld (2012) alerta: “participação geralmente significa interação. Alguns grupos é 

que geralmente são alvos dessas ações educativas, sob uma bandeira de ‘criar visibilidade’, de 

que o museu é ‘feito’ para todos”. Nesse sentido, a questão é como ocorre essa participação. 

Quando se pensa na palavra “projeto”, logo se remete a algo que seja planejado, que 

terá uma duração a médio ou longo prazo, mas que almeja passar por algumas etapas, tendo 

por fim objetivos. Os projetos propostos pelos serviços educativos têm a previsão de duração 

de um ano letivo, de forma que a escola estabeleceria uma relação com o museu e vice-versa, 

já prevendo que o projeto tem como mote de encerramento a exposição do trabalho produzido 

por eles no museu e algumas etapas em seu caminho. No entanto, considerando que ambas 

instituições, serviço educativo e escola, têm fins educacionais, essas instituições devem 

orientar-se pelo conceito e por teóricos que estudem o desenvolvimento de projetos no campo 

educacional. É importante que, em uma relação de parceria entre ambas instituições, a 

colaboração seja mútua e não penda apenas para uma das partes, visto que cada instituição 

tem suas particularidades e foco específicos, colaborando entre si. 

A sociedade cultural entre museus e escolas não aparece como uma situação 

natural e espontânea. Ambos os mundos - museus e escolas - dizem que são 

necessários, mas nem sempre podem ser ouvidos. Como antes dissemos que 

é necessário construir a demanda para a cultura, a sociedade cultural entre 

museus e escolas é uma situação negociada, muitas vezes difícil, 

dependendo de obstáculos específicos e múltiplos - temporal, espacial, 

administrativo, econômico, pedagógico, psicológico, social, cultural - que 
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muitas vezes desencadeiam combates inúteis e frustrantes. (ALDEROQUI, 

2009, p.13, tradução nossa)
19

 

Os projetos, como os analisados nessa investigação, são também chamados por 

projetos de trabalho, projetos educacionais ou metodologia de projeto, a depender do autor 

que embasa o conceito. A metodologia de projetos deriva da interdisciplinaridade no ensino, 

tendência que surgiu na década de 70; no entanto, esse modelo de trabalho começa a ser mais 

popular no campo educacional na década de 90, intensificando-se no início dos anos 2000, 

quando houve maior procura da escola por espaços externos. Tais espaços poderiam colaborar 

com a escola, tirando o aluno do saber apenas restrito aos seus muros, promovendo visitas de 

campo, estreitando relações entre teoria e prática e entre áreas do conhecimento, forçando um 

diálogo entre as disciplinas.  

Consequentemente, nesse movimento educacional, há uma maior procura dos espaços 

museológicos e, simultaneamente, a expansão dos serviços educativos nesses locais. Essas 

parcerias seriam contratos, e “a noção de contrato então substitui a do serviço prestado pela 

instituição cultural. Cada um dos "parceiros" do contrato tem força proativa, demanda 

serviços específicos e estabelece uma convergência de suas demandas e seus projetos com o 

objetivo” (ALDEROQUI, 2009, p. 13, tradução nossa)
20

.  

Um projeto pode organizar-se “seguindo um determinado eixo: a definição de um 

conceito, um problema geral ou particular, um conjunto de questões inter-relacionadas, um 

assunto digno de ser tratado por si só” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1992, p. 47, tradução 

nossa)
21

. No entanto, eles devem ultrapassar os conteúdos de apenas uma disciplina, ou seja, 

abarcar outros conteúdos, sair da forma, pois se seguirem uma metodologia única, de 

propostas e metodologias pré-definidas pela professora, não teremos a participação dos alunos 

delineando o trabalho a partir de suas descobertas. 

Por vezes, é fácil confundir Projetos de Trabalho com outras estratégias de ensino; 

porém, há algumas questões que os diferenciam. A função dos projetos seria de favorecer a 

criação de estratégias e de organização dos conhecimentos escolares, construindo hipóteses 

                                                 
19

  La sociedad cultural entre museos y escuelas no aparece como uma situación natural, espontánea. ambos  

     mundos –museos y escuelas- dicen que se necesitan pero no siempre se pueden escuchar. Así cómo antes  

     dijimos que es necessário construir la demanda hacia la cultura, la sociedad cultural entre museos y escuelas  

     es una situación negociada, a menudo difícilmente, en función de obstáculos específicos y múltiples -de  

     orden temporal, espacial, administrativo, económico, pedagógico, psicológico social, cultural- que muchas  

     veces desatan combates inútiles y frustrantes (ALDEROQUI, 2009, p. 13). 
20

  La noción de contrato entonces reemplaza aquella del servicio prestado por la institución cultural. Cada uno  

     de los “socios” del contrato tiene fuerza propositiva, demanda servicios específicos y establece una  

     convergencia de sus demandas y de sus proyectos con el objetivo (ALDEROQUI, 2009, p.13). 
21

  siguiendo um determinado eje: la definición de um concepto, um problema general o particular, um conjunto  

     de preguntas inter-relacionadas, uma temática que merzca la pena ser tratada por sí misma (HERNÁNDEZ;  

     VENTURA, 1992, p. 47). 
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em torno de problemas e transformando, assim, os diferentes saberes aprendidos na escola em 

situações diárias. O trabalho por projetos deve partir de uma problemática, a partir da qual os 

estudantes conversam com o professor ou com o mediador do serviço educativo revelando o 

que conhecem e o que gostariam de pesquisar e experimentar. São expostas nesse diálogo as 

dúvidas do aprendiz, o que viabiliza diferentes caminhos e possibilidades. Trata-se de um 

trajeto de descobertas em conjunto no qual é permitido, aventurar-se. Esse seria um possível 

ponto de partida para o desenvolvimento de projetos em uma relação de parceria entre as 

instituições, museu e escola, tendo como protagonistas professores, estudantes e mediadores. 

Mesmo que o professor não seja especialista em assuntos relacionados ao museu e a 

temática, sua atitude de cooperação e de descoberta junto com os alunos já direciona para o 

que pode ser considerado um Projeto de Trabalho: 

É importante verificar que a informação necessária para construir os Projetos 

não é pré-determinada de antemão, nem depende do professor ou de um livro 

didático, mas é baseada no que cada aluno já sabe sobre um tópico e as 

informações com as quais pode estar relacionado dentro e fora da escola. 

Isso evita o perigo da padronização e homogeneização das fontes de 

informação e, por sua vez, o intercâmbio entre aqueles contribuídos pelos 

membros do grupo contribui para a comunicação” (HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 1992, p. 49, tradução nossa)
 22

. 

Se o professor e/ou mediador traça um caminho metodológico e segue até o final com 

suas propostas, definindo o planejamento e as atividades que serão realizadas no percurso, 

temos a realização de um trabalho, uma metodologia que pode ser denominada de Projeto do 

professor – ou, no presente caso, de Projeto do serviço educativo, se forem eles os únicos 

envolvidos. Em síntese, aqui se reproduz a linha de um discurso institucional reprodutivo, 

conforme já mencionado por Mörsch (2009) no capítulo 5, em que o discurso de poder da 

instituição é que se sobressai caso quem determine as etapas seja o serviço educativo, e por si 

coordenadas, contrariando a realização de um Projeto de Trabalho, que deveria envolver 

museu e escola, de forma dialógica.  

Há potencial em projetos dessa natureza, quando realizados conjuntamente, 

especialmente por lidarem com exposições de estudantes em um local de poder como o museu, 

antes reservado à exposição de artistas ou de intervenção do público com artistas. Há um 

conjunto de ferramentas e processos dentro do museu para transposição didática da educação 

                                                 
22

  Es importante constatar que la información necessária para construir los Proyectos no está predeterminada de  

     antemano, ni depende del enseñante o de um libro de texto, sino que está en función de lo que ya sabe cada  

     alumno sobre um tema y de la información com la que se pueda relacionar dentro y fuera de la escuela. Esto  

     evita el peligro de la estandarización y homogeneización de las fuentes de información y, a su vez, el  

     intercambio entre las que aportan los membros del grupo contribuye a la comunicación” (HERNÁNDEZ e  

     VENTURA, 1992, p. 49). 
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artística que potencializariam conceitos dificilmente trabalhados no interior das escolas. Um 

trabalho dialógico poderia vir a questionar esse espaço, permitindo que a instituição tenha um 

discurso transformador (MÖRSCH, 2009), no qual o serviço educativo, juntamente com 

professores e estudantes, questione seu museu e seus processos, desconstruindo mitos.  

Há ainda a possibilidade de um discurso desconstruído (MÖRSCH, 2009) que permita, 

a partir desses projetos, repensar e interferir no espaço expositivo, desconstruindo processos 

já consolidados e demarcados das exposições e do espaço do artista, já que uma das etapas 

previstas nos projetos é a realização de uma exposição com base em trabalhos produzidos 

pelos estudantes. 

Inicialmente, projetos como os acompanhados nessa investigação despertam vários 

questionamentos e possibilidades de trabalho, em especial para quem é da área educacional. 

São vislumbradas rupturas e desconstruções, pois o momento de realização das exposições no 

museu traz visibilidade ao serviço educativo, que, por vezes, passa envolto em suas próprias 

atividades durante o ano, apoiando e destacando as demais exposições e atividades 

promovidas pelo museu.  

As exposições promovidas pelo serviço educativo, assim como as acompanhadas, 

acabam por destacar esse setor, que ganha visibilidade e um espaço de realce dentro do 

museu. Mörsch (2011) traz um relato crítico sobre o real espaço que o serviço educativo tem 

dentro dos museus, pois as instituições discursam sobre a valorização do espaço educativo, 

mas é questionável até que ponto esse discurso é verdadeiro. 

Tenho observado durante o ano passado pelo menos quatro casos em que 

novos museus foram construídos ou um novo espaço para a educação foi 

introduzido em um museu, que consistia em nada mais do que vitrines ... 

espaços para a educação foram construídos com vitrinas. Então, o que é 

exibido no mostruário é apresentado como uma obra de arte ou algo que o 

museu usa como um ornamento no plano "olha, trabalhamos com essas 

pessoas legais". O curador ou o público da arte não reconhecem de maneira 

justa que o trabalho educativo é desconfortável, eles não querem vê-lo, ele 

não brilha. [...] Portanto, essa visibilidade gera reconhecimento, mas ao 

mesmo tempo gera um alto nível de controle. Existem muitos processos que 

não podem ser realizados nessas vitrines, mas que podem ocorrer no porão 

escondido onde, até o momento, o espaço educacional é normalmente 

localizado. Todo mundo reclama que eles têm que trabalhar no porão, sob 

luz artificial, eu acho que é cruel, mas pelo menos eles não te servem e você 

pode fazer o que quiser. Agora, no entanto, estamos em um palco, o que 

estrutura as interações. Cortinas devem ser instaladas... (MÖRSCH, 2011, p. 

10). 

A situação relatada acima por Mörsch (2011) remete a uma exposição em 

comemoração aos 25 anos do serviço educativo do Museu Thyseen-Bornemisza, em Madrid, 

em janeiro de 2018, intitulada “Proyecto Lección de Arte”. As estratégicas de montagem 
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dessa exposição foram mote de discussão em pouco mais de um ano antes, quando, em 

novembro de 2016, no encontro Re-pensar Los Museos, ocorrido no mesmo museu, foi 

exposto aos participantes o planejamento dessa exposição, tal como as angústias e os desafios 

gerados pela proposta de integrar a exposição do serviço educativo com a exposição do museu, 

uma vez que causa rupturas dentro de um museu tradicional, no qual as salas de exposições 

são organizadas por períodos históricos. As inquietações eram as mais diversas em seu 

planejamento; por fim, a exposição que visitei, quando concretizada foi de sua realização no 

subsolo do museu, separada do restante espaço expositivo, num tecto baixo e com entrada 

pela loja. Quais seriam as forças que impediram o desejo inicial de se concretizar? Seriam do 

próprio serviço educativo ou de demais setores do museu, que optaram pelo conforto da 

separação? 

 

6.1 Abordagem metodológica 

 

Partindo da proposta das exposições escolares como temática de investigação, houve 

menção durante as aulas de doutoramento sobre o Museu de Serralves, que realiza há mais de 

uma década um projeto que terminava com uma exposição de trabalhos escolares no museu. 

Após pesquisa sobre o projeto, ele suscitou vários questionamentos sobre o deslocamento das 

exposições de trabalhos escolares, restritas ao ambiente escolar, agora no espaço museológico. 

Realizei uma pesquisa sobre as instituições museológicas e culturais que abarcavam 

projetos dessa natureza, além de Serralves. Nessa busca, um dos indicadores norteadores foi a 

participação do público escolar do 1ºciclo e a realização de exposições a partir de trabalhos 

feitos durante o projeto.  

Há outros espaços culturais ao norte de Portugal que também realizam ou realizaram 

propostas de trabalho com escolas, tendo como encerramento uma exposição de trabalhos de 

estudantes em suas instalações com a duração de um ano letivo. Um deles é a Casa da 

Imagem, localizada em Vila Nova de Gaia, cujo projeto foi desativado em 2015; e Portugal 

dos Pequenitos, localizado em Coimbra, cuja primeira edição ocorreu em 2017/2018 – 

simultânea ao período dessa investigação – e continua ativa, inclusive com a realização de 

catálogo impresso. No entanto, trata-se de um parque temático e não de um museu; desse 

modo, avaliou-se que não seguiria as características das demais instituições selecionadas para 

a investigação. 
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Dentre os projetos mapeados que se enquadravam nas características e mantinham-se 

em execução foram encontrados o Museu de Serralves e a Casa da Memória. 

As instituições participantes dessa investigação estão localizadas ao norte de Portugal, 

representadas na Figura 3, sendo a Casa da Memória na cidade de Guimarães, pelo marcador 

na cor azul; e o Museu de Serralves localizado na cidade do Porto, representado na cor 

vermelha. As cidades mencionadas estão localizadas na região norte de Portugal e distantes 

entre si por 45 km (quarenta e cinco quilômetros), variando essa distância conforme o trajeto 

e o meio de transporte. 

 

Figura 3 – Localização no mapa de Portugal dos museus que participaram da investigação. 

 

Fonte: elaboração própria, por meio do Google Maps em 11/09/2018. 
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Nesta investigação, com o suporte dos teóricos que tratam sobre metodologia em 

pesquisas sociais, prós e contras de algumas ferramentas utilizadas para coleta e análise de 

dados, levando em conta a problemática dessa investigação e o campo a ser explorado, os 

seguintes teóricos foram primordiais: Bogdan e Biklen (1994), Bauer e Gaskell (2000) e Gil 

(1999; 2002).  

Para adentrar nos pormenores desta investigação, subdivido esse capítulo detalhando 

as ferramentas utilizadas na coleta de dados de forma descritiva, para, em seguida, 

contextualizar brevemente os museus participantes e o serviço educativo; por último, 

detalharemos os projetos acompanhados, de maneira a compreender como estes surgiram no 

contexto dos respectivos museus e como estão estruturados. 

 

6.1.1 Natureza da investigação 

 

A tese aqui apresentada é uma investigação do tipo qualitativa, mas que, por vezes, 

também faz uso de dados quantitativos. A investigação qualitativa para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 47-50) possui 05 (cinco) características: 

1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal. 

2. A investigação qualitativa é descritiva. 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos. 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva. 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

A investigação em educação tende a optar pela natureza qualitativa, pois o processo é 

mais importante que o resultado final. Nesta investigação, não nos interessa apenas o 

resultado das exposições escolares no museu, mas as relações que são estabelecidas entre as 

instituições (escola e museu), entre professores e mediadores, entre os adultos e as crianças, 

enfim: um conjunto complexo de relações a serem verificadas e analisadas. “O objetivo do 

investigador qualitativo é tentar compreender o processo mediante o qual as pessoas 

constroem significados e descrever essa relação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70).  

Conforme já mencionado na Introdução, trata-se de pesquisa carregada de 

subjetividade, na qual as situações e a análise partem do olhar construído pelo investigador. 

Nesse sentido, outro pesquisador poderia analisar as mesmas situações sob perspectivas 

diferentes, já que “os dados carregam o peso de qualquer interpretação” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 67).  
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Em alguns momentos no texto, os dados recolhidos serão apresentados exaustivamente 

em formato descritivo, tendo em consideração que isso “funciona bem como método de 

recolha de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape ao escrutínio” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

6.1.2 Metodologia da pesquisa: a coleta de dados 

 

A coleta de dados teve início no mês de maio de 2017 e encerramento em fevereiro de 

2019. Nesse período, foram acompanhados integramente os projetos propostos pelos museus 

no ano letivo 2017/2018 e parte da edição de 2016/2017. Em Portugal, o ano letivo tem início 

em setembro, após as férias de verão, e seu encerramento sempre no ano seguinte, em junho; 

por isso, os anos letivos levam a numeração de dois anos diferentes – o primeiro 

correspondente ao início do ano letivo e o segundo, ao seu encerramento. 

A pesquisa adentrou o ano de 2019 devido apenas a uma entrevista que ficou pendente 

em função da disponibilidade do entrevistado e a qual se considerava importante para 

complementar os dados coletados. 

Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram: 

 

a) Entrevistas semiestruturadas 

Diante da necessidade de entrevistar professores e membros do serviço educativo das 

instituições participantes, optou-se por entrevistas que pudessem se adequar às narrativas dos 

entrevistados, permitindo, assim, em tom de diálogo, que novas questões fossem inseridas.  

As entrevistas fornecem “dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação. Seu objetivo é uma compreensão detalhada das 

crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em 

contextos sociais específicos” (BAUER; GASKELL, 2000, p. 65). As entrevistas 

semiestruturadas, de acordo com Bauer e Gaskell (2000), caracterizam-se por poucas 

questões-guia, quase sempre abertas, possibilitando a introdução de outras questões, que 

surgem de acordo com o que acontece no processo em relação às informações recebidas.  

Todas as entrevistas foram gravadas em celular, com auxílio de um aplicativo 

previamente instalado e com permissão dos entrevistados, podendo estes também optarem por 

manterem seu nome real ou permitirem a atribuição de um nome fictício, de maneira que se 

sentissem mais à vontade para exporem suas opiniões. O modelo de autorização escrita 

assinada pelos entrevistados está disponível no Apêndice A. 
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A seguir, elenco os tópicos que guiaram as entrevistas para coordenadores e 

colaboradores do serviço educativo e professores. 

 

 Membros do serviço educativo e colaboradores: 

1. Formação e funções no serviço educativo; 

2. Edições em que participou do Projeto; 

3. Dificuldades no projeto; 

4. Destaques do Projeto; 

5. Sugestões para melhoria do projeto ou observações; 

6. Montagem da exposição e a Sala de Exposições do serviço educativo; 

7. Retorno das escolas após a exposição. 

 

 Professores: 

1. Formação e Tempo docência; 

2. Dificuldade que encontrou para coordenar o projeto; 

3. Destaques do Projeto; 

4. Sugestões para melhoria do projeto ou observações; 

5. Análise da exposição final no Projeto. 

 

b) Questionário Aberto 

Optou-se por essa ferramenta após a realização de avaliações pilotos, que consistiam 

em uma discussão aberta, por meio da qual foi avaliado que os alunos repetiam as respostas 

dos primeiros e segundos colegas, ficando restrita a opinião da turma a uma média de cinco 

alunos. Diante da necessidade de adequação, e com o intuito de que os estudantes pudessem 

de alguma forma opinar – mesmo os mais tímidos –, optou-se pelo questionário aberto.  

O questionário com perguntas abertas foi aplicado aos estudantes em algumas turmas 

participantes do projeto, com a possibilidade de as respostas serem por palavras, frases ou 

desenhos, possibilitando até que deixassem as respostas em branco, se assim preferissem. 

Essa flexibilidade deu-se levando em consideração a idade dos estudantes, que variavam de 6 

a 10 anos, e sabendo que alguns apresentavam dificuldades na escrita.  

Apesar de ser um recurso comumente utilizado em pesquisas quantitativas, se 

analisados com cuidado, podem integrar os dados qualitativos, pois “propiciam um fácil 

acesso a compreensão espontânea dos respondentes com relação ao objeto em questão [...] Em 
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certo sentido, perguntas abertas são um tipo de "microentrevista” (BAUER; GASKELL, 2000, 

p. 416). 

 

c) Grupo Focal 

O grupo focal é um “debate e uma troca de pontos de vista, ideias e experiências, 

embora expressas emocionalmente e sem lógica, mas sem privilegiar indivíduos particulares 

ou posições” (BAUER; GASKELL, 2000, p. 79).  

Como recurso para o ponto de partida da conversa nas turmas participantes dos 

projetos e da avaliação, utilizou-se um desenho, pois permitiu que a questão fosse exposta a 

todo grupo e, a partir dela, “sempre há alguém que tem uma opinião e sugere algumas 

palavras que levam a uma série de associações” (BAUER; GASKELL, 2000, p. 80).  

Trata-se do desenho apresentado pela Figura 4, no qual do lado esquerdo há uma 

pessoa com um chapéu e do lado direito um chapéu com as mesmas características, dentro de 

um cubo, acompanhado pela palavra “Museu”. O exercício foi realizado para avaliação piloto 

e acabou por ser incorporado à pesquisa como ferramenta de subsídio para discussão em 

grupo. As figuras instigaram os estudantes a opinarem e abriram várias possibilidades de 

discussão, referentes desde ao gênero de quem utilizava o chapéu a diferentes narrativas de 

como os objetos podem chegar a um museu. 

 

Figura 4 - Imagem utilizada como ponto inicial para avaliação com grupo focal de estudante, 2017. 

 

 

Nas avaliações piloto, em uma das turmas foi solicitada a autorização dos pais para 

gravação em vídeo dessa interação, cujo modelo de autorização está localizado no Apêndice 

B, para posterior transcrição. No entanto, vista a resistência dos pais com a ferramenta, 

somada à percepção de que quando as interações eram realizadas pela investigadora os 
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estudantes eram menos espontâneos, avaliou-se que o grupo focal deveria ser moderado por 

alguém de convivência dos estudantes e a investigadora registraria as interações. Sendo assim, 

em Guimarães, foi nomeada a coordenadora do serviço educativo e, no Porto, a professora da 

turma. 

 

d) Notas de campo 

Foram destinados dois cadernos para registros dos acompanhamentos, sendo um para 

cada projeto. As notas de campo constituem “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiência e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

e) Fotografias 

As fotografias tinham por objetivo complementar as notas de campo e possibilitar, 

através de visualização posterior, situações e detalhes que passaram despercebidos, como para 

ilustrar situações mencionadas na investigação ao leitor. 

As fotografias tiradas pelos investigadores no campo fornecem-nos imagens 

para uma inspeção intensa posterior que procura pistas sobre relações e 

atividades...a disposição de escritórios, os conteúdos das prateleiras, podem 

ser estudados e utilizadas como dados quando se emprega uma câmera 

fotográfica como parte técnica de coleção de dados (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p.189). 

f) Documental 

Sobretudo são os materiais que surgiram durante o desenvolvimento dos projetos que 

não haviam recebido qualquer tratamento ou análise, mas serviram para complementar o 

diário de campo, as fotografias e entrevistas, auxiliando na elucidação e ilustração dos fatos. 

Exemplos de documentos que surgiram na pesquisa foram: convites, folhetos, e-mails, 

memorandos, materiais entregues e produzidos como apoio para os projetos (GIL, 2002). 

 

6.1.3 Tratamento e análise dos dados 

 

Após a recolha dos dados, a leitura e revisão de todo o material coletado, fez-se 

necessário identificar as regularidades. A análise de dados é um “processo de busca e 

organização sistemática de [...] materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de 

aumentar a sua própria compreensão” (BOGDAN; BILKEN, 1991, p. 205). 
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A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação. Já  a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais 

amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 1999, p. 168). 

Esses dados foram confrontados com a bibliografia, após pesquisa “desenvolvida com 

base em material já  elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2002, p. 44). 

 

6.2 Museu de Serralves 

 

A cidade do Porto, localizada ao norte do país, é a segunda maior cidade de Portugal e 

um de seus principais destinos turísticos. É conhecida mundialmente por referência ao vinho 

licoroso, proveniente de vinhais plantados em cascalho à volta do Rio Douro, um dos cartões 

postais da cidade. Desde 1996, seu Centro Histórico foi tombado como Patrimônio Mundial, 

pela UNESCO
23

, tendo por base o critério IV (cultural), considerando que “este bem possui 

notável valor universal pelo seu tecido urbano e pelos seus inúmeros edifícios históricos que 

testemunham o desenvolvimento ao longo do último milénio de uma cidade europeia virada 

para o ocidente pelas suas ligações comerciais e culturais” (PORTO, site).  Isso lhe confere 

características culturais e históricas únicas e ambiente propício para o desenvolvimento de 

atividades educativas e culturais. 

O Museu de Serralves foi criado em 1989, tendo aberto suas portas ao público em 06 

de junho de 1999.  Localiza-se na cidade do Porto, em uma espécie de complexo cultural e 

turístico, onde, além do museu, estão localizados o Parque e a Casa de Serralves, sendo os três 

geridos pela Fundação Serralves. 

O Museu de Serralves é considerado o mais importante museu de arte contemporânea 

do país, tendo por missão: 

estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes origens e 

idades pela arte contemporânea, pela arquitetura, pela paisagem e por temas 

críticos para a sociedade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada, com 

base num conjunto patrimonial de exceção, no qual se destacam o Museu de 

Arte Contemporânea e o Parque (SERRALVES, site). 

                                                 
23

  UNESCO é o acrónimo de “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” (Organização  

     das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Trata-se de um organismo da ONU que foi fundado  

     em 1945 e cuja sede social se encontra em Paris (França). A UNESCO dedica-se a ajudar as nações a gerirem  

     o seu desenvolvimento através da preservação dos recursos naturais e culturais. O objetivo é que  

     cada povo possa modernizar-se e inserir-se no panorama mundial sem perder a sua própria identidade  

     (UNESCO, 2019, site). 
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O período de abertura do Museu de Serralves corrobora com o Gráfico 1, quando 

apresenta dados de que a década de 90 foi o período de maior expansão dos museus em 

Portugal. O prédio em que o mesmo funciona (Figura 5) foi projetado pelo conceituado 

arquiteto português Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira, estando organizado em três pisos e 14 

salas de exposições. Além de uma coleção própria, há exposições temporárias, que se 

apresentam não somente no Museu, mas também no Parque e na Casa de Serralves. 

 

Figura 5 - Prédio do Museu de Serralves projetado pelo arquiteto Siza Vieira. 

 

Fonte: Reprodução (https://www.serralves.pt/pt/museu/o-museu/) 

 

Financeiramente, a instituição se mantém a partir de recursos públicos e da 

modalidade de mecenato, as empresas que aderem podem gozar de incentivos fiscais, pois “a 

iniciativa de mecenato pressupõe um apoio à Fundação de Serralves, na sua grande maioria, 

plurianual, que pode adquirir três formas: Mecenato Institucional, Mecenato de Atividades e 

Mecenato da Coleção” (SERRALVES, site). 

Pela dimensão do museu, este está separado por vários setores, devido aos quais 

necessita e dispõe de vários profissionais especializados no campo da arte, que cumprem com 

a conservação, administração, curadoria, montagem das exposições, biblioteca, marketing, 

entre outros. Dentre essas divisões, nosso interesse se foca no serviço educativo. 

 

6.2.1 Serviço Educativo do Museu de Serralves 

 

Cada espaço da Fundação tem seu próprio serviço educativo, tanto parque quanto 

museu. Apesar de ambos realizarem trabalhos colaborativos, cada um tem seus próprios 

programas e equipes, sendo o do parque voltado a produção agrícola e as ciências, enquanto o 
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do museu é direcionado à arte contemporânea. O serviço educativo do museu de Serralves 

tem por objetivo: 

sensibilizar e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da 

arquitectura, do ambiente e da cidadania; reforçar a articulação museu/escola 

através de um trabalho continuado e em parceria; integrar momentos de 

formação, de partilha de conhecimentos e experiências que estimulem uma 

aproximação criativa e dinâmica à cultura contemporânea (LEITE; 

VICTORINO, 2008, p. 11). 

O serviço educativo do museu é coordenado por Denise Pollini desde 2015, quando 

esta migrou para Portugal após candidatar-se para a vaga de coordenação que hoje ocupa, 

tendo sua formação acadêmica e experiência na área até então no Brasil. A referida 

coordenadora foi entrevistada para esta investigação em 22 de dezembro de 2017 (Apêndice 

U). Quando, nesta investigação, nos referirmos a essa entrevistada, ela será mencionada como 

coordenadora, cargo também chamado pelo Referencial Europeu das Profissões Museais 

(ICOM, 2008, p. 29) como “responsável pela mediação e serviço educativo”, ou seja, aquele 

que “coordena os programas, actividades, estudos e pesquisas relacionadas que divulguem 

junto dos públicos existentes e potenciais as peças/os objectos propostos pelo museu”. Suas 

responsabilidades são: 

 Ele/Ela participa, sob a responsabilidade do director /da directora, na 
definição da política de públicos e define o programa e as actividades em 

função do conjunto dos públicos-alvo. Para isso, ele/ela estabelece uma 

rede de organismos exteriores que funcionem com pontos de ligação junto 

dos públicos-alvo; 

 Ele/Ela associa os diferentes responsáveis cientifícos do museu às acções, 
á concepção e à  realização dos documentos de apoio à visita; 

 Ele/Ela é responsável pela formação de mediadores/mediadoras. Ele/Ela 
participa na formação do pessoal de acolhimento e vigilância; 

 Ele/Ela participa na realização das exposições. Ele/Ela prepara e 

disponibiliza os instrumentos de avaliação dos programas e das acções. 

(ICOM, 2008, p.29) 

A formação exigida pelo mesmo documento é também de formação em mestrado, com 

dupla competência, sendo uma ligada às coleções do museu e outra em museologia ou 

pedagogia. Nossa entrevistada atende a ambos os requisitos, tendo formação nas áreas de artes 

plásticas e educação. 

A equipe do serviço educativo não tem um número fixo de colaboradores, pois há uma 

equipe que trabalha integralmente na administração, como Denise, e os mediadores, que 

propõem as oficinas e/ou visitas, “mas por volta de 15 (quinze) educadores participam do 

projeto e desenvolvem as oficinas a partir do tema” (Denise Pollini, coordenadora, Apêndice 

U, p. 449). 
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A coordenadora e o museu de Serralves denominam os profissionais que lidam 

diretamente com o público de “educadores”, nomenclatura de origem anglo-saxônica e 

frequentemente utilizada em outros países. Em Portugal, também são utilizadas as expressões 

“mediador”, “guia de visitas”, “animador” e “monitor”, os quais já possuem formações 

direcionadas para atuação nesses espaços a nível de graduação, especialização e mestrado. No 

entanto, quem ministra aulas na Educação Infantil é também chamado de educador e não 

considero que quem planeje atividades a serem desenvolvidas para o museu esteja apenas 

monitorando. Deste modo, quando me referir aos profissionais que trabalham no serviço 

educativo, em contato com escolas e estudantes, opto por chamá-los de mediadores, também 

assim denominado pelo documento de Referencial Europeu das Profissões Museais (ICOM, 

2018, p. 30), e que “está encarregue de executar as diferentes actividades para todos os 

públicos actuais e potenciais”. Dentre as atribuições: 

 Ele/Ela participa na conceção e animação das actividades e dos 

documentos de ajuda que acompanham as exposições de longa duração e 

as exposições temporárias; 

 Ele/Ela participa na avaliação dos programas e das actividades; 

 Ele/Ela informa os/as responsáveis sobre as necessidades e expectativas do 
público no desenvolvimento de novos programas ou de novas actividades. 

(ICOM, 2008, p.29) 

Foram entrevistados 06 (seis) mediadores que prestam serviços para o serviço 

educativo e que, geralmente, estão envolvidos no Projeto Anual com Escolas. Eles estiveram 

também na edição 2016/2017 do respectivo Projeto Anual, sendo que alguns preferiram 

manter o anonimato: 

 Raíssa (nome fictício), entrevistada em 07 de julho de 2017 (Apêndice I);  

 Isa (nome fictício), entrevistada em 19 de julho de 2017 (Apêndice J); 

 Ana Vieira Neto, entrevistada em 20 de julho de 2017 (Apêndice K); 

 Joana Mendonça, entrevistada em 20 de julho de 2017 (Apêndice L); 

 Angela (nome fictício), entrevistada em 06 de setembro de 2017 (Apêndice M); 

 Malu (nome fictício), entrevistada em 12 de setembro de 2017 (Apêndice N). 

Também foram entrevistados mediadores que estiveram envolvidos no projeto em 

edições anteriores, de modo que pudéssemos perceber os diferentes discursos que permeiam o 

projeto em sua trajetória.  Os entrevistados foram: 

 Sónia Borges, entrevistada em 20 de junho de 2017 (Apêndice H); 

 Samuel Silva, entrevistado em 07 de novembro de 2017 (Apêndice R). 
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Sónia, além de ter trabalhado como mediadora no projeto em algumas edições, 

também é responsável pela criação das “Folhas de família” em Serralves, que ficam 

disponíveis no hall de entrada do museu, destinado para visitas de crianças, de maneira que 

propõe atividades a serem desenvolvidas a partir da exposição. Ela também desenvolveu uma 

folha de família referente ao Projeto Anual com Escolas na edição 2017/2018. O entrevistado 

Samuel Silva, além de colaborador em várias edições como mediador, também coordenou 

uma edição do projeto, em um período de transição de coordenações do serviço educativo e 

tem artigo publicado, no qual realiza uma reflexão sobre o projeto, com o título “A 

reexistência do Projeto Anual com Escolas ou algumas pedras pequeninas que se atiram à 

água” (SILVA, 2016).  

A exigência mínima para o exercício da profissão de mediador é “diploma 

universitário de primeiro ciclo numa das disciplinas ligadas às colecções dos museus e/ou em 

pedagogia e/ou em comunicação” (ICOM, 2018, p.30). Como verificado na coleta de dados, 

os mediadores têm as formações mais variadas, sendo que nenhum deles tem a formação 

inicial específica para atuação na área educativa de museus, mas em áreas ligadas às artes e à 

cultura, perfazendo o requisito mínimo, revelando que adentraram nesse espaço por diferentes 

meios, em sua predominância por convite de pessoas que já atuavam no serviço educativo 

dessas instituições. Dos entrevistados, temos as seguintes formações: 

 04 Formados em Pintura nas Belas Artes; 

 02 em Arquitetura; 

 01 em Escultura nas Belas Artes; 

 01 em Antropologia. 

Profissionais com formação variada, enquanto integrantes do serviço educativo, 

possibilitam que sejam desenvolvidos trabalhos em diferentes áreas, promovendo a 

interdisciplinaridade. Porém, o fato de prestarem serviços ocasionais não permite que se 

dediquem integralmente a esta função. Francisca Hernández, especialista em museologia, já 

detectava essa problemática na década de 90: 

na maioria dos museus, esses profissionais não gozam de reconhecimento 

oficial, portanto, seu trabalho é reduzido a colaborações ocasionais. [...] 

consequentemente, o pessoal estável desses departamentos é insuficiente, 

incapaz de assumir a implementação dos programas educacionais 

(HERNÁNDEZ, 1994, p. 268, tradução nossa)
24

. 

                                                 
24

  Sin embargo, en la mayoría de los museos, estos profesionales no gozan de reconocimiento oficial, por lo que  

     su labor se reduce a una colaboración ocasional. […] En consecuencia, el personal estable de estos  
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Além dos membros do serviço educativo já mencionados, também foi entrevistada 

uma das idealizadoras do Projeto Anual com Escolas, a professora Elvira Leite, que 

coordenou o projeto por 12 (doze) anos e também prestava assessoria ao serviço educativo 

nas demais atividades ofertadas e executadas pelo setor. Consideramos que, apesar de a 

mesma já não trabalhar com o projeto, poderia elucidar o surgimento do mesmo, tal como seu 

percurso, contribuindo para uma percepção crítica e enriquecendo, assim, a investigação. A 

referida entrevistada, professora reformada com vasta experiência na rede pública de ensino e 

autora de livros sobre a temática de projetos, foi entrevistada em 21 de novembro de 2017 

(Apêndice S).  

Outra entrevistada foi Catarina Providência, uma das sósias da Empresa Cariátides, 

que organiza eventos e exposições e tem colaborado desde a segunda edição do Projeto Anual 

com Escolas, sendo responsável pelo desenho expográfico das exposições escolares. Catarina 

foi entrevistada em 21 de novembro de 2017 (Apêndice T). 

Apresentados todos os entrevistados, trago trechos de entrevistas para explanar sobre o 

serviço educativo do Museu de Serralves, na perspectiva de seus membros, e do Projeto 

Anual com Escolas, reforçando o exposto até o momento sobre a área educacional nos museus. 

A diretora do serviço educativo de Serralves, Denise Pollini, quando concedeu a 

entrevista, ressaltou que também percebeu crescente procura e discussão no âmbito da 

mediação cultural nos espaços museais na primeira década de 2000, o que condiz com os 

dados já apresentados sobre o aumento do número de museus, tal como da oferta e procura 

por programas educativos a partir da década de 90 e ano 2000: 

quando eu entrei no serviço educativo, já se discutia muito mediação, mas 

isso estava ainda longe de ser alguma coisa já estabelecida. Quando eu 

começo a trabalhar nessa área de visitação discursivas, há um número muito 

grande de pessoas e gradualmente com muito mais força a partir de 2004, 

2005, nota-se uma enorme diferença na atuação dos serviços educativos, 

pelo menos na minha experiência (Apêndice U, p.442). 

O Projeto Anual com Escolas, que foi um dos projetos acompanhados nesta 

investigação, já está ativo no programa do serviço educativo desde 2002, tendo uma estreita 

relação com o desenvolvimento e o historial do campo educacional do museu, conforme 

palavras da coordenadora: 

É projeto muito importante para o histórico do serviço educativo de 

Serralves! […] Foi um projeto de estabelecer uma parceria e um trabalho em 

conjunto com as escolas, de longa duração. […] Imaginar esse serviço 

                                                                                                                                                         
     departamentos es insuficiente, no pudiendo asumir la puesta en práctica de los programas Educativos  

     (HERNÁNDEZ, 1994, p. 268).  
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educativo, sem o Projeto Anual com Escolas, eu ficaria um pouco assustada 

(Denise Pollini, coordenadora, 2017 ). 

O serviço educativo de Serralves se dispôs, por intermédio de sua coordenadora, a 

ceder a entrevista e ofertou cadernos publicados sobre o projeto, autorizando também minha 

participação em reunião, seminário e oficina com professores. Alegando uma reestruturação 

interna, foi negado acesso a documentos ou arquivos relacionados ao projeto, bem como 

informações de contato com professores participantes ou participação em oficinas com alunos 

na instituição. 

 

6.2.2 Projeto Anual Com Escolas 

 

Nesta seção, adentro os pormenores do projeto, explanando sobre sua estrutura e seu 

historial, bem como detalhes da coleta de dados nas escolas, incluindo professores e 

estudantes.  

Samuel Silva (Mediador, 2017), um dos entrevistados, explana sobre a oferta 

educativa de Serralves, em especial sobre o público escolar, que é dos preteridos, e o Projeto 

Anual com Escolas: 

O Serviço Educativo não trabalha só com a comunidade escolar. Trabalha, 

enfim, com vários públicos ou pretende uma transversalidade de públicos. 

Mas, se há um público predileto e que é claro na programação, é, sem dúvida 

alguma, as escolas. […] Há uma comunidade muito precisa e que se 

pressente que, ao longo destes anos, tem sido objeto de privilégio. Essas têm 

sido as escolas e, sobretudo, com este projeto anual com as escolas. 

A escolha pelo Projeto Anual com Escolas de Serralves como dispositivo de discussão 

desta tese deve-se ao fato de o projeto existir desde 2002, tendo como fio condutor uma 

temática central que é escolhida anualmente e no qual culmina como etapa final uma 

exposição de trabalhos dos estudantes no Museu de Serralves. A aposta em projetos dessa 

natureza nasce “pela convicção de que é essencial abrir novos canais de comunicação com as 

escolas através de interacções cada vez mais próximas e dinâmicas. Os processos de trabalho 

propostos são abertos e flexíveis -valorizam o conhecimento, a sensibilidade e a criatividade” 

(LEITE; VICTORINO, 2008. p. 12). 

Elvira Leite (professora, 2017) contou que a proposta de expor os trabalhos dos 

estudantes no museu teve início a partir de atividades desenvolvidas no Parque de Serralves e 

acabou migrando para o museu.  Esse projeto “terminava com uma exposição que foi também 

ao ar livre. Dentro e fora da sala. Dentro de uma sala que, outrora, fora um lagar com dois 
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tanques para pisar as uvas…”. Inicialmente, levar as exposições escolares para dentro do 

museu foi difícil, pois o museu resistiu: 

Serralves não queria exposições de escolas nas salas do museu. Por 

princípio, não queria e compreende-se. Mas resistiram até um dia. Talvez 

tenham gostado da montagem de uma exposição feita no Parque e, então, 

resolveram arriscar. Sabendo que a exposição no museu teria de ter impacto 

e ser bem desenhada (Elvira, professora, Apêndice S, p. 423). 

A manutenção do projeto, sem interrupção por 17 (dezessete) anos, é prova da 

aceitação, tanto da direção do museu, como do público participante. Para a antiga assessora do 

serviço educativo e idealizadora do projeto: 

As exposições têm tido muito sucesso também porque dão a conhecer ao 

público em geral um projeto educativo apelativo proposto pelo Serviço 

Educativo de Serralves e leva mais público e outro tipo de público ao museu. 

Os temas dos projetos, aparentemente, nada tinham a ver com obras dos 

artistas contemporâneos, mas com temas da vida, temas contemporâneos, 

temas que estão implicados em trabalhos de artistas (Elvira, professora, 

Apêndice S, p. 423). 

O Projeto Anual com Escolas é desenvolvido sempre em torno de uma temática, sendo 

que, na edição 2017/2018, esta foi “Arquiteturas Móveis – Energia |Sustentabilidade |Futuro”, 

sendo patrocinada pela Fundação Galp, cuja empresa é do setor energético petrolífero e de gás, 

condicente com a temática proposta: 

Trata-se de uma estratégia de marketing cultural pago com dinheiro público, 

do contribuinte, portanto, na medida em que as empresas gozam de 

abatimento em seus impostos e, além disso, têm a prerrogativa de escolher 

qual evento apoiar, optando por aqueles que supram os seus interesses 

imediatos e que, logo correspondam a investimentos simbólicos certeiros 

(MORAES, 2014, p. 13). 

Catarina Providência, responsável pela montagem das exposições do serviço educativo 

em Serralves, comentou sobre a expectativa que é depositada no serviço educativo – seja pela 

mídia ou pela fundação mantedora – em relação aos números, o que reflete diretamente na 

captação de recursos, pois “os patrocínios vão atrás de números. […], têm que fazer muita 

atividade, muita coisa. […] fazer coisas para trazer gente” (2017). 

As temáticas já exploradas pelo Projeto em edições anteriores foram: 

 2016/2017 A curiosidade como elemento pedagógico; 

 2015/2016: As imagens do corpo; 

 2014/2015: Construções em trânsito; 

 2013/2014: Serralves no Bolso; 
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 2012/2013: Lugares imaginários: Utopia e Transição;  

 2011/2012: Cidades: Percursos, Intervenções, Afectos; 

 2010/2011: Quarto: Lugar de abrigo, identidade e evasão; 

 2009/2010: Máquinas; 

 2007/2008: Imagens à Lupa; 

 2006/2007: Jardins portáteis; 

 2005/2006: Retratos; 

 2004/2005: Colecções Imprevistas; 

 2002/2004: Narrativas de viagem. 

A estrutura do projeto se mantém desde a 1ªedição, tendo os seguintes momentos 

programados a partir da temática definida: 

1. Um encontro em Serralves para divulgação das ofertas do serviço educativo; 

2. Um seminário para reflexão sobre as temáticas a abordar; 

3. Uma ação de formação para professores, entre algumas opções; 

4. Um conjunto de oficinas para estudantes; 

5. Visitas guiadas ao Museu e ao Parque de Serralves; 

6. Exposição final para apresentação de trabalhos. 

Apesar de ter momentos pré-determinados para o desenvolvimento do projeto 

propostos pelo serviço educativo, todas as etapas são modificáveis e o professor pode ou não 

aderir a algumas delas, sendo a maioria destinada ao professor e sua formação, de modo a 

fomentar a temática, o que possibilita trabalhar no formato de projetos, conforme definição 

exposta anteriormente a partir de Hernandez (1992; 1994). 

A professora Elvira, uma das idealizadoras do Projeto Anual com Escolas e autora e 

coautora de livros sobre a temática de ensino por projetos, desde finais da década de 80, 

esclarece que “Serralves pode fazer com que os professores percebam que, a partir de um 

tema, eles podem fazer um projeto, trabalhar em projeto com os alunos. A partir do tema, 

recolher dados, saírem da sala de aula, se possível, e trabalhar com tudo isso” (Apêndice S, p. 

248).  

Segundo informações do serviço educativo, não há qualquer estudo de impacto sobre 

esse projeto, seja do número de escolas participantes ao longo das edições, da abrangência do 
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projeto ou do número de visitantes das exposições. A sala onde ocorre a exposição resultante 

é aberta e gratuita ao público, não havendo qualquer controle de visitantes. A única 

informação dada é a partir da soma dos alunos das turmas inscritas, e que, segundo 

informações da coordenadora “no ano passado ou no ano retrasado 4000 (quatro mil) alunos 

participaram, mas somando os alunos de todas as turmas inscritas. O número de turmas foi 

algo em torno de 136 ou 156 que participaram do projeto” (Denise Pollini, Apêndice U, p. 

448).  

A partir do folheto da exposição do Projeto Anual com Escolas, edição 2016/2017, 

que menciona o nome das escolas e dos professores inscritos no projeto, realizou-se, de forma 

independente, sem intermédio do serviço educativo, contato com professores e estudantes 

mencionados no folheto, a fim de convidá-los a participar da investigação, cedendo entrevista 

e falando da participação no projeto. Dentre os contatados, apenas a professora Fernanda 

respondeu, autorizada pela escola, e também aceitou que a acompanhássemos no 

desenvolvimento do projeto no ano seguinte, edição 2017/2018, em uma das turmas para a 

qual lecionaria.  

A professora Fernanda já participou em várias edições do projeto e leciona para todas 

as turmas do Colégio O, entidade particular que atende alunos do infantário, educação infantil 

e 1ªciclo (de 1 (um) ano até 10 (dez) anos de idade). O colégio está localizado no distrito do 

Porto. A professora ministra a disciplina de expressões plásticas como coadjuvante e dispõe 

de um pequeno ateliê, onde guarda principalmente seus materiais de trabalho e realiza 

atividades com os alunos menores ou extracurriculares, devido ao espaço restrito. A 

professora Fernanda Santos foi entrevistada para essa investigação em 08 de fevereiro de 

2019 (Apêndice AC). 

Em decisão conjunta da professora com a direção do colégio, a turma inscrita no 

Projeto Anual com Escolas foi a do 1ª (primeiro) ano do 1º (primeiro) ciclo, cujos alunos tem 

a média de 6 (seis) anos de idade e com a qual foi autorizado o acompanhamento das 

atividades relativas ao projeto. A avaliação realizada com os estudantes com questões abertas 

e grupo focal foram realizadas no dia 06 (seis) de junho de 2018, estando presentes no dia 23 

(vinte e três) alunos. 

A Figura 6 é um exemplo de uma das folhas respondidas pelos estudantes, cujas 

questões abertas, foram: 

1. Vocês têm aulas de expressões plásticas? O que costumam fazer nas aulas? 

2. O que é arte? 
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3. Quem já foi em um museu ou numa exposição de arte? Foram com quem? 

4. O que lembram do trabalho de construção da escola do futuro? Como foi feito? Do 

que mais gostaram? 

5. O trabalho da escola do futuro está exposto em Serralves. Quem já foi a Serralves? 

Lembra como é? O que tem lá? 

 

Figura 6 - Folha com as questões abertas respondidas pela estudante Mary, do Colégio O, em 06 de 

junho de 2018. 

 

 

Além da professora Fernanda, foram entrevistadas outras duas professoras que 

participaram das últimas edições do Projeto Anual com Escolas, com turmas do 1º ciclo, 

enriquecendo a coleta de dados sobre o projeto a partir da perspectiva de professores 

participantes: 

 Ana Mafalda Conde Rocha, entrevistada em 21 de julho de 2018 (Apêndice AA); 

 Lisete Moreira, entrevistada em 26 de julho de 2018 (Apêndice AB). 

A cronologia da coleta de dados, as ações e os instrumentos metodológicos relativos 

ao Projeto Anual com Escolas foram organizados em um quadro, disponível no Apêndice AE. 

Como o projeto se desenvolveu, os materiais disponibilizados e uma análise dos dados 

coletados, bem como a opinião dos participantes, serão expostos e analisados nas próximas 

partes desta investigação. 
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6.3 Casa da Memória 

 

A Casa da Memória, localizada na cidade de Guimarães, é uma instituição que antes 

funcionava em uma sala, como um arquivo, tendo sido reinaugurada em 25 de abril de 2016, 

em novo formato e estrutura. A data é significativa para o país, já que todos os anos é 

rememorada como o primeiro dia após o fim da ditadura. 

Guimarães tem sido marcada por recentes investimentos na área turística, sendo uma 

das cidades de destaque turístico ao norte de Portugal. Quem chega ao centro histórico da 

cidade lê nas muralhas, em grandes letras: “Aqui Nasceu Portugal”.  O Centro Histórico de 

Guimarães, assim como da cidade do Porto, foi tombado como Patrimônio Mundial da 

UNESCO, porém, em data mais recente: 13 de dezembro de 2001. O slogan se refere a dois 

possíveis factos históricos, sobre os quais não há comprovação: o primeiro seria que D. 

Afonso Henriques teria destronado sua mãe D. Teresa em território vimarense, durante a 

Batalha de São Mamede, erguendo Dom Afonso Henriques como o primeiro rei de Portugal; 

na segunda versão, o primeiro rei de Portugal possivelmente lá teria nascido, havendo em 

exposição a possível bacia baptismal que o fato teria ocorrido.  

Em 2012, a cidade foi sede da “Capital Europeia da Cultura”, o que conferiu 

visibilidade e investimentos na cidade, deixando um legado posterior, especialmente na área 

cultural, e motivando a reformulação da Casa da Memória nos anos seguintes. A Capital 

Europeia da Cultura consiste na eleição comunitária e anual de cidades que promovem uma 

vasta agenda cultural e turística no ano de sua eleição, dando visibilidades aos demais países 

membros. Há um rodízio entre os países membros, sendo que desde 2007 dois países 

participam por ano. Portugal sediará novamente a agenda em 2027, cuja cidade ainda não foi 

definida, juntamente com a Letônia. O programa prevê que “a iniciativa, as estruturas e 

capacidades criadas neste âmbito sejam utilizadas como base para uma estratégia de 

desenvolvimento cultural sustentável nas cidades em questão, garantindo os efeitos a longo 

prazo da manifestação ‘Capital Europeia da Cultura’” (EUROCID, 2019).  

A Casa da Memória “é gerida pela A Oficina - Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, uma Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade 

Limitada, fundada em 1989 por iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães” (CASA DA 

MEMÓRIA DE GUIMARÃES, site). Não se trata propriamente de um museu com objetos de 

valor, mas que utiliza de cenografias para contar a história da formação do território de 

Guimarães, mantendo reprodução de objetos como a espada de D. Afonso Henriques 
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(primeiro rei do país), de doces típicos, histórias antigas, provérbios populares e tradições 

festivas. Há alguns objetos antigos que permitem visualizar como as crianças dormiam, como 

os caixeiros viajantes levavam amostra de seus produtos... Enfim, há um verdadeiro misto de 

histórias que compõem e que construíram a cidade de Guimarães. 

A Casa da Memória é um centro de interpretação e conhecimento que expõe, 

interpreta e comunica testemunhos materiais e imateriais que contribuam 

para um melhor conhecimento da cultura, território e história de Guimarães, 

das pessoas de diferentes origens e mentalidades que a fizeram e fazem, 

trabalhando com e para a comunidade, especialistas e agentes locais e de 

todas as proveniências, com vista ao desenvolvimento de uma cidadania 

ativa e participativa. A Casa da Memória é também um lugar de encontro da 

comunidade com o exterior e da comunidade consigo própria, que propõe 

uma visão múltipla, diversa e não linear do passado, presente e futuro de 

Guimarães, aqui e no mundo. A Casa da Memória orienta-se pelos valores 

da aprendizagem, conhecimento, pertença, tolerância e diversidade (CASA 

DA MEMÓRIA, site). 

O espaço expositivo da Casa da Memória – cuja fachada aparece na Figura 7 –, que 

antigamente era uma fábrica de objetos plásticos, está dividido em 07 (sete) núcleos 

expositivos temáticos, que também serviram de fio condutor dos trabalhos realizados pelas 

escolas no Projeto: 

 

Figura 7 - Fachada da Casa da Memória, em Guimarães, Portugal, junho de 2018. 

 

 

1. Cartografias e Território de Guimarães; 

2. Guimarães Representada; 

3. Utopias e Outros Futuros; 
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4. Atlas de Curiosidades; 

5. Objetos na Memória; 

6. Biografias Históricas; 

7. Memórias e Testemunhos. 

Uma das entrevistadas, que também participou em vários momentos do projeto, é a 

Diretora da Casa da Memória, Catarina Pereira, entrevistada em 03 de outubro de 2017 

(Apêndice P). Ela esclarece que, apesar de a instituição não guardar objetos de valor, todo o 

exposto é: 

rigorosamente científica e apurada, podendo ser desdobrada em múltiplos 

códigos de linguagem [...] fora deste pensamento mais museológico, não 

sendo também a Casa da Memória um museu na sua essência, porque, 

efetivamente, nós não guardamos originais nem tesouros. E, portanto, o que 

nos cabe a nós é interpretar a história desses mesmos objetos, espalhando 

este modo de ver aos próprios equipamentos culturais e museológicos do 

concelho (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P, p. 379). 

O próprio nome do local, Casa da Memória, já explicita os “tesouros” que salvaguarda, 

pois “por memória podemos compreender reminiscências, através dos quais nos encontramos 

com o passado, repetição de atitudes e sentimentos dos quais raramente no damos conta, 

construção e reconstrução de nossas identidades ao longo das nossas vidas” (SANTOS, 2002, 

p. 145-146). 

O cargo de diretora, que Catarina Pereira ocupa na Casa da Memória, 

é o/a responsável pelo museu, no âmbito das missões que lhe são atribuídas 

pela sua tutela ou pelo seu conselho de administração. Ele/Ela define as 

opções estratégicas que visem a visibilidade e o desenvolvimento da sua 

instituição. Ele/Ela é o/a responsável pelas colecções e pela qualidade das 

actividades e serviços disponibilizados pelos museus. (ICOM, 2008, p.19) 

 

6.3.1 Serviço Educativo da Casa da Memória 

 

O setor responsável pela área educativa no museu da Casa da Memória é denominado 

de “Educação e Mediação Cultural”. A fim de padronizar as nomenclaturas das instituições 

desta investigação, denominá-lo-ei de serviço educativo, conforme já mencionei 

anteriormente.  Sua missão é potencializar “a produção de novo conhecimento - científico, 

criativo e artístico - junto não só do indivíduo, mas também das escolas, academias e 

comunidades, a partir da disponibilização, partilha de documentação, de registos e de 

informação” (CASA DA MEMÓRIA DE GUIMARÃES, site).  
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A coordenação geral do serviço educativo é gerida por uma responsável alocada na 

Oficina, que, além da Casa da Memória, também é responsável pelo setor educativo de outros 

dois espaços culturais e expositivos na cidade de Guimarães. Cada uma dessas instituições 

tem um subcoordenador do serviço educativo, chamado de técnico. Na Casa da Memória, essa 

responsável é a professora Marta Silva.  

O serviço educativo é estruturado por poucos membros, tendo apenas Marta Silva 

como funcionária fixa, responsável pela organização e programação das oficinas, workshops, 

visitas e projetos, chamando outros mediadores para apoio e realização das atividades. Marta 

Silva foi entrevistada para essa investigação em 06 de outubro de 2017 (Apêndice Q). Referir-

me-ei a ela como coordenadora do serviço educativo da Casa da Memória, já que o cargo de 

coordenação central na Oficina ficou durante todo o período de acompanhamento do projeto 

vago, sendo ela, em conjunto com a diretora do museu e de um mediador, quem planejou, 

coordenou e acompanhou o projeto.  

Os demais mediadores que trabalham na Casa da Memória são contratados e prestam 

serviços de forma esporádica, sendo lá nomeados como monitores – mas os quais, como 

exposto anteriormente, padronizarei e chamarei de mediadores. Raul Pereira foi o mediador 

que esteve participando do projeto juntamente com as demais entrevistadas mencionadas, 

sendo este entrevistado em 03 de outubro de 2017 (Apêndice O).  

A relação de financiamento e administração da Oficina com a Câmara fica evidente 

nos projetos educativos, especialmente no Projeto Pergunta ao Tempo, quando esta 

disponibiliza transporte a todas as turmas do projeto para as visitas ao museu e se faz presente 

no dia da inauguração, ressaltando essa parceria. 

 

6.3.2 Projeto Pergunta Ao Tempo 

 

O projeto “Pergunta ao Tempo” iniciou sua primeira edição no ano letivo 2016/2017, 

sendo propostas algumas alterações para a segunda edição em 2017/2018. 

o “Pergunta ao Tempo” é, sobretudo, o grande projeto. É um projeto 

educativo, de mediação, dedicado ao público escolar. É claro que nós 

mantemos a nossa programação, nomeadamente a oferta de visita, a oferta 

que temos de visitas orientadas e de oficinas, que também se dirige ao 

público escolar e ao público geral, no sentido mais lato. Mas um projeto 

pensado, estruturado especificamente para esse tipo de público é, realmente, 

o “Pergunta ao Tempo” e é aquilo, como tu dizes, que nos ocupa o ano letivo 

todo. O ano letivo todo e, depois, o tempo de exposição que ainda, portanto, 

se prolonga pelos meses do verão até setembro ou outubro (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q, p. 389). 
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Desde o início, o projeto foi concebido em parceria com a Câmara e com a vereadora 

da Educação, o que possibilitou o suporte logístico e financeiro do município no projeto, de 

forma que não houve, assim, qualquer custo para participação das escolas no projeto. 

a secretária de vereação, lançou o desafio: “-Ah, vocês podiam fazer um 

projeto. Criar um projeto para trabalhar com a escola, para se trabalhar com 

o Primeiro Ciclo”. Foi logo a indicação: Primeiro Ciclo. Nessa reunião, 

estava eu e a Catarina e nós ficamos a pensar naquilo” (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q, p. 389). 

Durante o período de negociação e articulação entre a Câmara e o serviço educativo, 

bem como do longo da produção dos materiais para o projeto, Raul Pereira, mediador, e 

Catarina Pereira, diretora do Museu, estiveram presentes, trabalhando conjuntamente com a 

coordenadora Marta Silva. 

Para Marta Silva (Coordenadora, Apêndice Q) “foi logo muito claro que nós tínhamos 

que relacionar o projeto com a exposição permanente da Casa da Memória, porque, na altura 

da abertura, […] Ainda não tínhamos o espaço ‘exposições temporárias’ nem tínhamos o 

‘Repositório’”. A responsável pelo serviço educativo leu exaustivamente “os cadernos de 

encargos que a equipa Opium e Cabin Crew tinham deixado”, quando do planejamento da 

Casa da Memória, responsáveis pela implementação e guiãos expositivos, juntamente com 

Andrew Howard Studio, responsável pelo Layout Expositivo da Casa da Memória.  

No relatório da Opium (2015), as condições essenciais para que o papel da mediação 

pelo serviço educativo se concretizasse era “articular a oferta educativa/pedagógica com o 

programa de serviço educativo dos equipamentos municipais, promovendo a 

complementaridade da oferta e o desenvolvimento de projetos temáticos que gerem 

programas inovadores” (OPIUM, 2015, site). Já no que concerne à Mediação Cultural, esta 

deveria ser amparada em três dimensões: “Visitar e Experimentar; Conhecer e Divulgar e 

Descobrir e Inovar” (OPIUM, 2015, site). 

À primeira dimensão “Visitar e Experimentar” corresponde o 

desenvolvimento do conjunto de ações que promovem a visita aos núcleos 

expositivos (permanente e temporário), auxiliadas por instrumentos e 

ferramentas de mediação adequados ao perfil dos públicos alvo. “Conhecer 

e Divulgar” acomoda as ações que se desenvolvem a partir do repositório e 

que terão um carácter educativo e pedagógico, procurando-se estimular o 

desenvolvimento de investigação e produção de conhecimento nestas áreas 

de trabalho. Por fim, Descobrir e Inovar conforma projetos que são 

concretizados em rede com outros equipamentos culturais e criativos 

(OPIUM, 2015, site, grifo nosso). 

Esses documentos orientaram o trabalho do serviço educativo, do museu e o 

delineamento do projeto, bem como: 
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A missão interpretativa da Casa da Memória estava sempre no meu 

pensamento e levou-me a refletir como é que podíamos cumprir esta missão 

interpretativa através das crianças. Essa missão interpretativa seria através 

dos núcleos, pensei eu, não é? Temos vários núcleos na exposição 

permanente da Casa da Memória que se podem assumir como temas. Temas 

que podem ser interpretados de diversas formas. (Marta Silva, coordenadora, 

Apêndice Q, p. 390 ). 

A coordenadora também relatou que uma feliz coincidência, relacionada com uma 

companhia de teatro, acabou por delinear o que faltava para o desenho do projeto ganhar 

forma: 

Passou cá uma companhia de teatro – que é a “Amarelo Silvestre” – que tem 

um espetáculo muito, muito, muito interessante que é “O museu da 

existência”, que é baseado no museu da inocência do Orhan Pamuk, que é 

um turco que tem um museu da inocência na Turquia. Ele tem um modesto 

mote para os museus, e o que ele diz é que o futuro dos museus está dentro 

da nossa casa. Eu achei aquilo muito bonito, porque acabei por participar 

também um pouco na construção do espetáculo. Na altura, eles precisavam 

de moradores, pessoas que vivessem em Guimarães para irem apresentar o 

projeto e para fazer empréstimos de pequenos objetos. O espetáculo é 

belíssimo. Portanto, eles compõem um espetáculo em torno de objetos que 

sejam muito significativos para as pessoas. (...) Eram vitrinas, onde juntavam 

as peças que foram recolhendo e criando todo um imaginário à volta daquilo. 

Muito, muito, muito bonito. (...) De repente, eu já imaginava que, “pois é, 

realmente, a Casa da Memória é um museu de objetos. Nós podíamos fazer 

isto com as crianças, não é?” Isto era espetacular. Eles terem o seu próprio 

micromuseu dentro de um museu que é a Casa da Memória (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q, p. 391). 

Somados esses elementos no delineamento do Projeto, Marta Silva contou que 

encontrou na internet o kit de recolha do Patrimônio Imaterial, no site da Direção Geral da 

Educação, baseado nas diretrizes da UNESCO. Esse material serviu de mote para a 

elaboração do material de apoio do projeto, criando “um método investigativo com mais rigor 

do que estarmos a criar uma coisa de raiz. Provavelmente, conseguimos fazer uma adaptação 

com isto” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 392). O material produzido, que será 

detalhado na PARTE III dessa tese, foi intitulado na 1ªedição de “Diário de Bordo” e na 

2ªedição renomeado de “Guia de Viagem”. 

A ideia de a exposição integrar a etapa final do projeto partia da intenção de as 

crianças “terem o seu próprio micromuseu dentro de um museu que é a Casa da Memória” 

(Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 391) e “um dos objetivos principais, também, 

com que nós tentamos guiar logo ao início era o seguinte: nós queríamos que fosse um projeto 

aberto à comunidade, não parasse só nas crianças” (Raul Pereira, mediador, Apêndice O, p. 

369).  
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Retomamos novamente o conceito de “museu aberto”, por Beites (2011), citado no 

Capítulo 5, que permite que cada participante – no caso, as crianças e suas famílias –, tenham 

um espaço de exposição no museu, seja expondo ou não objetos pessoais. A ideia de um 

museu convidativo e comunicativo volta à tona.  

Promover projetos como o “Pergunta ao Tempo” junto ao público escolar auxilia na 

divulgação do espaço do museu junto à comunidade, uma vez que esse público geralmente 

está acompanhado dos seus familiares; e, consequentemente, na proposta de museu feito “com 

todos” de Sternfeld (2012). A partir de objetos ou memórias afetivas de avós, pais ou tios, 

inicia-se o diálogo sobre o patrimônio e do museu para com a comunidade. Estratégias de 

“revisar a abordagem e as informações fornecidas, bem como favorecer a apropriação do 

patrimônio por meio de seu uso, ou seja, ressuscitado do presente, são pontos de partida que 

ampliam as possibilidades de participação do visitante do museu” (CALVO, 1996, p. 105, 

tradução nossa)
25

. 

O Projeto estrutura-se em algumas etapas, a partir também de uma temática, sendo que 

é atribuído a cada uma das turmas um dos 07 núcleos temáticos do núcleo expositivo da Casa 

da Memória. As etapas são: 

1. Um encontro na Casa da Memória com coordenadores/as de 1ºciclo dos 

agrupamentos escolares de Guimarães e professores que participariam do projeto; 

2. Visita à Casa da Memória; 

3. Oficina de Educação para o Patrimônio na escola; 

4. Três sessões de visita de acompanhamento do projeto nas escolas; 

5. Exposição dos trabalhos na Casa da Memória. 

A estrutura proposta para o projeto pelo serviço educativo da Casa da Memória é mais 

estática, pois se tratam de etapas pré-definidas de que estudantes e professores participam. No 

entanto, conforme já mencionado e pontuado com auxílio de Hernandez (1992; 1994) sobre 

Projetos de Trabalho, apesar de a temática ser determinada pelo museu e não partir dos 

estudantes, é possível que haja uma relação dialógica entre os envolvidos (mediadores, 

professores e estudantes), a fim de traçar seus percursos, desdobrar em novos 

questionamentos, estes pertinentes aos interesses dos estudantes, delineando as etapas do 

projeto e as lacunas das etapas iniciais, pré-determinadas. As visitas de acompanhamento do 

                                                 
25

  Revisar el enfoque y la información que se brinda, así como favorecer la apropriación del patrimônio por  

      médio de su uso, es decir ressignificado desde el presente, son puntos de partida que amplían las  

      possibilidades de particiación del visitante del museo (Calvo, 1996, p. 105). 
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projeto nas escolas permitem uma aproximação da escola com o museu, relação essa frisada 

por Alderoqui (2009) como essencial para uma parceria entre as instituições. 

A participação no projeto aconteceria por contato com agrupamentos escolares de 

Guimarães, sendo que cada um deles indicaria um professor que lecionasse naquele ano para 

uma turma do 4º (quarto) ano do 1ºciclo. A delimitação das turmas do 4º ano foi devida “a 

complexidade dos conteúdos” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 391).  

Essa indicação dos professores participantes por parte dos agrupamentos gerou 

controvérsias, pois, nos “primeiros contatos com os professores, começamos logo a despistar 

quem é que estava por vontade” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 396).  

Dos professores participantes da edição 2016/2017, foram entrevistados: 

 Professor Amadeu (nome fictício), entrevistado em 13 de jun. 2017 (Apêndice C); 

 Professora Brisa (nome fictício), entrevistada em 13 de jun. 2017 (Apêndice D); 

 Professora Luiza (nome fictício), entrevistada em 14 de jun. 2017 (Apêndice E); 

 Professora Cristina (nome fictício), entrevistada em 14 de jun. 2017 (Apêndice F). 

 Professora Sara (nome fictício), entrevistada em 14 de jun. 2017 (Apêndice G). 

Foram também entrevistados alguns professores participantes da edição 2017/2018: 

 Professora Maria José de Oliveira Gomes da Costa, entrevistada em 14 de junho de 

2018 (Apêndice V); 

 Professora Júlia (nome fictício), entrevistada em 14 de junho de 2018, (Apêndice 

W); 

 Professora Inês (nome fictício), entrevistada em 19 de junho de 2018 (Apêndice 

X); 

 Professora Carla Luciana Fernandes Moraes, entrevistada em 19 de junho de 2018 

(Apêndice Y); 

 Professora Elsa Gomes, entrevistada em 19 de junho de 2018 (Apêndice Z). 

Quanto à participação dos professores, alguns relatos surgiram reafirmando que o 

agrupamento escolar é que os escolheu para representá-los, sendo que as reações foram as 

mais diversas. Sara (Professora, Apêndice G), por exemplo, relatou que não queria participar, 

mas como ninguém se disponibilizou, acabou aceitando “Aí eu disse que também não gosto 

que digam que de S. Torcato não vai ninguém, que não participa, porque também não gosto 

disso. Pronto, então vou eu”. O relato de Brisa (Professora, Apêndice D) também confirma 

que “Quem me inscreveu no projeto na verdade não fui eu. Foi o agrupamento e, na altura, 
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disseram que um professor de história ia ajudar muito aqui a turma. Só que, lá no fundo, não 

acompanharam, não foi o que aconteceu”. Já a professora Luiza (Professora, Apêndice E) 

confessa que “fiquei contente por me chamarem para esse projeto”. Nesse caso, a professora 

se sentiu lisonjeada por ser lembrada pelo agrupamento como alguém que se comprometeria e 

estaria envolvida no projeto. Certamente foram professores escolhidos pelos respectivos 

agrupamentos, que de alguma forma se destacaram dos demais, visto que a exposição final no 

museu seria uma representação do trabalho daquele agrupamento.  

Ao final da edição 2016/2017, foram realizadas avaliações pilotos com os estudantes 

dos professores entrevistados. Na edição 2017/2018, os estudantes que participaram das 

avaliações, são também das turmas dos professores entrevistados e mencionados 

anteriormente. Todas as datas, atividades e instrumentos metodológicos relativos a essa 

investigação no Projeto Pergunta ao Tempo estão expostos no Apêndice AD.  

Na avaliação realizada com os estudantes, composta de questões abertas e grupo focal, 

conforme delineamento descrito no Capítulo 6. Os estudantes das 06 (seis) turmas 

participantes do projeto totalizaram 122 (cento e vinte e dois) avaliações, tendo os estudantes 

do 4º ano do 1ºciclo a média de 10 (dez) anos de idade. 

As Figuras 8 e 9 são exemplos de uma das folhas respondidas pelos estudantes, cujas 

questões abertas, foram: 

 

1. Vocês têm aulas de expressões plásticas? O que costumam fazer nas aulas? 

2. que é arte? 

3. que é patrimônio? 

4. Quem já foi em um museu ou numa exposição de arte? Foram com quem? 

5. Quais museus lembram que foram? O que tinha lá? Conseguem descrever? 

6. Vocês visitaram a Casa da Memória duas vezes durante o projeto, o que lembram? 

O que foi mais marcante? 

7. Do projeto Pergunta ao Tempo...Que etapa para vocês foi mais significativa? O 

que lembram ou o que marcou do projeto? 

  



120 

 

Figura 8 – Frente da folha com as quatro primeiras questões abertas respondidas pela estudante 

Mariana, da Escola A, Guimarães, em 14 de junho de 2018. 

 

 

Figura 9 – Verso da folha com as últimas questões abertas respondidas pela estudante Mariana, da 

Escola A, Guimarães, em 14 de junho de 2018. 

 

 

Materiais disponibilizados às escolas, bem como pormenores de como o projeto foi 

desenvolvido pelas escolas e serviço educativo serão expostos e analisados nos capítulos 

seguintes.  
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PARTE III 

MUSEU E ESCOLA 
 

 

7 Parcerias, motivações e inquietações 

 

Nas partes anteriores desta investigação, foram apresentados breves históricos das 

exposições escolares, bem como do início da área educacional nos museus e a implementação 

de programas educativos sob o discurso institucional de acolhimento e abertura aos diferentes 

públicos – entre eles o escolar, um dos preteridos dos serviços educativos. Foram também já 

apresentados os projetos que foram objeto de análise desta investigação: “Projeto Anual com 

Escolas” e “Projeto Pergunta ao Tempo”, respectivamente ofertados pelo Museu de Serralves 

e Casa da Memória.  

Avanço, neste capítulo, na relação que é estabelecida entre estas duas instituições, 

museu e escola. A princípio, os projetos são propostos pelos museus, e as escolas aderem 

voluntariamente – movimento que sugere um estreitamento de relações. Nessa relação, devem 

ser observadas e respeitadas as peculiaridades de cada estrutura e de seu funcionamento, bem 

como o perfil profissional de quem atua nas duas instituições e as possíveis motivações dos 

professores para aderirem a esses projetos. Para apresentação, análise e compreensão dessas 

relações, trago os estudos de Sílvia Alderoqui (1996; 2009) sobre as potenciais relações de 

parceria entre museus e escolas; novamente Fernando Hernández (1992; 1998; 2000), sobre o 

conceito e funcionamento de Projetos de Trabalhos; Bourdieu (1989; 2003), com o conceito 

de capital cultural; as possíveis  motivações de participação nos projetos por Richard Ryan e 

Edwar Deci (2000a; 2000) e Sueli Guimarães (2002; 2004); e alguns documentos oficiais que 

regulam a educação artística no 1º ciclo (PORTUGAL, 1986; 1990; 2004; 2017; 2018a) 

(CNE-MEC, 2013). Além dos autores citados, outros teóricos contribuem e surgem como 

apoio ao texto. 

Em Portugal, a relação museu-escola está inscrita na Lei-Quadro dos Museus, Lei nº 

47/2004 de 12 de março, estabelecendo no seu artigo 43 que:  

1 - O museu estabelece formas regulares de colaboração e de articulação 

institucional com o sistema de ensino no quadro das acções de cooperação 

geral estabelecidas pelo Ministério da Educação, da Ciência e do Ensino 

Superior e da Cultura, podendo promover também autonomamente a 

participação e frequência dos jovens nas suas actividades.  
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2 - A frequência do público escolar deve ser objecto de cooperação com as 

escolas em que se definam actividades educativas especificas e se 

estabeleçam os instrumentos de avaliação da receptividade dos alunos 

(PORTUGAL, 2004, p. 5384). 

A proposta é que a as instituições ajam em parceria, com cooperação e atuando em 

conjunto – e que não estabeleçam uma relação de poder, na qual uma determina as atividades 

a serem desenvolvidas pela outra. O museu, no entanto, tem se diferenciado no que se refere à 

separação das artes e ao acesso ao público, que se mostra ainda restrito. Sobre isso, rememoro 

a breve contextualização realizada no capítulo 5 dessa investigação. Os museus abriram-se 

para o público, mas ainda permanecem como um espaço de códigos elitistas. Nessa relação 

estabelecida agora com os Projetos de Trabalho entre as instituições escola e museu, “é 

pertinente que Serralves saiba mais da escola, não para substituir o que nela se ensina e 

aprende, mas para complementar, para estimular a curiosidade pelo que não se conhece, para 

motivar o interesse por temáticas inscritas na vida contemporânea” (LEITE, 2013, p. 20).  

Tanto a escola como o museu são locais de acesso ao capital cultural – um conjunto 

de conhecimentos, recursos e de acesso à informação ligados à cultura considerado mais 

legítimo ou superior pela sociedade – e, portanto, considerados ambientes elitistas. O museu 

guarda bens artísticos e/ou históricos que podem ser entendidos ou apreciados pela camada 

dominante da sociedade; já a escola divulga conhecimentos científicos produzidos pela 

humanidade ao longo de sua história. Para Bourdieu (1989; 2003), o acesso e domínio desse 

capital cultural é que possibilitaria aceder a uma hierarquia social superior. Para o autor, a 

escola vende falsamente a ideia de ser um ambiente democrático, onde diferentes camadas 

sociais teriam igualmente acesso ao conhecimento; no entanto, o acesso e a frequência aos 

ambientes culturais como os museus se intensifica a partir das influências educacionais e 

familiares, como em um ciclo vicioso, pois, para o autor, os estudantes com melhor 

desempenho acadêmico têm acesso e conhecem melhor esses códigos.  

A escola é um espaço de ensino formal, com regras, horários, calendários, conteúdos 

programáticos adaptados para cada nível escolar, avaliações a que os estudantes são 

submetidos e nas quais devem atingir uma escala quantitativa mínima ao final do ano letivo, 

para aprovação e, consequentemente, avanço na escala acadêmica. Cabe aqui novamente o 

conceito de Alquimia Curricular por Popkewitz (2010), segundo o qual os conhecimentos 

desenvolvidos pela sociedade são adaptados em formatos pedagógicos e em conceitos básicos 

para a aprendizagem na escola. São tantas regras, cumprimentos e regulações que a escola às 

vezes acaba por tornar-se um espaço maçante, fechada em si mesma. Barros (2002, p. 39) 

ressalta que “quase 90% dos ‘objetos’ são figuras e imagens nos livros e no quadro [...] A 
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educação formal faz muito uso do discurso, ou da leitura, sendo por isso importante 

reconhecer que a ausência de ‘objetos’ deve levar a estratégias bem diferenciadas de ensino-

aprendizagem”.  

O museu é um ambiente que geralmente seleciona e expõe os objetos de forma 

sistemática e peculiar – diferente dos demais ambientes, como a escola – o que confere 

características únicas a este espaço. Representado institucionalmente pelo serviço educativo, 

também lida com o campo educacional, sendo que “a aprendizagem no museu é 

inevitavelmente diferente da que se realiza na escola: pela situação em si (que quebra rotinas), 

pelas características do espaço em que o visitante é acolhido, pelas temáticas abordadas” 

(LEITE; VICTORINO, 2008, p. 13). 

Como descrito, o museu parece um local sedutor, que utiliza outras ferramentas de 

comunicação, muito mais interessantes do que as utilizadas pela escola. Alderoqui (1996) 

alerta que cada instituição tem suas especificidades e que “o museu não é a escola e 

potencialmente tem seus próprios mecanismos de comunicação para ‘seduzir’ seu público. 

Tem que ser um espaço sugestivo onde as coisas não precisam necessariamente ser explicadas 

como na situação e na classe” (ALDEROQUI, S. 1996, p. 36-37, tradução nossa)
26

. Também 

para Silva (2007, p. 57 e 58): “a ausência de um sistema de aprendizagem e avaliação formal 

são factores que fazem da aprendizagem ocorrida neste espaço uma realidade única, complexa 

e enriquecedora”. 
 

O museu, por si só, com os objetos expostos, também pode ser maçante; por isso, 

estratégias “para a construção do conhecimento e a aprendizagem no museu pode ser tanto 

romântica, emocional, ativa, interativa e reflexiva” (ALDEROQUI, S. 1996, p. 36-37, 

tradução nossa).
 27

 

Os projetos de trabalho, como os acompanhados nesta investigação, foram propostos 

com o intuito de reduzirem o distanciamento entre as instituições, pois cada uma dispõe de 

recursos distintos, que, unidos, podem potencializar a educação artística, bem como atender as 

metas e objetivos particulares de cada uma das instituições. Para a coordenadora do serviço 

educativo de Serralves, o Projeto Anual com Escolas “não tem como característica principal 

trazer novos públicos. O objetivo principal é trazer uma relação aprofundada, de longa 

duração com as escolas” (Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U, p.448).  

                                                 
26

  El museo no es la escuela y posee potencialmente mecanismos de comunicación propios para poder “seducir”  

     a su público. Tiene que ser un espacio sugestivo donde no necesariamente las cosas deban explicarse como en  

     la situación e clase. No hay únicas estrategias de construcción de conocimiento y el aprendizaje en el museo  

     puede ser a la vez romántico, emotivo, activo, interactivo y reflexivo (ALDEROQUI, S. 1996, p. 36 e 37).  
27

  No hay únicas estrategias de construcción de conocimiento y el aprendizaje en el museo puede ser a la vez  

     romántico, emotivo, activo, interactivo y reflexivo (ALDEROQUI, S. 1996, p. 36 e 37).  
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Ainda para este museu, “a escola afirma-se como lugar destinado ao ensino formal e 

Serralves é um espaço para aprendizagens não formais, cujos recursos sociais, artísticos e 

culturais permitem reforçar [...] aspectos educativos e culturais que de outro modo 

dificilmente seriam ativados” (SERRALVES, 2013, p. 14). 

Já para a Casa da Memória, é por intermédio desse projeto que vislumbraram “uma 

boa oportunidade para, através das crianças, nós conseguirmos chegar à comunidade no 

sentido mais lato, não é?” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 390). Relembrando que 

a instituição trabalha a partir da temática do patrimônio material e imaterial de Guimarães e 

tem interesse que o museu seja constantemente atualizado. Para tal, precisa da contribuição 

dos vimarenses: 

nós ambicionávamos que ele passasse, efetivamente, que ele saísse da sala 

de aula. Só assim é que teria sentido, porque só assim é que eles iriam fazer 

impressões no território e iam contaminar também esta teia, não é?, de 

relações, para os poder aproximar à Casa da Memória. Por outro lado, 

também poderem conhecer também a própria Casa da Memória, que também 

era um objetivo muito grande nosso (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P, 

p.382). 

Atualmente, em Portugal, os espaços de ensino não formal é que têm se destacado no 

campo da educação artística com “grandes projetos de educação artística [...] empreendidos 

em contextos de ensino não formal, na comunidade, nas instituições culturais e em 

organizações como museus, centros culturais, teatros, associações culturais, fundações, etc” 

(EÇA, 2008, p. 34). 

Além das narrativas já expostas no capítulo anterior – tanto no que se refere ao resgate 

histórico da abertura dos museus aos públicos, da nova museologia e o discurso de um museu 

que atendesse a diferentes perfis de público –, em Portugal, um dos impulsos para oferta de 

programas e a estruturação de serviços educativos nos museus foi a inclusão da área de 

projetos no currículo escolar do 1ºciclo, que aproximou as escolas de espaços externos. A área 

de Projetos no 1ºciclo foi inserida com o intuito de promover a integração entre áreas 

curriculares, fortalecendo a busca por parceiros junto às escolas.  

A inserção no currículo português da chamada Área-Escola como uma área de estudo 

deu-se pelo Decreto-Lei n.º 289/89, de 29 de agosto. Era uma área curricular, porém não 

disciplinar, para a qual seriam destinados de 95 a 110 horas anuais, conforme artigo 6°, 

competindo à cada escola decidir as áreas e conteúdos que seriam contemplados, bem como a 

quem seria atribuída a coordenação. As áreas curriculares contempladas na Área-Escola 

aconteceriam por meio de atividades e projetos multidisciplinares e da articulação da escola 

com seu entorno. 
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Posteriormente, a Área-Escola foi alterada pelo Decreto-lei nº 6/2001, n°15 de 18 de 

janeiro de 2001, para Área de Projecto. Conforme o disposto: 

3 - Para efeito do número anterior, consideram-se as seguintes áreas 

curriculares não disciplinares: 

a) Área de projecto, visando a concepção, realização e avaliação de 

projectos, através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, 

em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo 

com as necessidades e os interesses dos alunos; 

No ano letivo 2012/2013, a Área de Projectos foi retirada do currículo português no 

1°ciclo. 

O desaparecimento da Área de Projecto da organização curricular do ensino 

básico põe fim a uma tendência continuada em 1989, com a Área Escola e, 

iniciada, uma década antes com a Educação Cívica Politécnica, de 

valorização de projetos escolares ligados à comunidade educativa em que os 

alunos poderiam ter uma participação mais ativa (DR nº1, 2ª série, de 3 de 

janeiro de 2011)
 28

 

Com a saída da Área de Projectos no currículo, o museu de Serralves, que já ofertava o 

Projeto Anual com Escolas há uma década, percebeu uma queda na inscrição de professores, 

especialmente nas oficinas que integram o referido projeto, conforme palavras da 

coordenação: 

No tempo que havia essa área de projetos, a gente notava que tinha uma 

fluência, uma vinda com os alunos para participar das oficinas, inclusive 

com as dificuldades. De todos os ajustes curriculares, a gente tem notado que 

havia participação maior em número de oficinas. Se existe uma queda é no 

número de participações em oficinas (Denise Pollini, Apêndice U, p. 449). 

Os motivos da queda pela procura da escola pelos museus ultrapassam a retirada da 

área de projetos: segundo estudos de Augusto (2017), uma crise econômica se intensificou no 

país a partir de 2008, o que culminou em pedido de auxílio financeiro internacional, exigindo, 

em contrapartida, algumas ações, inclusive na área educacional. 

Em termos práticos, esta crise econômica consubstancia-se em medidas 

muito concretas que foram adotadas ao nível do sistema educativo. Dessas 

medidas, destacam-se: o aumento do número de alunos por turma, a afetação 

de menos recursos às escolas, a criação de mega-agrupamentos, a extinção 

de áreas curriculares de apoio e integração educativa, como a Área Escola e 

o Estudo Acompanhado, e a sobrevalorização das áreas – ditas – 

“fundamentais” (como a Língua Portuguesa e a Matemática), reduzindo a 

presença das áreas artísticas nos vários níveis de ensino (AUGUSTO, 2017, 

p. 21). 

A adesão frequente de um grupo de professores ao projeto inicialmente era pela área 

de projetos, mesmo extinto, manteve-se, pois são professores que conseguem visualizar em 
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  Extrato retirado do parecer nº 1/2011 do Conselho Nacional de Educação. 
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seus planejamentos uma integração de conteúdo a serem abordados com o projeto: “eles 

integram aquilo numa planificação que já integra o programa. É muito fácil incluírem no 

programa que já integra a disciplina deles, mesmo com as alterações que acontecem todo ano” 

(Joana Mendonça, mediadora, Apêndice L, p. 339). Há uma espécie de fidelização do projeto, 

pois “há escolas que participam há quinze anos e com os mesmos professores. Mesmo 

mudando de escola, continuam a participar” (Angela, mediadora, Apêndice M, p. 348). Uma 

das mediadoras, que também é professora na rede pública na área das artes visuais, comentou 

que entende a adesão de vários docentes há anos no Projeto Anual com Escolas, pois 

é um mote de motivação deles e dos alunos, porque o projeto tem sempre 

uma abertura a nível temático muito grande e dá para encaixar na 

planificação anual. Principalmente eu, como professora, percebo que há 

sempre aí um trabalho de grupo e de metodologia projetual... [...] às vezes, 

as pessoas não sabem resolver na planificação, e Serralves é sempre uma 

motivação e oferece sempre uma oficina, uma visita aqui e também um mote 

de trabalho fixo, não é?! Que o professor não precisa ficar pensando em 

outras coisas e que Serralves vai lhe dar uma metodologia projetual e que vai 

lhe dar para cumprir a planificação, fazendo esse trabalho. Por isso, acho que 

casa bem com as planificações das escolas (Angela, mediadora, Apêndice M, 

p. 349). 

Os projetos acompanhados por esta investigação são propostas dos serviços educativos, 

sendo opção dos professores se inscreverem e participarem. A participação nos projetos não 

contempla somente obrigações diárias a serem realizadas nas escolas e aquilo que está 

previsto no currículo, mas é um adicional o trabalho realizado em sala de aula, com o qual o 

professor não teria qualquer compromisso contratual, mas que se entendido em sua essência, 

articularia os conteúdos de uma maneira fluída e interdisciplinar. 

Os projetos de trabalho tratam de superar a gramática da escola que foi 

definida no final do século XIX e começo do XX, que divide os tempos, os 

espaços, as disciplinas e os sujeitos de forma hierárquica e seguindo um 

modelo de controle social que pouco tem a dizer sobre as sociedades atuais 

(HERNÁNDEZ, 2004, p. 3). 

Procuro, aqui, trazer algumas das motivações que foram mencionadas pelos 

professores para participarem dos projetos – apesar de não querer entrar no mérito 

aprofundado de teorias psicológicas e comportamentais, visto que esta investigação não tem 

esse direcionamento, ao passo que devo mencionar, esclarecer e reconhecer estudos que 

apontam que a motivação tem sido um dos fatores que influenciam diretamente no 

engajamento de atividades, sejam elas de ensino ou aprendizagem. Trago algumas 

considerações, a passos cautelosos, nesse campo teórico.  

Parto do princípio de que, se o professor participa motivado e engajado na realização 

de projetos como os desta investigação, mesmo que não esteja familiarizado com as temáticas 
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ou com conceitos pertinentes à educação artística, a tendência é que o Projeto de Trabalho, 

como proposto por Hernández e Ventura (1998), concretize-se, pois há a tendência em 

pesquisar e envolver-se, consequentemente, essa motivação pode ser até transmitida aos 

estudantes.  

Procurei dividir as motivações relatadas pelos professores em dois campos: intrínseca 

e extrínseca. Essas duas orientações são as mais conhecidas nas teorias da autodeterminação e 

surgiram na década de 80 por Richard Ryan e Edwar Deci (2000a; 2000b).  Por definição, 

motivação é o que leva alguém a persistir 

em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, usando estratégias 

adequadas, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e de 

domínio. Apresenta entusiasmo na execução das tarefas e orgulho acerca dos 

resultados de seus desempenhos, podendo superar previsões baseadas em 

suas habilidades ou conhecimentos prévios (GUIMARÃES e 

BORUCHOVITCH, 2004, p. 143). 

Quanto aos dois campos de motivação:  

 A motivação intrínseca parte do próprio indivíduo, seja porque ele querer aprender 

mais, estar autodeterminado a cumprir uma etapa, considerando aquela tarefa 

atraente ou porque ele se sente competente e confiante para tal. 

Configura-se como uma tendência natural para buscar novidade, desafio, 

para obter e exercitar as próprias capacidades. Refere-se ao envolvimento em 

determinada atividade por sua própria causa, por esta ser interessante, 

envolvente ou, de alguma forma, geradora de satisfação. Tal envolvimento é 

considerado ao mesmo tempo espontâneo, parte do interesse individual, e 

autotélico, isto é, a atividade é um fim em si mesma (GUIMARÃES e 

BORUCHOVITCH, 2004, p. 143). 

 Já a extrínseca, surge a partir de pressões externas, seja por outras pessoas ou 

pela necessidade de mostrar competências e habilidades ou ainda para 

obtenção de recompensas materiais ou sociais. Para Guimarães e Sanches 

(2002), as motivações extrínsecas influenciam no comportamento e motivação 

profissional desde a infância, pois desde o ingresso na escola é sinalizado 

para as crianças que o importante é obter boas notas, responder 

satisfatoriamente às exigências do professor e obter as recompensas por 

esses comportamentos, realizar os melhores trabalhos para ser reconhecido 

etc. Fortalecendo essa tendência da escola, a sociedade, mais 

especificamente a família, desde cedo transmite às crianças o que é esperado 

delas e esses valores são gradativamente interiorizados pelos indivíduos à 

medida em que vão se desenvolvendo (GUIMARÃES, BZUNECK e 

SANCHES, 2002, site) 

Guimarães e Boruchovitch (2004), a partir de estudos de Ryan e Deci, defendem que o 

“estilo motivacional do professor” pode ser vinculado aos dois fatores, intrínsecos e 



128 

 

extrínsecos, que acabam por somar-se, sendo que, por vezes, um sobressai mais que o outro. 

Nesse contexto, vários elementos devem ser levados em consideração na profissão docente, 

especialmente em particularidades do ambiente escolar, como: 

o número de alunos em sala de aula, o tempo de experiência no magistério, o 

gênero, a idade, as interações com a direção da escola, as concepções 

ideológicas, entre outros. Além disso, a interação dos professores com seus 

alunos extrapola as disposições pessoais por englobar a sua percepção acerca 

do envolvimento dos estudantes, das pressões sofridas no decorrer do ano 

letivo, provenientes das relações com a comunidade, como pais e diretores e 

o tipo de avaliação do trabalho utilizado pela escola (GUIMARÃES E 

BORUCHOVITCH, 2004, p. 143). 

Duas professoras que foram entrevistadas e são participantes recorrentes no Projeto 

Anual com Escolas relatam que aderem ao Projeto proposto pelo museu porque sentem a 

necessidade de incluir a arte contemporânea no currículo; ou seja: há uma motivação 

intrínseca, relacionada à necessidade de aprender e uma vontade de melhorar a atuação 

docente. 

Eu achava que a Arte Contemporânea tinha que entrar mesmo no currículo e, 

então, era a minha grande preocupação. Enquanto professora de Artes, eu 

tentava fazer essa ponte, essa aproximação, e o projeto de Serralves é tão 

livre que conseguia encaixar qualquer área no programa de Educação Visual, 

sem problemas nenhum, e dava essa liberdade de trabalhar com eles.[...]O 

projeto de Serralves, normalmente, era quase que aquela força exterior que 

me motivava a levar para fora da sala de aula aquela motivação. Por isso, 

para mim, sempre foi uma mais-valia participar com eles (Lisete, professora, 

Apêndice AB, p. 490). 

 

senti essa necessidade de explorar com os alunos as questões com Arte 

Contemporânea [...] Eu acho que essa literacia a nível da parte da Educação 

Artística, nesse caso das Artes Plásticas, é importante. É importante começar 

desde pequeninos, não é? (Ana, professora, Apêndice AA, p. 477). 

Uma mediadora, em consonância com esses professores, também supôs que os 

próprios professores da área de artes visuais têm dificuldade em trabalhar com o tema da arte 

contemporânea e buscam esse apoio em Serralves. Isso lhes induz a trabalhar com temáticas 

que talvez não fossem pautadas, além de possibilitar que os alunos entrem em contato com as 

obras e visitem os museus. É também um ponto de encontro entre profissionais da área, como 

uma capacitação, uma atualização, tão necessária no campo educacional e artístico. 

quando estamos a falar de professores mais da área artística, eles sabem que 

há determinada componente, sobretudo ligada à Arte Contemporânea, que 

eles têm alguma dificuldade em trabalhar fechados na escola, ou seja, uma 

coisa é nós falarmos sobre Arte Clássica e escolas, e correntes, e não sei quê, 

e isso está tudo no manual, e eles vão à internet e veem imagens. Arte 

Contemporânea é todo um outro mundo, que pressupõe contato direto, que 

pressupõe aquele choque, muitas vezes… É difícil de digerir, mas eles 
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sentem que o estar perto de Serralves lhes permite abordar algumas questões 

que é muito difícil fazê-lo dentro da escola, fechados na escola (Raissa, 

mediadora, Apêndice I, p. 329 ). 

Para além das questões já abordadas, como apoio ao planejamento em sala de aula e 

motivação, a instituição Serralves tem um papel fundamental para adesão, devido ao seu 

reconhecimento enquanto instituição, não somente perante os professores e as escolas, mas se 

estendendo à família dos envolvidos nos projetos. “O nome Serralves é um nome com muito 

peso e muito nessa lógica agora de agradar os pais, que é uma coisa assim que veio se 

intensificando se agradar aos pais. O facto de vir a expor em Serralves é mais valia” (Ana, 

mediadora, Apêndice K, p. 332). Ao agradar os pais e expor em Serralves, o professor torna 

visível seu trabalho, “o que não está exposto não pode ser reconhecido. É o problema do 

reconhecimento” (MÖRSCH, 2011, p. 09 e 10)
29

, sendo uma motivação extrínseca. 

Nesse mesmo campo motivacional extrínseco, de recompensa, de reconhecimento do 

trabalho em sala de aula, outros professores consideram a exposição como um incentivo, mas 

também uma grande responsabilidade, diante da qual se submetem a uma avaliação. Não é 

apenas o trabalho, enquanto professor que seria avaliado, mas da turma, da escola e do 

agrupamento. A exposição também é uma apresentação à comunidade do que é produzido no 

interior da escola, especialmente no contexto do museu, local externo considerado ainda em 

uma posição de prestígio. 

Ajudou a motivar... A verdade é essa: ajudou a motivar. Embora não tenha 

sido o objetivo principal, mas acho que ajuda a motivar as pessoas de saber 

que aquilo vai estar exposto, e isso, sem dúvida nenhuma, porque também 

nós gostamos de mostrar aquilo que fazemos.  A verdade é essa! Acho que 

isso é motivador! (Cristina, professora, Apêndice F, p. 312). 

 

a primeira parte foi esse louvor que os pais sentiram satisfação por terem 

sido escolhidos. Eu também fiquei contente por me chamarem para esse 

projeto. Depois, cria-se a expectativa de mais uma vez não desapontar 

ninguém, porque estava habituada a vários projetos onde a gente chega ao 

fim e tem sempre, como dizer, uma coisa que fica na memória de todos. E a 

ideia também seria essa: deles ficarem com um trabalho que marcasse a 

turma (Luiza, professora, Apêndice E, p. 308 ). 

 

nós sabíamos que íamos ter o nosso trabalhinho exposto e o qual toda gente 

ia poder ver, ao lado das outras escolas, e não podíamos ficar mal. Acho que 

é um incentivo, é importante se fossemos lá fazer um trabalho que não 

tivesse grandes consequências. E bem, está lá exposto. A nossa direção da 

escola também, porque era a única escola do agrupamento e era a 

oportunidade de fazer um trabalho também que nos dignificasse. E, mesmo 

para eles, para os alunos e pais, valoriza, valoriza a escola e valorizou o 

trabalho deles, porque sentiram que era algo importante. Valorizou o 
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 lo que no se expone no puede ser reconocido. Es el problema del reconocimiento (MÖRSCH, 2011, p.09 e 10). 
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trabalho deles, porque está exposto lá na Casa da Memória e não estava na 

escolinha em qualquer sítio aí. Acaba por ter mais interesse lá naquele 

contexto, misturado com a Casa da Memória (Amadeu, professor, Apêndice 

C, p. 302). 

 

No início, tive um bocado de medo, porque não sabia o que vocês 

pretendiam e, depois, o fato de ter uma exposição no final assustou, assustou 

um bocadinho” (Sara, professora, Apêndice G, p. 314). 

Para uma das autoras do Projeto Anual, a participação na exposição de professores e 

alunos representa esse fator extrínseco de motivação que por vezes é preciso injetar no dia a 

dia das escolas, “sair do anonimato, sair da rotina da escola, arriscar e ser valorizado o 

trabalho cria entusiasmos nas aprendizagens” (Elvira, professora, Apêndice S, p. 424). 

Em Serralves, a adesão e motivação para participação no Projeto Anual com Escolas 

parte de cada professor, sendo intrínseca, pois a maioria dos inscritos são de professores que o 

fazem sem qualquer pressão das escolas ou por acordos entre escolas e museus. São eles que 

se informam das datas que o museu disponibiliza no calendário de programas educativos e 

inscrevem-se para recebimento de informativos do museu, sendo predominantemente 

profissionais com formação nas artes visuais.   

Em contraponto, em Guimarães, conforme já mencionado no capítulo anterior, os 

professores que participam do Projeto Pergunta ao Tempo, são indicados pelos agrupamentos, 

que realizam reunião com os professores e coordenadores do 4ªano para apresentação do 

projeto e definição de um docente dentre o grupo. Há, assim, de início, motivações 

extrínsecas para a participação, que seriam o cumprimento e o atendimento de uma 

solicitação do agrupamento a partir de um acordo entre a Câmara e a Casa da Memória, 

podendo também algum professor aderir por se identificar prontamente com o projeto, o que 

seria uma motivação intrínseca; no entanto, as entrevistas não direcionaram para esse 

entendimento.  

Um desses casos foi relatado pela professora Brisa, que desde a apresentação do 

projeto não se sentiu à vontade com a temática, mas, mesmo assim, foi indicada pelo 

agrupamento, que lhe prometeu auxílio: “disseram que um professor de história ia ajudar 

muito aqui a turma. Só que, lá no fundo, não acompanharam, não foi o que aconteceu” (2017). 

A referida participou até o final do projeto; no entanto, isso não ocorreu com outros 

professores, que acabaram por desistir do projeto durante o ano letivo, “estes projetos, como 

são… vêm por parte do município, são um bocado impostos às escolas. Às vezes, há uma 

certa resistência dos professores” (Raul, mediador, Apêndice O, p. 372). 
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Quando o professor trabalha temas que não são de seu domínio, é necessária pesquisa, 

estudo e auxílio. Uma das dificuldades que observei nos professores com que tive contato foi 

relacionada com suas áreas de formação, pois a maioria são professores do 1ªciclo, com uma 

formação generalista, e há maior dificuldade para adentrar no campo das artes visuais, pois 

devem ministrar conteúdos de 9 (nove) disciplinas e “polivalente nas quatro expressões: artes 

plásticas, música, teatro e dança. Mas isso não acontece. É impossível ter formação específica 

nestas quatro linguagens, o que resulta num déficit da educação artística nas escolas” 

(BOTELHO, 2018, p. 66). 

Essa dificuldade é mais sentida em Guimarães, porque há pressão para que um 

professor do 4ªano de cada agrupamento participe e nem sempre há perfil daquele profissional 

para abarcar essa linha de trabalho. Mesmo que o professor não seja especialista no assunto, 

sua atitude de cooperação e de descoberta junto com os alunos já direciona para o que poderia 

ser considerado um Projeto de Trabalho. 

É importante verificar que a informação necessária para construir os Projetos 

não é pré-determinada de antemão, nem depende do professor ou de um livro 

didático, mas é baseada no que cada aluno já sabe sobre um tópico e as 

informações com as quais pode estar relacionado dentro e fora da escola. 

Isso evita o perigo da padronização e homogeneização das fontes de 

informação e, por sua vez, o intercâmbio entre aqueles contribuídos pelos 

membros do grupo contribui para a comunicação" (HERNÁNDEZ e 

VENTURA, 1992, p. 49, tradução nossa).
 30 

Outro fator de desdobramento da motivação do professor em sala de aula estaria na 

influência que este acaba exercendo nos estudantes. Kn ppe (2006) realizou uma investigação 

que teve por objetivo identificar como as professoras do 1ºciclo motivavam seus alunos para a 

aprendizagem. Constatou que os professores precisavam estar motivados e propor atividades 

criativas e diferentes em sala de aula, de modo a motivar os estudantes. Ainda para Kn ppe 

(2006), Guimarães e Boruchovitch (2004), há fatores familiares que não podem ser 

desconsiderados nesse processo, já que cada vez mais as crianças chegam desmotivadas as 

escolas. 

Embora não se desconsiderem as crenças, conhecimentos, expectativas e 

hábitos que os estudantes trazem para a escola, a respeito da aprendizagem e 

da motivação, o contexto instrucional imediato, ou seja, a sala de aula, torna-

                                                 
30

  Es importante constatar que la información necesária para construir los Proyectos no está predeterminada de  

     antemano, ni depende del enseñante o de un libro de texto, sino que está en función de lo que ya sabe cada  

     alumno sobre un tema y de la información con la que se pueda relacionar dentro y fuera de la escuela. Esto  

     evita el peligro de la estandarización y homogeneización de las fuentes de información y, a su vez, el  

     intercambio entre las que aportan los membros del grupo contribuye a la comunicación.” (HERNÁNDEZ e  

     VENTURA, 1992, p. 49). 
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se fonte de influência para o seu nível de envolvimento (GUIMARÃES e 

BORUCHOVITCH, 2004, p. 147). 

Como motivação, o termo “obra de arte” também aparece em algumas situações, 

quando, ao se referir aos trabalhos que os estudantes fariam, o professor ressaltava a 

relevância do trabalho que seria produzido para a exposição. 

participarão de um Projeto de Serralves e lá farão uma exposição, farão uma 

obra de arte (Extraído das Notas de Campo. Porto, 28 de fevereiro de 2018. 

Local: Colégio O); 

 

A professora falou que eles vão partir de algo muito importante e vão ter que 

fazer uma obra de arte que vai ser exposta em Serralves (Extraído das Notas 

de Campo. Porto, 07 de março de 2018. Local: Colégio O); 

 

A professora levou uma caixa com vários materiais e lembrou-os que eles 

tinham uma obra de arte para construir (Extraído das Notas de Campo. 

Porto, 18 de abril de 2018. Local: Colégio O). 

Em outras situações, nas quais incluímos os membros do serviço educativo nesse 

discurso motivacional para com os estudantes além dos professores, era ressaltado que a 

exposição receberia grande número de visitantes e que, por isso, eles deveriam se engajar no 

projeto, o que caracteriza um campo de motivação extrínseco, de avaliação do trabalho 

produzido por pessoas externas de seu convívio, especialmente quando eram mencionados os 

turistas nesse perfil de público. Outra justificativa que também era mencionada seria de que a 

participação dos estudantes na exposição, como autores dos trabalhos, futuramente poderia ser 

incluída como uma experiência a se destacar na trajetória escolar, sendo novamente uma 

motivação de recompensa e reconhecimento pela participação no projeto. O curioso é que, na 

coleta de dados, quando esses discursos surgiam – e eram recorrentes –, algumas crianças 

deixavam transparecer empolgação por suas expressões faciais, levantando os músculos da 

testa e arregalando os olhos. Ao mesmo tempo, outros faziam caretas, franziam as faces, com 

uma expressão de “será?!”, de desconfiança. Duas dessas situações de motivações explanadas 

por membros do serviço educativo foram registradas no Diário de Campo: 

O trabalho de vocês ficará visível para milhares de pessoas, pois é o que 

tivemos na última edição. É uma altura do verão que recebemos muitos 

turistas visitantes e vão poder levar até outubro do próximo ano: pais, 

amigos e parentes para verem a vossa exposição e conhecerem a Casa da 

memória. (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 05 de dezembro de 

2018. Local: Casa da Memória). 

 

14 turmas vão expor convosco na Casa da memória. Depois vocês podem 

dizer: -Fiz a minha primeira exposição com 8 ou 9 anos já na Casa da 

Memória. (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 14 de dezembro de 

2018. Local: Escola Básica em Conceição). 
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A exposição resultante do projeto seria também um fator motivacional extrínseco para 

os estudantes, pois “a sua apresentação-divulgação é um dos momentos mais significativos, 

na medida em que os alunos sentem uma grande responsabilidade ao tomar consciência de 

que a apreciação pública é avaliativa” (LEITE; VICTORINO, 2008, p. 18-19). 

 

7.1 Professores e mediadores: perfil profissional 

 

Para que os projetos sejam efetivamente realizados em caráter de parceria e não de 

submissão de uma instituição para com a outra, faz-se necessário que os profissionais de 

ambas as instituições tenham conhecimento dos processos educativos e estejam familiarizados, 

tendo um claro entendimento do que é um Projeto de Trabalho, pois será em torno deste que 

ambos concentram seus esforços. Nessa modalidade de articulação dos conhecimentos, é 

favorecida “a construção da subjetividade, longe de um prisma paternalista, gerencial ou 

psicologista”, levando “em conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais e 

nos saberes” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 61). 

Os perfis profissionais dos que trabalham com a educação artística nos museus e nas 

escolas são diferentes, sendo que ambos lidam com o campo educacional. Conforme já 

ressaltado no capítulo anterior, quando da apresentação dos serviços educativos e dos 

mediadores que atuam nesses espaços, estes têm formação em áreas correlatas aos museus, 

formação mínima exigida no Referencial Europeu das Profissões Museais (ICOM, 2008). A 

diversidade de formação no perfil dos mediadores que atuam no museu agrega valor e permite 

que diferentes áreas do conhecimento contribuam para os projetos, favorecendo a 

interdisciplinaridade, uma das características na elaboração de Projetos de Trabalho. 

Em Portugal, apenas em 2006 foi criado o curso de Licenciatura em Mediação 

Artística e Cultural, na ESEL
31

, para atender a demanda de profissionais com formação 

específica para atuação em serviço culturais. No entanto, faz-se importante que profissionais 

que trabalhem nos museus e não tenham formação educacional ou experiência com crianças 

realizem cursos de capacitação, pois há particularidades em como as crianças se relacionam 

com propostas de trabalho e também entre si que devem ser levadas em consideração, tanto na 

elaboração dos projetos, como em seu desenvolvimento. “O objetivo do treinamento da 

equipe é valorizar a experiência das crianças em seu ambiente espontâneo e sensibilizar os 
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  Escola Superior de Educação de Lisboa. 
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futuros animadores
32

 sobre os tipos de interação que podem enriquecer essa experiência” 

(PINUS, 1996, p. 53, tradução nossa)
33

. 

O público escolar precisa de pessoal treinado e especializado em crianças e 

jovens [...] Nem todos os grupos chegam motivados e inquietos com o tema 

do museu - e há muitos desentendimentos entre as duas instituições. [...] A 

equipe deve estar preparada para trabalhar com diferentes públicos escolares 

(ALDEROQUI, S. 1996, p. 34, tradução nossa) 
34

. 

Nesse sentido, “há muito ainda a fazer nos museus. Por exemplo, [...]. Reconhecer a 

necessidade de mais recursos humanos especializados em educação artística nos museus 

(EÇA, 2008, p. 35). 

Quanto ao perfil do professor que atua no 1ª ciclo com a educação artística, esse pode 

ser generalista ou especialista, desde que trabalhe em coadjuvação com o primeiro. Ainda 

predomina em escolas públicas portuguesas a monodocência, sendo um professor responsável 

por todas as áreas curriculares. Conforme o Decreto-Lei nº55/2018: “É dada a possibilidade à 

escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que 

adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis” (PORTUGAL, 

2018b). 

Desde o Tratado de Bolonha, assinado em 1999 – porém com efeitos a partir de 2006 

em Portugal –, os cursos de graduação passam a ter a duração de três anos, com a exigência 

de mestrado como profissionalizante para a docência. A graduação base é Licenciatura em 

Educação Básica, que dá acesso aos Mestrados de Habilitação para a Docência para 

Educadores de Infância e Professores do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico. Já os professores 

especialistas podem realizar graduação em artes correlatas às áreas artísticas e o mestrado em 

Educação Artística. 

A coadjuvação ocorre em algumas escolas, sendo que na escola particular é mais fácil 

de fazê-lo, diante do planejamento, autonomia e disponibilidade de recursos; no entanto, nas 

escolas públicas, essa prática é condicionada à disponibilidade de um professor da área na 

escola, geralmente deslocado por questões de saúde, remanejado por diminuição de turmas e 

número de aulas ou responsável pela gestão daquela unidade escolar, conforme dados obtidos 
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  O que temos chamado de mediadores. 
33

  El objetivo de la capacitación del equipo es valorirar la experiencia infantil en su entorno espontáneo y  

      sensibilizar a los futuros animadores sobre los tipos de interaciones que pueden enriquecer esta experiencia  

     (PINUS, 1996, p. 53). 
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  El público escolar necesita de personal capacitado y especializado en niños y jóvenes, dispuesto a soportar su  

     “ruído. No todos los grupos llegan motivados e inquietos con la temática del museo – y allí nacen muchos  

     desencuentros entre ambas instituciones-. Sí el museo espera un tipo de grupo de alunos prototípico, ideal,  

     que hable sólo cuando se le permite, podría marginar a muchos grupos escolares. El personal debería estar  

     preparado para trabajar con diversos tipos de público escolar (ALDEROQUI, 1996, p. 34). 

https://www.eseag.pt/oferta-formativa/mestrados/


135 

 

nas entrevistas pelos participantes. Uma das professoras especialistas relata sua situação na 

escola: 

Neste caso, não tenho mesmo uma turma, mas estou, desde que estou lá, a 

trabalhar em apoio, desenvolver esses projetos relacionados com a parte da 

Educação Artística, com concursos que surgem... Esse apoio a nível do 1º 

Ciclo (Ana, professora, Apêndice AA, p. 477). 

A coadjuvação por professores especialistas raramente acontece nas escolas públicas, 

“o que acaba por se traduzir numa realidade inegável (década após década): tanto professores 

como alunos são deficitários desta educação artística sobre a qual tanto se legisla e se 

pretende para todos, nomeadamente, no campo das artes plásticas” (BOTELHO, 2018, p. 62). 

Rocha (2014, p.54) realizou uma pesquisa referente à formação de professores no 

1ºciclo e à área da educação artística e obteve os seguintes resultados: “Dos 86% dos 

professores que tiveram formação em expressões artísticas no seu curso académico, 75% 

destes consideram que a formação foi insuficiente e só  25% é que acreditam que a formação 

foi suficiente”.  

Dentre as entrevistadas, tivemos o caso do perfil profissional de duas professoras que 

atuam como titulares de turmas, uma no 1º (primeiro) e outra no 4º (quarto) ano; no entanto, 

ambas são também especialistas na área. Elas se formaram em uma graduação já extinta, que 

habilitava para atuar na Educação Básica, como professor generalista do 1º ciclo, e também 

como especialista na área de educação visual e tecnológica no 2º ciclo. Ambas atuavam na 

disciplina de educação visual e tecnológica, mas, após sucessivas reformas educacionais, a 

disciplina foi extinta e tiveram que migrar para o 1ºciclo.  

Na prática, quando há a disponibilidade de um especialista em educação artística, 

raramente essa coadjuvação ocorre, pois o professor titular da turma, em sua maioria, sente-se 

desconfortável devido à deficiência em sua formação, de forma que aproveita o momento para 

realizar outras tarefas pendentes na escola e na turma, deixando que o especialista gerencie 

com autonomia aquele espaço. 

Persiste, de facto, um certo desconforto dos educadores de infância e dos 

professores do 1.o ciclo relativamente à sua preparação para lecionarem esta 

área. No que respeita à formação de docentes, tanto de caráter inicial como 

contínuo, pode dizer -se que ela se ressente da falta de uma visão objetiva 

sobre a natureza e dimensões da educação artística nos diferentes níveis de 

ensino. Acresce que os candidatos à docência podem iniciar a sua formação 

com lacunas importantes neste domínio e com uma sensibilidade reduzida 

para alicerçar a formação que se entende desejável, graças ao facto de não 

ser assegurada a construção de uma cultura artística até ao final do ensino 

básico e de se agravar no ensino secundário a possibilidade de o conseguir 

(CNE-MEC, 2013, p. 4271). 
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Um dos mediadores ressalta que compreende a dificuldade de os professores 

generalistas entenderem e trabalharem a temática do Projeto Pergunta ao Tempo, pois, além 

da formação e do extenso currículo a ser cumprido, é um tema extra que se soma: 

ser professor primário, logo à partida, é uma das profissões mais ingratas que 

há conhecimento, como toda a gente sabe, porque é uma profissão muito 

difícil. Os professores têm de ter a cabeça em muitos pontos do 

conhecimento ao mesmo tempo, não é? Eles têm que ensinar Matemática, 

têm que ensinar Geografia, têm que ensinar História, tem que ensinar 

Português, têm que ensinar… Portanto, os professores, eles têm um puzzle 

dentro da cabeça deles que têm que desmontar para as crianças. E nós 

inserirmos ainda mais um nódulo relativo ao património cultural é… (Raul, 

mediador,  Apêndice O, p. 372 ). 

A temática “Educação para o Patrimônio Cultural” também está contemplada como 

parte do currículo da educação, de temáticas transversais, via um protocolo assinado entre a 

Direção-Geral da Educação (DGE) e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) em 18 

de novembro de 2013 que prevê a realização de uma série de iniciativas conjuntas nesse 

âmbito. Uma das iniciativas desse protocolo é a disponibilização na internet de materiais para 

os professores baixarem e de projetos entre museus e escolas, sendo que uma dessas ações é a 

criação e disponibilização do “Kit de Recolha do Patrimônio” imaterial, que foi adaptado 

como material de apoio no Projeto Pergunta ao Tempo pelo serviço educativo da Casa da 

Memória. 

 

7.2 O espaço da Educação Artística no 1º ciclo 

 

Abro esse tópico para discorrer sobre o espaço que a educação artística tem no 1ºciclo, 

pois possui relação direta com o trabalho de parceria entre as instituições, e o atual currículo 

escolar do 1º ciclo reflete no desenvolvimento dos projetos, já que esses também devem se 

adequar as normas do ensino educativo.  

A área da educação artística em Portugal no 1ºciclo, que abrange o ensino formal da 

educação básica, de frequência obrigatória para crianças com idades entre os 06 e 10 anos de 

idade, ainda é marginalizada em relação às demais áreas do currículo. Tal situação acontece 

também em outros países, incluindo o Brasil. 

Trata-se de um quaro historicamente constituído, que perdura desde o início do século 

XX – conforme já explanei na Parte I desta tese –, permanecendo na organização curricular 

sempre com carga horária inferior às demais áreas do conhecimento e com diferentes 

enfoques metodológicos, desde as teorias psicológicas em defesa do desenho livre, na 
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realização de trabalhos manuais ou apoio a datas festivas. Conforme relata a professora Elvira, 

atualmente reformada: “na escola, a expressão artística não é considerada com valor idêntico 

à aprendizagem da leitura, da escrita, da Matemática, das Ciências… e os professores de 

Educação Visual ou Ensino Artístico tinham, e ainda têm, dificuldade em se afirmarem” 

(Elvira, professora, Apêndice S, p. 419). Esse discurso é reforçado por uma professora atuante 

do 1ºciclo: 

No 1º Ciclo, o grande problema, muitas vezes, é que despreza as áreas 

artísticas e, então, o que acontece é que, muitas das vezes, nós, mesmo sem 

querer, acabamos por nos concentrar na Matemática, no Português, no 

Estudo do Meio... e só naquelas alturas temáticas é que entramos mais para o 

lado artístico (Lisete Moreira, professora, Apêndice AB, p. 489). 

Essas tendências pedagógicas seguem uma tendência mundial, conforme estudos e 

conceitos de estrangeiro indígena de Popkewitz (1999 e 2000), segundo o qual teorias 

circulam a nível mundial e são incorporadas na educação como modelos nacionais; 

consequentemente, levam a alterações na legislação. Portugal, também seguindo essa lógica, 

alterou várias vezes nas últimas décadas a legislação e teorias da educação artística no 1ªciclo.  

Relembro o português Betâmio de Almeida, citado várias vezes no capítulo 1.1 e 1.2, 

quando discorri sobre o histórico das exposições infantis em Portugal. O referido autor 

publicou vários artigos sobre o ensino do desenho, das exposições infantis e das teorias 

psicológicas na educação. Em 1960, ele, juntamente com os autores Plácido Santos e Mendes 

dos Santos, publicaram um guia didático intitulado “Educação pela Arte na Escola Primária”, 

influenciado por teorias de educação estético visual. “Desenhar, pintar, recortar, colar, 

construir, modelar, inventar, são as vias que os alunos, na medida das suas forças, devem 

percorrer para concretizar ideias, para ― abrir janelas nas paredes da sala de aula” 

(ALMEIDA, SANTOS e SANTOS, 1971, p. 10). Contemporâneo a Almeida, o pedagogo e 

psiquiatra Arquimedes Silva Santos “também teve um papel essencial, lançando as fundações 

do curso de educação pela arte com uma visão integrada de todas as artes a partir de uma 

abordagem psicopedagógica muito parecida com o que hoje entendemos por arte-terapia” 

(EÇA, 2008, p. 28). 

Já em 1986, foi publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo- LBSE, nº 46/86 de 14 

de outubro, pelo Ministério da Educação, na qual a criatividade e as atividades manuais são 

associadas à educação artística no 1ºciclo. No artigo 7, alínea c), um dos objetivos é: 

“Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as actividades manuais e promover 

a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, 

detectando e estimulando aptidões nesses domínios” (PORTUGAL, 1986, p. 3069). 
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Em 1990, novos programas para a educação no 1º ciclo são aprovados pelo Despacho 

nº139/90, em 16 de agosto, e a área das expressões é inserida no currículo, englobando quatro 

sub-áreas: educação físico-motora, musical, dramática e plástica. Em expressão plástica, é 

reforçada como prática a manipulação de materiais, formas e cores, alargando a experiência 

com o desenvolvimento da sensibilidade estética. Segundo a Lei, o objetivo é: “Estimular e 

desenvolver as diferentes formas de comunicação e expressão artística, bem como a 

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

e afectivo equilibrado” (PORTUGAL, 1990). 

A área de educação artística foi novamente dividida em quatro grandes áreas, em 2001, 

por novo Decreto-Lei: 1) Expressão Plástica e Educação Visual; 2) Expressão e Educação 

Musical; 3) Expressão Dramática/Teatro; 4) Expressão Físico-Motora/Dança (PORTUGAL, 

2001). “No 1º Ciclo todas são trabalhadas, de forma integrada, pelo professor da classe, 

podendo ser coadjuvado por professores especialistas (BOTELHO, 2018, p. 48). 

A legislação que determinava as áreas curriculares e a carga horária destinada 

semanalmente à educação artística no 1ºciclo, no período de realização da coleta dos dados 

dessa investigação, era definida pelo Despacho nº5908/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série — N.º 128 — em 5 de julho de 2017, sendo obrigatória a sua aplicação 

em todo o território português, em escolas públicas ou privadas. Conforme pode-se visualizar 

na Figura 10 (página seguinte), enquanto a carga horária semanal destinada aos componentes 

de matemática e português totalizava 14 (quatorze) horas semanais – ou seja, mais que a 

metade das 25 (vinte e cinco) horas previstas semanalmente para todos os componentes –, a 

carga horária para a Educação Artística e Educação Física era de 5h, sendo a educação 

artística partilhada com a educação física-motora. 

O Decreto-Lei mencionado determina que a carga horária semanal é apenas uma 

referência para o professor trabalhar com cada componente do currículo; no entanto, o que 

chama atenção é que a área de educação artística ainda é englobada e dividida com a 

educação física, chamada de físico-motora. Mas até que ponto a educação artística está 

estreitamente relacionada com este campo de conhecimento? Não estaria ela mais próxima de 

outras áreas? 

A legislação que orienta a área de educação artística utiliza por vezes diferentes 

termos para referir-se ao ensino no 1ºciclo. A educação artística como é dividida em subáreas 

– artes visuais, música, dança e teatro –, na parte que engloba as artes visuais, geralmente é 

chamada de expressão plástica; mas há outro documento orientador das “Aprendizagens 

Essenciais” em que a área é chamada de artes visuais; quando o estudante passa para o 2º 
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ciclo de estudos, ainda, a disciplina é dividida em mais áreas, e então as artes visuais são 

chamadas de Educação Visual e Tecnológica. 

 

Figura 10 – Componentes curriculares do 1ª ciclo, publicadas pelo Despacho nº5908/201758 

 

Fonte: Reprodução (PORTUGAL, 2017). 

 

Apesar de aqui ter mencionado apenas as mudanças mais significativas no campo 

teórico, as mudanças na legislação são difíceis de acompanhar. Todos os anos há pequenas 

alterações, o que dificulta uma discussão mais alargada e a ambientação dos professores no 

campo, bem como uma consolidação no campo teórico. 

A área da educação artística nessa etapa de ensino, 1º ciclo, não tem determinação dos 

conteúdos que devem ser contemplados, mas orienta para as competências que devem ser 

alcançadas ao final dessa etapa de ensino. O documento chamado de “Aprendizagens 

Essenciais (AE)”, menciona que “as escolas definem as suas opções curriculares com vista à 

aquisição do conjunto de competências” (PORTUGAL, 2017, p. 13882), em uma nova 

proposta de flexibilização do currículo.  Para as artes visuais, que compõe a educação artística, 

juntamente com a expressão dramática/teatro, dança e música, são esperadas as seguintes 

competências: 
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 Apropriação e Reflexão – Requer-se que os alunos aprendam os 

saberes da comunicação visual e compreendam os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 

vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em 

diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações 

de observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o 

desenvolvimento do seu estilo de representação.  

Incentiva-se, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de 

observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo 

crítico, a apreciação estética e artística, para a compreensão, entre outros 

aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras 

narrativas visuais.  

 Interpretação e Comunicação – Pretende -se, de uma forma 

sistemática, organizada e globalizante, desenvolver as capacidades de 

apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais 

- sendo desejável que não se restrinja a arte à tradição ocidental e a 

determinados períodos históricos-, estimulando múltiplas leituras das 

diferentes circunstâncias culturais. Procura-se, deste modo, desenvolver 

estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 

Valorizam-se as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o 

levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo 

interdepender três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de 

hipóteses de interpretação.  

 Experimentação e Criação – Conjugam-se a experiência pessoal, a 

reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de 

conceitos e temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de 

trabalho. Deseja-se que a experiência plástica dos alunos não seja encarada, 

apenas, como uma atividade ilustrativa do que vê , mas a (re)invenção de 

soluções para a criação de novas imagens, relacionando conceitos, materiais, 

meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o 

desenvolvimento da sua expressividade (PORTUGAL, 2018a, p. 2 e 3). 

Conforme a distribuição curricular, exposta na Figura 10, há, além das 25h/semanais, 

as Atividades de Enriquecimento Curricular, chamadas de AECs, com 5h/semanais, de 

frequência facultativa, e que teriam como proposta um alargamento do tempo de permanência 

dos alunos na escola. A carga horária mencionada no referido Despacho nº 5908/201758 

deveria servir de orientação para a distribuição semanal dos conteúdos pelos professores nas 

escolas, no entanto, evidenciou-se que a carga horária destinada à educação artística fica 

aquém do determinado pela lei, sendo esta transposta para as AECs, cuja frequência é 

facultativa e realizada por outro profissional, geralmente contratado pelas câmaras e em 

horário escolar alargado.   

As AECs, são atividades ofertadas sempre no último horário escolar e por 

profissionais e áreas de responsabilidades das Câmaras Municipais, com atuação lúdica e 

cultural, conforme previsto pela legislação, cujo perfil é definido pelo município. O 

profissional que trabalha com a AEC deve possuir formação mínima em graduação na área de 
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oferta escolhida pela Câmara, porém, não há qualquer pré-requisito referente a uma formação 

com componentes educacionais.  

Na prática, a educação artística é muito limitada na maioria das escolas 

primárias. Nos últimos anos, assiste-se a uma mudança: cada vez mais 

escolas oferecem educação artística com professores especialistas, o que tem 

tido grande adesão, porque se pode trabalhar melhor as expressões artísticas, 

mas também tem as suas desvantagens, por ser uma atividade extracurricular 

(EÇA, 2008, p. 30). 

Em Guimarães, a Câmara optou pela área de oferta das artes performáticas, que 

abrangem especialmente as artes cênicas e a dança; no entanto, no interior das escolas, 

verifiquei também que, diante da reduzida carga horária, do valor por hora pago de 

remuneração e do horário em que a mesma é ofertada, há dificuldade de contratação de 

profissionais dessa área, sendo contratados profissionais de outras áreas artísticas para 

suprimir essa demanda.  

A quantidade de aulas ou carga horária é reflexo de uma construção histórica 

curricular, mas o que mais me interessa nessa relação é a maneira com que esse tempo é 

aproveitado para as aulas, ou seja, como as atividades são desenvolvidas, como a educação 

artística é vista e ensinada no interior das escolas e se há compatibilidade com os temas 

abordados e propostos pelos serviços educativos.  

Um dos equívocos verificados no campo curricular da educação artística se relaciona 

com o entendimento da carga horária semanal, que deveria ser ministrada pela professora 

titular da turma, generalista, mas que, por vezes, é remetida ao profissional especialista que 

atua em horário extracurricular. Tal situação é confirmada em entrevistas e na avaliação com 

os estudantes: 

Dentro das vinte e cinco horas semanais, que faz parte do currículo nacional. 

Eu também tenho mais horas para trabalhar sem o colega. O colega vem uma 

hora, e nós temos mais duas horas para trabalhar nas áreas das expressões 

que podem ser aplicadas nas Expressões Artísticas, plásticas ou dramática ou 

na Educação Física... Nosso currículo prevê três horas e, hoje, uma dessas 

horas, temos um professor das Expressões Plásticas neste agrupamento. A lei 

prevê que possa ter esse tipo de coadjuvação, e é isso que nós fazemos 

(Professora, Maria, 2018). 

Na avaliação com os estudantes, uma das questões abertas era: Vocês têm aulas de 

expressões plásticas? O que costumam fazer nas aulas? O intuito era compreender como 

cotidianamente as aulas de educação artísticas se desenvolviam e se havia compatibilidade 

com as atividades realizadas durante o desenvolvimento dos projetos em parceria com o 

serviço educativo, compreendendo assim se seria uma relação de fortalecimento dos 
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conteúdos contemplados em sala de aula. Pelas respostas obtidas com os estudantes, com o 

cruzamento de observações e entrevistas realizadas, algumas hipóteses confirmaram-se. 

Das 06 (seis) turmas que realizaram a avaliação, participantes do Projeto Pergunta ao 

Tempo, a turma A
35

 confirmou o exposto anteriormente: que as aulas de educação artística 

ocorrem com professional da AEC e raramente com a professora titular da turma.  

Equívoco este também confirmado em investigação por Pires (2012): 

A monodocência coadjuvada, tacitamente induzida pelas AEC, por sua vez, 

também tem sido objeto de fortes críticas relacionadas com a «extensão dos 

períodos de focalização nas áreas nucleares do currículo (da 

responsabilidade do/a professor/a titular de turma) e, consequentemente, a 

extensão do tempo de educação formal» (PIRES, 2012, p. 235) 

A coadjuvação ocorre unicamente na turma B, em que os alunos mencionaram que 

têm aula com a professora de turma e com outro professor, que também é o diretor da escola. 

As turmas A, B, C e D mencionaram que as atividades que realizam são: técnicas de 

pintura, desenho, dobraduras, cartões para datas festivas, jogos, recorte, colagens e trabalhos 

manuais. Evidencia-se, portanto, um ensino da educação artística no 1ªciclo ainda com viés 

tecnicista e dos trabalhos manuais.  

Na turma E, os estudantes foram unânimes em dizer que não têm mais aulas de 

educação artística, mas que tinham no 1º ano e 2º ano, e a partir do 3º ano deixavam de ter. A 

partir da perspectiva desses alunos, a educação artística como componente curricular não lhes 

havia sido significativa. 

Na Escola F, em que a professora titular também tem formação como especialista em 

educação visual e tecnológica, os alunos mencionaram que a as atividades são as mais 

variadas. Houve pouca repetição nas respostas dos estudantes, que mencionaram que a 

frequência das aulas é de 1 (uma) ou 2 (duas) vezes semanais. Nessa situação, o fato de a 

professora ser da área pode se relacionar a uma prática diferente, que posteriormente também 

foi percebida no desenvolvido do projeto em parceria com o museu. 

Algumas situações relatadas, de não cumprimento da carga horária semanal para a 

educação artística ou até a ausência de seu ensino, condizem com pesquisa realizada por 

Rocha (2014, p. 60) que revelou que “em relação ao cumprimento das horas letivas das 

expressões artísticas, 86% dos docentes não cumprem as horas letivas destinadas à prática de 

atividades artísticas, e só 14% é que cumprem”.  

Apesar de a legislação ter mudado, as práticas no 1º ciclo na área de educação artística 

mesclam-se com as das últimas décadas, a final: 
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  Foram atribuídas letras a cada uma das turmas para evitar a exposição do nome das escolas. 
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mudanças não se fazem por decretos, mas pela alteração das práticas. Se em 

cada escola existir um elemento motivador (digo, docente inspirador), 

trabalho de equipe, é possível refletir sobre as mudanças que a educação 

artística favorece, implementando um eficaz programa/projeto educativo e 

acabando, assim, com muitas das resistências dos professores (BOTELHO, 

2018, p. 65). 

O espaço da educação artística na escola não é reduzido apenas na carga horária, mas 

conceitualmente, reforçado ainda pela formação dos professores que atuam no 1º ciclo, como 

estes conceituam a arte e a relação que estabelecem com ela. Os breves dados obtidos nessa 

investigação reforçam e confirmam na contemporaneidade os dados da pesquisa já revelados 

em uma dissertação de mestrado realizada por Santos há mais de duas décadas (1996), 

intitulada de “Especificidades da Educação das Expressões nas conceções de docentes do 

1°CEB”, cujos resultados 

evidenciam uma relação estreita entre a formação inicial e contínua dos 

docentes e os modos como desenvolvem o seu trabalho na área das 

expressões. Como a formação nesta área é reduzida o trabalho das 

expressões é pouco desenvolvido. Idêntica relação pode ser estabelecida com 

as condições de trabalho organizacionais que caracterizam este nível de 

ensino. Face à preponderância curricular da matemática e do português no 

currículo nacional, bem como à existência das Atividades Extracurriculares, 

a área de expressões tem pouco significado no desenvolvimento do currículo 

do ensino básico (SANTOS, 1996, p. 05). 

A turma que acompanhei, participante do Projeto Anual com Escolas, segue a carga 

horária e os componentes curriculares obrigatórios, cumprindo determinação da Direção Geral 

de Educação. O que diferencia essa escola, de mantenimento particular, é a contratação de 03 

(três) professores com formação específica para o componente curricular “Educação 

Artística”, que caracteriza a coadjuvação prevista em legislação. O componente curricular da 

educação artística nessa escola é subdividido em três áreas e ministradas por três especialistas: 

“Educação Musical e Instrumental”, com 2h/semanais; “Expressões Plásticas”, com 

1h/semanal; e a Expressão e Educação Dramática”, também com 1h/semanal. Após essa 

constatação, rememoro aqui novamente o capítulo 2, no qual abordei a situação da educação 

artística na contemporaneidade considerando que, nas escolas públicas, tem predominado uma 

educação imediatista, sendo que quem quiser uma educação com formação mais alargada 

deverá arcar com os custos dessa educação, restrita a uma pequena elite. 

As escolas públicas, dissimuladamente, contribuem para que essa cultura dominante 

continue sendo transmitida e acabam favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os 

desfavorecidos são justamente aqueles alunos que não tiveram contato através da família com 

o capital cultural, seja na forma de livros, experiências concretas, seja por não ter tido acesso 
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a lugares e informações facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Os alunos que 

têm acesso restrito ao capital cultural dominante se enganam e acreditam que a dificuldade é 

falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural nas escolas é a escolha das 

matérias consideradas mais importantes, como matemática e ciências, que são mais 

valorizadas que desenho e educação física, por exemplo. Assim, a dominação de uma classe 

sobre outra se mantém. Bourdieu propôs que existia uma saída para essa violência simbólica 

exercida inconscientemente pela escola, o que seria tornar explícito o condicionamento velado 

da instituição (BOURDIEU, 1989; 2003). 

Em Guimarães, a participação no projeto pelos professores aparece em tom de esforço, 

já que contemplam mais do que os conteúdos previstos, o que demanda uma força extra para 

adequação e cumprimento no calendário. Isso evidencia que o fator indicação de professores – 

que não se manifestaram voluntariamente – acaba por criar uma relação desgastante para os 

envolvidos. Maria, uma das exceções em Guimarães, relata que conseguiu inserir o projeto 

“ao currículo, porque senão não dá tempo de cumprir tudo” (Maria, professora, Apêndice V)  

Os extensos currículos, previstos por lei, têm levado escolas, alunos e professores a 

terem “dificuldades em trabalhar de modo a terem prazer no que fazem. Têm programas a 

cumprir e extensos! Há alunos desmotivados e, dizem, logo à partida, que não têm jeito para 

desenho, para que terem de ter essas disciplinas!” (Elvira, professora, Apêndice S). 

A diretora da Casa da Memória relatou que a instituição está consciente de que “cada 

vez mais, os professores têm menos tempo para estes projetos. Têm montes de programas 

para cumprir, rigorosos” (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). Alderoqui ressalta que é 

preciso ficar atento e trabalhar em parceria com os professores, pois estes são os que 

direcionam para o sucesso ou fracasso da parceria entre as instituições: 

em sua relação com o museu-aliado, a escola está mediando em um duplo 

sentido: por um lado o professor apresenta o tema do museu em frente aos 

seus alunos, fornece informações, rastreia conhecimentos prévios, históricos, 

ciências econômicas literárias; tudo o que ele faz para o horizonte intelectual 

e social do assunto em questão é sua responsabilidade. E, por outro, 

apresenta os alunos ao museu: transmite ao aliado quem são seus alunos, o 

que sabem, quais são suas dúvidas. (ALDEROQUI, 2009, p. 15-16, tradução 

nossa)
36

. 
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  En su relación con el museo- aliado, la escuela es mediadora en un doble sentido: por un lado el docente  

      presenta la temática del museo delante de sus alumnos, aporta información, rastrea conocimientos previos,  

      históricos, literarios científicos económicos; todo lo que hace al horizonte intelectual y social del tema en  

      cuestión es su responsabilidad. Y por otro presenta a los alumnos al museo: transmite al aliado quiénes son  

      sus alumnos, qué saben, cuáles son sus dudas. Logra que entre ambos se establezca una conexión sin hacer  

     desaparecer las distancias y diferencias entre su práctica y la del museo (ALDEROQUI, 2009, p. 15-16). 
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É por meio de Projetos de Trabalho que os diferentes conteúdos curriculares podem 

ser trabalhados sem a compartimentação de conteúdos, contrariando o habitual fluxo que é a 

área da educação artística a serviço das demais disciplinas, mas o inverso: as artes como 

articuladoras desse processo. Conforme pesquisa realizada: 

a maioria dos professores, cerca de 82%, utilizam as expressões artísticas 

para os alunos fazerem aprendizagens de conteúdos de outras áreas 

curriculares, referindo a utilização de dramatizações para desenvolver a 

oralidade e sistematizar conteúdos de estudo do meio e português, a 

utilização do desenho e da pintura e o uso de canções e ritmos. Só 18% dos 

professores é que não utilizam as áreas de expressão artística para a 

aprendizagem de conteúdos de outras áreas (ROCHA, 2014, p. 71). 

Mesmo em um projeto, cada instituição tem seus próprios objetivos e cada uma terá 

objetivos específicos a serem atingidos, por isso, a parceria entre escola e museu 

requer muita escuta antes da ação. Uma sociedade cultural da escola com o 

museu é caracterizada por assembleias, isto é, conexões e assembleias 

didáticas específicas diferentes da didática da escola e da didática de museu. 

Esses conjuntos são contextualizados por sistemas de valores e por 

diferentes pontos de vista e lógicas (ALDEROQUI, 2009, p. 13, tradução 

nossa)
37

. 

Enfim, não podemos esquecer que museus e escolas não são meros edifícios. Escolas e 

museus são essencialmente pessoas e o conjunto de atividades e relações que acontecem a 

partir daí.  Cada um com suas especificidades: trabalhadores com histórias pessoais, com 

interesses próprios e necessidades específicas, e coletivos que ainda precisam evoluir. São 

organismos em que o fator humano é tão essencial que certamente não teria sentido se sua 

força não partisse das preocupações e também suas ideias não estivessem a serviço da cultura 

e da educação (HUERTA, 2011). 

 

8 Conhecer o museu 

 

Em projetos de trabalho entre museus e escolas, supõe-se que as escolas visitem os 

museus e que os museus visitem as escolas, acompanhando o desenvolvimento dos projetos, 

tal como que uma haja uma cooperação. Os projetos acompanhados nesta investigação 

preveem momentos de visitas das escolas ao museu, pois é o local que acolherá os trabalhos 

dos estudantes. Seguindo as pretensões já expostas de estreitar laços entre as instituições, 
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  [...] requiere de mucha escucha antes de la acción. Una sociedade cultural de la escuela con el museo se  

     caracteriza por agenciamientos, es decir conexiones y ensamblajes didácticos específicos en parte diferentes  

     de la didáctica escolar y de la didáctica museística. Estos agenciamientos están contextualizados por sistemas  

     de valores y por puntos de vista y lógicas diferentes (ALDEROQUI, 2009, p. 13). 
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acolher diferentes públicos aos museus – especialmente as crianças, consideradas o “público 

do amanhã” – e de incrementar os números de visitantes das instituições, as visitas entre as 

instituições é esperada. 

No Projeto Anual com Escolas, é na etapa quatro da estrutura que está previsto: “Um 

conjunto de oficinas para estudantes” (SERRALVES, 2008, p. 15). No entanto, essas oficinas 

são ofertadas apenas no museu; ou seja, não há opção ou disponibilidade de o museu ir às 

escolas. Já no Projeto Pergunta ao Tempo, é na segunda etapa que está prevista a “Visita à 

Casa da Memória”. 

Nesta investigação, obtive duas diferentes situações: uma em que a escola vai ao 

museu, conforme previsto nas estruturas dos projetos; e outra em que os estudantes participam 

do projeto e têm seus trabalhos expostos no museu, conforme previsto inicialmente – porém 

sem que eles conheçam o museu. A primeira situação ocorreu com os participantes da Casa da 

Memória e a segunda com os participantes de Serralves. Por isso, dividirei o relato dessas 

situações ocorridas em duas etapas.  

Neste capítulo, me aproprio dos conceitos de habitus e de capital cultural de Bourdieu 

(1983; 1998), além de outros autores, e retomo também conceitos abordados em capítulos 

anteriores. 

 

8.1 A escola vai ao museu 

 

Na organização do Projeto Pergunta ao Tempo, há um encontro inicial no museu para 

falar com os coordenadores do 1º ciclo, sendo um por agrupamento. Cada um desses realizou, 

posteriormente, uma reunião com os professores, definindo entre eles um professor do 4ºano 

que participaria do projeto representando o agrupamento. 

Os professores e a turma têm o primeiro contato efetivo com o projeto, até então 

restrito a telefonemas e e-mails com o serviço educativo, na primeira visita à Casa da 

Memória. Essa visita ocorre com transporte disponibilizado pela Câmara e de forma 

totalmente gratuita, incluindo o ingresso ao museu e participação na oficina. É nesse momento, 

também, que ficam a par da temática, entre as 07 (sete) definidas, que trabalharão. 

Inicialmente, para aguçar a curiosidade, logo que entram, são instigados a refletirem com o 

mediador sobre a razão do nome da instituição Casa da Memória: 

“Onde se guardam as memórias?” Alguns responderam na cabeça, em fotos 

e em caixas. Raul questionou: “-Onde atualmente mais se guardam as 

memórias?” Responderam no telemóvel, computador, internet. Raul falou 
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que a Casa da Memória é um desses locais, que se guarda a história, o 

passado, o que foi e é importante para Guimarães. (Extraído das Notas de 

Campo. Guimarães, 14 de novembro de 2017. Local: Casa da Memória). 

Esse primeiro contato do mediador com as crianças é importante para que seja 

despertado o interesse pelo espaço e temática, de maneira que sejam estabelecidas relações 

entre o passado e o presente e, também, entre o mediador, o professor e as crianças; tudo para 

que seja um momento significativo. Esse estabelecimento de relações entre o passado e o 

presente é enfatizado a todo momento, de maneira que as crianças possam relacionar o que 

conhecem com o espaço museológico. “A ação educativa deve ser apresentada de uma forma 

descontraída, interessante para que o aluno que ali estiver, saiba que é um local de cultura, 

mas também de grande ludicidade” (COSTA; WAZENKESKI, 2015, p. 67). 

A todo momento, durante o projeto, foi apresentado aos alunos e aos professores que a 

temática era sorteada; no entanto, ela é escolhida por membros do serviço educativo, com 

base em informações que obtiveram em uma pesquisa prévia sobre a comunidade em que a 

escola está localizada. Esse primeiro momento na Casa da Memória é organizado pelo 

mediador a partir dessas informações, de modo a direcionar a visita para a temática atribuída 

àquela escola e de maneira que essa não seja repetida caso outra escola da mesma freguesia 

houvesse participado do projeto na edição anterior. Para o mediador Raul, responsável por 

essa primeira visita ao museu, a preparação envolve muita pesquisa “porque cada aldeia tem 

as suas especificidades. [...] Que edifícios notáveis é que lá tem, que é para também não ir de 

mãos vazias e, depois, eles não entenderem nada do que é que eu vou para lá dizer” (Raul, 

mediador, Apêndice O). 

Hernández (2000, p. 180) enfatiza que “apresentar exemplos retirados da cultura que 

nos cerca tem a função de fazer com que se aprenda a interpretá-los a partir de diferentes 

pontos de vista, favorecendo a tomada de consciência dos alunos sobre si mesmos e sobre o 

mundo”. Para o autor, são questões que devem envolver um Projeto de Trabalho e que não é 

fácil de integrar essa “cultura” na escola pois se trata de um confronto, talvez um encontro, 

entre o conhecimento popular e científico. É preciso pensar qual é a relevância da relação 

desses conteúdos para as crianças e o que elas estarão aprendendo a partir daí.  

Para todas as escolas, sempre foi mencionado que a temática seria sorteada, mas 

efetivamente isso não ocorreu e a atribuição de um tema pelo serviço educativo foi justificado 

pela coordenação: “percebemos ‘Olha, isto, se calhar, não vai ser nada giro porque isto vai 

fazer com que, por um lado não tenhamos nada preparado para os grupos [..] e esta visita 
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podíamos aproveitar que ela fosse já mais direcionada para o tema deles’” (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q). 

Essa visita, seguida de oficina, foi o momento de ressaltar as possibilidades, fomentar 

a curiosidade dos professores e estudantes, dar subsídios para os primeiros passos no projeto, 

mas também direcionar as turmas para alguns pontos pretendidos pelo serviço educativo. 

“Logo no primeiro contato, nós demos logo pistas para os professores poderem trabalhar, que 

isso também me pareceu que era bom. Era melhor porque os deixava mais seguros, percebes? 

Ter já assim algumas ideias. [...] Acho que isso ajudou muito” (Marta Silva, coordenadora, 

Apêndice Q). 

Uma das possibilidades a ser repensada no desenvolvimento do projeto seria a 

atribuição do tema às escolas, para que este fosse anteriormente acordado entre professores e 

o serviço educativo, e até incluindo os estudantes, dando voz aos participantes, de maneira 

que efetivamente se iniciasse uma parceria entre ambas instituições. É importante que essa 

primeira visita e oficina ao museu “não sejam relegadas apenas à responsabilidade dos 

museus. É aconselhável que essas obras não comecem e terminem com a experiência no 

próprio museu, mas que elas sejam parte de um projeto pedagógico que as inclua e que elas 

tenham um torque sentido” (SERULNICOFF, 1996, p. 294)
 38.

 

Um dos núcleos temáticos atribuídos a uma das escolas para desenvolvimento no 

projeto gerou a desistência de uma professora, possivelmente somada a outros fatores. Essa 

dificuldade já foi percebida por membros do serviço educativo, quando na entrevista 

relataram: “alguns temas são bastante complexos. “Utopias e Distopias”, por exemplo… 

Aquilo para explicar uma coisa destas aos miúdos é muito complicado. Os professores ficam 

logo em pânico” (Raul, mediador, Apêndice O).  

Uma das nossas questões era saber como esse contato entre a escola e museu poderia 

influenciar nos hábitos culturais das crianças, e se a visita ao museu como parte do projeto 

seria o primeiro contato das crianças com esse espaço. Bourdieu (1998) esclarece que a 

precoce familiarização com espaços culturais, por meio da família e da escola, é fundamental 

para o contato e a familiarização com espaços considerados cultos “a maioria dos visitantes 

faz sua primeira visita ao museu antes da idade de quinze anos e a parte relativa das visitas 

cresce, regularmente à medida que se eleva na hierarquia social” (BOURDIEU, 1998, p. 60).  

                                                 
38

  no quedan relegadas solamente a la responsabilidad de los museos. Es aconsejable que estos trabajos no  

      empiecen y terminen con la experiencia en el museo mismo sino que formen parte de un proyecto  

      pedagógico que las incluya y que leso torque sentido (SERULNICOFF, 1996, p. 294). 
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A relação entre museu e escola também é reforçada por Duarte (1993, p. 09), que 

propõe que ela “deve começar na infância. A educação pela Arte deve fazer parte da formação 

integral de um aluno: ela desenvolve a sua sensibilidade e desperta-o para tudo o que o rodeia, 

diversificando a sua cultura e aguçando a sua capacidade criativa”. 

Tendo em vista esses questionamentos, tal como os estudos de Bourdieu e Duarte, 

uma das questões abertas de avaliação com os estudantes foi: Quem já foi em um museu ou 

numa exposição de arte? Foram com quem? 

Dos 122 (cento e vinte e dois) estudantes de Guimarães que participaram da avaliação, 

apenas 01 (um) respondeu que não havia ido ao museu antes de conhecer a Casa da Memória; 

os demais responderam que já haviam visitado outros espaços. Quando questionados com 

quem teriam ido, 88 (oitenta e oito) responderam que com a escola, seguidos de 24 (vinte e 

quatro) alunos que responderam terem ido com a família. Pelos resultados, percebe-se que a 

escola ainda é a instituição responsável por grande parte da aproximação e visitação aos 

museus, promovendo seu primeiro encontro.  

Pela breve pesquisa com os estudantes, percebe-se que o hábito de frequentar espaços 

museológicos ainda não foi incorporado pelo seio familiar, mesmo quando residem na cidade 

de Guimarães, em que há outros museus e espaços culturais, e aos domingos, no período da 

manhã, o acesso seja livre. Isso remete aos estudos de Bordieu e Darbel (2007) sobre hábitos 

culturais nos museus, nos quais concluem que nem mesmo a gratuidade de ingressos era 

suficiente para mudança de hábitos culturais e frequência aos museus. Dessa forma, a 

educação se apresenta como o único meio possível de mudança. 

Para Bourdieu (2008), o hábito de ir ao museu tem relação com o capital cultural a 

que cada indivíduo teve acesso, seja por intermédio da família e/ou da escola. No entanto, 

para o autor, a família tem um papel maior nessa relação. Os hábitos e as perspectivas de cada 

indivíduo são únicos, e essas experiências, como participar de projetos de parceria entre 

museu e escolas, bem como essas visitas, são parte de um conjunto mais complexo que 

formam o Habitus do homem, termo usado por Bourdieu (1983) para designar: 

um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 

percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 

esquemas (BOURDIEU, 1983, p. 65). 

Essa perspectiva visa atrair o público escolar ao museu e construir o “público do 

amanhã”, em um discurso reprodutivo, conforme Mörsch (2009), em que a pretensão é 

introduzir conhecimentos da arte para determinados grupos a partir do discurso já construído e 
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consolidado pelos museus, que exalta seu espaço como de salvação e validação de bens 

patrimoniais ou artísticos, reafirmando e exaltando o espaço como sagrado, acima do bem e 

do mal. Há um conjunto complexo de ações e reações nessas ações e discursos que não podem 

ser previstas, nem medidas a curto prazo.  

Há pesquisas que confirmam a influência que a escola e a família exercem sobre a 

aquisição do capital cultural e a construção do habitus. Uma delas foi realizada por Moreno 

(2007) com o público escolar em um museu em Belo Horizonte, no Brasil, e concluiu que: 

(1) o interesse por museus está associado as experiências de visitação em 

família; (2) há diferenças entre a visita com a escola e com a família; (3) o 

museu é prioritariamente tido como espaço de aprendizagem; (4) 

independente do capital cultural, a experiência de visitação significativa em 

museus é aquela que desperta interesse e entusiasmo  (MORENO, 2007, p. 

01). 

Outra pesquisa, tendo como foco o hábito cultural de frequência em museus por 

universitários portugueses, realizada por Fróis e Silva (2016, p. 17), concluiu que apenas 

“18.5% dos inquiridos não realizaram qualquer visita a museus nos últimos 12 meses. As 

razões mais aludidas pelos que não visitaram um museu no último ano foram a ‘falta de 

oportunidade’ e a ‘falta de tempo’”. Já os que realizaram visitas, fizeram-no com a 

possibilidade de aumento de capital cultural: 

A visita a museus no passado revela que as práticas culturais dos inquiridos 

combinaram uma dimensão formal, associada à escola, com uma dimensão 

social e de lazer, implícita nos encontros potenciados pelos amigos e pelos 

pais. A participação na programação dos museus foi concretizada 

predominantemente através das visitas guiadas, seguida das atividades 

multimédia e em ateliês de vários tipos (FRÓIS E SILVA, 2016, p. 16). 

A diretora da Casa da Memória também comentou que essa relação de hábitos 

culturais, no que se refere ao patrimônio que seria sua especialidade e ao local em que atua, 

ainda é difícil de mapear e, consequentemente, de construir ações que poderiam alterar esses 

hábitos. Ela cita como exemplo a frequência de um dos monumentos mais antigos de 

Guimarães, o castelo, que recebe anualmente milhares de visitantes, sendo que muitos dos 

próprios habitantes da cidade nunca o visitaram. 

há meninos e famílias que nunca vieram ao castelo de Guimarães, mesmo ele 

tendo setecentos mil, ou por aí, de visitantes ao final de cada ano. O que é 

que se passa? É muito difícil de perceber qual é, qual é, realmente, a 

importância da existência dos monumentos (Catarina Pereira, diretora, 

Apêndice P). 

Por isso, caberia a realização de uma pesquisa mais ampla, a ser realizada após várias 

edições do projeto, para saber como a ida ao museu e a participação em projetos dessa 
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natureza efetivamente influenciam em hábitos culturais relacionados ao museu, e se, além dos 

números que os grupos escolares inflam em planilhas do museu, que parte realmente seria 

equivalente a visitantes recorrentes, influenciados pelo capital cultural adquirido a partir de 

ações entre escolas e museus. 

 

8.2 O museu vai à escola 

 

A visita dos alunos a Serralves não é um pré-requisito para participação no projeto e 

na exposição final. Essa informação foi dada pelos mediadores nas entrevistas e causou, 

inicialmente, surpresa. Não parecia ter sentido que uma escola se inscrevesse no projeto e, 

posteriormente, entregasse o trabalho final sem que fosse exigida qualquer participação em 

reunião, oficinas ou acompanhamento no projeto, já que isso denotaria um trabalho produzido 

sem um desenvolvimento significativo, isolado apenas na escola e não em uma relação entre 

as instituições, conforme premissa inicial.  

Para as mediadoras, esse fato “mais do que desvirtua, não faz sentido enquanto 

chamar-se Projeto em Escolas e ter um período temporal” (Ana, mediadora, Apêndice K). 

basta que uma escola se inscreva no projeto e faça o objeto que vai participar 

na exposição. Não é, ou melhor, não existe aqui, aparentemente, um acordo 

em que essa turma se inscreva numa oficina, venha ao museu, trabalhe 

comigo ou com outros colegas e, depois, no decurso de trabalhar o tema da 

exposição, o tema do projeto, com alguém da equipa, através de uma 

oficina…(Malu, mediadora, Apêndice N) 

A possibilidade de inscrição no projeto e participação na exposição foi justificada a 

partir das dificuldades que as escolas enfrentam para conseguir levar os estudantes aos 

museus, devido a custos associados a essa atividade – já que em Serralves a atividade de visita 

e oficina é paga –, além do transporte e de outros empecilhos que surgem no decorrer do 

projeto. Para a coordenadora, condicionar a participação na exposição à participação em 

qualquer outra etapa prevista na estrutura do projeto, incluindo a vista ao museu, não seria 

pedagógico. 

não posso obrigar, é contra pedagógico obrigar a escola. O projeto tem esse 

desenho e a gente aconselha nesse projeto o professor a participar, mas eu 

não posso dizer:” - Ah! Professor, você que não participou em uma oficina, 

você não pode trazer trabalho”.  Porque eu não posso fazer isso, porque há 

inúmeras problemáticas que a escola enfrenta (Denise Pollini, coordenadora, 

Apêndice U). 

Coincidentemente, as professoras participantes do Projeto Anual com Escolas e 

entrevistadas nesta investigação, também não conseguiram visitar o museu com suas turmas. 
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“Eles participaram do projeto, mas depois não os consegui levá-los lá.” (Fernanda, professora, 

Apêndice AC).  

A maioria das escolas não dispõe de transporte e os encarregados de educação (pais ou 

responsáveis pelas crianças) é que arcam com estes custos; ou seja, qualquer pedido de saída 

do ambiente escolar envolve logística e uma listagem de justificativas para a direção da escola, 

além de burocraticamente terem de preencher os mais variados papéis para saída do espaço 

escolar. Uma das professoras contou que participou em várias edições do projeto, mas que 

apenas em duas situações conseguiu levar os estudantes para conhecerem o Museu de 

Serralves: 

uma ou outra vez que eu os consegui levá-los foi porque tinha a Câmara que 

disponibilizava a camioneta ou, que aconteceu uma vez, eu consegui 

convencer a escola a deixar levar os alunos integrado na visita final de ano, 

entendes? Mas isso só me aconteceu uma vez!  (...) Sou eu que tenho que os 

convencer (Lisete, professora, Apêndice AB). 

Em escolas públicas, que carecem de recursos, há “uma certa disputa de recurso raro e 

fundamental: o transporte. A suposição de insucesso da expedição faz a escola analisar se 

ações mais populares como uma ida ao parque, ao jardim zoológico, não seriam mais 

adequadas ao investimento” (BUCHMANN, 2014, p. 02). 

Como superar essa dificuldade? Como falar aos estudantes sobre um projeto, sobre 

uma exposição a ser realizada no museu, com os trabalhos a serem produzidos pelos 

estudantes, mas sem levá-los? Duas professoras, explanaram que superam essa questão, 

levando o museu até as crianças, porém por imagens. Afirmam que, ao explicarem o que é um 

museu, fazem-no sem se deterem a Serralves, já que existem tipos diferentes de museus. 

Eu, desde que iniciava, sempre fazia uma breve contextualização e levava 

imagens do que era museus. Eu não falava só do projeto. Eu falava e partia 

da questão o que é um museu, o que para eles é um museu [...] que tipo de 

museu é que existe o que podemos fazer num museu, o que é um Serviço 

Educativo. Todas as questões, e não só especificamente o museu de 

Serralves é que eles vêm (Ana, professora, Apêndice AA). 

 

a solução que eu arranjei e, ao mesmo tempo, fui mostrando sempre imagens 

do museu, tudo que podia mostrar, como pequenos vídeos, pequenas 

imagens, fotografias das exposições que estive lá... para, depois, mostrar-lhe 

e lhes passei em CD para que cada um ficasse com um registro. É aquela 

história... não podes ir até o museu, o museu vem até ti, através da imagem e 

do discurso, que a gente consegue valorizar ou não, e foi uma das soluções 

que nós fomos arranjando (Lisete, professora, Apêndice AB) 

Diante da impossibilidade de levar os estudantes ao museu, os professores tentam 

minimizar essa perda, desdobrando-se em formas de superar a carência de materiais e 

recursos da escola. Participam de projetos desta natureza, em parceria com o museu, para 
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terem uma motivação na realização de seu trabalho docente e para superar as próprias 

dificuldades de formação com o tema da arte contemporânea. Todo esse esforço deve ser 

levado em consideração, pois está dentro das possibilidades destas docentes, reféns de um 

sistema público de ensino que sucateia as escolas e desmotiva a opção profissional pela 

docência, dadas as condições de trabalho.  

Infelizmente, há situações, como a visita a um museu, que não podem ser reproduzidas, 

pois envolvem muitos outros pormenores, como “o contato com a materialidade do trabalho 

[...]. Esse encontro é composto pelo momento antes de ir ao museu, com todas as expectativas 

que ele contém, o momento da visita e o posterior com sua memória” (ALDEROQUI, H. 

1996, p. 77)
39

. 

Na turma da qual acompanhei o desenvolvimento do projeto, a dinâmica decorreu em 

outro formato: a professora falou-lhes do projeto de que participariam em Serralves e que 

fariam um trabalho a ser lá exposto, partindo do pressuposto que saberiam sobre o local a que 

se referia; porém, pelos registros,  não lhes foram mostradas imagens ou outros pormenores, 

tanto que, segundo alguns registros da coleta de dados,  os estudantes não associaram a 

instituição referida como um museu ou com outro local em que já haviam estado. 

a professora falou que eles participariam de um Projeto de Serralves e lá 

fariam uma exposição, fariam uma obra de arte (esse foi o termo utilizado). 

Uma menina perguntou: - O que é Serralves? Nenhum outro aluno se 

mostrou interessado ou sabendo o que seria Serralves. A resposta também 

não lhes foi dada. (Extraído das Notas de Campo. Porto, 28 de fevereiro de 

2018. Local: Colégio O) 

Esse fato foi bastante interessante, pois os estudantes passaram a realizar atividades 

relativas ao projeto na escola e falava-se em Serralves, mas nenhum deles se manifestava, até 

que, em uma das aulas, uma aluna associou o local de Serralves com seu símbolo, uma pá 

gigante vermelha cravada na entrada do parque, - disponível na Figura 11, página seguinte –, 

que desencadeou alguns comentários, recordando que a turma já havia visitado aquele local 

no ano anterior. 

-Eu já fui em Serralves! É onde tem uma pá vermelha gigante. (aluno 1) -Eu 

também já fui. (aluna 2) -Ah! Eu também (aluno 3) -Eu nunca fui (Sofia) -

Você já foi sim! Lembra com a turminha de 05 anos? (aluna 2) -Não. Não 

fui! (Sofia) – Foi sim! Todos fomos! (aluna 2) (Extraído das Notas de 

Campo. Porto, 09 de maio de 2018. Local: Colégio O) 

 

                                                 
39

  [...] el contacto con la materialidad de la obra; experiencia que es importante y no implica sólo un momento.  

     Este encuentro se compone tanto del momento previo a ir al museo, con todas las expectativas que ésta  

     encierra, el momento mismo de la visita y el posterior con su recuerdo (ALDEROQUI, H. 1996, p. 77). 
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Figura 11 – Obra exposta no Parque de Serralves, de autoria de Claes Oldenburg & Coosje van 

Bruggen, cujo título é Plantoir [Colher de jardineiro], 2001.  

 

Fonte: fotografia de elaboração própria, 03 de junho de 2019. 

 

Houve, nesta investigação, uma tentativa de avaliação com os estudantes que 

acompanhamos no desenvolvimento do Projeto Anual com Escolas a fim de sondar os hábitos 

culturais, assim como realizamos com os participantes do Projeto Pergunta ao Tempo – apesar 

de estes não terem ido ao museu no âmbito do projeto com as escolas. A pergunta aberta era: 

Quem já foi em um museu ou numa exposição de arte? Foram com quem?  

Como tratava-se de uma turma de estudantes com a idades de 6 (seis) e 7 (sete) anos, 

percebeu-se que o conceito de museu era abstrato, apesar de já terem visitado Serralves no 

ano anterior com a escola, sendo essa questão retirada da análise dos dados. 

 

9 Materiais e apoio para desenvolvimento dos projetos 

 

Em meio à relação entre escola e museu, os serviços educativos propõem os projetos 

de trabalho, produzem materiais e ofertam eventos de apoio para seu desenvolvimento. Neste 

capítulo, trato da relação de apoio que o museu disponibiliza, por intermédio do serviço 

educativo, para o desenvolvimento dos projetos. São ações que ultrapassam o âmbito dos 

projetos, abrem espaço para discussão, formação continuada e apoio do ensino da educação 

artística na escola.  
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Como é um capítulo que trata de uma área de formação para professores e alunos e de 

disponibilização de materiais, em que conceitos pertinentes ao desenvolvimento dos projetos 

são ofertados pelo serviço educativo, estamos também considerando a transposição de 

conceitos artísticos para fins didáticos, ou seja, a Alquimia Curricular citada por Popkewitz 

(2010), desta vez não somente para os alunos, mas também para os professores. Para que o 

leitor não se aborreça, esse conceito está implícito nesse capítulo e não será enfatizado ao 

longo do texto, pois a produção de materiais relacionados às temáticas expositivas dos museus 

tem a pretensão de facilitar a compreensão de conceitos artísticos. Outro conceito que cabe 

retomar aqui, a partir do que será relatado, é um discurso reprodutivo evidenciado por Mörsch 

(2009; 2011; 2015) de ações que explicitam o discurso institucional em ações do serviço 

educativo, reproduzindo conceitos que atribuem ao museu o papel de orientador e 

determinador das regras. 

Novamente são mobilizados alguns teóricos, alguns deles já mencionados em 

capítulos anteriores, no entanto, incluo os estudos de Ricard Huerta (2010; 2011), com a 

formação de professores e a relação destes com os serviços educativos dos museus, e António 

Sampaio Nóvoa (1999; 2007), com estudos sobre formação continuada de professores. 

Nessa relação, entre serviço educativo, professores e alunos, espera-se que o apoio 

seja consistente, de modo a auxiliar o professor do 1º ciclo, que, por vezes, conforme já 

mencionado, não domina conceitos artísticos e museológico. 

É papel do museu oferecer experiências de aprendizagem informal que 

devem ser inseridas no tecido escolar de forma transversal, proporcionando 

ao professor as ferramentas necessárias para que possam aproveitar os 

recursos oferecidos pelo museu e adaptá-los ao seu trabalho diário na sala de 

aula (JUANOLA E COLOMER, 2005, p. 35, tradução nossa)
 40

. 

Se os projetos forem desenvolvidos em um ambiente de apoio mútuo, entre escolas e 

museus, “novas propostas que transbordam o currículo escolar e o enriquecem em 

criatividade; cada vez mais, o trabalho nos museus, de acordo com sua especificidade 

museológica, encontra novas formas” (ALDEROQUI, 2012, p. 40, tradução nossa)
 41

. 

É preciso que as instituições se aproximem dos professores e os auxiliem para 

desenvolverem as temáticas dos projetos propostos, contribuindo com materiais, cursos e 

apoio permanente na solução de dúvidas que surgirem ao longo do projeto. Segundo a diretora 

                                                 
40

  El museo debe ofrecer experiencias de aprendizaje informal que deben inserirse en el tejido escolar de una  

     forma transversal, proporcionando al profesor los instrumentos necesarios para que puedan aprovechar los  

     recursos que ofrece el museo y adaptarlos a su trabajo diario en el aula (JUANOLA;COLOMER, 2005, p.35). 
41

  los museos y las escuelas trabajan en colaboración, al interior de los museos se inventan propuestas que  

     desbordan el currículum escolar y lo enriquecen en creatividad; cada vez más, el trabajo en los museos  

     (ALDEROQUI, 2012, p. 40). 
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da Casa da Memória, para que haja realmente uma ligação entre o museu e a escola, faz-se 

necessário que o serviço educativo disponha de uma pessoa que realize essa mediação e 

consiga uma ligação afetiva entre as instituições, pois: 

para haver este envolvimento, é preciso persistência, […] tem que ter sempre 

por parte do museu uma pessoa que tenha o perfil para ir até ao mais último 

grau de insistência, mas que consiga estabelecer uma ligação afetiva com os 

alunos e com os professores (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). 

A disponibilidade de uma pessoa do serviço educativo, citada pela diretora Catarina, já 

esteve também presente no serviço educativo de Serralves, que se destacou na história dos 

serviços educativos em Portugal, “com uma equipe muito dinâmica e colaboradoras notáveis, 

como a pioneira da educação artística do norte de Portugal, Elvira Leite” (EÇA, 2008, p. 34). 

Elvira colaborou com a instituição até 2015, sendo uma das autoras do Projeto Anual com 

Escolas, com larga experiência em educação artística e autora de livros sobre Projetos de 

Trabalho. Em relação ao projeto que acompanhamos, a mesma, além de participar do 

planejamento e desenvolvimento do projeto, prestava assessoria semanal aos professores 

inscritos, sendo lembrada pelos entrevistados como um fator diferencial na instituição: uma 

profissional que dialogava de “igual para igual” com os professores, compreendendo suas 

aflições e as dificuldades que estes encontravam no interior das escolas. “Ela foi, durante 

muito tempo, professora e escreveu sobre educação artística e achava crucial essa ligação com 

as escolas e uma participação efetiva da escola no museu e do museu na escola” (Angela, 

mediadora, Apêndice M); “A Elvira esteve na gênese desse projeto” (Joana, mediadora, 

Apêndice L). 

Na estrutura inicial do projeto, enquanto a professora Elvira esteve no serviço 

educativo, a assessoria aos professores constava no projeto, possibilitando até que o serviço 

educativo fosse a escola, o que não ocorre na estrutura atual, conforme já mencionamos no 

capítulo anterior. 

No decorrer do processo de trabalho, os professores têm a possibilidade de 

entrar em contacto com o Serviço Educativo para partilhar dúvidas, solicitar 

apoio específico e/ou apresentar, para avaliação intermédia, o andamento dos 

trabalhos em curso. Também é possível responder a pedidos formulados 

pelas escolas, como, por exemplo, nos casos em que esta se vê 

impossibilitada de se deslocar a Serralves, solicitando a presença de 

Serralves na escola (LEITE; VICTORINO, 2008, p. 16). 

Atualmente, a situação do serviço educativo é outra e os professores sentem o seu 

afastamento, o que os tem desmotivado ou afastado do projeto. “Tiveram lá uma equipa boa, 

que tinham lá até a Elvira Leite e a deixaram ir, lá há muitas intrigas, o que não permite 
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consolidar uma equipe boa, que se desloque as escolas e não as escolas que se desloquem ao 

museu, porque sempre se tem que ir à Serralves” (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

Nunca há um momento em que poderiam os professores trazerem dúvidas. 

[...] Os monitores também não vão às escolas, não há um acompanhamento 

do projeto, que me parecia a mim enriquecedor, porque as dúvidas aí não são 

esclarecidas, e a comunicação aí quebram-se (Angela, mediadora, Apêndice 

M). 

Nessa parceria para a realização dos projetos, uma das motivações intrínsecas 

relatadas pelos professores para a participação era de buscar um apoio para trabalhar com 

temas da arte contemporânea, devido à dificuldade que encontram em lidar com temática da 

arte contemporânea e a inserção da educação artística no 1ºciclo. Diante disso, ressalta-se 

novamente a importância de o serviço educativo ser composto por membros capacitados na 

área educacional, pois o professor busca apoio e, quando não encontra, afasta-se. 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 

excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir 

sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É 

desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme 

vontade de fazer de outro modo e não sabem como (NÓVOA, 2007, p. 10). 

O serviço educativo do Museu de Serralves, no âmbito do projeto, tem apostado em 

atividades para os professores, como a oferta e realização de um seminário e de oficinas 

gratuitas, o que caracteriza momentos de formação continuada. Mesmo que os professores 

não consigam levar suas turmas ao museu, podem usufruir desses momentos de encontro e de 

capacitação, o que tem sido positivo, segundo as entrevistadas: 

Uma das coisas que eu também acho positiva nesse projeto é que são dadas 

referências de artistas, sugestões de oficinas que nós até podemos 

desenvolver em sala de aula, e isso também é importante para nós vermos as 

referências, fazermos a pesquisa (Ana, professora, Apêndice AA). 

“As acções de formação proporcionam uma experiência enriquecedora na perspectiva 

da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de ferramentas de trabalho no contexto 

dos projectos com escolas” (LEITE; VICTORINO, 2008, p. 16).  

A formação continuada, para Nóvoa (1991, p. 30), “deve estar articulada com o 

desempenho profissional dos professores [...] trata-se de um objetivo que só adquire 

credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de 

projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos”.  

O seminário destinado aos professores inscritos no projeto é uma oportunidade de 

partilha de ideias e dúvidas com o serviço educativo: “são espaços de divulgação e 

apuramento de temas, ideias e propostas de acção. Contam com a presença de oradores-
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artistas, investigadores ou outros especialistas – que apresentam pontos de vista, partilham as 

suas experiências e os seus saberes sobre a temática do projecto” (LEITE; VICTORINO, 

2008, p. 16). 

O seminário, segundo sugestão das entrevistadas, não deveria ocorrer apenas no 

âmbito do projeto, mas ir além, com outras temáticas, o que também aproximaria mais os 

professores dos museus, sem ser apenas a inscrição no Projeto Anual. “Se calhar, devia, agora, 

fazer para ter mais para o ensino, ter mais seminários em diferentes áreas relacionadas com a 

temática: artes plásticas, arquitetos, filósofos... Acho que é importante” (Ana, professora, 

Apêndice AA). Essa formação contínua, restrita ao âmbito do projeto, para um dos 

mediadores, deveria ser ampliada, pois sente que os professores pedem e precisam desses 

espaços, ao passo que o serviço educativo também deveria se engajar mais nessa área, não 

assumindo totalmente a responsabilidade, mas ofertando por parcerias, pois é dever também 

das escolas, universidades e do Estado essa responsabilidade. 

A formação dos professores não acontece, como é óbvio, num curso, num 

workshop, não é? É com o tempo, as mudanças das mentalidades, pôr os 

professores a vir mais vezes ao museu, a ver mais Arte, a ver… Porque isso 

também… Há uma educação, há uma literacia visual, há uma sensibilidade 

para as coisas que se vai construindo do professor, enquanto pessoa. [...] essa 

formação de professores não é suficiente para aquilo que é um trabalho 

maior, que não é, se calhar, só responsabilidade do Serviço Educativo, não é 

só responsabilidade do próprio museu. É uma responsabilidade da própria 

escola também. Formar os professores (Samuel, mediador, Apêndice R ). 

Essa carência de formação continuada na área das artes visuais e a participação dos 

professores nesses momentos aponta que esses profissionais estão buscando preencher as 

lacunas de formação e de desafios que surgem na prática docente. Isso porque a participação 

nesses momentos não lhes confere certificados com acreditação, que poderiam ser validados 

para progressão na carreira. Em alguns momentos da investigação, durante o seminário e 

realização das oficinas, este tema foi abordado pelos professores e muitos relataram que se 

sentiriam mais motivados em participar, pois além desses momentos de formação de Serralves, 

que ocorrem aos sábados, e em que voluntariamente deixam seus lares, devem realizar outros 

cursos, que por vezes nem são de seus interesses, apenas para cumprir com exigências de 

formação creditada para a carreira. Uma das mediadoras também abordou essa temática na 

entrevista: 

há obrigatoriedade de os professores fazerem formação todos os anos, 

creditadas. Mas isso não é considerado formação. Prova disso é que eles 

consideram formação para eles, embora eles abdiquem dessa questão da 

certificação. Eles fazem porque querem, porque acreditam nisso (Joana, 

mediadora, L). 
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Nóvoa (1999, p. 05) relembra do papel de submissão da educação frente às 

organizações financeiras internacionais, que dedicam parte de sua atenção à formação inicial e 

continuada de professores, com medidas que insistem nos sistemas de acreditação e nas 

lógicas de avaliação, “arrastando uma concepção escolarizada da formação de professores. 

Consolida-se um ‘mercado da formação’, ao mesmo tempo que se vai perdendo o sentido da 

reflexão experiencial e da partilha de saberes profissionais”.  

Além do seminário, também são ofertadas oficinas (Figura 12), “proporcionando 

aproximações às temáticas do projeto em curso no contexto de três grandes domínios: arte 

contemporânea, ambiente e práticas de criação e expressão visual” (LEITE, 2013, p. 22). 

Afirma-se esse espaço “como um laboratório de experimentação e concretização de ideias, 

constituindo uma referência para exploração posterior na escola” (LEITE; VICTORINO, 

2008, p. 17). 

 

Figura 12 - Oficina para professores, intitulada ‘A.bri.go Um.bi.go”, realizada na sala do serviço 

educativo de Serralves, em 10 de março de 2018. 

 

 

Há opções de duas oficinas para os professores, sendo estas uma adaptação das visitas 

guiadas (Figura 13), seguidas de oficinas direcionadas aos alunos, “cujo objetivo foi 

proporcionar a vivência de processos criativos e de reflexão, estimulando o entusiasmo em 

relação ao trabalho que desenvolveram posteriormente nas suas escolas” (SERRALVES, 2014, 

p. 68), dentro das adaptações que julgassem necessário. Para a professora Ana, “As oficinas 

para professores também ajudam a fazer uma abordagem em sala de aula. Ligações eram 

feitas nas oficinas, claro que adaptando às diferentes faixas etárias...” (2018). 
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Figura 13 - Visita à galeria central de Serralves durante a oficina para professores, em 10 de março de 

2018. 

 

 

Uma das mediadoras relatou que alguns professores não gostam dessa adaptação, da 

oficina dos alunos serem para professores, pois sentem que são tratados de forma 

infantilizada; entretanto, outros gostam porque podem antever o que farão com os alunos, 

segundo relato de uma mediadora: 

Esses professores […] não gostam de fazer as oficinas que são dos alunos, 

adaptadas para eles, que a questão é que são infantilizados. Outra é buscar 

fazer as oficinas de professores antes das oficinas com alunos, numa lógica 

de se prepararem para o que vai ocorrer (Joana, mediadora, Apêndice L). 

Para a mesma mediadora, há um grupo de professoras que participam do projeto e das 

oficinas de forma cativa ao longo das edições do Projeto Anual: “Existe um grupo aí, de 30 

professores, que vem sempre às oficinas [...] se houver quatro oficinas de professores, vêm às 

quatro. Estamos aí a falar de professores que vêm aqui de uma forma, até regular” (Mediadora, 

Joana, 2017). 

Os próprios mediadores sentem que, mesmo ministrando as oficinas do Projeto anual, 

há uma discrepância, pois ao ainda que estejam no Projeto, não estão a par de alguns 

pormenores, como as dimensões e orientações do trabalho final a ser entregue em Serralves 

para a exposição. Alguns mediadores deixaram transparecer essa aflição em seus discursos: 

“Nós não sentimos que haja uma relação direta entre aquilo que são as oficinas, que nós 
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fazemos a explorar aquele tema e depois aquilo que os professores fazem” (Ana, mediadora, 

Apêndice K). 

a nossa participação, o nosso contributo no projeto é muito as oficinas que 

nós fizemos cá. Nós não participamos como um todo [...], Mas nós não 

temos um envolvimento daquilo que é o pensar, o desenvolver, o que é que 

vai ser o projeto, como é que ele vai ser desenvolvido e como é que ele vai 

ser apresentado. Quando chega a exposição, ou seja, terminam as oficinas, 

nós só vemos depois aqui a exposição já montada... (Sónia, mediadora, 

Apêndice H). 

 

os monitores, quando apresentam as oficinas, nem sabem qual é o objeto 

final. Por isso, muitas vezes, os professores, mesmo na formação para 

professores, perguntam qual a utilidade daquelas oficinas em relação ao 

produto final, quando as oficinas são pensadas dentro de uma lógica de 

refletir o tema geral, e o produto geral é outra coisa. [...]. Fazemos só a 

reflexão sobre o tema e o objeto, digamos assim, o objeto final, e nisso são 

completamente autônomos (Angela, mediadora, Apêndice M). 

Alderoqui (2012) explica que, historicamente, os mediadores, antes chamados de guias, 

por muito tempo representaram de maneira geral uma tarefa desvalorizada, residual – porém 

necessária nos museus – e que isso pode ainda refletir em suas funções. Já para Mörsch (2015, 

p. 10),
42

 essa inquietação relatada pelos mediadores deve-se à área em que atuam, onde vários 

critérios e metas são justapostos e, mesmo que “estes adotem uma posição afirmativa em 

frente ao sistema de arte, uma negociação é estabelecida entre seus próprios princípios e 

pretensões, as expectativas dos visitantes e os objetivos da instituição, três interesses que não 

necessariamente coincidem”, causando inquietação e até frustração.  

Pensar a temática do projeto sem direcioná-la para a produção do objeto final é uma 

possibilidade, pois proporciona reflexão, sem engessar ou direcionar demais essa produção na 

escola. Para três das mediadoras, “estas oficinas não têm o intuito de ser um acompanhamento 

daquilo que está a ser feito na escola, mas que são propostas de preparação, de experiência de 

pensar fora da caixa para o tema ou no tema” (Sónia, mediadora, Apêndice H); 

as oficinas, seja o material que vamos entregar às escolas… Às vezes, um 

dos aspetos que pensamos é esse: é tentar desbloquear esta situação, ser uma 

proposta que permite uma ação direta dos alunos, independentemente da 

faixa etária, e é um aspeto muito difícil de contrariar, porque chegam sempre 

coisas que foram, nitidamente, executadas pela professora (Raissa, 

mediadora, Apêndice I). 

 

as oficinas que nós fazemos de preparação ou, digamos, de ajuda, de 

abordagem ao tema, se possível não é isso, porque, depois, se calhar, vai 

faltar alguma coisa. Mas acho que já é alguma coisa, que eles fazem aquele 

                                                 
42

  [...] estas adoptan una posición afirmativa frente al sistema del arte, se establece una negociación entre sus  

     propios principios y pretensiones, las expectativas de los visitantes y los objetivos de la institución, trés  

     intereses que no necesariamente coinciden (MÖRSCH, 2015, p. 10). 
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objeto final isolado e, no final, é resultado de um processo como seria 

esperado (Ana, mediadora, Apêndice K). 

Esse distanciamento entre o que acontece nas oficinas para reflexão do tema, o 

desenvolvimento do projeto nas escolas e a elaboração do trabalho é devido ao distanciamento 

de trabalho entre a função de mediadores que exercem, a coordenação do serviço de Serralves, 

que pensa e planeja o projeto e as escolas. Para Mörsch (2011, p. 11, tradução nossa),
43

 “o 

tempo é a base fundamental, é uma condição. O tempo disponível faz a diferença em relação à 

qualidade do projeto. Não apenas para alcançar a ação educativa em si, mas também para a 

concepção, negociação e reflexão dela”.  

Os mediadores participam apenas de um momento temporal do projeto, não estão 

envolvidos no todo, ficam restritos ao espaço museal, não conhecem a realidade das escolas, 

nem participam ou tem conhecimento do desenvolvimento do projeto, atuando de forma 

isolada no que seria um Projeto de Trabalho.  

Essa separação entre as oficinas das escolas acontece também porque nós 

não conseguimos ir à escola, não há verba para ir à escola. Por isso eu sou 

defensora que essas oficinas deveriam ter consequência de qualquer coisa 

que eles fossem fazer todos juntos na escola. Mas, depois, imagina como se 

fosse uma continuação e, depois, eles poderiam voltar e mostrar o que 

fizeram a partir daí (Ana, mediadora, Apêndice K). 

Esse retorno ou acompanhamento nas escolas precisa ser aberto para que os 

professores possam tirar as eventuais dúvidas que surgirem no decorrer do projeto e para que 

haja um diálogo com mediadores. É preciso, portanto, que alguém articule esses diferentes 

momentos e acompanhe integralmente os projetos, caso contrário, o serviço educativo está 

reproduzindo o que um Projeto de Trabalho tenta desconstruir: a compartimentalização de 

conteúdos e atividades, tão comuns na escola. 

nós deveríamos, cada vez mais, olhar para o meio, para o processo, para 

aquilo que está a acontecer nas escolas, a forma como as escolas estão a 

pensar o tema, a forma como elas estão a desdobrar e a criar relações 

interdisciplinares. Como é que o professor de Português está a trabalhar com 

o professor de Educação Visual, a pensar o tema? (Samuel, mediador, 

Apêndice R). 

Esse tempo de negociação, de conversa, de articulação é importante para o 

desenvolvimento dos projetos, para que que várias questões envolventes passem por um 

processo de reflexão sobre as quais todos os participantes sejam protagonistas, incluindo 

mediadores, professores e estudantes. Na indisponibilidade da equipe toda, cada mediador 

                                                 
43

  El tiempo disponible marca la diferencia con respecto a la calidad del proyecto. No sólo para alcanzar la  

      acción educativa en sí sino también para la concepción, la negociación y la reflexión de la misma  

      (MÖRSCH, 2011, p. 11) 
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poderia desenvolver o projeto com grupos pré-determinados ao longo do projeto; assim, criar-

se-ia uma relação aproximada entre escolas e museu. “A educação tem um período de tempo 

muito diferente e leva muito tempo para a reflexão, para a preparação, para a negociação entre 

os diferentes protagonistas. Quando não há tempo suficiente para essas coisas, o projeto se 

desfaz” (MÖRSCH, 2011, p. 11, tradução nossa).
44

  

Uma das fragilidades apontadas pelos mediadores é também sobre os momentos de 

avaliação desse seminário e dessas oficinas para professores, pois não há um inquérito ou 

preocupação por parte do serviço educativo em verificar se atendem as expectativas dos 

professores. A única avaliação é realizada informalmente, por comentários que alguns 

participantes tecem durante as oficinas ou por percepção dos mediadores a partir das feições 

dos participantes, deixando um momento valioso para percepções subjetivas e informais. “O 

retorno que nós temos…é o que as pessoas nos dizem na hora, percebes? Nós sabemos 

sempre se os professores e os alunos gostaram do que estiveram a fazer. Isso nem precisa de 

ser dito. É uma coisa que se percebe” (Malu, mediadora, Apêndice N). 

A avaliação é um dos pontos primordiais para um ponto de reflexão, na qual os pontos 

positivos e negativos devem ser ponderados, o projeto e todas as atividades do serviço 

educativo são reavaliadas, adequando-se às sugestões e às necessidades dos professores e das 

crianças. 

Os museus devem ter em mente todas estas circunstâncias e os interesses 

particulares dos professores, a fim de alcançar uma maior compreensão com 

professores e professores. No momento em que o discurso do museu abordar 

os interesses da escola, teremos avançado muito nesta reunião que propomos 

(HUERTA, 2011, p. 64).
45 

A ausência de avaliação em relação às atividades empenhadas não acontece apenas em 

Serralves. Os estudos de Barros (2008), Semedo e Ferreira (2011) já evidenciam quase que a 

ausência total de avaliação em museus em Portugal. Dentre os fatores enumerados, está a falta 

de formação em processos de investigação e avaliação, tal como de tempo e de pessoal para a 

realização.  

Uma das sugestões que surgiu por duas mediadoras é que, com a indisponibilidade de 

ida do serviço educativo às escolas, essas oficinas de formação para professores, e também 

                                                 
44

  Es que la educación tiene un marco temporal muy distinto y necesita mucho tiempo para la reflexión, para la  

      preparación, para la negociación entre los distintos protagonistas. Cuando no se deja un tiempo suficiente  

      para estos procesos se estropea el proyecto. El tiempo es la base fundamental, es una condición (MÖRSCH,  

     2011, p. 11). 
45

 Los museos deben tener muy presentes todas estas circunstancias e intereses particulares de las  

     docentes para poder así lograr un mayor entendimiento con los maestros y las maestras. En el  

     momento en que el discurso del museo se acerque a los intereses de la escuela habremos avanzado  

     muchísimo en este encuentro que proponemos (HUERTA, 2011, p. 64). 
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com os estudantes, poderiam ser divididas em duas etapas, havendo entre elas um momento 

de reflexão e de realização de atividades na escola, retornando posteriormente novamente ao 

museu; assim, essa relação entre as instituições poderia ser estendida e se criaria uma 

oportunidade de diálogo. “Quando eles vêm aquelas três horas fazer as oficinas do Projeto de 

Escolas, elas estivessem sempre, que eles tivessem que prolongar e terminar na sala de aula. 

Percebes? E que isso depois servisse também de processo para o objeto final (Angela, 

mediadora, Apêndice M). “Eu sou defensora que essas oficinas deveriam ter consequência de 

qualquer coisa que eles fossem fazer todos juntos na escola. Mas, depois, imagina como se 

fosse uma continuação e, depois, eles poderiam voltar e mostrar o que fizeram a partir daí 

outras coisas” (Ana, mediadora, Apêndice K). 

Ainda para outras mediadoras, a mudança nas oficinas seria, como um todo, tanto 

conceitual e teriam uma ligação entre si, o que denota novamente um compartilhamento de 

atividades, desconectadas entre si.  

Que houvesse um link das oficinas também, porque elas são muito diferentes 

(Ana, mediadora, Apêndice K). 

 

O workshop deles seria muito mais conceptual, não orientados para a criação 

de um objeto que, no fundo, não é isso que se pretende com os professores. 

Mas dar-lhes outro tipo de ferramentas para que eles se sintam à vontade, 

quando introduzem os temas e o projeto em si no contexto escolar (Angela, 

mediadora, Apêndice M). 

Outro questionamento interessante que surge a partir desses seminários e da realização 

das oficinas é se são momentos que conduzem à realização de Projetos de Trabalho, como o 

título da atividade do programa educativo do museu propõe. 

Uma escola vem, faz uma visita orientada ou faz uma oficina e vai embora e 

acabou. Portanto, não é um projeto. Eu entendo que o conceito de exposição, 

até num contexto escolar, seja o conceito tradicional de fechar alguma coisa, 

não é? “Fizemos isto, fizemos aquilo, e agora vamos fazer uma exposição”. 

É o ponto final. Eu tenho dúvidas em relação à necessidade da exposição, 

precisamente por aquilo que te disse há pouco. Para mim, era muito mais 

importante ter um acompanhamento sério, dinâmico, estruturado do processo 

do que dar tanta atenção ao produto. Até porque o produto denuncia as 

fragilidades todas do processo (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

Será que não careceria a oferta de uma formação também na área educacional para 

esses professores, esclarecendo o trabalho por projetos? O museu não realiza um projeto: ele 

propõe uma temática e prevê que se realize um projeto, no termo educacional, a partir da 

escola, disponibilizando momentos pré-determinados. Se realmente será um projeto, isso 

dependerá de cada professor participante, a partir da autonomia e de sua atuação na escola e 

com a sua turma. 
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Tem estes dados, estes e aqueles, e agora tu vais fazer uma criação. Nós 

dávamos o quê? O tema para ser trabalhado, se possível em trabalho de 

projeto (Elvira, professora, Apêndice S). 

Essa linha de oferta sobre esclarecimentos do que é um Projeto de Trabalho precisa 

também ser direcionada ao serviço educativo, pois os membros do serviço educativo mantêm 

a concepção de que o museu dá temas e ideias, e fica a cargo de cada escola como lidar com 

essas informações, o que não condiz com um projeto entre museu e escola. “O que se propõe 

é por si só um projeto para ser desdobrado, ou seja: há um tema de motivação que lança pistas 

para diferentes caminhos, diferentes abordagens que podem integrar a arte contemporânea, 

questões do ambiente ou outro campo de pesquisa” (LEITE, 2013, p. 21). 

Para sair dessa situação de passividade dos professores para com o museu,  em uma 

relação de discurso reprodutivo (MÖRSCH, 2009), para Huerta (2010) a relação é complexa e 

envolve muitos fatores, que dependem de outras instituições além do museu, como a 

formação inicial de professores na área de educação artística, de maneira que estes sintam-se 

mais preparados a lidarem com programas culturais fora do ambiente escolar. Além disso, 

uma formação continuada e permanente na área e a expansão e transformação do discurso 

educacional nos museus (HUERTA, 2011). 

No entanto, não bastam mais ofertas de formação inicial e continuada. É preciso 

também repensar o formato em que essas são ofertadas: 

é impossível imaginar alguma mudança que não passe pela formação de 

professores [...] que situe o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores ao longo dos diferentes ciclos da sua vida. Necessitamos de 

construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, 

como aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como 

professor titular e, até, como professor reformado (NÓVOA, 1999, p. 10 e 

11). 

Alderoqui (2009) alerta que é preciso que as atividades propostas pelo serviço 

educativo estejam interligadas com os conteúdos previstos pela escola; assim, há um interesse 

maior e se evitam lacunas na oferta dessas atividades, atendendo as suas necessidades. 

A escola estabelece quais são as suas necessidades curriculares. Embora seja 

verdade que os museus planejam muitas de suas atividades de acordo com o 

currículo escolar, nossa experiência nos diz que quando o museu trabalha 

sozinho, a menos que haja especialistas atualizados nas equipes de ensino 

em suas equipes educacionais, os links com os tópicos e currículo da escola 

são geralmente nominais. Em outras palavras, os nomes dos conteúdos 

escolares estão vinculados aos nomes dos conteúdos dos museus, sem incluir 
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aspectos dos princípios explicativos (ALDEROQUI, 2009, p. 15, tradução 

nossa)
46

. 

Para participar do projeto de Serralves, basta o professor inscrever a escola e buscar o 

material que servirá de orientação para a produção. Fica opcional ao professor participar das 

demais etapas e, quando não o faz, perdem-se todos os demais momentos de encontro com 

colegas da área, de formação, proporcionados pelo seminário e pelas oficinas. 

Tendo os estudantes ido ou não ao museu, tendo os professores se inscrito e 

participado ou não das oficinas e seminário, o que é contabilizado ao serviço educativo é o 

número de inscritos no projeto e, a partir disso, não se faz necessário tecer maiores 

comentários. 

Um professor pode fazer aquilo só para cumprir calendário, dizer que 

participou em Serralves, isso também depende dos professores, se eles 

mergulham ou não no tema e no projeto […] porque sobretudo é ele que vai 

ser o motor daquilo tudo. Se ele não está motivado, vai fazer aquilo só para 

cumprir calendário (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

Tendo em consideração que a turma que acompanhei não foi ao museu, nem 

participou de oficinas, o acesso e acompanhamento como pesquisadora em outras turmas do 

1ºciclo que realizaram essa visita/oficina foi restrita por Serralves, sendo permitida apenas a 

participação nos momentos destinados aos professores no projeto.  

Na Casa da Memória, por sua vez, não há momentos dedicados aos professores como 

acontece em Serralves.  A realização de atividades e de orientações por parte do serviço 

educativo são simultâneas com professores e estudantes. Além da visita inicial ao museu, 

seguida de oficina, o serviço educativo produziu um material de apoio para a realização do 

projeto e a previsão inicial de três visitas de assessorias nas escolas. 

O material de apoio consiste em um pequeno livro e uma caixa. O livreto aborda 

conceitos de patrimônio cultural material e imaterial, seguindo o foco de atuação do museu. 

Este foi produzido pelo mediador Raul e chamado de Guia de Viagem, sendo dividido em 

duas partes: uma conceitual, chamada de “Como pergunto ao tempo?” e a segunda, anexada à 

primeira, de Fichas de Campo (Figura 14). 

  

                                                 
46

  La escuela establece cuáles son sus necesidades curriculares. Si bien es certo que los museos planifican  

      muchas de sus actividades en función del currículo escolar, nuestra experiencia nos dice que cuando el  

      museo trabaja solo, a menos que en sus equipos educativos haya especialistas actualizados en las didácticas,  

      las vinculaciones con las temáticas y currículo escolar suelen ser nominales. Es decirse vinculan los nombres  

      de los contenidos escolares con los nombres de los contenidos de los museos sin incluir aspectos de los  

      principios explicativos (ALDEROQUI, 2009, p. 15). 
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Figura 14 – Da esquerda para a direita, o livro com a capa azul e anexado ao meio as fichas de campo 

na cor amarela. 

 

 

Esse material foi produzido a partir do “Kit de Recolha do Patrimônio” imaterial, 

disponibilizado tanto no site da Direção-Geral da Educação (DGE), como da Direção-Geral 

do Património Cultural (DGPC). O material integra um protocolado assinado entre as duas 

direções e versa trabalhar a temática “Educação para o Patrimônio Cultural” nas escolas e nos 

centros culturais. Para H. Alderoqui (1996), o estudo do patrimônio deveria compor o 

currículo escolar, área que os museus teriam muito para contribuir, estreitando a relação entre 

ambas instituições e promovendo o trabalho colaborativo. 

Pensar e apropriar-se do patrimônio nos colocará em melhores condições 

para buscar um relacionamento com a tarefa da escola. Isso deve promover a 

reflexão sobre o patrimônio comum de um determinado povo, inclusive de 

costumes, tradições, ideias, conhecimentos, científicos e populares para os 

trabalhos criados por homens, sejam eles artesanatos, obras de arte ou 

desenhos, filmes. espetáculos teatrais, música ou dança. Esse conhecimento 

do patrimônio nos museus da escola poderia levar a uma parte constitutiva 

do conteúdo escolar (ALDEROQUI, H. 1996, p. 78). 

Membros da Casa da Memória e integrantes do serviço educativo contaram um pouco 

do que pretendiam com a adoção e adaptação desse material: 

foi adaptado em termos de discurso, para que os meninos não fossem só 

recolher património imaterial, não é? Que fossem recolher também registos 

de sinalização de outro tipo de património, nomeadamente o móvel, o 

imóvel. Portanto, eles vão ter noção do que é isto do património cultural e 

são pequenos investigadores, e grandes, que vão contagiando os pais e todos 

os professores com ferramentas (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). 



168 

 

 

Esse Diário de Bordo foi, então, escrito pelo Raul, com a minha 

coordenação. Ele fez, então, esse processo de reinterpretação do kit de 

recolha do património material. Depois, o dossier foi trabalhado, do ponto de 

vista gráfico, pelo designer da oficina, e tratamos de fazer a impressão 

daquilo, em gráfica (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

A proposta, segundo palavras da diretora do museu, era que na primeira visita do 

mediador à escola, com o apoio do livreto, fossem esclarecidos alguns conceitos relacionados 

ao patrimônio, sendo uma fase de sensibilização, para que depois fossem trabalhados outros 

conceitos e as fichas orientassem para a recolha dos objetos, de modo que não fosse um 

acúmulo de lixo, mas que, nessa recolha, o olhar fosse de seleção, voltado aos aspectos 

históricos. 

nós não estamos aqui a procurar coisas velhas pela casa e, depois, levar tudo 

para o museu. Depois temos de ter fases de sensibilização do que é o 

património, como é que nós classificamos isto, como é que nós lemos o 

património, como é que o trazemos para dentro do museu, como é que 

interpretamos e que histórias é que nós contamos (Catarina Pereira, diretora 

Apêndice P). 

 

eu insisti muito nisto, e que era: eles tinham de ler aquilo na sala de aula, 

com o professor, o manual completo, e, depois, tinham que ir para casa e ler 

com os pais e com os avós e com os tios e com a família” (Raul, mediador, 

Apêndice O). 

Já a caixa de papelão, com a identificação do projeto colada no exterior, conforme a 

Figura 15 (página seguinte), seria para que cada turma participante do projeto concentrasse ali 

os materiais encontrados, pesquisas realizadas, questionamentos e atividades desenvolvidas; 

como se de um baú de recordações e tesouros se tratasse. Durante as sessões de 

acompanhamento do serviço educativo, a partir do material lá encontrado é que essa as visitas 

de acompanhamento nas escolas se desenvolveriam. Durante o projeto, conforme constatação 

na coleta de dados, a caixa acabou por se perder como dispositivo e não voltou a ser 

mencionada nas visitas. 

A fichas de campo, chamadas também de inventário, foram adaptadas para utilização 

das crianças e de seus familiares, partindo do princípio que estes auxiliariam na pesquisa de 

campo. Isso porque um dos objetivos do Projeto Pergunta ao Tempo era, desde o princípio 

envolver a comunidade, pois “aquilo é para as crianças, é para os professores, mas também é 

para os pais, mas é, sobretudo, para as crianças” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

 

  



169 

 

Figura 15 – Imagem da caixa arquivo levadas à escola para compor o projeto Pergunta ao Tempo. 

 

 

Durante as visitas de acompanhamento do projeto, os membros do serviço educativo 

sempre ressaltavam que os alunos eram pequenos investigadores do patrimônio e que essa 

seria uma etapa fundamental até mesmo para alimentar o inventário da Casa da Memória 

enquanto instituição museológica com poucos recursos profissionais para irem a campo. Para 

a diretora da instituição, as fichas de inventário cumprirem as normas museológicas seria 

fundamental, pois 

são pequenos investigadores, e grandes, que vão contagiando os pais e todos 

os professores com ferramentas. Nós capacitamos, no fundo, a comunidade 

escolar para a pesquisa do património cultural, com base nas ferramentas 

usadas pelos investigadores e pela comunidade científica, e passar essa 

linguagem é difícil, sim (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). 

Essas fichas de inventário aparecem em manuais de museologia como um dos 

instrumentos mais importantes do sistema de documentação. Hernández (1994) ressalta que as 

fichas de inventário, seguindo orientações da categoria, devem conter ao menos nove 

atributos básicos, podendo outros serem acrescentados, conforme a necessidade do museu, o 

que condiz com o material em que a equipe do serviço educativo se baseou, disponível no site 

da Direção Geral da Educação, a partir das diretrizes da UNESCO. 

Apesar de elas serem fichas museológicas simplificadas do ponto de vista de um dos 

mediadores, cumprem com as exigências mínimas descritas por Hernández (1994) para o 

trabalho museológico. Seu objetivo é de que os alunos percebam o caminho que um objeto 

percorre antes de ser exposto no museu, ou seja, os critérios de seleção que distinguem 

objetos patrimoniais de objetos comuns. “O que pretendíamos era muito claro, era muito 
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objetivo, que era “de que forma vamos entusiasmar os miúdos e de que forma vamos fazer 

com que eles vejam o que é que é trabalhar num museu?” (Raul, mediador, Apêndice O). 

Ao analisarmos as fichas de campo, que deveriam ser preenchidas pelos alunos na 

concepção dessa investigadora e na experiência como professora, considero-as demasiado 

complexas para alunos com a média de idade de 10 (dez) anos, pois, além de serem 

disponibilizadas uma série de fichas – 12 (doze) ao total, sendo uma para cada tipo de 

patrimônio –, apenas havia um cabeçalho comum: as demais informações a serem preenchidas 

eram diferentes para cada classificação de recolha.  

Acompanhando a percepção dessa pesquisadora, alguns alunos e professores tiveram 

muita dificuldade em perceber que ficha deveria ser preenchida para cada situação, pois, por 

vezes, dependendo da situação, um mesmo objeto ou manifestação imaterial poderia se 

encaixar em duas ou três possibilidades diferentes. Tal dificuldade também foi exposta por 

algumas professoras, que sentiram a dificuldade com a temática do projeto e/ou com as fichas: 

deveria ser trabalhado com um profissional mesmo da área que pudesse 

orientar porque conhecem provavelmente esses termos que constavam nos 

formulários (Brisa, professora, Apêndice D). 

 

Eu percebi a ideia do Diário de Viagem e das Fichas de Campo, mas acho 

que, provavelmente, é uma questão de organização, mas nem todos os temas, 

todos os assuntos a abordar por cada escola, tem a necessidade de ter todas 

aquelas Fichas de Campo. [...] e era preferível separar as Fichas de Campo 

por temas (Maria, professora, Apêndice V). 

Para outros professores, a linguagem não estava adequada à idade dos alunos, sendo 

um material que necessita de ajustes: 

Talvez se fosse uma linguagem mais simples para eles. [...] Uma versão mais 

infantil, mais atrativa talvez, com algumas ilustrações (Amadeu, professor, 

C). 

 

Elas não estavam muito adequadas (Professora, Carla, 2018). 

Eu li uma vez com os meninos, e fui fazendo no quadro interativo. Pomos 

aqui e ali (...). Está bastante técnico, e penso que é uma questão de facilidade 

as fichas de campo estarem separadas por temas (Maria, professora, 

Apêndice V). 

 

Claro que é acessível, a partir do momento em que nós expliquemos algumas 

coisas às crianças, porque eles não percebem e tem que ser um trabalho em 

conjunto. Se nós dermos para eles lerem em casa, sozinhos, vão ao fim e 

muitas coisas não entendem. [...] São crianças do 1º Ciclo. Acho que se fosse 

de outro ciclo se adaptava melhor. Para crianças do 1º Ciclo está um 

bocadinho puxado. São conceitos que eles fazem uma ideia, mas que não 

conseguem explicar direito o que é o patrimônio (Inês, professora, Apêndice 

X). 
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A problemática em relação ao material adaptado às crianças é justificada pela 

formação dos membros do serviço educativo, dentre os quais predominam ainda as áreas de 

história da arte e antropologia, sendo que a linguagem do professor é voltada para a didática. 

“A possibilidade de encontrar um registro adequado que partisse da educação artística e, 

portanto, funcionasse bem para os dois grupos, teria um impacto muito positivo em uma 

abordagem futura de interesses comuns” (HUERTA, 2011, p. 68, tradução nossa).
47 

No entanto, para algumas professoras, esse material realmente serviu de apoio para o 

desenvolvimento do trabalho. Apesar de que, para a professora Júlia, poderia haver uma 

redução. 

Foi muito bom, precioso. Levaram para casa, a gente a ver aqui na sala de 

aula, a riscar as partes mais importantes que precisam de perguntar aos pais 

(Luiza, professora, Apêndice E). 

 

Valeu, valeu muito! [...], mas, sempre, com a nossa proteção, com o nosso 

olhar... porque nem sempre os adultos estão envolvidos nessa dinâmica. Mas 

acredito também que, se fosse alguma coisa, muito demasiada ao nível deles, 

não viria de encontro ao que eles, do que a Casa da Memória pretendia, que 

fosse o resultado final. Algum, não será de todo necessário, mas a grande 

parte dele foi uma boa base. (Júlia, professora, Apêndice W) 

Alguns professores conseguiram ver além do material e, por isso, acabaram por nem 

utilizá-lo, vislumbrando outras possibilidades da temática: 

Eu achei que aquilo era muito redutor. Achei que era pouco para, talvez, dar 

vida a este projeto, e fui por outro caminho” (Elsa, professora, Apêndice Z). 

  

Quase não olhei para eles, vou lhe ser sincera, que não olhei para eles e a 

verdade é que o meu trabalho me dava uma liberdade diferente” (Professora, 

Cristina, professora, Apêndice F). 

Diante dessas dificuldades encontradas em relação ao livreto e às fichas que 

integravam apoio ao desenvolvimento do projeto, a coordenadora do serviço educativo 

reconheceu que as fichas careciam mesmo de uma adaptação: “Realmente, aquilo precisava 

de uma reestruturação, precisava de não ser tão… não direi escolarizado, mas, pronto, ter ali 

assim uma certa… um lapidar daquilo que lá está, sobretudo para adaptar àquilo que é o 

entendimento de uma criança” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

Algumas lacunas no projeto envolvem a preparação dos professores, pois eles são 

informados pelo serviço educativo das próximas etapas, juntamente com os alunos, o que os 

impede de um planejamento. Para que haja efetivamente um envolvimento entre professores e 

                                                 
47

  La posibilidad de encontrar un registro adecuado que partiese de la educación artística, y que por tanto  

      funcionase de forma adecuada para ambos colectivos, repercutiría muy positivamente en un futuro  

      acercamiento de intereses comunes. 
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serviço educativo em prol de projetos como os acompanhados nesta investigação, não basta o 

apoio e os materiais disponibilizados até o momento pelos serviços educativos. Os museus 

precisam atuar junto a esses professores em um campo mais amplo. Os professores “precisam 

de novas motivações e opções para expandir seu ‘capital cultural’, um fato intimamente 

ligado ao uso de museus como espaço de trânsito e hibridação” (HUERTA, 2010, p. 31). 
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PARTE IV: 

DA ESCOLA PARA O MUSEU:  

O CAMINHO PERCORRIDO 
 

 

10 Participação e seleção 

 

Os projetos acompanhados nesta investigação partem de temáticas propostas pelos 

serviços educativos a partir das quais as escolas participantes já sabem de antemão que haverá 

no final uma exposição no museu, a ser realizada com trabalhos produzidos pelos estudantes. 

Esse trajeto, proposto pelo serviço educativo, vai ao encontro de um dos discursos 

institucionais dos museus: atender e interagir com públicos específicos, perpassando a ideia 

de um museu inclusivo, construído “com todos” (STERNFELD, 2012), comunicativo e 

“aberto” (BEITES, 2011), desconstruindo o paradigma de uma instituição elitista. 

Nessa perspectiva, Mörsch (2015) realiza um questionamento pertinente sobre a 

realização de exposições em que um público que não frequentaria o museu por vontade 

própria, como o público escolar, é o protagonista, em uma clara referência ao paternalismo 

museológico, que busca educar um público marginalizado de seus conhecimentos elitistas:  

Abrir políticas de convite e inclusão não é a resposta ao paternalismo. A 

prática educativa curatorial e crítica não é capaz de resolver essa 

contradição. Ele tem que trabalhar em ambiguidade. Para este trabalho, uma 

aliança entre diferentes perspectivas profissionais seria muito útil, no sentido 

de uma reflexão e um desenvolvimento conjunto de possibilidades de ação 

(MÖRSCH, 2015, p. 19)
 48

. 

Um convite para a participação de programas dessa natureza, para Sternfeld (2012), 

não significa que a participação seja real e inclusiva, pois trabalhar com grupos alvos gera 

exclusão de grupos que estão fora desse perfil. A participação em projetos propostos pelos 

museus, que buscam espaço de representação do público, criam a expectativa de que se trata 

de um espaço onde tudo pode acontecer e o resultado seria uma incógnita; um espaço para 

provocar mudanças, enquanto, em uma relação dialógica, não haveria atribuição de funções, 

nem relações de poder (STERNFELD, 2012). 

                                                 
48

  Renunciar a las políticas de invitación y de un trabajo de inclusión no es la respuesta al paternalismo. La  

      práctica curatorial y educativa crítica no es capaz de resolver esta contradicción. Tiene que trabajar en la  

      ambig edad. Para ese trabajo sería muy útil una alianza entre diferentes perspectivas profesionales, en el  

      sentido de una reflexión y un desarrollo conjunto de posibilidades de actuación (MORSCH, 2015, p. 19). 
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Se os projetos investigados caminham para um discurso desconstrutivo ou 

transformativo (MÖRSCH, 2015) entre escolas e museus, haveria não uma participação, mas 

uma colaboração, na qual se problematizariam questões e, conjuntamente, seriam buscadas 

soluções e caminhos a serem percorridos. Por ora, há uma participação, já que há uma 

instituição, o museu, que convida e que permite a participação do outro, a escola. Nora 

Landkammer (2015) define a ideia de colaboração e a diferencia da participação: 

relação entre duas ou mais entidades, que define os conteúdos do trabalho 

conjunto a partir dos interesses dos colaboradores envolvidos, 

diferentemente do conceito de participação, que supõe um centro, uma 

estrutura estabelecida, da qual “tomam parte” ou com a qual contribuem os 

que dela participam. (...) A participação se pensa a partir da instituição, 

enquanto a colaboração deve ser pensada a partir de pelo menos duas 

perspectivas (LANDKAMMER, 2012, p. 03). 

Essa nova perspectiva, que inspira a oferta de programas educativos nos museus, está 

também ligada à Pedagogia Crítica, que, por sua vez, influenciou a educação no final do 

século passado, representada por teóricos como Paulo Freire à Jacques Rancière (MÖRSCH, 

2015; STERNFELD, 2012). 

Há uma contradição insolúvel na tensão entre a produção de exclusões e o 

paternalismo de políticas destinadas a incluir e atrair grupos específicos. Eles 

têm sido amplamente questionados na tradição da educação reflexiva e 

crítica, do paternalismo e da dimensão disciplinar dos projetos dirigidos a 

grupos desfavorecidos, ou grupos qualificados de distanciados da educação 

ou da arte, que não vão a um espetáculo de livre e espontânea vontade 

(MÖRSCH, 2015, p. 19)
49

. 

A Pedagogia Crítica diz respeito à teoria e à prática do “processo e formação humana 

que compreende não só a apropriação do conhecimento, mas a construção de ideias, conceitos, 

valores e atitudes para a emancipação dos sujeitos e a transformação das relações de 

dominação nas sociedades desiguais” (FRANCO, 2017, p. 160-161). A necessidade da 

Pedagogia Crítica surge diante das desiguais sociais que caracterizam a sociedade, e a 

educação crítica surge como um instrumento de transformação dessa opressão. Nos museus e 

nas escolas, viria a questionar o poder de legitimação e o acesso restrito a camadas sociais 

detentoras do poder (FRANCO, 2017). 

                                                 
49

  Existe una contradicción irresoluble en la tensión entre la producción de exclusiones y el paternalismo de las  

     políticas dirigidas a incluir y captar a grupos específicos. Se han cuestionado ampliamente en la tradición de  

     la educación reflexiva y crítica, el paternalismo y la dimensión disciplinaria de proyectos dirigidos a grupos  

     desfavorecidos, o colectivos calificados de distanciados de la educación o del arte, que no acuden a una  

     muestra por voluntad propia. La pregunta central es:  qué significa invitar a grupos que por sí mismos no  

     vendrían a la exposición, sin darles la posibilidad de participar en las decisiones sobre contenidos y las  

     condiciones a nivel curtorial o institucional, o por lo menos de cuestionar y debatir juntos (MÖRSCH, 2015,  

     p. 19). 
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Considero que a Marx e Engels compõem o pano de fundo da Pedagogia 

Crítica proposta por Freire, uma vez que a partir deles consolidou-se a ideia 

de que as formas de concretização da educação emergem da realidade 

socioeconômica e da luta de classe que caracteriza e sustenta essa mesma 

realidade. A partir de Freire não mais caberá à Pedagogia ser uma atividade 

neutra, mas será necessariamente uma prática que absorve em seu fazer 

social a dialeticidade da realidade sociohistórica, conforme bases teóricas 

lançadas por Marx e Engels e atualizada como práxis pedagógica em Freire 

(FRANCO, 2017, p. 161).  

Na perspectiva da chamada Pedagogia Crítica, pelo teórico Paulo Freire (2005), os 

marginalizados  

que são os oprimidos, jamais estiveram ‘fora de’. Sempre estiveram ‘dentro 

de’. Dentro da estrutura que os transforma em ‘seres para outro’. Sua 

solução, pois não está em ‘integrar-se’, em ‘incorporar-se’ a esta estrutura 

que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se ‘seres para 

si’ (FREIRE, 2005, p. 70).  

Tal pedagogia se baseia em práticas dialógicas, que identificam e questionam 

tendências autoritárias, tendo uma relação estreita com grupos democratas, feministas e que 

lutam por justiça social. Franco (2017, p. 157) realiza uma síntese das principais 

características que orientam a prática educacional nessa tendência pedagógica: 

a) A finalidade da educação é formar sujeitos conscientes de seu lugar no 

mundo; sujeitos que, no processo educativo aprendem a dar nome e sentido 

ao mundo; jamais sujeitos despersonalizados e objetos à mercê  de um 

processo que lhe é estranho;  

b) A educação será sempre um ato de resistência à racionalização da prática 

educativa como pretexto de potencializar o desenvolvimento econômico; a 

educação jamais poderá se realizar na perspectiva mercadológica; 

c) A construção do conhecimento se fará na prática dialógica; na vivência 

crítica da tensão entre teoria e prática e jamais como transmissão de 

informações sem vinculação à realidade dos educandos ou dos educadores;  

d) A emancipação dos sujeitos da prática deve organizar toda prática 

pedagógica, num processo contínuo de luta e compromisso social, onde se 

tecem os fundamentos de uma prática democrática e crítica. Esse processo 

não se fará, jamais, na perspectiva da doutrinação/domesticação dos sujeitos.  

A Pedagogia Crítica e os Projetos de Trabalho (HERNÁNDEZ, 1998; 2000) 

apresentam proximidades: em ambas, o aluno é compreendido como um cidadão, que traz 

consigo uma história e que tem potencialidade para ser o protagonista de sua aprendizagem. O 

professor, nessa perspectiva, também é um aprendiz e dialoga horizontalmente com o aluno, 

sendo o processo de aprendizagem pautado por uma contextualização, discussão e análise 

crítica dos conteúdos previstos no currículo, relacionados com o contexto social em que estão 

inseridos (SENA; FINATTI, 2011; SELBACH; SARMENTO, 2015; TERRONI; SANTANA, 

2011). 
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O conceito de educação que perpassa as propostas de Pedagogia de Projetos 

e da Pedagogia Crítica é convergente e caracterizador de uma Educação 

Humanizadora, uma vez que constitui-se a partir de um viés essencialmente 

libertador (no qual os homens são concebidos como “seres para si”) e, 

portanto, humanizador (SELBACH; SARMENTO, 2015, p. 10). 

No trajeto da participação até a exposição, cada professor tem autonomia para traçar 

os caminhos e fazer ou não uso dos materiais e apoios dados pelos serviços educativos – 

conforme explanado no capítulo anterior –, tal como de que forma incluirá ou não os 

estudantes nesse processo.  

No contexto educacional, o discurso é que o processo tem mais importância que o 

produto; por isso, este capítulo aborda como os trabalhos foram realizados nas escolas, 

apresentando os procedimentos e métodos adotados até a obtenção do trabalho antes de seu 

envio para a exposição ou recolha pelo serviço educativo, tentando abarcar conceitos já 

mencionados em capítulos anteriores e a participação dos envolvidos em uma perspectiva 

crítica, com Paulo Freire (1980; 2005; 2006), Nora Sternfeld (2012), Carmen Mörsch (2015) e 

também de projetos de trabalhos com Fernando Hernández (1992; 1994; 2000).  

Algumas questões que moviam parte desta investigação em relação à participação e 

desenvolvimento no projeto eram: Como os trabalhos são produzidos? Como eles são 

escolhidos dentre todos os estudantes? Há uma seleção, eleição ou são os professores que 

escolhem o(s) trabalhos a serem expostos? Realiza-se um trabalho coletivo? Qual o papel do 

serviço educativo na produção e seleção dos trabalhos? 

Historicamente, a seleção, etapa em que se inclui e exclui partes, é um dos momentos 

que tem antecedido exposições de mais diferentes naturezas e finalidades. Contextualizarei, 

aqui, brevemente esse processo a fim de definirmos a fronteira entre as curadorias artísticas e 

as seleções escolares – entre as quais considerarei a de “arte infantil”, pois historicamente 

havia uma linha tênue entre ambas.  

“Seleção” vem do “ato ou efeito de selecionar ou escolher; escolha criteriosa e 

fundamentada; selecionamento” (SELEÇÃO, Michaelis, 2015), “escolha feita com critério e 

fundamentada nos motivos do fim que se quer obter” (SELEÇÃO, Dicionário online). O 

processo de seleção dos trabalhos nos museus é constante, pois, para a montagem de 

exposições e de seu acervo, faz-se necessário um contínuo de escolhas e de exclusões, 

geralmente baseadas por critérios técnicos. No contexto museológico, quem seleciona algo 

relacionado às artes é o curador. O curador pode incluir imagens que considera adequadas e 

eliminar algumas que considera inadequadas com o pretendido. O ofício do curador está 

ligado aos museus, exposições, galerias, sendo aquele que está à frente de uma exposição, seja 
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para selecionar os trabalhos ou organizá-los, decide onde, quem e como vai expor. Na 

contemporaneidade, a curadoria é um elemento fundamental nesse contexto e “tem por 

objetivo determinar o conteúdo da exposição, normalmente obtido por meio de agrupamentos 

e articulações de semelhanças as diferenças visuais ou conceituais que as obras possam 

revelar” (CASTILLO, 2014, p. 34).  

Alguns entrevistados, ao se referirem ao processo de seleção dos trabalhos 

realizados na escola a serem enviados ao museu para exposição, utilizaram o termo 

curadoria. Há dois termos relacionados à curadoria em voga: uma em relação ao termo 

tradicional, do especialista que trabalha no museu; e outra que tem sido discutida – e que, 

portanto, não é consenso –, mas se conceitua como prática na área educacional e nomeia 

uma atitude, a de curadoria educativa, e não uma profissão.  

A curadoria educativa seria o termo em referência à ação do professor e/ou do 

profissional do serviço educativo, que escolhe e seleciona imagens para um percurso de 

ensino ou com a preocupação de facilitar a comunicação e compreensão do público. Picosque 

e Martins (2012) definem qual seria o papel do curador educativo:  

Como em toda curadoria, a escolha das imagens faz trabalhar o olhar, um 

olhar escavador de sentidos. Olhar mais profundo e ao mesmo tempo sem 

pressa, ultrapassando o reconhecimento, o fim utilitário das imagens, e que 

se torna um leitor de signos. [...] o professor-pesquisador é um leitor de 

imagens que elege aquelas que vão adentrar na sala de aula para o deleite e 

investigação dos alunos. [...] Seleção é dizer sim e não, sempre é ênfase e 

exclusão. Combinação é recorte. Todo recorte é comprometido com um 

ponto de vista que se elege, exercendo a força de uma idéia, de um conteúdo 

que é desejo explorar ou de uma temática possível de desencadear um 

trabalho junto aos alunos (PICOSQUE; MARTINS, 2012, p. 116 e 117).  

Pesquisas sobre a curadoria educativa têm sido realizadas principalmente em âmbito 

dos museus, a partir da disseminação e preocupação com a acessibilidade da arte, 

dinamizando a relação entre o museu e o público (MARTINS, 2012). Em conformidade, para 

Sílvia Alderoqui (1996, p. 34, tradução nossa)
50

 as duas curadorias, mesmo dentro do museu, 

são de funções distintas, pois a parte educativa “tem que lidar com as pessoas que o visitam e 

a relação que eles estabelecem com os objetos: essa preocupação o diferencia do curador 

tradicional que foca sua ação nos objetos”.  

No entanto, ambos os termos, curadoria e curadoria educativa, têm sido utilizados em 

referência aos procedimentos de escolha e seleção com o intuito de aproximar o público da 

arte ainda considerada incompreensível e inacessível ao grande público. Tal arte é 

                                                 
50

  El educador em el museo tiene que ocuparse de las personas que lo visitan y de la relación que ellas  

      establecen com los objetos: esta preocupación lo diferencia del tradicional curador que focaliza su acción em  

      los objetos (ALDEROQUI, S. 1996, p. 34). 
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salvaguardada por museus – ou o são suas reproduções (mais utilizadas em contexto de 

ensino). 

O termo curadoria poderia ser utilizado na escola para o processo e escolha dos 

trabalhos desde que simulasse, de forma didática, a compreensão de como objetos artísticos 

chegam aos museus e quais funções cabem a cada um dos profissionais especialistas, 

seguindo a lógica da alquimia curricular (POPKEWITZ, 1999; 2000) de transposição de 

conceitos relacionados ao mundo artístico. Fora desse contexto, não caberia chamar a seleção 

de trabalhos escolares de curadoria, de modo a evitarmos a utilização de termos que induzam 

o estudante a um entendimento equivocado, como se o trabalho produzido por eles integrasse 

o circuito artístico – ou seja, chamar os trabalhos produzidos por eles de obra de arte ao invés 

de trabalhos escolares. 

Durante a investigação, muitos questionamentos pairaram sobre os termos que melhor 

se adequariam às orientações e procedimentos adotados, especialmente no processo de 

seleção dos trabalhos escolares. Após pesquisa literária e reflexões, que suscintamente expus 

aqui, opto por simplesmente chamar de processo de seleção o que é realizado nas escolas com 

os trabalhos escolares, a fim de evitar a confusão da utilização do termo do campo artístico ou 

educativo, realizado por especialistas, com o campo escolar. Historicamente, a seleção de 

trabalhos escolares e infantis também foi realizada de modo diferente do circuito artístico, 

como rememoro rapidamente a seguir.  

A seleção de trabalhos infantis e/ou escolares ocorriam em eventos cujas finalidades 

eram: 

 exposições itinerantes para captação de recursos para ONGs;  

 exposições de concursos para promoção de temáticas ou marcas, visando 

premiação;  

 exposições em eventos escolares, como demonstração dos trabalhos realizados por 

professores nas escolas ou como apresentação à comunidade de trabalhos dos 

alunos, especialmente em encerramento de ano letivo; 

 decoração do ambiente escolar. 

A seleção dos trabalhos nessas exposições também era distinta, sendo que os trabalhos 

escolhidos para exposições itinerantes das ONGs ainda têm critérios desconhecidos, não 

sendo encontrada qualquer menção a esse respeito na literatura. Nas exposições advindas de 

concursos ou que visavam promover temáticas, todos os trabalhos recebidos eram aceitos e 

expostos, no entanto, apenas alguns eram classificados e premiados por uma banca, 
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geralmente composta por artistas, psicólogos e professores. Já os trabalhos expostos em 

eventos escolares eram selecionados pelos professores, que temiam terem seu trabalho 

docente avaliado, expondo geralmente o que consideravam as melhores amostras da turma. 

Por último, os trabalhos que decoravam o ambiente escolar transitavam entre ser ou não 

selecionados e, quando selecionados, serviam de modelo para a produção de outros alunos, 

explicitando o padrão esperado. 

Há, também, historicamente, exposições escolares e infantis que não passavam por um 

processo de seleção, pois havia a crença de que as crianças deveriam produzir livremente, sem 

interferência dos adultos. Isso devido ao temor de que, caso houve interferências, poderiam 

existir rupturas no desenvolvimento das crianças, e um desencorajamento de suas produções. 

Trabalhos nessa perspectiva decoravam os locais em que as produções eram realizadas, 

geralmente escolas e ateliês.  

Em Serralves, “não se escolhem trabalhos. Todos serão expostos” (Elvira, professora, 

Apêndice S), ou seja, caso haja uma seleção, essa ocorre no interior da escola, sem 

interferência do serviço educativo, que apenas recebe até a data estipulada um trabalho por 

turma inscrita no projeto. A partir dos trabalhos entregues, a exposição é montada. Para uma 

das mediadoras, “é muito bonito dizer que Serralves expõe todos os trabalhos que entrega. 

Claro! É isso, e essa seleção de materiais é feita antes na escola...” (Angela, mediadora, 

Apêndice M).  

Mesmo que Serralves não acompanhe os processos de produção e seleção dos 

trabalhos que ocorrem na escola, muitos dos trabalhos entregues ao serviço educativo já 

denunciam como o trabalho foi desenvolvido na escola. 

quando começamos a receber as coisas, começamos a sentir isso, não é? 

Aquela coisa de “o produto mostra-nos o que é que falhou no processo”. E o 

processo é aquilo que faz com que um aluno se envolva, aprenda, questione. 

Não é a produção de um objeto que faz isso (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

Apesar de Serralves eximir-se da etapa que ocorre nas escolas, a seleção permeia o 

projeto, da inscrição à exposição. Serralves pode não participar diretamente desse processo, 

mas ele acontece: desde a opção de o professor participar do projeto, da turma que será 

inscrita, dos caminhos a serem percorridos para a produção e dos materiais a serem utilizados. 

Conforme alerta uma das mediadoras: 

os próprios professores selecionam as turmas com que vão trabalhar. Os 

professores vão selecionar as oficinas que vão fazer, se é que vão fazer. Os 

professores também vão estar constantemente a selecionar durante o 

processo de construir a coisa, pelo caminho por onde… Portanto, as coisas 

estão sempre em seleção constante. Portanto, é natural que, quando as coisas 
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chegam a Serralves, também sejam selecionadas. E a exposição é uma 

seleção, sempre. Qualquer exposição é (Malu, mediadora, Apêndice N). 

Na Casa da Memória, a proposta inicial é que cada turma entregue uma vitrine 

organizada para a exposição, tendo nesse processo o assessoramento do serviço educativo, 

que detalharei no decorrer desta IV parte da investigação. Ou seja, distinto de Serralves, o 

serviço educativo vai às escolas e participa da seleção; porém, resta questionar e analisar, 

assim como fizeram Mörsch (2015) e Sternfeld (2012), como se dá essa participação ou 

colaboração, conforme pontuou Landkammer (2015). 

 

11 Autoria, orientações e limites para a produção 

 

Nas primeiras edições do Projeto Anual com Escolas, não havia delimitações para a 

produção e entrega dos trabalhos a serem expostos; no entanto, “vinham peças do tamanho 

desta sala, vinha outras muito pequeninas! Não havia critério, e era incrível montar uma 

exposição sem se saber antes o que vem por aí! Tivemos que estudar critérios [...] começamos 

a dar diretrizes” (Elvira, professora, Apêndice S).  

Parâmetros foram delimitados para otimizar e planejar o espaço da exposição, sendo 

que o trabalho a ser exposto deveria atender a uma medida pré-definida pelo serviço 

educativo, que nas edições de Serralves partem de uma base nas medidas de 0,5 metros por 

0,5 metros. A coordenadora de Serralves explica:  

Eu não posso tirar ou deixar muito aberta a questão do tamanho desse 

trabalho que vai ser desenvolvido, […] Corria o risco de ter tamanhos muitos 

diversos e não dar dignidade na maneira de expor, entulhar a exposição de 

trabalhos e depois as pessoas nem conseguirem perceber direito a exposição 

(Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U). 

Na Casa da Memória, as diretrizes para entrega do trabalho para a exposição são de 

uma vitrine de 1 metro por 1 metro, podendo agrupar vários objetos ou trabalhos realizados 

pela turma ou unicamente um, desde que não ultrapassasse essa medida. No entanto, a vitrine 

teria flexibilidade quanto a sua posição – horizontal, vertical, virada –, poderia ser coberta ou 

não com acrílico e incluir mídias, como tablets, televisores e mp3. A vitrine na posição 

vertical, com inserção de mídia, pode ser visualizada na Figura 16. 
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Figura 16 – Vitrines do Projeto Pergunta ao Tempo na posição vertical, com suportes de mídia, em 12 

de junho de 2018. 

 

 

A ideia original do serviço educativo era levar as vitrines às escolas, de modo que lá 

fossem organizadas e chegassem ao museu prontas para exposição. No entanto, elas eram 

rígidas e pesadas, e, por isso, essa estratégia foi substituída: a etapa da montagem da vitrine 

passou a ser realizada unicamente pelo serviço educativo. Para a coordenadora, essa etapa: 

ainda é uma interrogação e que eu já tenho vindo a discutir com a Catarina é, 

então, o processo de curadoria. Quero tentar com que seja mais participativo, 

porque, realmente, foi a única coisa do ano passado que me deixou assim um 

pouco, pronto… Não era isso que eu tinha imaginado, mas é claro que 

também estou aqui para ser contrariada, para me dizerem outras coisas e para 

eu também perceber quem é que pode ter mais razão e aquilo que será mais 

útil (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

Além dos critérios que antecedem e orientam a produção dos trabalhos, cabe ressaltar 

que, em ambos os projetos, é entregue um trabalho ou vitrine por turma, o que condiciona que 

a autoria será coletiva e não individual. O professor deve gerir em sala de aula esse processo 

com os alunos, que pode acontecer por votação de um trabalho que representa todos ou por 

uma produção coletiva, em que todos contribuem e participam. Uma das mediadoras também 

explanou que considera difícil a gestão, em sala, com tantos alunos, da execução de um único 

trabalho. 

não faço ideia de como é feita essa gestão do professor na seleção e na 

representação do trabalho de 30 alunos num único objeto. Que seja um jogo 

pequeno ou um lençol que se desdobra, o importante é como trazer a 

participação de cada aluno para um único projeto (Angela, mediadora, 

Apêndice M). 
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Para dois mediadores, essa é uma das dificuldades do projeto, pois ao atribuir aos 

trabalhos uma autoria coletiva, é como se este fosse de todos e ao mesmo tempo de ninguém, 

uma vez que a contribuição individual acaba se dissolvendo em meio aos demais contributos.  

O caráter autoral acho que aparece muito dissolvido e não acho que os 

miúdos veem como completamente deles, como sendo, como não sendo 

(Angela, mediadora, Apêndice M). 

 

Desenvolves um trabalho ao longo do ano com os alunos na sala, que dá 

origem a vários objetos, a várias pesquisas, a várias não sei que, e, no final, 

vais apresentar apenas um único objeto e que, para não ser o objeto da Marta 

ou do Michael ou do não sei que, tentas fazer com que toda a gente faça esse 

mesmo objeto. O que é que acontece? Acontece uma salgalhada, não é? 

Acontece aquilo que eu dizia aí. Não é possível… Uma salgalhada. Acontece 

um caos (Samuel, mediador, Apêndice R). 

Em contraposição, duas professoras não identificam a autoria coletiva como um 

obstáculo, pois afirmam que as características individuais se mantêm. 

É a identidade de um grupo, como a identidade de um país, a identidade de 

uma cidade, que aquele grupo constrói, que tem uma identidade, é a 

identidade daquele grupo. Houve diálogo, o conhecimento passou, fizemos 

os projetos e chegamos a um consenso. Aquela obra é a identidade de um 

grupo, aquela obra é um mix de identidades, mix de olhares daquele grupo, 

as respostas a aquele desafio (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

 

Acho importante que esse projeto requer, no final, que trabalhem em grupo. 

No início, podem até trabalhar individualmente, mas, depois, tem que ter a 

colaboração de todos, que se organizem e concretizem as ideias que vão 

tendo (Ana, professora, Apêndice AA)  

A autoria de trabalhos em vários campos, do científico ao artístico, para os autores 

Miranda, Simeão e Mueller (2007, p. 35) é uma instituição em crise, em que dificilmente há 

consensos, pois “está sujeita a interpretações diversas e até divergentes em níveis de conceito 

e de práxis”. Historicamente,  

sempre esteve atrelada às noções de cultura e ciência em que se desenvolveu, 

mas é na civilização ocidental, sobretudo com o advento do liberalismo, do 

capitalismo e do individualismo triunfantes, que a autoria ganhou foros de 

direito e as áureas da sociedade. O estatuto do direito autoral configura-se 

como reconhecimento máximo legal e social do individuo autor como 

detentor de propriedade intelectual de valor econômico e de caráter 

hereditário (MIRANDA; SIMEÃO E MUELLER, 2007, p. 35). 

Há, atrelados à autoria, além de conceitos culturais, conceitos jurídicos, nos quais não 

nos cabe adentrar aqui. Como a investigação se deu no campo escolar, onde a 

multiculturalidade
51

 e as diferentes experiências devem integrar o contexto da aprendizagem, 

                                                 
51

  Multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno  

      social diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. 
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há campo para diferentes práticas autorais, especialmente quando se faz uma analogia didática 

ao campo artístico, onde há autorias individuais e coletivas.  

Os coletivos artísticos frequentemente atuam fora “dos meios culturais 

institucionalizados, isto é, aqueles que na sociedade em geral validam o que pode ser tido 

como “arte” ou não” (ROSA, site). A atuação de coletivos artísticos, assim como alguns 

projetos propostos pelo serviço educativo, também acontece, principalmente, com grupos 

desfavorecidos: 

sejam em trabalhos com comunidades sem-teto, em favelas, na mídia 

independente ou tática, na internet, nas ruas ou no mato, e até na privacidade 

da vida cotidiana, frente mesmo a uma plateia caseira, doméstica e reduzida 

se diluem em atos efêmero, inefáveis, ou pontuais e marcantes, de acordo 

com a filosofia própria de cada grupo, mas que supostamente questionam 

todo um circuito instituído de exposição-público-mercado. Em parte, alheios 

a toda essa megaestrutura, os coletivos normalmente atuam fora da curadoria 

e do olhar controlador das instituições (ROSA, site). 

Nessa perspectiva, a atuação de coletivos artísticos viria a questionar a estrutura de 

poder museal, o que rememora o discurso desconstrutivo (MÖRSCH, 2016b), que raramente 

tem lugar nas instituições, mas que permitiria, através de ações, uma crítica a arte e seus 

processos educativos e canônicos.  

Quanto aos trabalhos a serem produzidos, apenas foram pré-determinadas medidas que 

não deveriam ser ultrapassadas no trabalho final, ficando à escolha dos participantes o 

material utilizado em sua construção. Como o Projeto Pergunta ao Tempo trabalha com a 

temática do patrimônio material e imaterial de Guimarães, havia também a possibilidade de 

recolha de objetos e de mídias que registrassem manifestações culturais, abrindo mais 

possibilidades de experimentação e de pesquisa para o desenvolvimento do projeto. 

Os trabalhos que trataram da construção e não da recolha de objetos utilizaram, para a 

produção, materiais presentes nas escolas e recicláveis, reafirmando uma das características 

da “arte escolar”, exposta no capítulo 3. Isso apesar de o documento oficial “Aprendizagens 

Essenciais (AE)” citar que, ao final do 1ªciclo, o aluno deve ser capaz de: 

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de 

expressão (pintura; desenho - incluindo esboços, esquemas, itinerários; 

técnica mista; assemblage; land  art, escultura, maqueta, fotografia, entre 

outras) nas suas experimentações: físicas e/ou digitais;  

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (carvão 

vegetal, pasta de modelar, barro, pastel seco, tinta cenográfica, pinceis e 

trinchas, rolos, papeis de formatos e características diversas, entre outros) e 

das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e 

situações; 

 Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das 

suas representações;  
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 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo dos seus 

trabalhos plásticos;  

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 

plásticas, evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos;  

 Utilizar vários processos de registo de ideias (ex. diários gráficos), de 

planeamento (ex. projeto, portfólio) e de trabalho (ex. individual em grupo e 

em rede);  

 Desenvolver projetos de trabalho multidisciplinares;  

 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes 

critérios de argumentação (PORTUGAL, 2018a, p. 6 e 7). 

No entanto, a maioria das escolas não dispõem dos materiais citados no documento, 

tampouco se sentem confortáveis em solicitar aos pais que os comprem. Além disso, 

conforme já explanado na parte anterior, os professores generalistas também não dominam 

conteúdos da área de educação artística.  

Quanto aos materiais, um dos mediadores alertou que deveríamos estar mais atentos 

aos materiais disponibilizados aos estudantes, pois é um dos pontos centrais no processo de 

experimentação, que exerceria uma mudança em aspectos de sensibilização, criatividade, 

experimentação, entre outros; caso contrário, são apenas lixos em nova roupagem, o que este 

denominou de “estética da reciclagem”: 

o resultado final era sempre assim umas colagens, seguindo essa estética da 

reciclagem, (...) não há dinheiro, vamos ser criativos. “Vamos reciclar”. 

Portanto, numa perspectiva absolutamente economicista, põe-se as crianças a 

trabalhar com o lixo, não é?, segundo esse paradigma da reciclagem. O 

problema disso é que, para se trabalhar com o lixo, é preciso ter muita 

maturidade, porque há lixo bom e há lixo mau. Aquilo que eu vou assistindo 

é que essa clareza e essa capacidade de selecionar lixo para trazer, de algum 

modo, uma consciência estética e uma… Não sei como explicar isto, mas, no 

fundo, o que eu quero dizer é, as crianças… Os professores, não sei se a 

culpa é dos professores, mas põe as crianças a trabalhar com o lixo e, depois, 

eles colam o lixo um com o outro e, no final, aquilo nunca deixa de ser lixo 

(Samuel, mediador, Apêndice R). 

No momento da criação de um trabalho visual, espera-se que o aluno seja instigado a 

selecionar “os materiais a serem utilizados, escolha do tema, da técnica, busca de referências 

artísticas, entre outros. Ele agora poderá  traduzir plasticamente o que não comporta apenas em 

palavras ou gestos, ao colocar suas vivências, suas interpretações no trabalho produzido” 

(RANGEL, 2004, p. 39). Também, para Barbosa (2009), esse processo do aluno é muito mais 

de experimentação, de brincadeira, de iniciar sua caminhada no estabelecimento de relações, 

pois tem um modo próprio de aprender: 

Brincando com tintas, cores, sons, palavras, pincéis, imagens, rolos, água, 

exploram não apenas o mundo material e cultural à sua volta, mas também 

expressam e compartilham imaginários, sensações, sentimentos, fantasias, 

sonhos, ideias, através de imagens e palavras. A compreensão do mundo da 



185 

 

criança pequena se faz por meio de relações que estabelece com as pessoas, 

os objetos, as situações que vivencia, pelo uso de diferentes linguagens 

expressivas (BARBOSA, 2009, p. 31).  

Mesmo que os professores não dominem, ou que infelizmente não se tenha uma 

variedade de materiais a disposição, o que se pretende na escola geralmente é a 

experimentação com diferentes materiais, de maneira que sejam testadas a maleabilidade e a 

combinação entre eles: “em nenhum momento, se tenta, de algum modo, criar a expectativa 

de que aquilo que se faz são objetos artísticos. Não sendo objetos artísticos, isso não implica 

que não tenham a vocação para” (Elvira, professora, Apêndice S). 

O importante, para Rangel (2004, p .47), é que  

este Fazer deve estar bem fundamentado e orientado por questionamentos 

que instiguem o aluno a refletir criticamente sobre sua prática (...). O aluno 

tem saber o que está sendo proposto, quais os objetivos (...). Isto é muito 

diferente do “fazer por fazer”, da livre-expressão ou da cópia. 

Os trabalhos produzidos pelas crianças, a partir do trecho desse mediador, que nomeia 

o reaproveitamento de materiais como “estética da reciclagem”, imediatamente traça um 

paralelismo na história da arte com a arte povera
52

 ou com o ready-made
53

 de Marcel 

Duchamp. A diferença é que o trabalho produzido pelas crianças não carrega autenticidade, 

nem aspectos conceituais ou críticas políticas como tais movimentos, o que o define como 

“arte escolar” e não outra classificação. 

Cem anos atrás Marcel Duchamp revolucionou a arte ao deslocar uma roda 

de bicicleta para o contexto de uma exposição. Nasceu nesse momento o 

conceito de ready-made (...) um novo olhar sobre objetos comuns pode 

modificar a experiência do cotidiano, evidenciando que é possível pensar 

diferente sobre aquilo que parece ser sempre o mesmo (DANTAS, 2014, p.--

). 

Nessa investigação, procuro explicitar o que seria a “arte escolar”, já que os trabalhos 

são expostos no museu, onde compartilham espaço com objetos artísticos, históricos e 

artesanais diferentes do que é produzido pelas crianças – por isso, faz-se importante essa 

diferenciação. No entanto, para alguns entrevistados, não há necessidade de explicitação dessa 

diferença ou classificação do trabalho realizado pela criança.  

                                                 
52

  A arte povera foi um movimento artístico originado na Itália entre o final dos anos 1960 e início dos 1970. Os  

     artistas envolvidos no movimento buscavam rejeitar todos o progresso técnico que vinha consumindo a  

     produção artística em favor de trabalhos feito à mão que renunciavam aos materiais industrializados e  

     tecnológicos, empregando retalhos de tecido, jornais, galhos de árvore, terra, etc. O objetivo do grupo era  

     livrar-se das amarras tradicionais da arte (ARTE POVERA, site). 
53

  O termo é criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que  

     consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e  

     expostos como obras de arte em espaços especializados (museus e galerias) (READY-MADE, site). 
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isso é uma discussão mais alargada, não é? Aquilo que o louco faz, aquilo 

que… Isso leva-nos para esta ideia de que não existe Arte. Existem Artes. 

Aquilo que o artesão faz, o que a criança faz, o que o louco faz, o que… 

(Elvira, professora, Apêndice S).  

 

existem Artes, não é? No plural. Uma pluralidade. Eu acho que isto resolve 

este problema, não é? Existe a Arte Infantil. Agora, existe a Arte, de algum 

modo, da indústria, que, no fundo, é a Arte dos grandes circuitos 

museológicos. A Arte dos Museus, a Arte Contemporânea, digamos assim, 

que é financiada, que é não sei o quê…, que tem objetivos muito concretos 

de… Que são também ativos de especulação económica etc. etc. etc. Mas 

existe também… A Arte não está refém, apenas e só desses, digamos assim, 

usos ou entendimentos, não é? (Samuel, mediador, Apêndice R). 

 

12 Desenvolvimento dos projetos e categorias de seleção  

      dos trabalhos escolares 

 

Nessa investigação, os estudos sobre Trabalho com Projetos, de Hernández (2000), 

embasaram nosso olhar e análise sobre os projetos participantes da investigação, pois ele 

propõe um formato condicente com as propostas e seu entorno, desde as relações entre museu 

e escola à quebra de discursos instituições, seguindo também uma tendência dos projetos na 

educação e da pedagogia crítica. É um caminho árduo, em que se faz necessário um processo 

de desconstrução no campo educacional de ambos os parceiros, escola e museu, em uma 

relação dialógica, não mais de poder. 

Hernández (2000), diante de estudos que revelam que há uma confusão entre outras 

metodologias de ensino, metodologia de projetos e Projetos de Trabalho, pondera o que 

poderia ser considerado um Projeto de Trabalho:  

“’Poderia’ não é uma estratégia retórica, mas uma atitude que tenta manter 

uma certa coerência com a noção de conhecimento, de ensino e 

aprendizagem que “circula” pelo que pretende servir, sobretudo, como 

marcos para orientar um itinerário que, inevitavelmente, terá de ser 

“construído” em cada contexto. De maneira expressa, evita-se cair no 

decálogo, para escapar desse ar fundamentalista que impregna tantos 

“deveria ser” que circulam na educação escolar” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 

182-183). 

Para o autor (HERNÁNDEZ, 2000, p. 182), em um Projeto de Trabalho: 

 Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma. 

 Inicia-se um processo de pesquisa. 

 Busca-se e seleciona fontes de informação. 

 São estabelecidos critérios de organização e interpretação das fontes. 

 São recolhidas nova dúvidas e perguntas. 
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 São estabelecidas relações com outros problemas. 

 Representa-se o processo de elaboração do conhecimento vivido. 

 Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu. 

 Conecta-se com um novo tema ou problema. 

No cenário das exposições escolares, espera-se que os seguintes segmentos estejam 

envolvidos: Estudantes > Professores> Serviço Educativo > Museu.  

Este capítulo foi subdividido em categorias, entre as quais procurei organizar, 

conforme situações vivenciadas nas escolas, como os trabalhos foram produzidos, 

selecionados e entregues ao serviço educativo para exposição, e quais dos segmentos citados 

acima efetivamente participaram nesse processo. Procurei, de forma sucinta, mencionar as 

atividades relacionadas ao desenvolvimento dos projetos, trazendo também trechos de 

entrevistas realizadas com os professores e da avaliação com os estudantes quando pertinente, 

ou seja, quando mencionaram algo relacionado à etapa de produção e seleção dos trabalhos.  

Na coleta de dados, foi possível acompanhar na íntegra o desenvolvimento do Projeto 

Anual com Escolas em uma turma do Colégio O. A pretensão era seguir o mesmo com o 

Projeto Pergunta ao Tempo, no entanto, após todas as tratativas e início do projeto, por 

resistência da professora, o mesmo não ocorreu. A estratégia foi alterada e realizou-se o 

acompanhamento do projeto no momento da visita do serviço educativo nas escolas. 

Conforme previsto na estrutura, dentre 14 (quatorze) turmas participantes, foram visitadas 10 

(dez) em diferentes ocasiões. Detalhes da coleta de dados referentes às atividades, 

instrumentos metodológicos, datas e locais podem ser consultados nos Apêndices AE e AD.  

Trago novamente como suporte teórico principal Fernando Hernández (1998; 2000) 

com Projetos de Trabalho; Paulo Freire (1977; 1980; 1996; 2005; 2006) com conceitos e 

práticas de uma pedagogia crítica, baseada em uma relação dialógica; e Herbert Read 

(1963/2001) sobre concepções estéticas relacionadas à “arte infantil”. Apesar de discordar de 

algumas concepções deste último autor no que concerne ao grafismo infantil e à livre 

expressão, o mesmo traça comparações pertinentes sobre a diferença entre a percepção 

estética de crianças e adultos. 

 

12.1 Categorias de seleção dos trabalhos escolares 

 

Após coleta e análise dos dados nessa investigação, no quesito das estratégicas 

utilizadas para o desenvolvimento e seleção dos projetos, os resultados foram agrupados em 

03 (três) categorias, dentre as quais se revelou, em uma, o professor como o principal 
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protagonista; na segunda, um agrupamento de trabalhos; e, por último, o serviço educativo 

como propositor e selecionador dos trabalhos. 

 

12.1.1 O Professor Como Protagonista 

 

Após análise dos dados coletados, agrupei situações que ocorreram em seis escolas 

nessa categoria, na qual os professores foram os propositores das atividades, os alunos 

participaram e o trabalho final a ser exposto no museu foi realizado, majoritamente, pelos 

professores.  

Nas três primeiras escolas M, D e no colégio O, o tema era o futuro. Os professores 

propuseram atividades de desenho em que os estudantes projetavam o futuro para 

determinados locais. A partir desses desenhos, o trabalho a ser exposto no museu foi 

planejado, sendo então executado pelos professores.  

Descrevo brevemente as etapas de desenvolvimento – que foram similares – nas 

escolas M e D: 

1. Cada professor tratou dos rituais habituais, explanando sobre os projetos e as 

temáticas. Na escola M, o foco foi um pinheiro que se destacava naquela freguesia; 

no colégio O, a escola do futuro; 

2. Cada estudante desenhou em um papel e, posteriormente, coloriu como 

imaginavam aqueles locais no futuro;  

3. Em ambas escolas, as crianças explicaram aos colegas o desenho que realizaram.  

Na escola M, houve votação do melhor desenho, conforme Figura 17 (página 

seguinte), em que é possível visualizar várias propostas que surgiram na turma, 

coladas no mural da sala de aula. 

4. As construções do trabalho a ser exposto no museu foram projetadas a partir dos 

desenhos das crianças, mas executadas pelos professores. Na escola M, o projeto 

de construção de uma árvore (Figura 18), que serviria como centro de uma 

comunidade, com casas construídas a sua volta, carecia de alguém que tivesse 

domínio sobre carpintaria e técnicas de maquete; já na escola O, a professora 

escolheu os materiais, levou para a aula e começou a colar os pedaços, pedindo 

opinião aos alunos. Conforme Figura 19, os estudantes encontravam-se ao redor da 

professora e os desenhos realizados pelas crianças, espalhados pela mesa. Não se 

seguiu nenhum dos projetos realizados pelos alunos, pois a colagem era intuitiva. 
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Figura 17 – Desenhos realizados pelos alunos da escola M, expostos no mural para votação, 24 de 

maio de 2018. 

 

Figura 18 – Vitrine da escola M, em que foi projetada uma comunidade à volta de um pinheiro, em 12 

de junho de 2018, Casa da Memória. 

 

Figura 19 – Alunos do colégio O à volta da mesa em que o trabalho era construído, 18 de abril de 

2018, Porto. 
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5. Em ambas, os estudantes realizaram a pintura da construção, em pequenos grupos, 

alternando com a atividade de outro conteúdo. 

Na escola M e no colégio O, os materiais utilizados são já conhecidos pelos alunos, 

incluindo madeira, cola quente e ferramentas como martelo e prego. São materiais facilmente 

adquiridos, mas que geralmente não são disponibilizados por questões de segurança às 

crianças. Apenas na finalização do trabalho com pintura em guache, é que a atividade foi 

incumbida às crianças; assim, de alguma forma, haveria marca delas no trabalho a ser 

exposto.  

Quando perguntado sobre quais etapas do projeto foram mais significativas, os alunos 

do Colégio O tiveram bastante dificuldade para responder, possivelmente porque o projeto, 

em seu desenvolvimento, foi interrompido várias vezes para a realização de outras atividades 

e das férias de Páscoa. Além disso, são crianças entre 6 e 7 anos, que têm em suas memórias 

eventos marcantes e que, para lembrarem de atividades do contexto escolar, geralmente 

precisam de atividades repetitivas e sequenciais, o que não aconteceu com as atividades do 

projeto. Alguns alunos citaram que o momento mais significativo foi quando ficaram ao redor 

da mesa e a professora ia colando as peças para construir a escola do futuro. É relevante 

relembrar que essa turma não compareceu à exposição do projeto realizada no museu; por 

isso, o momento mais significativo ocorreu em sala de aula. 

A professora do Colégio O leciona também em outra escola particular e inscreveu 

outras turmas no projeto, sendo que o trabalho realizado para a exposição da turma que 
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acompanhei é a da Figura 20. Como a professora planeja e executa as atividades em diferentes 

turmas, convém relembrar o conceito de “arte escolar” (capítulo 4), já que, no resultado final 

são obtidos trabalhos visualmente semelhantes. No entanto, os trabalhos que resultaram 

semelhantes entre si não foram feitos pela mesma turma, mas por turmas diferentes (Figura 

21), em que os materiais, as atividades, as cores e as orientações seguidas foram similares. A 

professora relatou que existe uma “marca” sua na exposição e que “teve um ano que até foi 

engraçado, eles identificam logo o Colégio O, porque a peça normalmente sai com estética, 

percebes?! Então, é integrado o projeto em cada nível da turma que participa, mas a peça sai 

semelhante” (Fernanda, professora, Apêndice AC). Nesse trecho da entrevista, “estética” tem 

o significado de trabalhos visualmente parecidos, conforme complementação da professora; 

diferente do significado que se dará adiante no texto. 

 

 

Figura 20 – Trabalho da turma do 1ºano do Colégio O, orientado pela professora Fernanda, 2018. 
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Figura 21 – Trabalho da turma do 1ºano do Colégio CC, orientado pela professora Fernanda, 2018. 

 

 

Já na escola D, os alunos visitaram uma quinta antiga da freguesia, hoje aberta para 

turismo rural, e conversaram com a proprietária. Com base em alguns locais que lá 

conheceram, os estudantes escreveram estórias, ilustrando-as e pintando-as.  

Na avaliação com os estudantes da turma D, a etapa mais significativa do projeto 

foram essas atividades desenvolvidas em sala de aula e não a exposição ou a saída para 

conhecer a quinta, sendo que, dos 21 alunos da turma:  

 70% (sessenta por cento) mencionaram as atividades de escrever, desenhar e 

ilustrar a estória, porém, não ficou claro nas respostas se estavam se referindo à 

etapa que estes realizaram ou a que a professora o fez: “De fazer a história da 

quinta e de ilustrar” (Estudante, Tomás, 2018, escola D); “Fazer o desenho da Casa 

dos Carvalhos” (Estudante, Lara, 2018, escola D); “Professora a desenhar” 

(Estudante, Ariana, 2018, escola D); “A ilustração” (Estudante, João, 2018, escola 

D); 

 10% (dez por cento) mencionaram a etapa de conhecer a quinta: “Conhecer as 

pessoas que nos ajudaram, D.Isabel” (Estudante, Margarida, 2018, escola D); “A 

coisa que eu mais gostei foi falar com a D. Isabel” (Estudante, Lucas 2018, escola 

D); 

 restante das respostas, 20% (vinte por cento), refere-se à visita na Casa da 

Memória e a verem seu trabalho em exposição. 
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Quem assumiu essa última parte e realizou o desenho ilustrativo das estórias e a 

pintura para a exposição foi a professora. Ela “vem cá todas as semanas, não tem turma e ela 

gosta dessas coisas de pinturas e então assumiu” (Inês, professora, Apêndice X); ou seja, 

identifica-se, assim como nos dois casos anteriores, novamente o medo de que a apresentação 

visual do trabalho, caso realizada pelos estudantes, não tivesse o resultado esperado. Essa 

situação denota a presença de um senso estético
54

 nos adultos, que é muito diferente das 

crianças e cuja preocupação acaba por orientar a produção dos trabalhos. Se observarmos pela 

perspectiva dos desenhos (Figura 22), mesmo que com alguns erros, nota-se que o trabalho foi 

realizado por adultos. 

Figura 22 – Vitrine da Escola D, em 12 de junho de 2018, Guimarães. 

 

 

Faz-se necessário, nesse contexto, um processo de conscientização e de desconstrução 

de padrões, ou seja, a aceitação de que o trabalho produzido pelas crianças é diferente do 

executado por adultos e tem características peculiares; afinal, é uma exposição no museu, mas 

é de “arte escolar”, que pressupõe os estudantes como protagonistas. Para uma das 

mediadoras, “tentar desbloquear esta situação, ser uma proposta que permite uma ação direta 

dos alunos, independentemente da faixa etária, é um aspeto muito difícil de contrariar, porque 

chegam sempre coisas que foram, nitidamente, executadas pela professora” (Raissa, 

mediadora, Apêndice I). 

O padrão estético do academicismo ainda é o ponto de vista mais enfatizado por 

muitas escolas e o enraizado na maioria dos adultos.  

                                                 
54

  Senso estético é a capacidade de julgar, raciocinar, apreciar e decidir o que é belo e agradável aos sentidos  

     humanos. 
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Um bom desenho é “bom” ou “ruim”, “bem executado” ou “descuidado”, 

“exato” ou “inexato”, segundo um padrão que, num exame mais minucioso, 

mostre ser o padrão inconscientemente aceito do naturalismo, com, talvez, 

uma ligeira tendência à idealização clássica da forma humana” (READ, 

1963/2001, p. 232). 

Para desconstruir a concepção estética acadêmica e para que o professor tenha uma 

visão ampla, considerando outras tendências estéticas, é importante que a arte esteja presente 

na formação desse professor – não necessariamente acadêmica, mas no contato frequente com 

o capital cultural (BOURDIEU, 1989; 1998; 2003). 

Quando ele passa a ter contato com a arte como fruidor e também criador, se 

constituirá  um profissional cuja educação estética o permitirá perceber o seu 

entorno de forma diferente. A arte poderá  possibilitar ser um mediador no 

processo ensino-aprendizagem que compreenda a relação intima entre a arte, 

o contexto em que foi produzida e os vieses presentes nessa relação 

(NEITZEL e CARVALHO, 2011, p. 105-106). 

Nas escolas A e H, a construção do trabalho para expor aconteceu por meio de 

pesquisas e de recolha de objetos e fotografias, diferentes das escolas M, D e O, em que 

objetos eram construídos.  

Na Escola A, o tema foi “Biografias históricas” e as atividades para o 

desenvolvimento do projeto foram: 

1. Realizar um levantamento, com ajuda dos pais, de nomes de pessoas vivas ou 

mortas, oriundas ou atuantes na comunidade e que mereciam ser biografadas. 

Dessa lista, foram eleitas cinco pessoas vivas e três figuras lendárias; 

2. Os listados que estavam vivos foram entrevistados na escola, em seus locais de 

trabalho ou em suas casas pela turma, com perguntas previamente formuladas, 

sendo a entrevista gravada e transcrita pela professora. Cada entrevistado cedeu à 

turma um objeto pessoal para a exposição; 

Na avaliação com os estudantes da turma da escola A, 85% (oitenta e cinco por cento) 

responderam que as entrevistas foram as etapas mais significativas do projeto, pois receberam 

visitas em sala de aula e também realizaram visitas em locais próximos da escola: “Eu gostei 

mais de ir às casas das pessoas e de entrevistar” (Estudante, Maria, 2018, escola A); “Eu 

gostei de ir as casas das pessoas e de ver a nossa vitrine e entrevistar as pessoas e ver qual o 

objeto que a identifica, que a representa” (Estudante, João, 2018, escola A); “Foi saber mais 

sobre a freguesia (pesquisa sobre as pessoas)” (Estudante, Telma, 2018, escola A); “Conhecer 

novas peoples (acho que é assim que se escreve)” (Estudante, Tiago, 2018, escola A). 
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3. Os textos biográficos de cada entrevistado foram elaborados em sala de aula com a 

professora e os alunos. Para a professora, o ponto mais positivo do projeto, foi essa 

etapa, que permitiu 

perceber, em termos curriculares, que é unir umas ideias que eu tenho como 

professora do Primeiro Ciclo, que estou a dar todas as ferramentas 

necessárias aos meninos para conseguirem a sua escolaridade. Se calhar, são 

ideias feitas, verdades como isso. Eu vou dar um exemplo prático: nunca 

tinha, em todos os anos de serviço, percebido a dificuldade que um aluno 

tem em transformar uma entrevista ou um registro áudio em um texto e isso, 

para mim, foi uma aprendizagem muito grande (Maria, prof.a, Apêndice V); 

4. O trabalho a ser exposto na Casa da Memória era um cartaz com as fotos e as 

biografias dos entrevistados, acompanhado dos objetos pessoais. A formatação do 

cartaz foi elaborada pela professora. 

No momento da última visita programada pelo serviço educativo para recolha dos 

trabalhos, fez-se presente o presidente da freguesia na escola A (Figura 23). Ressalta-se que 

tudo já estava preparado e pronto para entrega, mas o trabalho ultrapassava a medida pré-

determinada pelo serviço educativo; mesmo assim, a turma insistia que deveriam agregar 

caixas ao redor da vitrine, de modo a caber tudo o que haviam planejado. Mesmo com a 

negação do serviço educativo, para evitar constrangimentos, o trabalho foi levado, tendo 

inclusive o presidente da freguesia, na ocasião, fotografado a entrega. O momento da entrega 

e a participação no projeto tornaram-se um evento naquela freguesia, sendo divulgado no 

boletim de notícias daquela comunidade – em parte porque um dos entrevistados foi o próprio 

presidente da freguesia. 

 

Figura 23 – Apresentação de trabalho para entregar à Casa da Memória, escola A, Guimarães, 2018. 
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Em um segundo momento, o serviço educativo retornou à escola para uma conversa 

particular com a professora, na qual pretendiam negociar a retirada dos objetos e 

redimensionamento do cartaz, de modo a cumprir com as medidas.  “A quantidade de material 

produzido foi tanto que não cabia no metro quadrado e tivemos que, já quase no final, fazer a 

opção de retirar as figuras lendárias, porque, realmente, em termos de espaço não iria produzir, 

dar efeito nenhum (Maria, professora, Apêndice V). O resultado desse trabalho pode ser 

visualizado na Figura 24. 

 

Figura 24 – Vitrine da escola A, exposta na Casa da Memória, em 12 de junho de 2018. 

 

 

A insistência para que fosse permitido ultrapassar as medidas possivelmente vem da 

crença que o trabalho, tendo dimensões maiores que os das demais escolas, destacar-se-ia na 

exposição. Outras professoras entrevistadas também relataram que: “os pais numa dessas 
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reuniões ficaram muito desapontados, porque eles foram e disseram: ‘a professora deveria ter 

dito que o espaço era assim pequeno’” (Sara, professora, Apêndice G); “os pais tinham uma 

ideia que tivéssemos espaço das piscinas, uma ideia muito mais alargada para o projeto e um 

bocado limitou-nos” (Luiza, professora, Apêndice E). 

Na escola H, a professora, no momento da visita do serviço educativo para recolha dos 

trabalhos para exposição, já havia também separado e decidido a disposição dos materiais 

(Figura 25), inclusive com uma foto de referência para que o serviço educativo seguisse. O 

trabalho foi uma recolha de fotos e histórias antigas da escola, que, conforme relato da 

professora, foi por ela organizado, pois muitos alunos não pertencem àquela freguesia e a 

escola tinha um bom arquivo fotográfico. Pelas imagens, percebe-se que a vitrine é composta 

por revistas antigas e fotografias, sendo que, na vitrine, a disposição cumpriu o que foi 

solicitado pela professora (Figura 26). 

 

 

Figura 25 – Disposição dos objetos para a vitrine sobre um papel, em 22 de maio de 2018, escola H, 

Guimarães. 
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Figura 26 – Vitrine da escola H, exposta na Casa da Memória, em 12 de junho de 2018. 

 

 

Já na escola F, a professora tinha uma prévia de como planejava organizar a vitrine 

(Figura 27, página seguinte), mas ainda estava insegura quanto a seguir ou não aquele 

caminho. “A professora tinha organizado sobre a mesa um caracol com pregos, fotos em preto 

e branco e pedaços de textos que contam os percursos do projeto na turma” (Extraído das 

Notas de Campo. Guimarães, 22 de maio de 2018. Local: Escola F). Para a professora dessa 

escola, era importante que a vitrine registrasse as etapas do projeto, envolvendo as pesquisas 

realizadas pelos alunos – momentos em que os pais e as crianças interagiam – e que o 

visitante tivesse à disposição alguns dos brinquedos construídos.  

A vitrine foi uma coisa decidida por mim. Eu quis, eu avancei. Tínhamos 

combinado um filme, as formas, se calharem, dos vídeos, do circuito. Era a 

forma mais viável de passar a mensagem. Mas como eu não queria passar só 

um produto, eu queria passar o processo. Essa preocupação foi minha (Carla, 

professora, Apêndice Y). 

Como o trabalho não estava pronto e, diante da insegurança da professora, combinou-

se que ela iria até a Casa da Memória e lá poderia colocar o trabalho na vitrine, 

experimentando até que encontrasse um formato que a agradasse. Vislumbra-se aqui uma 

preocupação excessiva com o resultado, o que configura uma motivação extrínseca (RYAN e 

DECI, 2000a; 2000b), já que o medo de ser avaliado e julgado por outrem acaba por mover a 

realização do trabalho. Sobre isso, a professora revelou que, durante o projeto, sentiu-se 

pressionada em apresentar resultados, porém, que se tratava de uma cobrança interna, que 

surgia de si mesma: 
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os timings é que nos baralham um bocado. Eles vêm cá, têm as oficinas e 

vêm cá uma vez ou outra e, às vezes, nós nem estamos para ali virados. 

Temos outras coisas à frente, e isso, às vezes, dificultava um bocado. E não 

acabava por desmotivar, mas era estarmos sob pressão. Sentia-me sob muita 

pressão quando combinávamos esses encontros (Carla, professora, Apêndice 

Y). 

 

Figura 27 – Esboço do trabalho em uma base de madeira na medida da vitrine, em 22 de maio de 

2018, Escola F, Guimarães. 

 

 

Uma das propostas da professora Carla era permitir que houvesse uma interação do 

visitante com a vitrine realizada pela turma da escola F e, como grande parte do acervo em 

exposição não pode ser tocado pelo visitante, a permissão era necessária, mesmo que fosse 

um trabalho escolar lá exposto. “Surgiu a ideia da estantezinha para colocar os brinquedos e, 

depois, acho que foi uma das facetas mais interessantes da vitrine, que é possibilitar as 

pessoas a tocarem e eu acho que os trabalhos de escola têm que ser mesmo assim” (Carla, 

professora, Apêndice Y). 

A professora dessa turma produziu muito material e alternou momentos em que as 

etapas foram definidas por si e pelos estudantes. A lista de materiais e atividades realizadas 

em torno da temática do projeto disponibilizada pela professora é extensa: nela, foram 

agrupados vários conteúdos e disciplinas a partir da temática do projeto e disponibilizada 

parte do material para investigação. A professora Carla é uma das professoras que tem 

habilitação para lecionar artes visuais e tecnológicas no 2ºciclo e, enquanto professora da 
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educação básica do 1ºciclo, visualiza-se uma maior mobilidade entre conteúdos e afinidade 

com as artes.  

Por exemplo, eu trabalhei na oficina de escrita... Isso! Nas expressões. 

Depois, eles fizeram registro gráfico dos objetos deles e trabalharam as 

expressões plásticas, a pintura. Fizemos esses trabalhos todos, mas, claro que 

não dá para colocar numa vitrina, não dá para passar tudo e, depois, tem que 

estar lá aquelas fotografias minúsculas. Na oficina de escrita, aproveitamos 

para descrever seu brinquedo e, depois, fizemos as fichas dos objetos, 

descrevendo logo o material, as dimensões, a forma do objeto e aí dá para 

trabalhar medidas, pois medimos os objetos e trabalhamos medidas. Dá para 

trabalhar Matemática. Claro que dá, mas não podemos dizer que dá para... 

porque, por exemplo, eu estou a trabalhar o projeto e vou dar só um 

cheirinho. Não dá. Eu tenho que aprofundar conteúdos, porque eles têm que 

aplicar em outras situações. Depois, os testes são comuns a todos, e ninguém 

está a trabalhar o mesmo projeto que eu (Carla, professora, Apêndice Y). 

A motivação da professora Carla era perceptível durante o projeto, mostrando-se 

sempre disponível e empenhada. Um dos pontos a ser ressaltado é que, quando ela aceitou 

participar do Projeto Pergunta ao Tempo, ligou prontamente para o serviço educativo e 

manifestou seu interesse pela temática brinquedos e brincadeiras, cabendo ao serviço 

educativo atribuir o núcleo a que melhor se adequaria a proposta. Apesar de existirem 

momentos em que os estudantes e os pais também foram os protagonistas, optou-se por 

incluir a escola F nesta categoria – do Professor como protagonista –, pois foi predominante, 

no trabalho final, a organização e a execução pela professora.  

Na avaliação realizada com os estudantes da escola F, apesar de todas as atividades 

realizadas em sala de aula, apenas 29,5% (vinte e nove vírgula cinco por cento) dos estudantes 

responderam que a etapa mais marcante do projeto foram as atividades desenvolvidas em sala 

de aula, sendo que o que predominou foi mesmo o evento de inauguração da exposição e de 

verem sua vitrine lá exposta. Dentre as atividades desenvolvidas na escola, os alunos citaram: 

“as entrevistas, porque soubemos mais coisas” (Estudante, Maria, 2018, escola F); “O circuito” 

(Estudante, Afonso, 2018, escola F); “Recolher os brinquedos porque aprendi outros e 

também o circuito e o nosso projeto” (Estudante, Bruno, 2018, escola F); “o circuito, porque 

os nossos pais e amigo ensinaram-nos a brincar com os brinquedos, convivemos mais e 

divertimo-nos muito” (Estudante, Leonor, 2018, escola F); “O circuito, porque nossos pais 

nos ensinaram como se joga brincadeira e como se usa os brinquedos” (Estudante, Maria, 

2018, escola F). 

Nessa categoria, em que “o professor é o protagonista”, as trajetórias, conforme 

descritas, foram direcionadas pelos professores, das atividades à produção do trabalho, 
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contrariando o que Hernández orienta sobre a participação dos estudantes para o 

desenvolvimento de um Projeto de Trabalho, em que  

os estudantes (a) participam de um processo de pesquisa, que tem sentido 

para eles e elas (não porque seja fácil ou porque gostem disso), e utilizam 

diferentes estratégica de pesquisa; (b) podem participar do processo de 

planejamento da própria aprendizagem, e (c) lhes auxilia a serem flexíveis, 

reconhecer o “outro” e compreender seu próprio meio pessoal e cultural 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 183). 

Seguindo os argumentos de Hernández (2000), também para Freire (2006), uma 

educação crítica deve ser construída a partir do diálogo, que pressupõe a participação dos 

envolvidos em uma relação horizontal: quando “se ligam assim (...) se fazem críticos na busca 

de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação” 

(FREIRE, 2006, p. 115).  

O diálogo e o trabalho em sala de aula não precisam ser sempre horizontais, pois há 

momentos em que é preciso que o professor tome a frente e a iniciativa. Para Freire, não há 

problema, por vezes, porque  

a dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em 

que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e 

alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 

aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 

ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1996, p. 36).  

 

12.1.2 Agrupamento De Trabalhos 

 

A utilização dessa estratégia foi realizada apenas na Escola I, que trabalhou a partir da 

temática “Outros futuros”. As crianças elegeram a praia fluvial da freguesia, a partir da qual a 

proposta foi pensar e projetar como essa poderia ser estruturada para atender a comunidade. A 

turma foi dividida em grupos de 3 (três) ou 4 (quatro) alunos, sendo que cada grupo produziu 

uma maquete com elementos que consideravam importantes para atender diferentes perfis da 

comunidade, de crianças a idosos (Figura 28). A ênfase foi dada aos conteúdos previstos na 

disciplina de Estudos do Meio, que abordava o meio ambiente, reciclagem de resíduos e 

energias renováveis. O livro didático, ainda, mencionava casos bem-sucedidos em outros 

países, como a ciclovia que é iluminada à noite por energia, sendo contempladas essas 

situações no planejamento e execução das maquetes.  

Todos deram ênfases as construções que aproveitaram a energia solar, coleta 

seletiva de lixo, ciclovia, parques para jogos, asilo, hotel, casas de banho e 
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praias fluviais; todas ao redor do Rio Ave, que passa pelo parque da 

Freguesia. (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 21 de maio de 2018. 

Local: Escola I) 

Figura 28 – Grupo de estudantes da escola I explicando a maquete, 21 de maio de 2018, Guimarães. 

 

 

Nesse contexto, cabe pontuar que a educação artística não deve estar a serviço das 

outras disciplinas, ficando responsável apenas pela realização visual do trabalho, seja por 

maquetes, ilustração de textos ou decoração; tampouco as outras disciplinas devem depender 

da arte. É preciso que elas se integrem. 

As abordagens contextualizadas entre a Arte e as outras áreas do 

conhecimento são indispensáveis e pode ser muito significativa se bem 

elaborada, pois é importante entender que não se trata de agrupar as outras 

disciplinas as artes, nem colocar a Arte a serviço das outras disciplinas, mas 

sim de integrá-las e transgredir os moldes fragmentados da educação atual 

(PEREIRA, 2016, p. 123). 

A produção das maquetes com elementos comuns entre os grupos foi um 

direcionamento do serviço educativo apresentado na segunda visita de assessoramento às 

escolas. A estratégia surgiu a partir de alguns questionamentos e de elementos mencionados 

pelos estudantes, direcionando sua execução, conforme Figura 29. 
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Figura 29 – Fotografia de esboços orientando a produção das maquetes pelo serviço educativo na 

escola I, 21 de maio de 2018. 

 

 

Cada um dos grupos também teve que produzir um texto, que foi enfatizado pela 

professora como abordagem dos conteúdos da língua portuguesa no projeto. Os alunos 

receberam a visita do padre da freguesia, que contou um pouco da história daquela 

comunidade, e também de uma associação de proteção aos animais, para a qual realizaram 

uma campanha de arrecadação de ração.  

Um dos aspectos a ser ressaltado na execução das maquetes é que os estudantes, a 

partir de observações na comunidade, projetaram centros de convívio para os idosos; assim 

como espaço de lazer para os animais, a partir da visita da ONG. Mesmo que sejam pequenas 

as conexões com o local em que vivem e que, na prática, não seja possível construir o que 

projetaram, são os primeiros passos para olhar o local que habitam e refletir sobre ele, em 

uma escala inicial do que se idealiza para uma pedagogia crítica na escola. Um dos pontos 

importantes ao lidar com Projetos de Trabalho é relacionar o currículo com temas e 

problemas que os alunos vivem e necessitam responder em suas vidas [...] 

Levar em conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais e 

nos saberes, a enorme produção de informação que caracteriza a sociedade 

atual, e aprender a dialogar de uma maneira crítica com todos esses 

fenômenos (HERNÁNDEZ, 1998, p. 61). 

Na visita do serviço educativo, para recolha dos trabalhos para a exposição e diante de 

tantas maquetes, a professora explicou que “foi levantada a possibilidade de eleger alguns 

elementos principais, por isso os alunos foram proibidos de colar as peças na base” (Extraído 

das Notas de Campo. Guimarães, 21 de maio de 2018. Local: Escola I); assim, teriam um 
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novo e único trabalho, com a participação de todos os grupos, que representaria a turma na 

exposição.  

Como vários elementos eram comuns nas maquetes, começaram por eleger, dentre 

todos, qual seria a base; depois, as casinhas, as árvores, os barcos, as pontes, e assim por 

diante. Com base nos elementos votados, o serviço educativo da Casa da Memória tentava 

realizar as combinações estéticas na base de uma maquete escolhida. O resultado da união 

desses trabalhos pode ser visualizado na Figura 30. 

 

Figura 30 – Maquete da escola I, exposta na Casa da Memória, em 12 de junho de 2018. 

 

 

Nessa categoria, temos trabalhos que realmente foram produzidos pelos estudantes – 

ou seja, a professora não interviu na produção, até porque essa foi realizada fora do horário 

escolar. 

Da votação das peças que comporiam a “nova” maquete à sua organização, o serviço 

educativo é que tomou a frente, direcionando as escolhas. Por vezes, na votação, houve 

tentativa de induzir os estudantes a determinadas escolhas em detrimento de outras, utilizando 

expressões como: “Olha! Que gira!” ou “Esta está mais proporcional com os outros elementos 

que vocês escolheram”. Às vezes, as induções foram bem-sucedidas, em outras nem tanto. A 
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montagem da maquete, momento em que cada elemento da votação seria alocado, também foi 

realizada pelo serviço educativo.  

Na perspectiva da realização de Projetos de Trabalho e em uma pedagogia crítica, o 

momento de votação e de união dos trabalhos seria dialógico e não induzido, pois a 

concepção estética das crianças difere dos adultos e há uma relação de afetividade construída 

com os trabalhos realizados pelas crianças. Trata-se de um momento em que a educação 

acontece: “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam significação e significados” 

(FREIRE, 1977, p. 69). 

 

12.1.3 Seleção Pelo Serviço Educativo 

 

Nessa categoria, temos duas situações que ocorreram em 04 (quatro) escolas: na 

primeira, diante da ausência de trabalhos para expor, foi o serviço educativo que tomou a 

frente do projeto; já na segunda, o projeto consistiu em recolher objetos antigos, ficando o 

serviço educativo responsável pela seleção.  

No caso das escolas G e C, enquanto os alunos realizavam outras atividades, o serviço 

educativo juntava algumas carteiras e marcava a metragem correspondente à vitrine, de 1 

metro x 1 metro, com fita adesiva, tentando realizar uma combinação da disposição dos 

objetos trazidos pelos alunos na vitrine fictícia. 

Em G, “pedi se havia uma delimitação ou temática da escolha daqueles objetos e a 

professora e o serviço educativo explicaram que mostraram algumas fotos para os alunos e 

eles associaram objetos antigos que são usados como objetos decorativos em casa” (Extraído 

das Notas de Campo. Guimarães, 16 de maio de 2018. Local: Escola G). Os alunos trouxeram 

para a escola objetos de casa conforme a permissão dos pais.  

Na mesa demarcada por fita, o serviço educativo tentou organizar como os objetos 

poderiam estar dispostos para exposição na vitrine. Pela Figura 31, percebe-se que há espaços 

vazios que precisariam ser preenchidos, de modo que a vitrine visualmente estivesse 

equilibrada; no entanto, eram esses os objetos que os alunos haviam trazido, de modo que se 

começou a falar de outros objetos que talvez os alunos tivessem em casa e pudessem trazer, o 

que custaria ao serviço educativo um novo retorno à escola, além das visitas de assessoria já 

previstas, que se encerravam ali. Como pode ser visualizado na Figura 32, quando os objetos 

já haviam sido alocados na vitrine na Casa da Memória, foi retirado o vaso e acrescentado um 

relógio e um tablet. 
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Figura 31 – Simulação da disposição dos objetos na vitrine, 16 de maio, Escola G, Guimarães, 2018. 

 

Figura 32 – Vitrines de exposição na posição vertical com suportes de mídia, 12 de junho de 2018. 

 

 

Um dos pontos a se ressaltar é a flexibilidade e disponibilidade do serviço educativo 

da Casa da Memória em atender as escolas além das visitas programadas inicialmente. No 

entanto, para uma das entrevistadas, que não se sentiu à vontade com o projeto, o foco da 

problemática não eram as visitas de assessoramento, como o projeto prevê, mas a 

coordenação do projeto, o que destoa da proposta inicial de haver uma relação de parceria 

entre escolas e museus na realização do projeto. 

Outra coisa que poderia ter acontecido era mesmo vir alguém da Casa da 

Memória, não vou dizer todos os dias, mas, pelo menos, uma vez por mês, 
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com mais frequência e até a serem eles a desenvolverem o projeto. Acho que 

estarem mesmo na turma, uma hora e hoje vamos falar do projeto (Brisa, 

professora, Apêndice D).  

Na escola C, ao contrário da escola G, havia um excesso de objetos trazidos e ficou 

unicamente a cargo do serviço educativo a exclusão das peças (Figura 33). Pela figura, 

visualizam-se as crianças ao fundo, em suas carteiras, realizando outras atividades, aquém do 

processo de seleção e de organização das vitrines. A vitrine final, em exposição na Casa da 

Memória, pode ser visualizada pela Figura 34, na qual a maior parte dos objetos se manteve, 

mas a disposição ainda foi alterada durante a montagem da vitrine no museu, com auxílio de 

outros profissionais. 

 

Figura 33 – Simulação da disposição dos objetos para a vitrine, 24 mai., Escola C Guimarães, 2018. 

 

Figura 34 – Vitrine da escola C, exposta na Casa da Memória, em 12 de junho, Guimarães, 2018. 

 



208 

 

Nessa classificação, a seleção é unilateral e, conforme reflexões do caderno de campo, 

“a ideia de demarcar o espaço é interessante, mas os alunos não foram convidados a interagir 

e decidir como a vitrine iria para a exposição.” (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 16 

de maio de 2018. Local: Escola em G). Em outra ocasião, um membro do serviço educativo 

“comentou que é mesmo mais um processo estético e que não tem como as crianças 

participarem” (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 24 de maio de 2018. Local: Escola 

C).  

As crianças não têm o mesmo padrão estético que um adulto, mas isso não as exime de 

uma participação, ainda mais quando seriam elas as protagonistas e autoras do projeto. Elas 

precisam ser confrontadas com diferentes experiências e padrões, caso contrário, o padrão 

academista que predomina nas escolas encontra seu ciclo vicioso. Isso porque “a criança está 

num constante estado de transformação. Seu corpo e cérebro amadurecem; ela se ajusta 

inevitavelmente; se não inconscientemente, a seu meio social” (READ, 1963/2001, p. 235). 

Pela avaliação com os estudantes da escola G, a etapa do desenvolvimento e seleção 

dos objetos não foi mencionada por nenhum deles, sendo que todos os 17 (dezessete) alunos 

da turma citaram o evento de inauguração da exposição como mais significativo, o que denota 

que o desenvolvimento do projeto no interior da escola não gerou tanto impacto. 

Em consonância com o que relatamos nessa categoria, no trecho de uma das 

entrevistadas, foi mencionado: 

Para ser sincera, não fui eu que desenvolvi o projeto. Quem procurou os 

objetos antigos foram os meus alunos nas famílias! Porque eu não saí com 

eles para o exterior. Foram eles, foram perguntando em casa com avós, com 

familiares mais antigos. Porque nem todos participaram no projeto. Só 

alguns deles é que pesquisaram (Brisa, professora, Apêndice D). 

Quando a professora foi questionada sobre ter abarcado algum conteúdo em sala de 

aula a partir da temática do projeto, a mesma respondeu: “Não, eu não trabalhei” (Professora, 

Brisa, 2017). A resistência da professora foi explicada por trechos da entrevista, nos quais 

relata dificuldade de compreensão do material disponibilizado pelo serviço educativo e do 

projeto em si. 

Na minha opinião, já no princípio do projeto, não é um trabalho para 

meninos do 4º ano. Já é um trabalho para meninos, sei lá, talvez, de 7º, 8º 

ano e 9º ano, porque, no fim, eles precisavam de alguém que os orientasse. 

Eu até falo por mim, falo por mim, que precisava mesmo de um professor de 

história. Deveria ser trabalhado com um profissional mesmo da área que 

pudesse orientar porque conhecem provavelmente esses termos que 

constavam nos formulários. Se calhar, mensagens mais simples. Eu senti 

falta de um acompanhamento. Nem todos participaram, participaram alguns 
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só, porque não era algo que se fizesse aqui na sala (Brisa, professora, 

Apêndice D). 

Na escola J e L, o projeto não se desenvolveu na ausência de membros do serviço 

educativo. Os estudantes também não trouxeram objetos, como ocorreu nas escolas 

mencionadas anteriormente. Diante da situação encontrada, de que não havia qualquer 

trabalho para a exposição, o serviço educativo improvisou e iniciou uma tentativa de 

distribuição de tarefas, marcando uma nova visita à escola para recolha do material que 

comporia a vitrine.   

Nessa improvisação, a vitrine da escola J foi montada com os materiais trazidos pela 

tia de um aluno (Figura 35): 04 (quatro) fotos e 02 (dois) livros que registram o patrimônio 

imaterial daquela comunidade. A vitrine é resultado da entrega do material de apenas uma 

pessoa, que indiretamente tem contato com a turma participante. 

 

Figura 35 – Vitrine da Escola J, 12 de junho, Casa da Memória, Guimarães, 2018. 

 

 

Já na Escola L, no dia da entrega dos materiais para a vitrine, “a professora começou 

explanando que não teve tempo, pois são muitos conteúdos, muitos projetos, visitas técnicas 

impostas pelo agrupamento, além disso, os alunos não se comportaram bem e ficaram de 

castigo” (Extraído das Notas de Campo. Guimarães, 23 de maio de 2018. Local: Escola L). 

Nesse sentido, a participação no projeto e a montagem da vitrine seriam uma premiação para 

os alunos e estes não a mereciam por terem se comportado mal. Além disso, a professora 

demonstrou dificuldades frente ao projeto. 
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Para outra professora, que acabou por desenvolver o projeto, a integração dos 

conteúdos previstos no currículo também foi pautada como a maior dificuldade: 

Único problema que eu tive foi realmente coordenar o projeto dentro do 

currículo que nós temos. Isso é que torna complicado, porque são atividades 

e estudos que demoram algum tempo a pesquisa, essas coisas todas. E 

realmente temos um currículo, muito, muito complicado (Cristina, 2017). 

 No entanto, a ação da professora da Escola L, que menciona a disciplina e o 

comportamento como determinantes para participação no projeto, contrapõe-se a uma 

pedagogia crítica, baseada no diálogo, já que apenas o professor toma as decisões, “enquanto 

a ação cultural para a liberdade se caracteriza pelo diálogo e seu fim principal é conscientizar 

as massas, a ação cultural para a dominação se opõe ao diálogo e serve para domesticá-las” 

(FREIRE, 1980, p. 91). Na situação relatada, “o educador é o que diz a palavra; os educandos, 

os que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados” 

(FREIRE, 2005, p. 68). 

Diante da situação, o serviço educativo tentou resgatar o que haviam conversado nos 

acompanhamentos anteriores à escola – o que também apresentou-se como um obstáculo, pois 

a professora não encontrou as anotações realizadas. Como uma forma de que não faltasse à 

escola meios de se apresentar, membros do serviço educativo utilizaram algumas informações 

que haviam colado no mural, de encontros anteriores, e confiaram que alguns alunos trariam 

fotos. Então, tentaram escrever um breve dicionário com palavras usadas naquela aldeia, 

utilizando a gravação que um menino tinha de sua avó cantando. A montagem da vitrine ficou 

a cargo da coordenadora, porém, com a incerteza se teria os objetos e textos disponíveis na 

escola na próxima vez que lá retornasse.  

O resultado da vitrine demonstra essa fragilidade, conforme pode ser visualizado na 

Figura 36. Na parte superior, as palavras “Enforcado”, “Bardo” e “Cuba”, consistem em 

técnicas de cultivo de vinhais, encontradas naquela aldeia, com seus respectivos significados; 

na vitrine, há, no centro superior, um tablet com a entrevista gravada, fotos trazidas por alunos 

e uma breve história das origens do nome daquela aldeia. 
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Figura 36 – Vitrine da escola L em exposição na Casa da Memória, em 12 de junho de 2018, 

Guimarães. 

 

 

O resultado é de combinações não de um processo de aprendizagem realizado ao 

longo do ano, mas de uma estratégia de última hora, para que a turma tivesse uma vitrine e 

estivesse representada no museu. No entanto, pela exposição da vitrine e fichas preenchidas 

junto à mesma, o visitante desconhece os pormenores desse processo.  As palavras escolhidas 

pelo serviço educativo não foram reconhecidas pelos alunos como diferentes, pois, para eles, 

são comuns naquela aldeia. Mesmo assim, membros do serviço sabem que são técnicas 

peculiares daquela aldeia para cultivo da parreira e reconheceram como algo a ser ressaltado 

na vitrine. 

Novamente, nessa categoria, não há um diálogo no processo de seleção entre os 

participantes, a qual ficou a cargo unicamente do serviço educativo. Alguns imprevistos 

ocorreram, como a ausência de trabalhos. No entanto, pelos encontros anteriores de assessoria 

na escola, esse panorama era previsto.  

A problemática estaria na contradição entre o interesse do museu e da escola, sendo 

preciso que haja um encontro entre eles: “Os museus devem ter em mente todas estas 

circunstâncias e os interesses particulares dos professores [...] No momento em que o discurso 

do museu abordar os interesses da escola, teremos avançado muito” (HUERTA, 2011, p. 64, 

tradução nossa)
55

. 

                                                 
55

  Los museos deben tener muy presentes todas estas circunstancias e intereses particulares de las docentes para  

     poder así lograr un mayor entendimiento con los maestros (...) En el momento en que el discurso del museo se  
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Essa proximidade começaria com os professores, pois são eles que motivam e 

envolvem os estudantes. Para tal, quando se trabalha com grupos, segundo Landkammer 

(2015, p. 22, tradução nossa)
56
, é preciso convidar, “gerar acesso, reduzir barreiras, estimular 

a inclusão e a participação de pessoas que não vão ao museu por si mesmas, são elementos 

centrais do discurso de mediação”, ou seja, conquistar e criar outras proximidades entre as 

partes, quando essas permitirem. 

A compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente 

a claridade política dos educadores com relação a seu projeto. Demanda que 

o educador assuma a política de sua prática. Não basta dizer que a educação 

é um ato político, assim como não basta que o acto político é também 

educativo. É preciso assumir realmente a política da educação (FREIRE, 

1993, p. 46-47).  

 

  

                                                                                                                                                         
     acerque a los interesesde la escuela habremos avanzado muchísimo en este encuentro que proponemos  

     (HUERTA, 2011, p.64, tradução nossa). 
56
  Generar acceso, disminuir barreras, estimular la inclusión y participación de personas que no van al museo  

     por sí mismos, son elementos centrales en el discurso de mediación (LANDKAMMER, 2015, p. 22). 
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PARTE V: 

A EXPOSIÇÃO 
 

 

13 A apresentação ao público 

 

Após a finalização do projeto cujo resultado foi um trabalho visual, a proposta é que a 

primeira exposição ocorra “na própria escola, para dar a conhecer o projeto à comunidade 

educativa local e suscitar o desejo de novas concretizações, noutros contextos, com outros 

grupos” (LEITE; VICTORINO, 2008, p. 18).  

Essa é uma das orientações do Projeto Anual com Escolas e seria pertinente também 

para o Projeto Pergunta ao Tempo, pois o fato de exporem primeiramente na escola permitiria 

que a comunidade escolar – considerando que não visitaria o museu por razões diversas já 

discutidas – conhecesse o projeto e o trabalho realizado por aquela turma. Essa situação 

poderia gerar uma aproximação inicial do público com o espaço do museu.  

Um dos fatores que inibe a prática de exposições no ambiente escolar, revelado por 

Fuser (2001), são os danos causados aos trabalhos por alunos de outros turnos ou pela 

comunidade, que, por vezes, invade o pátio nos finais de semana para usufruir da quadra 

esportista ou dos brinquedos, colocando em risco a integridade do trabalho a ser entregue ao 

serviço educativo.  

Após o desenvolvimento e a entrega dos trabalhos escolares ao serviço educativo – 

considerando que a exposição na escola, conforme sugerido, não foi realizada por nenhuma 

das turmas participantes dessa investigação –, é chegado o último momento previsto no 

cronograma dos projetos: a exposição de trabalhos no museu.  

Nos museus que expõem arte antiga ou de objetos que contam história, seja de 

personalidades ou de um local, como a Casa da Memória, o que será exibido em seu espaço 

expositivo passa primeiramente por uma análise de uma série de especialistas: historiadores, 

curadores e conservadores. É incluído no acervo apenas o que contribui para a construção da 

narrativa pretendida, utilizando como suportes vitrines ou mobílias. Os parâmetros da 

organização geralmente são temáticos ou cronológicos, e, geralmente, cumprem um estilo de 

apresentação expositiva caracterizada por tradicional. Hoje, mesmo em exposições dessa 

natureza, já se inclui mídias e suportes de interação com o público. 
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Os museus de arte contemporânea, como Serralves, trazem um novo panorama para a 

curadoria, pois fogem das escolhas tradicionais e lidam “com objetos não museais, cujos 

contornos culturais ainda não foram definidos, à medida que transita num território de dúvida, 

ela dialoga com a crítica” (CASTILLO, 2014, p. 34). Nessa perspectiva, são expostas obras de 

artes modernas e contemporâneas, objetos dos mais variados suportes e linguagens artísticas, 

incluindo mídias; o formato da exposição é peculiar e flexível, sendo permitido por vezes 

interação do público.  

“A exposição do museu é um corte; é uma seleção feita por aqueles encarregados de 

projetar e projetar a reunião com o público. Os organizadores têm que pensar como os modos 

de apresentação influenciam em toda a comunicação” (ALDEROQUI, H. 1996, p. 76, 

tradução nossa)
57

. Ainda, como o contexto educacional interfere nesse espaço: “A educação 

em museus e a mediação crítica [...] educacional transmitem o conhecimento representado 

pelas exposições e instituições, bem como suas funções determinadas, tornando visível a 

própria posição” (MÖRSCH, 2015, p. 16, tradução nossa)
58

. 

Mas que espaço realmente tem a escola no museu? Como ocorrem as exposições 

escolares provenientes de projetos educativos em ambientes legitimadores? Que recursos 

expográficos são utilizados na exposição escolar? Quem participa das montagens das 

exposições?  

São vários os questionamentos que giravam em torno da realização das exposições 

escolares. Imensas possibilidades de discussão e de aprendizagem da educação artística 

poderiam emergir a partir da realização dessa em ambiente legitimador de arte. Conforme 

resultados de pesquisas já realizadas (Capítulo 3), as exposições escolares têm relação com a 

afetividade que os estudantes estabelecem com seus trabalhos; suscita situações familiares, já 

que os destinatários destes trabalhos são as famílias ou o lixo; tem potencial como estratégia 

pedagógica, além de integrar o currículo oculto-visual. Procurei analisar os dados obtidos 

considerando também os resultados dessas pesquisas. 

Nesta parte, além de conceitos e teóricos já explorados que permearam a investigação 

até o momento, acrescento contributos do artista e professor Luis Camnitzer (2015; 2017) e 

María Acaso (2017) sobre a relação entre arte e educação nas exposições; os estudos de 

Francisca Hernández (1994) sobre museologia, para auxiliar na compreensão de diferentes 

                                                 
57

  “La exposión del museo es um recorte; es uma selección realizada por los encargados de proyectar y diseñar  

     el encuentro com el público. Los organizadores tienen que pensar como influyen em toda comunicación los  

     modos de presentación (ALDEROQUI, H. 1996, p. 76). 
58
  La educación en museos y mediación educativa crítica [...] transmite los conocimientos representados por  

     exposiciones e instituciones tanto como sus funciones determinadas, haciendo visible la propia posición  

     (MÖRSCH, 2015, p. 16). 
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elementos que compõem uma exposição. Também os estudos de Sónia Del Castillo (2008; 

2014) e Hans Ulrich Obrist (2014) sobre os espaços arquitetônicos e de curadoria ao longo da 

história e na contemporaneidade. 

Procurei dividir este capítulo em subtemas, a fim de que o leitor possa também 

visualizar como essas exposições ocorreram e seus pormenores, com todos os ritos e 

elementos envolvidos, do planejamento à visitação das exposições, tal como a participação, 

colaboração e a percepção dos diferentes atores e teóricos. Assim, serão apresentados: o 

espaço arquitetônico do museu, considerando que o local onde as exposições escolares 

ocorrem refletem o discurso institucional; planejamento e montagem das exposições, a fim de 

conhecer como essas exposições escolares são planejadas, executadas e quem são os 

envolvidos nessa etapa; convite e inauguração, onde se expõem os ritos dessas exposições; e 

materiais e entornos das exposições, pois auxiliam na composição conceitual e material dessas 

exposições.   

Como a exposição ocorre a partir de uma proposta educacional, sendo apresentada por 

um conjunto de elementos visuais, ela pode ser entendida e analisada a partir dos preceitos do 

currículo oculto-visual – uma apropriação do currículo oculto
59

, por Acaso e Nuere (2005), na 

compreensão de elementos que compõem a educação artística:  

O currículo oculto pode ser definido como o conjunto de conteúdos que são 

transmitidos implicitamente em um contexto educacional. (...) O principal 

objetivo do currículo oculto é perpetuar de forma implícita um conjunto de 

conhecimentos que não seria correto expor através do discurso educacional, 

como o posicionamento dos sistemas de poder, o alinhamento com uma 

determinada classe social, assim como a defesa de uma raça, gênero, uma 

cultura ou uma religião sobre as demais (ACASO e NUERE, 2005, p. 208, 
tradução nossa)

60
. 

Todos os elementos que transmitem significados através da linguagem visual, sejam 

elementos reais ou de sistemas de representações, são chamados de currículo oculto-visual. 

Trata-se daquilo que visualizamos, mas somos incapazes ou temos dificuldade de interpretar 

ultrapassando sua aparência, ou seja, de ver que intencionalidade essa aparência esconde. o 

que há por trás dessa intencionalidade. Nesse rol, são considerados os edifícios, os 

revestimentos, o vestuário, o design, as imagens expostas, a ordenação dos objetos, entre 

                                                 
59

  O termo surgiu nos EUA pelo pedagogo norteamericano Phlip Jackson, mas quem influenciou as autoras no  

     contexto espanhol foi o professor Jurjo Torres (ALDEROQUI E NUERE, 1996). 
60

  El currículum oculto se puede definir como el conjunto de contenidos que se transmiten de forma implícita en  

     un contexto educativo. [...] El principal objetivo del currículum oculto es perpetuar de forma implícita un  

     conjunto de conocimientos que no resultaría correcto tratar de forma explícita a través del discurso educativo  

     tales como el posicionamiento del centro en cuanto a los sistemas de reparto de poder, el alineamiento con  

     una clase social determinada así como la defensa de una raza, de un género, de una cultura y de una religión  

     sobre las demás (ACASO e NUERE, 2005, p. 208). 
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outros. Nenhum desses elementos visuais está alocado com finalidade decorativa, mas para 

estabelecer hierarquias e definir quem e o que é mais importante. No contexto educativo, 

essas aparências estão presentes desde a forma de ordenação das exposições, os locais 

escolhidos, os materiais utilizados, os trabalhos em destaque, entre tantos outros elementos 

(ACASO, 2009). 

Em consonância, Alderoqui (2012) também expõe que esse currículo oculto-visual não 

está apenas nas unidades de ensino, como as escolas, e atribui essas escolhas à parte do que 

seria a curadoria educativa no museu: 

A política educacional de um museu é expressa tanto em sua proposta 

conceitual, sua museografia e em seus programas para visitantes; também se 

expressa em sua arquitetura e equipamentos, a cor das paredes, a largura de 

sua circulação, a disponibilidade de espaços sentados... Podemos deduzir o 

lugar que cada museu dá à educação através da análise de toda a sua 

proposta, e não apenas para as atividades e materiais do departamento ou 

serviço educacional. É nesse sentido que também utilizamos o conceito de 

curadoria educacional (ALDEROQUI, 2012, p. 39, tradução nossa).
 61 

 

13.1 O espaço arquitetônico  

 

Inicio abordando como cada serviço educativo, ao propor projetos que finalizam a 

exposição no museu, tomaram a decisão de alocar o espaço expositivo em suas instalações, a 

fim de receberem os trabalhos escolares. Isso porque essa decisão tem estreita relação com o 

conceito a ser perpassado com o projeto e o diálogo com seu entorno.  

Em Serralves, inicialmente, o projeto era realizado na quinta, mas cresceu e migrou 

para dentro do museu, cuja resistência foi logo perceptível. Nesse deslocamento, as 

exposições passaram a ser realizadas em uma sala dentro do museu destinada ao serviço 

educativo e separada da exposição permanente: 

Exposições agora no museu têm que ser tão boas como as exposições de 

Arte adulta. Tínhamos os nossos conceitos de estética e tal… As exposições 

tinham a ver com o espaço. Ao passarem para o museu, as exposições 

tinham que ter – quase que nos exigiram isso – tais características que os 

trabalhos ao lado uns dos outros tivessem unidade (Elvira, professora, 

Apêndice S). 
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  La política educativa de un museo se expresa tanto en su propuesta conceptual, su museografía, como en sus  

     programas para visitantes; también se expresa en su arquitectura y equipamiento, el color de las paredes, el  

     ancho de su circulación, la disponibilidad de espacios para sentarse… Podemos deducir el lugar que cada  

     museo le otorga a la educación mediante el análisis de toda su propuesta, y no sólo por las actividades y  

     materiales del departamento o servicio educativo. Es en este sentido que utilizamos también el concepto de  

     curaduría educativa (ALDEROQUI, 2012, p. 39). 
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A separação cria uma delimitação entre os espaços expositivos do museu e distingue 

trabalhos escolares e artísticos; assim, não há necessidade de dialogar com curadores ou 

disputar espaço nas salas principais do museu. Para duas entrevistadas, o espaço de exposição 

de trabalhos dos estudantes, ao estar separado do restante do museu, já evidencia e deixa clara 

a existência de diferentes categorias de arte:  

Eles não expõem dentro do museu. Eles não expõem nas galerias do museu. 

Eles expõem numa sala que é do serviço educativo. Acho que isso aí já cria 

uma certa distância (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

 

é uma exposição muito à parte do museu, sem dúvida. […] Não há nenhuma 

relação direta com nada que se passe fora daquela sala (Malu, mediadora, 

Apêndice N). 

As salas expositivas principais do museu estão localizadas no térreo e no subsolo, cujo 

acesso é liberado por ticket. A sala do serviço educativo de Serralves está localizada no 

primeiro andar, tendo do lado oposto o restaurante e, ao lado, outra sala de exposições 

artísticas do museu em tamanho similar à do serviço educativo, e que exibe geralmente 

trabalhos em multimídia de artistas que estão expondo nas galerias principais do museu – de 

livre acesso.  Uma das mediadoras relatou que já houve uma separação maior entre a sala do 

serviço educativo e as demais:  

As pessoas, quando iam lá em cima, era para ver a exposição do Serviço 

Educativo. Agora, vão para ver a continuidade da exposição ou para ver 

outro artista, e então está aí uma proximidade muito grande. Para o bem e 

para o mal, nos últimos anos, é que adquiriu esse estatuto (Angela, 

mediadora, Apêndice M). 

A integração entre as exposições do serviço educativo e de arte contemporânea 

habitualmente realizadas no museu, na percepção de uma das mediadoras, não seria viável, 

pois envolve não somente setores diferentes, que não dialogam entre si, mas questões 

logísticas e de calendário, visto que as exposições são organizadas com muita antecedência – 

envolvem contratos com artistas, logística, seguros associados a obra e ao transporte, além de 

outros fatores como design das exposições, conservação, etc. 

Em termos de logística e em termos de curadoria, torna uma impossibilidade 

a produção de uma exposição de Arte Contemporânea que integra alguns 

trabalhos feitos pelas escolas, porque, quer dizer, tudo é pensando com uma 

antecedência brutal, mas não é necessariamente pensado junto. Estou a falar 

de exposições e do serviço educativo. É um percurso difícil [...] Não 

podemos colocar isto de igual para igual. Podemos criar tipo de diálogos, 

mas não são pares (Raissa, mediadora Apêndice I). 

Esse distanciamento entre o serviço educativo e outros setores do museu, como a 

curadoria, tem algumas polêmicas e pormenores. Os serviços educativos estão sempre à 
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margem das demais especialidades do museu, o que leva Mörsch (2015), Camnitzer (2015; 

2017), Acaso (2017) e Martinho (2006) a questionarem se essa separação é realmente 

necessária e o quanto cada departamento estaria disposto a dialogar, cedendo espaço na área 

em que atuam:  

"Nem arte nem educação", portanto, não é aqui uma afirmação niilista que 

propõe um deserto cultural unificado pela ignorância. É, por outro lado, uma 

declaração crítica do uso de ambas as palavras, mas que também não nega. É 

uma frase que denuncia a separação disciplinar que força a fragmentação do 

conhecimento. É uma crítica que nos propõe um desafio para começar a 

gerar sistemas de pedidos alternativos e fazê-lo de forma criativa 

(CAMNITZER, 2017, p. 24)
62

. 

Em Serralves, essa separação de setores também ocorre: 

o Serviço Educativo e a curadoria no museu são departamentos 

completamente independentes, que não sei muito bem como é que se 

entendem um ao outro. Acho que ou não se entendem muito bem ou 

preferem não se entender muito bem. Provavelmente, a curadoria considera 

o Serviço Educativo um serviço da curadoria ou um serviço do museu, que 

tem uma função de relação com públicos e, provavelmente, com garantia de 

públicos (Malu, mediadora, Apêndice N). 

A forma de arranjo atual nos museus perpetua as relações de poder institucional e, 

para que que haja uma mudança de perspectiva educacional nos museus, a partir de uma 

prática crítica – lembrando a pedagogia crítica que influenciou os próprios programas 

educacionais –, é necessário primeiramente que essa posição seja iniciada na própria 

instituição, com a “absorção da posição marginalizada da educação pela posição dominante da 

curadoria” (MÖRSCH, 2015, p. 19, tradução nossa). 

Esse antagonismo, para Acaso (2017, p. 176, tradução nossa)
63

 só pode ser convertido 

se avançarmos na transferência: “é necessário que as artes se movam em direção à educação, 

mas também (embora por diferentes razões) é necessário que a educação se mova em direção 

às artes”. 

Esse cenário de separação entre os setores, principalmente entre a curadoria e a área 

educacional, ainda é predominante; no entanto, há um movimento de aproximação, ainda sem 

muita repercussão prática, no qual surge a curadoria e a curadoria educativa, já citada na Parte 

IV dessa investigação.  

                                                 
62
  “Ni arte ni educación”, por lo tanto, no es aquí una declaración nihilista que proponga un desierto cultu- ral  

     unificado por la ignorancia. Es, en cambio, una decla- ración crítica del uso de ambas palabras, pero que no  

     niega ni una ni otra. Es una frase que denuncia la separación dis- ciplinaria que obliga a fragmentar el  

     conocimiento. Es una crítica que nos propone un desafío para que nos pongamos a generar sistemas de  

     órdenes alternativos y a hacerlo creativamente (CAMNITZER, 2017, p. 24) 
63

  es el trasvase: es necesario que las artes se desplacen hacia la educación, pero también (aunque por razones  

     diferentes) es necesario que la educación se desplace hacia las artes (ACASO, 2017, p. 176). 
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O educador do museu
64

, considerado como um trabalhador cultural e 

representante dos visitantes, exige eliminar as barreiras entre as divisões de 

trabalho no museu que impedem a cooperação de artistas, criadores, críticos, 

educadores, espectadores, profissionais, curadores, comunidades, 

avaliadores e cidadãos, entre outros. Dessa forma, podem se tornar 

produtores de exposições, programas e recursos, interessados na dimensão 

sociocultural da instituição e na construção da cultura e não apenas em sua 

representação. Isso significa facilitar que os museus sejam espaços onde as 

culturas em tensão dialogam entre si (ALDEROQUI, 2008, p. 80, tradução 

nossa)
65

. 

A proposta dos autores que defendem a união entre educação e curadoria não seria a 

eliminação de nenhuma das especialidades – elas se manteriam, mas trabalhariam em 

conjunto. Para a mediadora Raissa, que também realiza investigação na área da mediação em 

museus, o processo curatorial nos museus tem-se alterado: está muito mais preocupado com 

as questões educativas e engloba outras ações, que ultrapassam o discurso museológico: 

pensar o serviço educativo enquanto prática curatorial, ou seja, enquanto 

uma oportunidade para, dentro da instituição museológica, se criarem outros 

discursos que, para mim, são curadoria. Porque a criação de um discurso, tal 

como acontece quando se produz uma exposição no serviço educativo, cria-

se outro tipo de discursos, criam-se outras abordagens, outras relações com 

as obras (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

Nessa mesma linha, uma das professoras entrevistadas, que participa com frequência 

do Projeto Anual com Escolas, crê que, atualmente, a disposição da sala do serviço educativo 

marginaliza os trabalhos expostos, o que é uma perda, pois daria maior visibilidade ao projeto, 

ao serviço educativo, às escolas e, consequentemente, motivação aos participantes – nesse 

caso, uma motivação extrínseca, pois a exposição em um museu como Serralves seria um 

mote para reconhecimento e divulgação do trabalho perante à comunidade escolar, segundo 

teoria de Ryan e Deci (2000; 2000b).  

eles colocam o trabalho das crianças lá em cima, onde ninguém vai, só quem 

participa, escolas e professores, ou alguns pais que vão para lá. Acho que se 

é museu, se há destaque para um artista, porque não dar destaque também a 

um projeto tão grande (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

Essa sala de exposições do serviço educativo em Serralves, na verdade, é a sala em 

que o setor guarda seus materiais e realiza algumas das oficinas, mas que ganha status de sala 
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  Chamamos de mediador. 
65

  El educador de museo, considerado como un trabajador cultural y representante de los visitantes, exige  

      eliminar aquellas barreras entre esas divisiones del trabajo en el museo que impidan la cooperación de  

      artistas, creadores, críticos, educadores, espectadores, profesionales, curadores, comunidades, evaluadores y  

      ciudadanos, entre otros. Así podrán convertirse en productores de exposiciones, programas y recursos,  

      interesados en la dimensión sociocultural de la institución y en la construcción de la cultura y no solo de su  

      representación. Esto supone facilitar que los museos sean espacios donde las culturas en tensión dialoguen  

      entre sí (ALDEROQUI, 2008, p. 80). 
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expositiva no verão, quando acontecem as exposições do Projeto Anual com Escolas. Estando 

a sala indisponível nesse período, as atividades do serviço educativo são realocadas.  

Aquela sala não é uma sala de exposições. Aquela é a sala do serviço 

educativo para desenvolver oficinas. O facto de nós termos a exposição 

nestes meses invalida de usar a sala como sala para atividades (Sónia, 

mediadora, Apêndice H). 

Em Guimarães, inicialmente, o serviço educativo também projetou que os trabalhos 

escolares ficariam em uma área separada da exposição permanente, assim como ocorre em 

Serralves. A coordenadora contou que: 

eu imaginava sempre aquilo virado para a rua, a exposição virada para a rua. 

[...] precisamente com esta coisa para comunicar com o exterior, para abrir 

portas, mesmo. Eu sentia muito esta necessidade. [...] A pensar que a própria 

exposição também podia ser quase como um puxar as pessoas cá para 

dentro. Eu, realmente, não tinha, de facto, equacionado a hipótese da 

exposição ficar dentro da nossa exposição. Eu ainda estava muito cautelosa. 

Não queria propor “Olha, vamos já…”, quer dizer, eu tinha imenso respeito 

pelo trabalho da curadora, Inês Moreira, percebes? Nem sequer me tinha 

passado pela cabeça (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

O que se evidencia pelo relato é que a separação entre setores do museu está incutida 

na prática, e que desconstruir essas estruturas demanda tempo e ousadia. “Mudar perspectivas 

postula mais uma vez a relevância social da arte e do trabalho curatorial, e desta forma faz 

sentido (MÖRSCH, 2011, p. 6)
66

. 

No caso do Projeto Pergunta ao Tempo, um primeiro passo foi dado pela diretora do 

museu, conforme relato, que propôs alteração do que o serviço educativo havia inicialmente 

projetado para a exposição:  

um dia a Catarina que me disse: “– Olha, a exposição vai lá para dentro”. Eu 

fiquei assim: “– Vai lá para dentro? Mas como?” E ela: “– Temos de arranjar 

maneira. A exposição fica dentro da exposição permanente”. Caiu-me tudo, 

mas eu achava que aquilo era giro ficar ali…. Pronto, a decisão estava 

tomada, não é? [...] Depois, comecei a pensar: “Realmente... é bestial. Isto é 

ter a exposição em diálogo com a exposição permanente. [...] se calhar, 

também temos outros ganhos. Se calhar, também conseguimos pôr aqui isto 

num patamar um bocadinho diferente e, realmente, pensar a museologia de 

forma um bocado diferente, não é? E inovadora (Marta Silva, coordenadora, 

Apêndice Q). 

Trata-se de um aspecto relevante que a proposta de integrar a exposição do serviço 

educativo à exposição permanente tenha partido da própria diretora da instituição, visto que 

essas decisões geralmente são polêmicas e pressupõem normalmente uma separação entre a 

curadoria, o serviço educativo e demais setores. Para a diretora da Casa da Memória, foi um 

                                                 
66

  El cambio de perspectivas postula una vez más la relevancia social del arte y del trabajo comisarial, y de esa  

     manera les outorga sentido (MÖRSCH, 2011, p. 6).  
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passo ousado a dar, pois muitos elementos da exposição deveriam ser levados em 

consideração na tentativa de unir os espaços, em um discurso transformador (MÖRSCH, 

2009; 2016b), composto de narrativas do patrimônio material e imaterial de Guimarães.  

Foi um exercício bastante difícil, inicialmente, nós percebermos se isto ia dar 

resultado ou não, não é? Porque poderíamos ter chegado à conclusão que o 

mobiliário não foi a melhor opção, que, realmente, se destacava muito ou 

que era demasiado relevante ou não fazer esse diálogo com os próprios 

núcleos (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). 

O resultado da exposição, a partir dessa integração de diferentes categorias de artes, 

para um dos mediadores da Casa da Memória, superou as expectativas: “tenho até bastante 

orgulho de afirmar que podiam ter sido montadas por um qualquer curador de renome, porque 

estavam mesmo muito interessante” (Raul, mediador, Apêndice O). 

Para o curador Obrist, essas diferentes faces no mesmo espaço revelam que “A arte 

não é linear, e o impacto desses experimentos muitas vezes não é sentido no dia seguinte. Mas 

eles são absorvidos. Esses projetos têm um efeito imediato, mas também efeitos duradouros. 

As exposições, pelo que notei, sempre plantam sementes” (OBRIST 2014, p. 175). 

O que se evidencia nessa investigação, até o momento, é que um dos museus procura 

conceitualmente e espacialmente distinguir as exposições “artística” e “escolar”; o outro 

serviço educativo, por sua vez, busca integrar em uma única exposição diferentes categorias 

de arte. Para Camnitzer (2009), arte e educação, lado a lado, permitindo que o público interaja 

e tenha voz no museu, não significa que  

todos serão artistas (embora eu goste e eu acho que isso seja potencialmente 

verdadeiro), mas sim que o modo de se relacionar com a obra de arte muda 

de um para outro, um consumo totalmente passivo a um diálogo ativo 

(CAMNITZER, 2009, p. 151, tradução nossa)
67

. 

 

13.2 Planejamento e montagem das exposições 

 

Cada escola inscrita no Projeto Anual com Escolas entrega até a data limite, ao serviço 

educativo, o trabalho a ser exposto, respeitando as medidas pré-determinadas. 

Os professores enviam o produto final e, depois, a exposição é, digamos, 

concebida internamente, institucionalmente. O professor, a escola, não é tida 

nessa equação. Aliás, para mim, isto é uma das fragilidades do projeto 

(Raissa, mediadora, Apêndice I). 

                                                 
67
  El convertir al público en “colega” obviamente no significa que todo el mundo será un artista (aunque me  

     gustaría y creo que eso es potencialmente cierto), sino que pretende que la forma de relacionarse a la obra de  

     arte cambie de un consumo totalmente pasivo a un diálogo activo (CAMNITZER, 2009, p. 151).  
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A configuração da exposição do projeto de Serralves é realizada pela coordenação do 

serviço educativo em parceria com uma empresa terceirizada, que é responsável pela 

exposição desde a 2ª edição, do planejamento à execução. Uma das entrevistadas nessa 

investigação, sósia da empresa que presta serviço a Serralves, contou um pouco sobre esse 

trabalho:  

Somos um pequeno grupo e vamos buscar pessoas especialistas para as 

várias coisas que são necessárias. Começamos a empresa em dois mil e um 

e, entretanto, a Elvira tinha começado com este projeto lá em Serralves. 

Tinham feito uma primeira exposição, penso eu, e no segundo ano a pessoa 

que estava lá, estava muito inseguro e então pediu à Elvira para arranjar 

alguém que pudesse ir lá ajudar a montar a exposição. Associado a isto, 

havia uma grande festa com todos os meninos que participavam no projeto e 

que envolvia milhares de crianças com atividades. Então, convidaram-nos 

para irmos lá, não só apoiar a montar a exposição, como também apoiar na 

organização desta recepção. [...] depois, a partir daí todos os anos [...]  

Contrataram-me especificamente para dar este apoio na produção e 

montagem da exposição do serviço educativo (Catarina, colaboradora, 

Apêndice S). 

Para uma das mediadoras de Serralves, é um serviço que não pode ser confundido com 

o de curadoria, já que se refere apenas à organização dos trabalhos e cujo envolvimento se dá 

apenas com a coordenadora do serviço educativo, sem colaboração dos mediadores. 

é mais um projeto de display do que de curadoria, porque a Catarina não é 

integrada no processo de pensar o projeto desde o seu início. Quer dizer, ela 

não pensa o tema, ela não pensa o objeto que é pedido à escola que seja 

enviado, ela não pensa as exposições. Portanto, ela só pensa a forma de, 

depois de muitas pessoas terem decidido tudo o que estava para trás, ela 

pensa a forma de mostrar aquilo ao público. E faz isso muito bem, a meu 

ver. Mas não me parece, eu não considero o trabalho dela curadoria. Para 

mim é display (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

Além de não haver seleção de trabalhos, “o curador precisa ser uma ponte entre 

lacunas e construir pontes entre artistas, o público, instituições e outros tipos de comunidade. 

O ponto crucial desse trabalho é construir comunidades temporárias conectando diferentes 

pessoas e práticas” (ORLIST, 2014, p. 189), o que não condiz com o trabalho prestado por 

essa empresa, em comparação com as funções de um curador. 

A exposição de trabalhos escolares em Serralves procura dialogar com o tipo de arte 

habitualmente exposto naquele museu – a arte contemporânea – e “obedece a um conceito 

global, como se de uma instalação colectiva se tratasse” (LEITE; VICTORINO, 2008, p. 18-

19).  Pendurar objetos e colá-los de forma inusitada já dialoga de alguma forma com a 

interatividade de algumas exposições contemporâneas, fugindo das habituais exposições 

escolares, realizadas no interior das escolas, em que os trabalhos são colados com fita adesiva 
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e enfileirados ou gradeados, conforme dados obtido no estado da arte (capítulo 3) e em 

pesquisas realizadas anteriormente (SIEBERT, 2010), em que se evidencia que as exposições 

na escola são habitualmente realizadas em suportes de papel e coladas nos murais da escola. 

Na arte contemporânea, 

as exposições assemelham-se às instalações. Tal proximidade refere-se ao 

modelo contemporâneo de exposição, uma vez que cada vez mais obras e 

mostras se confundem, dada a sinergia espacial e conceitual que as têm 

caracterizado. Tal qual as instalações, as exposições lidam com obras in situ, 

em site specific, inserem-se na órbita das ambientações e lidam com 

significados ora simbólicos ou metafóricos, ora por vezes alegóricos. (...) de 

maneira semelhante à instalação, uma exposição obedece a um princípio 

motor preestabelecido pela conceituação da curadoria (CASTILLO, 2014, p. 

33). 

Essa procura pela interatividade dos trabalhos escolares com os visitantes, bem como a 

ideia de dialogar com o espaço arquitetônico, tem sido uma das premissas da exposição 

escolar em Serralves. Para a coordenadora,  

essa preocupação com a expografia é que o resultado comunique mais, seja o 

mais agradável possível e que não fique com a impressão que a exposição de 

um trabalho de alunos não merece ser bem comunicada ou não merece uma 

atenção de formas de expor. Dentro de nossas possibilidades de orçamento, 

nós fazemos para expor da melhor maneira possível […] a expografia da 

exposição é justamente para isso, para que a exposição seja mais 

comunicativa possível ao tamanho de letra, cor de prateleira, cor de chão 

(Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U). 

A tendência parece apontar o surgimento de exposições cada vez mais cenográficas 

em detrimento das habituais paredes brancas, que predominavam nos museus – incluindo 

Serralves, em que ainda predomina essa estética do chamado cubo branco pela neutralidade 

das paredes, de modo que o destaque seja o objeto exposto. Essa neutralidade está sendo 

substituída nos museus como estratégia de publicidade e como questionamento do espaço 

expositivo tradicional. “Hoje, o espaço expositivo assemelha-se cada vez mais à caixa preta 

teatral, ora pedindo neutralidade, ora exigindo flexibilidade, ora impondo apenas um efeito, 

obtido mediante efêmeros recursos expográficos” (CASTILLO, 2008, p. 232). 

A professora Elvira conta que “Um ano, a sala ficou com as paredes brancas, mas, 

depois, nunca mais foi assim. Depois, escolhiam-se outras cores que tinham a ver com os 

temas” (Apêndice S). Na exposição da edição “Arquiteturas Móveis”, 2017/2018, as paredes 

estavam pintadas na cor magenta e, na edição anterior, “Curiosidade como elemento 

pedagógico”, 2016/2017, de azul naval. Como os estudantes costumam usar as mais variadas 

cores em seus trabalhos, “praticamente qualquer cor fica sempre bem, porque em qualquer cor 

acaba por haver sempre trabalhos que usaram essa cor” (Catarina, colaboradora, Apêndice S). 
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Em Serralves, com o intuito de buscar uma interatividade entre o visitante e os 

trabalhos expostos, os móveis são desenhados pensando nessa possibilidade de diálogo: “tem 

que fazer prateleira para conseguir acomodar todos os projetos e sempre aquela questão que 

eu falei...a proposta vai ter uma metragem pública que a gente consiga trabalhar com todos e 

ainda fazer de uma maneira agradável ao olhar” (Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U). 

Na edição Arquiteturas Móveis, 2017/2018, como a proposta era unir diferentes 

construções e montar uma cidade, foram desenhados quatro móveis diferentes, de forma que 

eles pudessem se encaixar, como um puzzle, possibilitando variadas configurações para a 

montagem e remontagem da cidade pelos visitantes. Todas as mesas possuíam rodas para que 

pudessem ser movidas, e a cidade, reconfigurada (Figura 37). Na parede da sala, havia um 

aviso acerca dessa possibilidade de interatividade com o visitante (Figura 38). 

 

 

Figura 37 – Mobiliário central da Exposição Projeto Anual com Escolas, Museu de Serralves, em 02 

de junho de 2018. 
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Figura 38 – Nota na parede sobre a possibilidade de interação na exposição Arquiteturas Móveis, 

Museu de Serralves, em 02 de junho de 2018. 

 

 

Esse processo de organização da exposição, segundo a responsável por seu 

planejamento e execução, ocorre: 

para aí um mês antes da exposição, um mês e meio, começamos a tentar ver 

se alguns já fizeram alguma coisa [...]. Começamos a ver que cor é que vai 

ter a sala, as paredes, o chão. [...] Depois levantam-se problemas e eu venho 

para casa tentar encontrar soluções (Catarina, colaboradora, Apêndice S). 

Diante de uma variedade de trabalhos, que cada turma opta por executar a partir de 

materiais diversos, respeitando as medidas pré-definidas, uma das características da exposição 

escolar e um dos desafios é  

como é que na diversidade se consegue dar a unidade, não é? Porque embora 

aquilo seja uma exposição de oitenta trabalhos diferentes, também é preciso 

que as pessoas, quando entram, sintam que aquilo tem uma unidade e depois 

possam partir para a descoberta individual, não é [...] outra coisa que é tentar 

que os suportes não interfiram nos objetos, não é? Ou seja, que eles sirvam 

de suporte, mas que se anulem em termos visuais (Catarina, colaboradora, 

Apêndice S). 

Todos esses elementos solitários que convergem na unidade de exposição intervêm em 

três fatores importantes que devem ser observados na relação do visitante com a exposição 

(HERNÁNDEZ, 1994): 

a) Efeito produzido pelos objetos expostos, pois estes são portadores de signos que 

contribuem a uma explicação do conteúdo da exposição; 



226 

 

b) O tratamento da temática da exposição, tanto em sua totalidade, como em cada um 

de seus elementos constitutivos; 

c) O ordenamento da exposição, mediante à aplicação de conhecimentos 

museológicos – o discurso expositivo. 

Na Casa da Memória, após recolha dos trabalhos nas escolas, o trabalho de 

apresentação e organização das vitrines é realizado pelo serviço educativo, de modo que não 

destoe da coleção permanente.  Os trabalhos expostos dentro do museu não poderiam ser 

apresentados como o são no interior das escolas e, para tal, o serviço educativo estaria mais 

preparado para o desafio. Em relação a esse processo de planejamento e execução das 

exposições, para o serviço educativo, parece difícil incluir as crianças e escolas. 

Fomos tomando estas decisões todas e criando condições para que todas as 

turmas apresentassem o seu projeto com dignidade. Fundamentalmente, 

então, as coisas foram todas montadas por nós. Não houve, então, aqui, essa 

curadoria pela parte das crianças, como eu tinha previsto (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q). 

O mobiliário expositivo que abriga os trabalhos dos alunos em Guimarães foi pensado 

a partir de uma série de discursos, desde a escolha do material ao seu design. “As vitrinas 

foram sempre muito complexas, sabes? Porque a decisão, a produção das vitrinas, as medidas, 

a forma, o feitio, como é que ia ser, como é que não ia ser, foi um processo muito longo. 

Muito longo” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

Para que, de alguma forma, houvesse harmonia entre as exposições, conforme o 

relatado e o pretendido, o serviço educativo da Casa da Memória consultou parte da equipe 

que participou da projeção da exposição permanente. A vantagem que tinham é que a 

inauguração havia ocorrido há menos de um ano, quando se iniciaram os planejamentos para a 

exposição do projeto Pergunta ao Tempo.  

é uma exposição dentro de uma exposição. E aí a parte da Inês Oliveira, por 

exemplo, ou do Pedro Silva, que fazem parte da estrutura da oficina, também 

foi muito importante... Deu também uma unidade… A exposição ter uma 

unidade estética ajudou muito (Raul, mediador, Apêndice O). 

O mobiliário também foi pensado respeitando a idade e altura das crianças, de maneira 

que eles visualizassem aquelas vitrines como “um museu à escala deles, não é?, em que as 

vitrinas estavam à altura deles, e eles podiam espreitar, que eram eles que decidiam o que ia 

para dentro daquelas vitrinas (Raul, mediador, Apêndice O). 

A vitrine proposta para expor os trabalhos dos estudantes foi confeccionada em 

plástico e apoiada por suportes de madeira, sendo flexível quanto à posição que poderia 

adquirir. Na Figura 39, é possível visualizar uma vitrine na horizontal e outra na vertical, ao 
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lado do mobiliário expositivo permanente. Para a diretora da Casa da Memória, a exposição 

temporária, resultante do Projeto Pergunta ao Tempo, permite reativar a exposição 

permanente e avalia positivamente a escolha do mobiliário e a alocação das vitrines por 

núcleos (Figura 40). 

Isso ajuda também em termos de aproximação, quer à própria exposição que 

aqui está, quer também ao contrário, outros diálogos que esta exposição 

possa permitir, e ela própria também pode ser revisitada anualmente, com 

outro olhar, não é? E podendo haver outro olhar sobre o que ali está em 

permanência (Catarina Pereira, diretora, Apêndice P). 

 

 

Figura 39 – Vitrines na posição horizontal e vertical, ao lado de vitrines da exposição permanente, em 

12 de junho de 2018. 
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Figura 40 – Vitrines do Projeto Pergunta ao Tempo alocadas no Núcleo Biografias Históricas da Casa 

da Memória, em 12 de junho de 2018. 

 

 

Trazer a comunidade para o museu também era um dos principais objetivos a serem 

atingidos pela Casa da Memória, visto a relação estreita da cidade com a temática da 

instituição: “pareceu-me que seria uma boa oportunidade para, através das crianças, nós 

conseguirmos chegar à comunidade no sentido mais lato, não é?”. A estratégia de integrar os 

trabalhos dos estudantes à exposição permanente, permitiu “ativar os conteúdos da exposição 

permanente e que essa ativação podia ser feita, sim, com as crianças” (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q). 

Na opinião de um dos professores, a alocação das vitrines por núcleos auxiliou a 

dialogar com a exposição permanente: “Ficou no sítio onde já existiam fotografias e acho que 

resultou. A nossa vitrine ficou num sítio bom, num espaço bom” (Professor, Amadeu, 2017). 

Uma das professoras participantes avaliou que a exposição escolar dentro do espaço 

museológico acabou por ter um resultado distinto da percepção do serviço educativo e do 

colega: “se perderam as vitrines no conjunto da exposição da Casa da Memória [...] Acho que 

o esforço da Casa da Memória ficou diluído, um bocado abafado pela própria exposição 

permanente” (Maria, professora, Apêndice V). Nesse caso, para a professora, o destaque 
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acabou sendo a exposição permanente e não os trabalhos escolares, como almejava. Pelo 

trecho relatado, novamente se exalta que o trabalho em relação à organização da exposição foi 

realizado unicamente pelo serviço educativo. 

As vitrines em museus, geralmente, têm a função de exibir objetos, conservando-os e 

criando um microclima, permitindo também proteção contra furtos ou outros danos – o que 

não seria uma preocupação para a exposição de trabalhos escolares, exceto os que expõem 

objetos antigos e de família, ou que poderiam vir a ser quebrados. Um dos maiores 

inconvenientes desse mobiliário é que a vitrine acaba sempre por criar uma barreira entre o 

objeto e o visitante, levantando uma espécie de barreira de comunicação (HERNÁNDEZ, 

1994).  

Essa proteção de acrílico em algumas vitrines, mais a presença de seguranças no 

espaço, instaura instantaneamente um cuidado no espaço expositivo; no entanto, até mesmo 

uma das vitrines escolares que tinha a pretensão de convidar o público a interagir – ainda que 

não houvesse qualquer menção por escrito sobre a intenção – gerou uma situação inusitada no 

dia da inauguração da exposição do projeto. A casa estava cheia, com várias turmas 

participantes do projeto e se inicia uma movimentação dos vigilantes em uma única direção – 

tratavam-se de alguns alunos que estavam brincando com os brinquedos expostos (Figura 42) 

na vitrine do lado direito ao fundo (Figura 41). Os seguranças não haviam sido previamente 

avisados dessa condição – ou seja, que a proteção para com aquelas peças não era a mesma 

das outras expostas no museu – intocáveis. 

 

Figura 41 – Vitrine da Escola F no canto da sala da Casa da Memória, com brinquedos que permitiam 

a interatividade do visitante, 12 de junho de 2018, Casa da Memória. 
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Figura 42 – Detalhe da vitrine da Escola F com brinquedos, no qual os visitantes poderiam interagir, 

em 12 de junho de 2018, Casa da Memória. 

 

 

Houve uma contradição, portanto, quanto a uma das propostas do projeto, que é 

aproximar as crianças e escolas do museu de maneira a habitarem e interferirem em seu 

espaço. Fisicamente, há um trabalho produzido pela criança ali exposto; no entanto, tudo o 

que habita o museu continua intocável, como se de um templo tratasse. O comportamento 

diante e com o objeto e a postura do visitante mantêm-se inalterável. 

Não apenas as posturas: as decisões, conforme já pontuado, são determinadas pelo 

serviço educativo, tendo sido este o protagonista na seleção dos objetos a serem expostos, sua 

organização, montagem e alocação em todas as vitrines. Algumas crianças, no momento da 

avaliação do projeto na escola, quando questionadas sobre como alguns objetos chegam aos 

museus, deixaram evidente que o papel cabe unicamente ao serviço educativo e que eles, 

como participantes dos projetos, são condicionados à aprovação de outrem.  
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As pessoas podem pôr coisas modernas e baratas nos museus se os patrões 

dos museus deixarem (Estudante, Daniel, 2018, Escola D). 

 

Eu acho que as pessoas guardam os objetos para depois as senhoras que 

trabalham no museu pegarem (Estudante, Mariana, 2018, Escola A). 

 

Quem decide o que vai para o museu são os diretores (Estudante, Carolina, 

2018, Escola E). 

 

As pessoas investigam com informações e pesquisas e perguntam a senhoras 

que percebem melhor (Estudante, Afonso, 2018, Escola A). 

A partir de uma perspectiva reflexiva e crítica, em termos educacionais, para se 

realizar um projeto, a colaboração deveria ser horizontal, em parceria entre as instituições, 

museu e escola, com um período de tempo suficientemente longo para moldar o trabalho 

conjunto (MÖRSCH, 2015). Em um processo colaborativo e crítico, na elaboração de 

projetos, “aprender a pensar criticamente requer dar significado à informação, analisá-la, 

sintetizá-la, planejar ações, resolver problemas, criar novos materiais ou idéias... e envolver-se 

mais na tarefa de aprendizagem” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 720) e de ensino, permitindo ouvir 

e ser ouvido, bem como dividir as tarefas a serem executadas. 

Destoando do exposto, em duas escolas, o discurso de algumas crianças foi de que 

essas foram protagonistas do processo de seleção e de exposição, o que se verificou na prática 

que não ocorreu. A percepção é que esses comentários são ecos do discurso do serviço 

educativo, que enfatizava que cada vitrine representava um micromuseu dentro do museu 

maior, que é a Casa da Memória, e que os estudantes já poderiam se considerar pequenos 

investigadores, já que são eles que decidiriam o que iria para as vitrines, como se fossem os 

protagonistas. 

Que nós somos pequenos diretores de um pequeno museu nosso (Estudante, 

Inês, 2018, Escola E). 

 

Sou o presidente, por assim dizer de uma exposição (Estudante, Tomás, 

2018, Escola E). 

 

Esse trabalho fez-me sentir diretor do nosso projeto (Estudante, Gonçalo, 

2018, Escola E). 

 

Gostei muito de poder decidir o que fazer e contribuí no conhecimento 

(Estudante, João, 2018, Escola B). 

 

O projeto fez sentir que podemos com mais dedicação fazer com que os 

nossos projetos vão parar nos museus (Estudante, Eliana, 2018, Escola B). 

 

Nós encontramos os objetos e levamos para o museu (Estudante, Pedro, 

2018, Escola A). 
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A minha ideia é porque podemos colocar qualquer coisa no museu 

(Estudante, Bruno, 2018, Escola F) 

Ao excluírem os professores e alunos dessa etapa do projeto, novamente ressalta-se a 

exposição final e perde-se a oportunidade de o museu, por intermédio de seu serviço 

educativo, explorar temáticas condizentes com a etapa e esclarecer os pormenores e o papel 

dos profissionais envolvidos na montagem de uma exposição – que geralmente não aparecem 

nos créditos das exposições. 

Explorar essa temática no ensino não é querer que alunos e professores tenham 

domínio desses termos artísticos ou se profissionalizem, mas que, por uma simulação ou 

proximidade do processo, familiarizem-se com as etapas que um objeto percorre até ser 

exposto no museu. Aqui, podemos novamente retomar o conceito de alquimia curricular, por 

Popkewitz (2010), que é trabalhar na escola com conceitos simplificados do mundo artístico, 

nessa suma das possibilidades do conceito de curadoria e de expografia, condizentes com o 

mundo artístico e alheios à realidade escolar. Talvez em um movimento de colaboração, 

surgissem outras propostas, diferentes das vitrines...
 

 

13.3 Convite e inauguração 

 

Ambos projetos que acompanhei enviaram convites aos participantes para a abertura 

da exposição. Em Serralves, o convite é enviado via e-mail para os professores inscritos no 

projeto e para a lista de e-mails cadastrada no banco de comunicação da instituição. Como 

não há um convite direcionado aos participantes, o e-mail é, por vezes, direcionado para a 

caixa de spam – ou seja, algumas pessoas não chegam nem a tomar conhecimento do evento.  

O modelo de convite enviado pode ser visualizado no Anexo 03, no qual há 

informações do período de duração da exposição e um resumo do que trata a exposição. Da 

edição acompanhada nessa investigação, o convite foi recebido via e-mail com quatro dias de 

antecedência da data de inauguração. Os estudantes ou pais dos alunos participantes recebem 

o convite ou um comunicado acerca da exposição pelos professores inscritos no projeto, 

cabendo a cada um a definição do formato dessa comunicação – via e-mail, impressa ou oral.  

Professoras entrevistadas para a investigação ressaltaram que essa é uma das 

fragilidades do projeto, pois mesmo que não consigam levar a turma ao museu – devido a 

razões já expostas anteriormente, especialmente a indisponibilidade de transporte –, o convite 

já seria um incentivo para os pais visitarem o museu e levarem seus filhos. Nesse sentido, 

considera-se que “às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 
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aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer 

como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo” (FREIRE, 1996, p. 

42).  

Para uma das professoras, o convite deveria ser personalizado e, para outra, o envio 

em tempo hábil, antes da inauguração, já faria diferença. 

deveria haver um convite personalizado para as turmas que participam, em 

que é entregue à família para irem com os pais, amigos... seja entrar às 9 

horas da manhã e sair à noite, fazendo um lanchinho na casa de chá. Acho 

que era uma delicadeza que deveria haver. Mal ou bem, há envolvimento dos 

pais e família... e aí, sim, eu acho que eles não tinham nada a perder, não é? 

E, mais uma vez, chegar em outro tipo de público (Lisete, professora, 

Apêndice AB). 

 

Mandam-me os convites em cima da hora, há muita falta de organização e 

no ano passado isso foi brutal (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

Outra observação ressaltada por duas entrevistadas refere-se à época em que ocorre a 

exposição. Não se considera um momento ideal, porque ao final do ano letivo se acumulam 

compromissos e tem início as férias de verão, quando as crianças já não frequentam mais as 

aulas. 

a exposição não tem o “timing” ideal, porque é feita no verão. O destaque 

das exposições é nomeadamente sempre muito positivo, mas o de Serralves 

não acontece no tempo certo, porque a maior parte dos pais não vai lá 

(Fernanda, professora, Apêndice AC). 

  

numa altura em que os alunos já não estão na escola ou estão em época de 

exames e, portanto, não vêm cá. E termina antes de as aulas recomeçarem, 

em setembro (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

A coordenação do serviço educativo se mostrou ciente acerca das observações 

realizadas pelos professores quanto à época de realização das exposições e manifestou 

interesse em repensar esse item do projeto; porém, explicou que havia empecilhos e que 

pretendiam superá-los: 

com um calendário de atividades muito intenso no museu e um calendário de 

coisas que acontecem juntas no final do ano letivo […] a gente tem muita 

atividade nesse mesmo período. Mas a ideia é culminar a exposição com o 

final do ano letivo, para que a gente possa trazer uma presença maior do 

aluno, da turma aqui. […] Se a gente faz a exposição antes de Serralves em 

Festa, final de maio, início de junho, a gente não tem uma sala para utilizar 

para o Serralves em Festa (Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U). 

A inauguração da edição acompanhada nesta investigação ocorreu após a entrevista da 

coordenadora e, diferente do que ocorria em anos anteriores, quando a data de inauguração 

coincidia com o período de início das férias escolares, a data foi antecipada, fazendo parte da 
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programação de um dos maiores eventos da Fundação de Serralves, intitulado “Serralves em 

Festa”. Nesse evento, durante 03 (três) dias ininterruptos, há apresentações culturais e os 

espaços da Fundação são acedidos sem ingressos por milhares de visitantes. Isso permitiu o 

acesso gratuito da comunidade não apenas às salas localizadas no segundo andar, incluindo a 

sala do serviço educativo, mas a todos os ambientes expositivos do museu.  

Na semana seguinte ao evento Serralves em Festa, estive no Colégio O e, quando 

perguntei quem havia visitado a exposição do projeto em Serralves, apenas uma das alunas se 

manifestou positivamente:  

“-Eu disse ao meu pai que queria ir em Serralves e ele disse que não sabia 

onde ficava! Aí eu falei: -Coloca no GPS! Ele digitou e fomos lá! (Alice)” 

(Extraído das Notas de Campo. Porto, 06 de junho de 2018. Local: Colégio 

O). 

Em seguida, o aluno Júlio falou que foi ao evento Serralves em Festa, mas que não 

visitou a exposição do projeto, pois havia muitas opções e locais para visitar:  

“-Eu fui à Serralves e vi alguns espetáculos e não deu tempo de ir à 

exposição” (Extraído das Notas de Campo. Porto, 06 de junho de 2018. 

Local: Colégio O). 

Martim e outro aluno até pediram que familiares os levassem, mas acabaram por não 

ir: 

“-Eu pedi ao meu tio e a minha avó, mas não fomos e eles disseram que não 

tinham tempo! -Era para ter ido, mas não fomos! (Martin)” (Extraído das 

Notas de Campo. Porto, 06 de junho de 2018. Local: Colégio O). 

Aos ouvir os relatos, a professora enfatizou para os pequenos que:  

“-É importante vocês irem e explicarem ao Papá e a Mamã o que vocês 

fizeram. É importante explicarem a razão das coisas serem assim e não de 

outra forma. (Fernanda)” (Extraído das Notas de Campo. Porto, 06 de junho 

de 2018. Local: Colégio O). 

Em projetos entre escolas e museus, um “passo importante é a comunicação do 

processo de trabalho e as conclusões para outras pessoas que não participaram do projeto 

(pais, outros grupos, diretor etc.)” (SERULNICOFF, 1996, p. 301, tradução nossa)
68.

 Esse 

momento proporcionaria aos que pudessem ir uma aproximação e um mote para conversarem 

sobre o trabalho realizado e o processo de que participaram.  

deve ser emocionante para qualquer pai ou criança saber que, com os 

colegas, produziu uma determinada coisa na escola que agora está no museu. 

“Ah, vamos ao museu ver o trabalho que eles fizeram”. Deve ser 

                                                 
68

  Um passo importante consiste em la comunicación del processo de trabajo y de las conclusiones a otras  

      personas que no participaron del proyecto (padres, alunos de otros grupos, el diretor, etcétera).  

      (SERULNICOFF, 1996, p. 301) 
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emocionante, acho que sim. Acho que deve ter efeitos… Inevitavelmente, 

tem de ter algum efeito sobre as crianças, sobre os professores, sobre os pais. 

Acho que tem mais efeitos sobre estes participantes do que sobre a 

instituição que é o museu (Malu, mediadora, Apêndice N). 

Com a antecipação da data da inauguração, a entrevistada Ana, conseguiu levar os 

estudantes para visitarem o museu e relatou a reação deles quando viram o trabalho da turma 

exposto: 

eu pude ver essa reação quando, mais nesse ano letivo, terminou e os levei 

lá, as duas turmas, e como eles são tão pequenininhos, de fato, a felicidade 

deles quando viram o trabalho deles lá exposto (Ana, professora, Apêndice 

AA). 

Em Serralves, a abertura da exposição estava programada para 17h30. Antes da 

abertura da sala, as pessoas se concentraram em frente à porta (Figura 43), onde foram 

servidas bebidas e petiscos. Na ocasião, foram convidadas para breves palavras, antes da 

abertura das portas, Denise Pollini, coordenadora do serviço educativo do Museu, seguida 

pela presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, e o curador do museu, João Ribas. No 

discurso, estes  

deram ênfase ao espaço cada vez maior que o serviço educativo está tendo 

dentro do museu e do Projeto Anual com Escolas, que é de continuidade 

(Extraído das Notas de Campo. Porto, 22 de maio de 2018. Local: 

Serralves). 

Figura 43 – Presidente da Fundação Serralves discursando antes da abertura das portas da sala de 

exposições do serviço educativo, em 22 de maio de 2018. 

 

A maior parte dos presentes, em Serralves, eram membros do serviço educativo e 

professores participantes do projeto, situação que se repete sempre na inauguração, conforme 

dados obtidos em entrevista com mediadores: 
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No dia da inauguração da exposição, o que é que acontece... quem são 

convidados são os professores e as escolas, claro. Mas como o espaço 

também não é muito grande, não permite a presença de toda a gente, nem 

todas as escolas (Sónia, mediadora, Apêndice H). 

Em Guimarães, a data e o horário da abertura da exposição foram combinados entre 

professores e o serviço educativo, pois diante de tantos alunos participantes, fazia-se 

necessário separar as turmas em dois grupos, sendo metade das turmas para um evento no 

período matutino e outra no período vespertino – ou seja, haveria dois momentos de 

inauguração. O envio de convite ao público para a inauguração da exposição nesse primeiro 

momento foi apenas direcionado à imprensa. Dias depois da abertura, foram entregues 

convites impressos (Anexo 04) aos alunos participantes, para que cada um levasse para a sua 

família e comparecessem quando fosse viável, ressaltando apenas verbalmente a gratuidade 

do ingresso para as crianças participantes e seus familiares. 

Em Guimarães, a abertura da exposição ocorreu em dois períodos, sendo que, no 

horário de aula, os alunos foram até o museu acompanhados pelos professores, tendo sido o 

transporte disponibilizado pela Câmara. Antes de os alunos adentrarem nas salas de exposição, 

entre os edifícios do museu, os participantes foram recepcionados pela diretora do museu, 

pelo serviço educativo e pela vereadora de educação, conforme Figura 44. Na abertura da 

exposição, a vereadora de educação enfatizou a importância do projeto para a pesquisa:  

“-Se não fizermos perguntas, não sabemos, e temos que saber pesquisar, 

porquê há informações falsas e verdadeiras e temos que saber selecionar”. 

[..] “-Um dia os filhos de vocês farão a mesma coisa”. (Extraído das Notas 

de Campo. Guimarães, 16 de junho de 2017. Local: Casa da memória). 

 

Figura 44 – Vereadora de Educação discursando para as turmas participantes antes de visitarem a 

exposição, em 12 de junho de 2018. 
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Para a coordenadora do serviço educativo, no dia da inauguração “foi muito, muito 

interessante perceber as reações dos miúdos, não é? Verem as suas coisas dentro das vitrinas. 

Foi mesmo muito, muito interessante” (Marta Silva, coordenadora, Apêndice Q). 

Além dos já mencionados participantes, a abertura da exposição foi marcada pela 

presença da imprensa, estando dentre elas, duas redes de televisão. Para a professora Inês, que 

trabalhava na escola D, e que concedeu uma das entrevistas (Figura 45), o fato foi o que 

significativamente marcou o evento da abertura da exposição.  

a nossa vitrina estava lá, eles gostaram, mas o que lhes ficou mesmo foi a 

entrevista da televisão. Era só isso que eles falavam e, aqui na escola, toda 

gente já sabia que nós íamos aparecer na televisão (Apêndice X). 

 

Figura 45 – Professora Inês sendo entrevistada por um canal de televisão na inauguração da exposição 

do Projeto Pergunta ao Tempo, em 12 de junho de 2018. 

 

 

Na avaliação com alunos da turma da professora Inês, apenas 20% citaram a 

inauguração como o momento mais significativo do projeto, sendo que apenas a aluna que 

concedeu a entrevista citou o fato mencionado pela professora, o que denota que a 

repercussão foi apenas momentânea na escola, sendo significativa para os entrevistados, mas 

nem tanto aos demais alunos. 

“O que mais gostei foi falar na inauguração” (Estudante, Mariana, 2018, 

escola D). 
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As visitas neste dia ocorreram de forma conturbada, pois havia aproximadamente 120 

alunos, professores, acompanhantes e convidados a visitar o espaço (Figura 46). Houve a 

tentativa de que um aluno, representando a turma, apresentasse o trabalho; no entanto, pelo 

excesso de visitantes, não era possível que todos visualizassem os trabalhos e ouvissem a 

explanação, o que acabava por dispersar as turmas e aumentar os ruídos no espaço, sendo que 

a dinâmica proposta não surtiu o efeito desejado. 

 

Figura 46 – Participantes do Projeto Pergunta ao Tempo visitando a exposição na Casa da Memória 

no evento de inauguração, em 12 de junho de 2018. 

 

 

13.4 Materiais e entornos da exposição 

 

Ambas instituições, Museu de Serralves e Casa da Memória, no que se refere à parte 

gráfica – folhetos de informações sobre as exposições dos projetos e identificação dos 

trabalhos – apresentaram as informações sempre em português e inglês, denotando 

preocupação com os visitantes estrangeiros, que público predominante nos museus (conforme 

dados apresentados no capítulo 5.1) e que se intensificam no verão, período de vigência das 

exposições do serviço educativo. 

Na Figura 47, a identificação da exposição em duas línguas antes da entrada na sala do 

serviço educativo, nas mesmas cores do interior da sala, em magenta, destacou a informação 

das outras salas expositivas, que eram em preto e branco. 
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Figura 47 – Gráficos na parede informando a exposição da sala do serviço educativo em Serralves, 

em 22 de maio de 2018. 

 

 

Acaso (2009), ao analisar o currículo oculto-visual, sistematizou as representações 

visuais dos espaços bi e tridimensionais em três aspectos:  

1. Produtos visuais expostos em paredes: permanentes e não permanentes; em papel 

ou tela; emoldurados ou não; fechados ou não; 

2. Produtos visuais representados em documentos (folhetos, outras publicações); 

3. Produtos visuais representados virtualmente (protetor de tela, imagens de internet, 

site, etc.). 

No que se refere à parte gráfica nas paredes e nos documentos, conforme sugerido por 

Acaso (2009), nota-se que as escolhas são distintas das demais salas expositivas do museu, 

diferenciando o espaço expositivo do serviço educativo dos demais, no qual optou-se por 

utilizar letras coloridas, que remetem à ludicidade, distinguindo aquele espaço que acolhe 

também outros trabalhos dos demais. 

O design dos folhetos do Projeto Anual com Escolas é concebido com o desenho 

gráfico similar às demais exposições realizadas no museu de Serralves, conforme Anexo 05, 

sendo nesse caso visualmente próximo, exceto pelas informações escritas que já explicam que 

se trata de um projeto realizado entre o serviço educativo e as escolas. 

Uma das mediadoras se referiu aos folhetos que informam sobre as exposições do 

serviço educativo como “roteiro da exposição, tem o nome das pessoas e das pessoas que 

conceberam sinopses” (Joana, mediadora, Apêndice L). Para uma das professoras e duas 

mediadoras, a folha de sala é importante, pois já deixa explicito o caráter da exposição, que é 

educativo, diferente das demais exposições do museu. 
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Há uma folha de sala que é mais um livreto, onde está tudo revelado. Logo 

se vê que os trabalhos expostos são de crianças, adolescentes e jovens do 

Secundário (Elvira, professora, Apêndice S). 

 

quem entra, o folheto, a folha de sala, explica imediatamente que é o Projeto 

Anual com Escolas, que o tema foi aquele, quais as escolas que participaram, 

os professores… Eu acho que esse tipo de informação está lá (Malu, 

mediadora, Apêndice N). 

 

Podem ver toda a informação escrita que não se trata de arte contemporânea 

nos moldes museológicos e reconhecida. Porque é uma arte escolar 

contemporânea (Angela, mediadora, Apêndice M). 

 

Uma das mediadoras ressalta que o processo de seleção, que ocorre por vezes de 

forma oculta durante todo o projeto, torna-se visível quando apenas um dos trabalhos 

entregues para a exposição é escolhido para ilustrar o folheto, o que possivelmente atende aos 

quesitos subjetivos esperados para o trabalho final pelo serviço educativo para o projeto, 

denotando novamente a seleção velada que por vezes ocorre ao longo desse processo. 

Foi considerado o mais interessante, de certeza absoluta. Percebes? A ideia 

de selecionar [...] a fotografia que vai ficar na folha de sala também é uma 

seleção. Tudo isto é um processo de selecionar, que passa por todos (Malu, 

mediadora, Apêndice N). 

O folheto da exposição do projeto “Pergunta ao Tempo” (Anexo 06), em Guimarães, é 

preto e branco e a impressão é fotocopiada. Na ocasião da abertura da exposição, o serviço 

educativo entregou às crianças estes folhetos, de maneira que pudessem identificar o local em 

que o trabalho produzido por sua turma estaria exposto, bem como as informações com o 

nome dos alunos e professores participantes do projeto.  

vimos, lá no mapa, o sítio onde estava o nosso trabalhinho (Amadeu, 

professor, Apêndice C) 

Ao visualizarem seus nomes escritos erroneamente, alguns estudantes choraram, mas o 

fato de os folhetos serem fotocopiados permitiu que a recepcionista do museu rapidamente 

corrigisse e entregasse com o nome correto a esses alunos. Convém relembrar o aspecto 

emocional ativado pelas exposições entre os estudantes e os trabalhos produzidos, conforme 

dados do Estado da Arte sobre pesquisas com exposições escolares.  

Uma menina chorou por ter seu nome errado no folheto de informações, era 

Francisca e estava como Francisco. Outras duas meninas também não tinham 

o nome, assim a funcionária da Casa da Memória tirou fotocópia, 

acrescentou o nome dos alunos faltantes e entregou-os já corrigido (Extraído 

das Notas de Campo. Guimarães, 09 de junho de 2017. Local: Casa da 

Memória). 
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No que se refere à identificação dos trabalhos expostos, o serviço educativo do Museu 

de Serralves optou por numerar os trabalhos (Figura 48) e, caso o visitante tivesse interesse 

em saber sua autoria, teria que consultar uma ficha (Figura 49), localizada na entrada da sala. 

Isso dificultava a identificação das turmas participantes e a autoria do trabalho, ressaltando o 

trabalho final e não o processo. Para uma das professoras, o importante era que a identificação 

e o desenvolvimento do trabalho também tivessem espaço e pudessem ser visualizados, 

juntamente com o trabalho exposto, especialmente por se tratar de uma exposição resultante 

de um processo educativo: 

cada obra deveria estar lá e seguir uma legenda, por isso precisava ter mais 

espaço, uma legenda escrita ou filmada […] As etapas principais, não todas, 

eram importantes estarem presentes, porque é uma exposição educativa que 

está integrada na escola e por isso era importante o processo estar 

manifestado, para visitas (Fernanda, professora, Apêndice AC). 

 

Figura 48 – Trabalhos identificamos por numeração na exposição do Projeto Anual com Escolas, 

Museu de Serralves, em 02 de junho de 2018. 
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Figura 49 – Fichas disponíveis na entrada da sala expositiva, permitindo associar a numeração de 

cada trabalho exposto com a autoria, Museu de Serralves, em 02 de junho de 2018. 

 

 

A Casa da Memória optou por uma etiqueta afixada à vitrine em parte do design do 

móvel, como uma aba, sobressaindo-se do móvel a identificação, na qual está escrita a 

temática trabalhada no projeto e o nome da escola participante. As fichas de recolha do 

patrimônio que cada turma tinha que preencher e acompanhava o Guia de Viagens ficava 

anexada à vitrine, presa por um fio, tendo como capa a foto e o nome dos membros da turma 

participante, conforme pode ser visualizado na Figura 50. Tal padroniza e facilita a 

identificação da vitrine, mas não evidencia o processo de desenvolvimento dos trabalhos. 
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Figura 50 – Etiqueta com identificação do trabalho afixada a aba da vitrine e fichas do patrimônio 

anexadas e presas por um fio a uma das vitrines expostas, Casa da Memória, em 12 de junho de 2018. 

 

 

Refletir sobre por que algumas informações visuais são privilegiadas e outras não, 

algumas são expostas ou não, umas fechadas em vitrines e outras não, evidencia questões 

sobre os poderes que são exercidos pela representação visual (ACASO, 2009). Ao analisar a 

exposição realizada em Guimarães, se nos atentamos ao mobiliário da vitrine do projeto, ele 

destoa dos demais mobiliários do espaço expositivo no quesito dos materiais, pois se trata de 

plástico reciclável, em suportes de madeira ainda bruta, enquanto o mobiliário da exposição 

permanente é branco e tem um design diferente. No entanto, se o visitante não se detiver a 

esses pormenores, mas aos elementos visuais e a identificação escrita de cada vitrine – como 

Acaso (2009) alerta, por não ter nenhuma sinalização maior de que está havendo naquele 
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espaço uma exposição escolar – as vitrines passam por ser mais uma das alocadas 

permanentemente no museu, exceto pelas maquetes realizadas pelas crianças, que denotam 

visualmente por quem foram realizadas. A alocação das vitrines por núcleos temáticos e a 

apresentação de objetos e documentos permite que os visitantes mais desatentos passem sem 

notar ou questionar qualquer adição àquele espaço, tenha ou não o visitado anteriormente. 

 

14 Percepções sobre os projetos e as exposições 

 

Após a realização da exposição, o vínculo entre museu e escolas praticamente encerra-

se: as exposições continuam a decorrer durante o verão e fica pendente a devolução dos 

trabalhos no início do próximo ano letivo. Ficam também as percepções dos atores envolvidos, 

que após quase um ano letivo podem avaliar como o projeto se desenvolveu, como foi sua 

participação e o que identificam como fragilidades e potencialidades. 

Diante de um conjunto de dados obtidos pelas entrevistas, esse capítulo foi 

subdividido em três partes, que trarão a percepção dos atores sobre o projeto e a exposição. A 

primeira abordará pela voz de mediadores e professores as fragilidades que esses profissionais 

da área educacional identificam nas exposições. Na segunda parte, a percepção de 

coordenadores e mediadores do serviço educativo acerca da recepção do público para com as 

exposições, visto que são estes que circulam diariamente pelo espaço museológico. Por último, 

trago os projetos pela voz dos estudantes que mencionam as etapas para eles mais 

significativas e a impressão que obtiveram das atividades realizadas, do projeto como um todo 

e de como um museu funciona. 

 

14.1 Processos e/ou resultados 

 

No capítulo anterior, foram explanados principalmente os procedimentos e elementos 

que compõem a exposição dos trabalhos escolares no museu, a fim de que o leitor pudesse se 

ambientar e conhecer como essa etapa decorreu. Pelo exposto, evidencia-se que o destaque é 

dado aos trabalhos; no entanto, conforme questionado anteriormente, por tratar-se de uma 

exposição resultante de um projeto educacional, essa etapa também poderia ser contemplada 

na exposição. “O importante não é o que a professora
69
 faz, e sim o processo de tomada de 

decisões que realiza quando escolhe alguns materiais e não outros, quando espera um 

                                                 
69

  Considera-se também aqui o serviço educativo, já que foi este que planejou e organizou todas as exposições. 
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resultado frente a outro possível, quando se propõe alguns objetivos entre uma 

multiplicidade” (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 106), o que caracterizaria mais uma 

etapa do Projeto de Trabalho, considerando uma relação dialógica entre alunos, professores e 

serviço educativo.  

Os mediadores do serviço educativo, nessa investigação, também são excluídos da 

etapa de planejamento e montagem das exposições – conforme relatado no capítulo anterior –, 

que fica a cargo das coordenações do serviço educativo.  

Nas entrevistas, os mediadores pontuaram como uma das fragilidades do Projeto 

Anual com Escolas a exposição na configuração atual, centrada no objeto, em detrimento do 

processo, diante do qual avaliam que se perde toda a profundidade do que seria um Projeto de 

Trabalho em parceria entre escolas e museu. Tal configuração acaba de forma oculta, cuja 

mensagem é de que o importante é o resultado e não o processo.  

Sinceramente. Nunca pensei que a exposição ficasse tão bem. Mas consegue, 

para alguém que está de fora, transmitir uma impressão sobre o 

funcionamento do projeto, se calhar, muito mais rica, muito mais realizada, 

do que se calhar foi (Malu, mediadora, Apêndice N). 

 

neste momento, o projeto dá muita atenção ao produto e muito pouca 

atenção ao processo (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

 

O facto de vir a expor em Serralves é mais valia, ficam muito no objetivo 

final de expor em Serralves e muito pouco no processo (Ana, mediadora, 

Apêndice K). 

 

a exposição estava muito bem montada. Estava interessante. Os objetos 

estavam muito apelativos, mas, para mim, que tenho um pouco mais de 

consciência do interior das coisas, deu-me muito que pensar, nesta questão 

da aparência, porque, realmente, aparenta ser uma coisa que, se calhar, na 

verdade, não é (Malu, mediadora, Apêndice N). 

 

nem sequer a exposição reflete aquilo que foi o processo e o projeto na sua 

globalidade. Portanto, as exposições, apesar de ter esta coisa positiva que é 

dar a ver e, portanto, dar visibilidade ao trabalho do Serviço Educativo, é 

uma visibilidade enferma destas duas coisas. Muitas vezes, ou seja, não 

torna clara, ou melhor, não é representativa daquilo que é o trabalho, não 

representa o trabalho do Serviço Educativo e dos educadores do Serviço 

Educativo. Muitas das vezes, não representa a profundidade e a 

efervescência que, normalmente, este Projeto Anual com Escolas acontece 

(Samuel, mediador, Apêndice R). 

Em consonância com o que as mediadoras mencionaram, o fato de o projeto terminar 

com a realização de uma exposição, enfim, “faz com que o projeto, realmente, morra na 

exposição. Porque da exposição para a frente não acontece mais nada” (Malu, mediadora, 

Apêndice N); ainda: “Eu entendo que o conceito de exposição, até num contexto escolar, seja 
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o conceito tradicional de fechar alguma coisa, não é? Fizemos isto, fizemos aquilo, e agora 

vamos fazer uma exposição” (Raissa, mediadora, Apêndice I). 

Para a professora Elvira, o foco na exposição seriam as pessoas que participam do 

projeto e a aprendizagem, relacionando também a “arte escolar” com a linguagem artística de 

foco do museu.  

Não interessa a Arte, não interessam os objetos que estão ali expostos. 

Interessam as pessoas que os fizeram. Portanto, o foco é na aprendizagem, o 

foco é no fazer crescer as crianças, no dar-lhes um contato com a Arte 

Contemporânea, com as linguagens da Arte Contemporânea, e não o foco de 

valorizar ou… no sentido de colocarmos toda a nossa atenção no produto 

final (2017). 

Acaso (2017) defende que é preciso uma aproximação entre os profissionais das artes 

e da educação, seja dentro de setores do próprio museu ou entre serviço educativo e escolas. 

Eles podem aprender entre si de modo que as exposições atendam aos preceitos técnicos e 

educacionais, sem que cada um perca sua especificidade. A autora expõe em ideias chaves o 

que considera pertinente nessa relação considerando que isso esteja refletido no leque de 

ofertas educativas, nas exposições e na relação com o público: 

 Aprender a estabelecer outras relações de poder, aprender a ceder, desocupando 

assim posições de privilégio, ouvindo uns aos outros e entendendo que o trabalho 

na educação está no mesmo nível da arte ou do comissariado, mesmo que seja 

diferente; 

 Permitir erros e realizar autocríticas; 

 Entender que o pensamento científico não é o único que gera conhecimento válido; 

 Abraçar maneiras de trabalhar o projeto e cooperar, transcendendo o simulacro 

pedagógico, trabalhando técnicos especialistas e profissionais da educação juntos; 

As escolas precisam dos museus e vice-versa e, para tal, precisam adquirir “identidade 

maior trabalhando juntos, combinando suas forças, gerando um território comum. [...] tanto os 

museus quanto as escolas são fortalecidos, conectando suas especificidades, para evoluir e se 

adaptar à realidade social” (HUERTA, 2010, p. 57, tradução nossa)
70

. 

O Projeto Anual com Escolas previa, até a edição 2015/2016, a entrega de um registro 

processual ao serviço educativo, juntamente com o objeto. Conforme previsto originalmente 

pelas autoras, estes também serviriam como avaliação do projeto e visualização dos processos 
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  mayor identidad al funcionar conjuntamente, al combinar sus fuerzas, al generar un territorio común. [...]  

     tanto los museos como las escuelas se fortalecen al conectar sus especificidades, para evolucionar y para  

     adecuarse a la realidad social (HUERTA, 2010, p.  57).  
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de aprendizagem e de desenvolvimento (LEITE; VICTORINO, 2008). No entanto, acabavam 

ficando esquecidos em meio à exposição, não tendo imediato impacto com o visitante, 

conforme relatou um dos mediadores: 

isso fica num canto da exposição e, portanto, não ganha visibilidade imediata 

na relação com o espectador ou com o visitante ou com o transeunte, não é? 

E, ao mesmo, quando ganha, não tem, de facto, o impacto, digamos… Se nós 

vamos fazer uma exposição, é importante que a forma como se dá a ver 

valorize aquilo que está a ser visto, não é? (Samuel, mediador, Apêndice R). 

Nas últimas edições, essa etapa foi suprimida e substituída por outra: a opção de 

vídeos ou imagens, compiladas em um único arquivo e que passam de forma contínua em 

duas televisões, alocadas no canto da sala de exposições do serviço educativo (Figura 51, 

página seguinte). Os vídeos são de aproximadamente 30 (trinta) segundos por escola e a 

entrega é optativa, sendo que poucas escolas acabam por fazê-lo. Para uma das professoras 

entrevistadas, essa proposta é um pouco complicada, pois após alterações na lei de captação e 

divulgação de imagem de crianças, o professor tem de ser mais cauteloso e, para contornar 

essa situação e produzir esse material, deve ser criativo: 

Houve imensos problemas aí com questões relacionadas à privacidade, à 

identidade da criança... Tínhamos uma legislação que estava a sair, e o meu 

agrupamento disse-me logo que eu não podia gravar a voz e filmar as caras. 

Então eu fiz um vídeo em que estava em cima da minha mesa da secretaria, e 

eles diziam determinadas palavras em coro, que não dava para distinguir 

quem disse o que e estavam de cabeça baixa, em roda e em pequenos grupos 

em que começava tipo um desenrolar lenga-lenga em que eles diziam o que 

era curioso, o que era curiosidade... E eu tive que filmar de cima, para 

contornar essas questões, embora sempre peça aos pais uma autorização por 

escrito (Lisete, professora, Apêndice AB). 

Outra professora pondera que o vídeo não ilustra o processo e o desenvolvimento do 

projeto nas escolas: 

Acho que, agora, o vídeo é um pouco ilustrativo do processo de trabalho, 

porque, quando foi com o primeiro vídeo, “a curiosidade como elemento 

pedagógico”, nós partíamos a partir da pergunta: “– O que é aprender”, mas, 

depois, também é um vídeo muito curso. Esse ano, nós também fizemos, 

mas digitalizamos, as palavras que eles disseram sobre a casa, e eles tinham 

“A minha habitação do futuro deve ser: –confortável”, e eles iam dizendo as 

palavras. Acho que o processo é uma ideia interessante (Ana, professora, 

Apêndice AA). 
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Figura 51 – Canto da sala de exposições do serviço educativo com multimídia que passa de forma 

contínua materiais disponibilizados pelas escolas, em 22 de maio de 2018, Museu de Serralves. 

 

 

Ponderações e observações sobre a ausência dos processos de trabalho na exposição 

não é uma exclusividade de mediadores e professores do Projeto Anual com escolas. Como 

exposto, professoras participantes do Projeto Pergunta ao Tempo também ressaltaram que a 

exposição não contempla os processos, etapa que consideram mais importante que o 

resultado: 

fizemos tudo, tomamos nota, mas lá não está nada daquilo, de como 

chegamos nisso. Nós temos fotografias das sessões todas, que poderiam ser 

compiladas, ter a possibilidade de levarmos, compilar e mostrar as etapas e 

comentar (Luiza, professora, Apêndice E). 

A preocupação de expor os processos e as etapas de preparação para a execução do 

trabalho a ser exposto aparece claramente nas entrevistas dos professores que realizaram 

várias atividades em torno do projeto. Uma das professoras ressaltou que organizou o trabalho 

de modo a apresentar as etapas do processo: registrou todo o desenvolvimento do projeto em 

formato de portfólio e pretendia expô-lo à disposição dos visitantes para manuseá-lo; no 

entanto, foi tolhida pelo serviço educativo, que padronizou o desenvolvimento do trabalho 

pelas fichas de inventário – que integrava o Guia de Viagem (parte II desta investigação) –, 

agrupadas em um bico de pato e fixadas à vitrine, conforme Figura 50. As fichas não 

apresentam o desenvolvimento, mas dados básicos dos objetos ou mídias expostas, como 

quem cedeu, data de origem ou construção, etc. Para a professora, o trabalho exposto e as 
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fichas, no formato que foram organizados “é a parte mais insignificante deste projeto” (Elsa, 

Apêndice Z). 

O portfólio permitiria que o visitante visualizasse diferentes etapas do projeto e não 

apenas o trabalho exposto, pois a professora realizou uma série de atividades, envolvendo 

algumas disciplinas curriculares e promoveu atividade com os pais. No entanto, o trabalho 

exposto no museu não expõe esses pormenores, apenas o trabalho físico realizado dentro das 

medidas solicitadas, reduzindo o projeto na exposição. Como justificativa, o serviço educativo 

lhe falou sobre a necessidade de padronizar as apresentações: 

“- Professora, isto está tudo muito bom! Mas temos que ter uma 

apresentação uniforme e temos que passar isso para as fichas!” E eu tive que 

pegar nos portfólios dos meus alunos.  [...] pedir-lhe os ficheiros, o portfólio 

e colei naquele ficheiro. Mas eu fiquei muito, muito triste, porque vou à 

exposição e vejo a maquete, que é muito bem, muito gira, mas, para mim, o 

valor deste trabalho é isso aqui. [...] e isto não está lá (Elsa, professora, 

Apêndice Z). 

Hernández (2000, p. 164-165) explica que o portfólio é uma “modalidade de avaliação 

retirada do campo da arte [...] de maneira que o destinatário [...] possa apreciar os momentos 

mais significativos de seu percurso, ao mesmo tempo que adquirem uma visão global do 

mesmo”. Um portfólio é  

um continente de diferentes tipos de documentos (anotações pessoais, 

experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, 

conexões com outros temas fora da escola, representações visuais, etc) que 

proporciona evidências do conhecimento que foram sendo construídos, as 

estratégias utilizadas para aprender e a disposição de quem o elabora para 

continuar aprendendo (HERNÁNDEZ, 2000, p. 166). 

Uma das professoras relatou que ressaltava em sala de aula para os estudantes que o 

importante era o processo e não o trabalho exposto, por isso, essa já tentou montar uma vitrine 

em que os processos estivessem presentes e não com documentos anexos – cuja vitrine é a 

representada pela Figura 41 e 42, que tratava da temática “brinquedos e brincadeiras”, já 

mencionada anteriormente –, fugindo assim da padronização das fichas exigidas pelo serviço 

educativo. 

o que vale é o processo em si. Eles gostaram muito do resultado, mas já lhes 

disse que o mais importante foi tudo o que nos levou até ali. Mas, claro que 

eles entrarem à Casa da Memória, verem as outras exposições e olharem 

para ela e dizer: “– A nossa é mais bonita, claro!” Porque, para eles, era a 

mais bonita, porque aquilo é deles, e nos identificamos com o que fazemos 

(Carla, professora, Apêndice Y). 

Quando a professora ressalta que “para eles, era a mais bonita, porque aquilo é deles, e 

nos identificamos com o que fazemos”, novamente temos momentos em que as exposições 
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são associadas à afetividade, um dos aspectos organizados e evidenciados por outras 

pesquisas no Estado da Arte como as de Kuhnert (2014), Kim, Park e Lee (2001), Fuser 

(2001), Boone (2008) e Greenwood (2011). 

A educação nos museus necessita questionar de que modo os espaços e os elementos 

escolhidos para as exposições escolares incluem e excluem; de que forma legitimam o que é 

realizado nas escolas e de que maneira ignoram as sugestões e tentativa de participação e 

colaboração dos professores e estudantes nesse processo. É preciso também pensar como a 

educação e mediação nos museus regula e legitima discursos, posicionando-se a frente de um 

currículo oculto, reforçando ou subvertendo uma educação pessoal, ativa e visível dos espaços 

expositivos (MÖRSCH, 2015). 

Nesse sentido, Huerta (2011) alerta que as atividades educativas nos museus, como as 

exposições ou oficinas, são espaços importantes, mas há outros espaços que podem ser 

aproveitados, que são as áreas de trânsito: “as ricas áreas fronteiriças ainda estão sendo 

desperdiçadas: o tempo de viagem, a teia do museu, a interação entre Professores e 

educadores de museus” (HUERTA, 2011, p. 61, tradução nossa)
71

, etapas que também 

integram o processo e que podem ser levadas em consideração. Não é preciso focar apenas na 

exposição – há outros formatos para dar visualidade a algo, distinto do formato de uma 

exposição.  

É preciso repensar os projetos, mas, para tal, é preciso ouvir os professores e 

estudantes desde o início, incluindo, se realizada uma exposição, o processo de planejamento 

e montagem dessa, de maneira que os atores sejam também os protagonistas e possam opinar, 

colaborando. A etapa da montagem da exposição poderia ser integrada como parte do 

processo de aprendizagem nos projetos, pensando também sobre as diferentes possibilidades 

visuais de um trabalho no espaço expositivo, indo ao encontro de pesquisas também 

mapeadas no estado da arte que visualizam nos resultados uma potencialidade das exposições 

como recurso pedagógico, dentre os quais Bugmann (2006); Kim, Park and Lee (2001); 

Boone (2008); Saura (2017); Oliveira, (2013); Braga e Krieck (2012) e Mousinho (2016). 

Há um grupo enorme de pessoas que trabalham nesse projeto, que já existe 

há muitos anos, e é difícil pensar, repensar o objeto final, repensar tudo sem 

considerar os professores como parceiros (Joana, mediadora, Apêndice L). 

 

É interessante que o tema “Montagem de exposições” seja uma matéria para 

reflexão e experimentação. Tem a ver com a melhor leitura das obras e com 
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  los riquísimos espacios fronterizos: el momento del viaje, el webdel museo, la interacción entre docentes y  

     educadores de museos (HUERTA, 2011, p. 61). 
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uma estética própria. Cada acção educativa, eu acho que é para pôr as 

pessoas a pensar (Elvira, professora, Apêndice S). 

O serviço educativo, composto por uma equipe multidisciplinar, tem a colaboração de 

outros profissionais nessa etapa da exposição, mas “raramente inclui, no processo de 

planeamento, o futuro ‘visitante’ (estratégia colaborativa); o museu é visto como um local de 

transmissão de conhecimentos e parte-se do seu postulado científico, para garantir que os seus 

conteúdos sejam ‘verdade’ (BEITES, 2011, p. 21). Da escolha dos elementos expositivos ao 

espaço arquitetônico, o discurso paternalista é traduzido não em palavras, mas por um 

currículo oculto visual (ACASO; NUERE, 2005), no qual, há participação das escolas, mas 

não colaboração (LANDKAMMER, 2012).  

Projetos dessa natureza, que buscam representatividade de um grupo, são espaços 

onde o museu, enquanto instituição, deveria estar aberto a realmente permitir que o público 

fosse o protagonista, aberto às possibilidades e críticas, tendo o resultado como imprevisível, 

provocando questionamentos; no entanto, são propostas que também acabam por ser 

demonstrações de poder, pois é o museu em seu pedestal que convida para essa participação 

(STERNFELD, 2012). 

Samuel, um dos mediadores de Serralves, alerta que, quando esteve à frente do projeto, 

tentou repensar o processo, de modo que a exposição não tivesse como foco os objetos. 

Porém, não obteve sucesso e confessou que a situação acabou por frustrá-lo: 

eu tentei, no ano em que eu estive a coordenar, tentei pensar formas 

diferentes… Não fazer exposição; fazer uma exposição só de processos; 

fazer uma exposição em vários tempos; não encarar a exposição como um 

fim, mas como um meio… Mas isso foi muito difícil, e não consegui escapar 

à estrutura. Não escondo a minha frustração (Apêndice R, p. 414). 

O que se verifica na investigação é que o Projeto Anual com Escolas tem uma longa 

história institucional, tendo sido coordenado por pessoas que adquiriram notoriedade na área. 

Isso gerou medo e insegurança dos responsáveis a frente da coordenação, pois trata-se da 

visibilidade e credibilidade do projeto contruída ao longo de 17 (dezessete) anos, que não 

envolve apenas escolas, mas patrocínios: 

Sinto que a visibilidade que ele tem internamente, neste momento, é aquela 

visibilidade um bocado acomodado, da coisa que acontece há muitos anos 

(Raissa, mediadora, Apêndice I). 

 

Porque, pela minha experiência, nos últimos anos, tem havido situações em 

que os professores sentem que já se está a repetir ou que já se está a fazer a 

mesma coisa, mudamos o tema. Estamos sempre no fundo a produzir objetos 

semelhantes ou as próprias exposições já não são surpreendentes (Joana, 

mediadora, Apêndice L). 
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A motivação era outra, o acolhimento de Serralves era outro, atualmente 

sinto que é... já foi (Fernanda, professora, Apêndice AC) 

No entanto, é esse temor que tem estagnado a maior parte da estrutura do projeto, 

quase inalterado desde sua criação, com sutis mudanças. Isso tem gerado críticas e uma 

desmotivação por parte de membros do serviço educativo e dos professores que participam 

com frequência, pois não há confronto, nem desafios. Conhece-se a estrutura e os professores 

já sabem das etapas seguintes, de modo que alguns apenas se inscrevem e entregam o trabalho 

final, eximindo-se das etapas intermediárias. Essas fragilidades são mencionadas nas 

entrevistas e detetadas de modo informal pelo serviço educativo, pois não há avaliação do 

projeto, nem mudanças significativas em toda a estrutura, desde seu início, de modo a 

minimizar as atuais inquietações e fragilidades. 

Essa nova configuração das exposições, fugindo do tradicional foco no objeto, viria 

também a contemplar as ideias de Mörsch (2015), Camnitzer (2015; 2017), Acaso (2017) e 

Martinho (2006), de que é preciso integrar arte e educação, contemplando os autores dos 

trabalhos em diálogo com o público. Não há modos prontos de como o fazer, são ponderações 

que carecem de experimentos e demandam erros e acertos.  

Uma das primeiras mudanças é que os serviços educativos se permitam estar abertos a 

novas configurações, evitando estruturas prontas e paternalistas – fortemente presentes nos 

museus e escolas –, caminhando em direção a uma pedagogia crítica e considerando os 

processos como mais uma etapa do desenvolvimento de Projetos de Trabalhos, não apenas 

encarrando a exposição como o encerramento. Estar aberto a essas novas configurações 

expográficas permite “conhecer o novo, mas também desconhecer e re-conhecer o velho 

através de novas visitas sem preconceitos” (CAMNITZER, 2017, p. 22, tradução nossa)
72

. 

Uma combinação complexa de fatores a serem levados em consideração nessa 

apresentação ao público, trazendo “uma mudança de perspectiva da curadoria e da produção 

artística rumo à busca de conceitos educacionais que reajam à era atual [...] Mudar 

perspectivas postula mais uma vez a relevância social da arte e do trabalho curatorial, e desta 

forma faz sentido (MÖRSCH, 2011, p. 6, tradução nossa)
73

. Quanto aos elementos 

envolventes e os espaços expositivos em relação ao currículo oculto visual, “talvez fossem os 

menos ocultos, os mais explícitos”, mas basta “apenas uma olhada na programação para 
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  Nos permite no solamente conocer lo nuevo sino des-conocer y re-conocer lo viejo por medio de nuevas  

     visitas desprejuiciadas (CAMNITZER, 2017, p. 22, tradução nossa). 
73

  un cambio de perspectiva del comisariado y en la producción artística hacia una busqueda por conceptos de  

     educación que reaccionan a la época atual, que pongan resistencia, que partan de la necesidad de individuos y  

     colectivos y de esa manera sean emancipadores. (...) El cambio de perspectivas postula una vez más la  

     relevancia social del arte y del trabajo comisarial, y de esa manera les outorga sentido (MÖRSCH,2011, p. 6). 
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verificar quem exibia mais e que tipo de arte era privilegiada” (ACASO, 2009, p. 69, tradução 

nossa)
74

. 

 “Se tivesse que ilustrar o trabalho de um curador, desenharia um iceberg. A exposição 

seria a parte que se vê acima da água, e toda a pesquisa e engajamento que se produz seria o 

que está escondido debaixo da superfície” (KATE FOWLE in CASTILLO, 2014, p. 13); no 

entanto, diante do exposto neste capítulo, mudaria, para:  

“se tivesse que ilustrar o trabalho realizado em uma exposição a partir 

de projetos entre escolas e museus, desenharia um iceberg. A 

exposição seria a parte que se vê acima da água, e todas as relações 

que antecedem a exposição e discursos que a permeiam seria o que 

está escondido debaixo da superfície. Por que não revelar o que está 

submerso?” 

 

14.2 O público nas exposições 

 

Conforme detalhado no capítulo 13, a inauguração das exposições ocorre no final do 

ano letivo e se estende durante todo o verão. No Museu de Serralves, a sala de exposições do 

serviço educativo é aberta à visitação, sem qualquer custo; já na Casa da Memória, o acesso é 

gratuito aos participantes do projeto e seus acompanhantes – exceto aos domingos pela manhã, 

quando a gratuidade é para todos.  

Dentre os motivos que afastam os visitantes e ainda tornam os museus inacessíveis, 

para Bourdieu (1998; 2003), há a questão de habitus, a partir de um complexo de situações 

que o indivíduo vivencia ao longo da vida e internaliza. Em meio a estes constitui-se a 

compreensão aos capitais culturais, acessados e adquiridos principalmente por ambientes 

como as escolas, museus e por incentivo das famílias. Nesse contexto, em uma das pesquisas 

realizadas pelo autor, constatou-se que nem a gratuidade aumentava a frequência aos museus.  

A posse de capital cultural diz respeito à apropriação dos bens simbólicos 

que uma formação social selecionou como dignos de serem desejados e 

possuídos. A cultura dominante ou legítima se institui como tal e sua posse 

pode ser mais ou menos valorizada, dependendo das condições sócias em 

que os agentes estão inseridos. Uma parte do universo cultural é legitimada e 

consagrada como tal, e essa hierarquia, fruto de relações sociais, objetiva-se 

nas coisas (BOURDIEU, 1997, p. 190). 

Já para Pinto (2015b), são cinco fatores que ainda continuam a afastar visitantes nos 

museus, dentre os quais está a falta de sua identificação como espaço de lazer, cobrança de 
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  Y en cuanto a los espacios expositivos, quizá fuesen los menos ocultos, los más explícitos: no había más que  

     echar una ojeada a la programación para comprobar quienes exponían más y qué tipo de arte se privilegiaba  

     (ACASO, 2009, p. 69). 
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bilhetes, dificuldade de acesso físico, imponência dos edifícios e discursos curatoriais de 

difícil entendimento. 

Como a sala de exposições do serviço educativo em que ocorre a exposição do Projeto 

Anual com Escolas é acedida sem necessidade de aquisição de bilhete, não há controle do 

número de visitantes, conforme esclareceu a coordenadora:  

Para a gente é muito difícil controlar se o aluno vem ou quantos alunos 

vieram. Que eles vêm, eles vêm. A gente consegue ter alguma ideia pelo 

livro de visitantes, vários alunos que participaram do projeto escrevem, ali se 

manifestam: - “Ah! Eu vim ver o meu trabalho!” (Denise Pollini, 

coordenadora, Apêndice U). 

Uma das premissas para saber o impacto do projeto e as alterações necessárias, 

conforme mencionado por mediadores e professores no subtítulo anterior, passaria também 

por obter essa estatística, não apenas do número de visitantes, mas da percepção que esses têm 

da exposição, sendo participantes ou não. Isso porque, segundo Pinto (2015b), um dos fatores 

que afasta o público, tornando o museu inacessível, é a dificuldade de compreensão dos 

discursos curatoriais. Uma das pretensões dos projetos, nessa relação escola e museu, seria 

amenizar essas lacunas, trazendo o público escolar e suas famílias ao museu; a longo prazo, o 

objetivo seria a formação de novos públicos e, para tal, a linguagem dos museus deve ser 

compreensível e acessível aos visitantes, de modo que se sintam confortáveis em visitá-lo. 

Apesar do Projeto Anual com Escolas estar vigente desde 2002, as únicas estatísticas e 

informações disponíveis sobre o número de visitantes das exposições escolares e da percepção 

dos participantes dos projetos e de seus visitantes são apenas de relatos informais de membros 

do serviço educativo, que circulam quase que diariamente pelo museu, mas não 

necessariamente na sala de exposições do serviço educativo.  

Eu gostava de saber quantos alunos vêm ver a exposição. Como a entrega do 

objeto final já é muito perto do final do ano letivo, eles já nem voltam ao 

museu para ver a sua própria exposição. Eu acho que isso retira muito 

daquilo que poderia ser, tira muito o orgulho que poderia ser (Ana, 

mediadora, Apêndice K). 

 

Não temos essa expectativa de ter cá toda a gente. É um espaço aberto para 

que tragam as famílias, para sentirem o espaço deles. Sentirem que são bem-

vindos e que têm um lugar no museu (Sónia, mediadora, Apêndice H). 

A coordenadora está ciente de que essa é “uma das direções que queremos aprimorar 

no projeto é essa avaliação de impacto para o aluno. Agora essa avaliação se o aluno vem ou 

não ela é informal, tanto pelos professores como o olhar que a gente tem sobre esse livro de 

visitantes” (Denise Pollini, coordenadora, Apêndice U). 
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A avaliação e a pesquisa em processos artísticos e educativos, a partir de uma 

avaliação externa, permitiria manter um eixo de reflexão ao longo do ano letivo sobre o 

desenvolvimento dos projetos e a participação da escola e do museu nesse processo, 

permitindo ajustes ao longo do processo e alterações em edições futuras. Trata-se de um 

processo de autocrítica, também proposto por Mörsch, para instituições que defendem um 

discurso transformador  

As relações de poder inscritas em seus conteúdos, seus destinatários e seus 

métodos são criticamente examinados, e essa crítica é novamente integrada 

ao trabalho educativo com o público. [...] Os processos educacionais são 

entendidos como um ato recíproco, embora são estruturados por relações de 

poder (MÖRSCH, 2015, p. 42 e 43, tradução nossa)
75

. 

Outro dos fatores, pontuado por Pinto (2015b), é a questão econômica, tanto na 

aquisição do bilhete, como na dificuldade de acesso físico, que por vezes está associada não 

somente à distância, mas aos gastos desse deslocamento. Tal fator é também ressaltado por 

uma das professoras, que considera que os estudantes, mesmo sem acompanhamento da 

escola, acabam visitando a exposição com seus familiares; porém, ressalta que são famílias 

em boa situação econômica e com formação acadêmica, uma das premissas que permite 

também traçar um paralelo com teoria de Bourdieu (1989; 1998; 2003). Para o autor, alunos 

de camadas sociais mais abastadas são privilegiados na aquisição do capital cultural, em 

detrimento de famílias mais humildes, que pelo histórico familiar não tiveram acesso anterior 

à educação, nem a espaços culturais como os museus – já que, além das disposições 

econômicas, fatores como histórico e o hábito familiar são somados nessa equação. 

De uma forma geral, não digo todos, mas a disposição econômica dos alunos 

da escola e os pais têm formação acadêmica; outros não, claro. Mas, de uma 

forma geral, são pais bastante interessados nessas questões, pertinentes e 

interessados nessas questões. Alguns acabam por dizer: “– Acabei por ir na 

exposição com a minha mãe!” Claro que não todos, mas sei que os 

pequeninos do primeiro ano devem de certeza, não digo todos, mas os que 

não foram, devem ter acabado logo por ir, porque os colegas contaram. Mas 

de certeza que devem ter levado as famílias para verem as exposições (Ana, 

professora, Apêndice AA). 

Para Bourdieu (1997, p. 46), ainda, isso não significa que famílias com o mesmo nível 

cultural e acadêmico tenham a mesma disposição e preferências culturais, pois, segundo o 

autor, o processo de aculturação é lento, dado por gerações, especialmente no que diz respeito 

à cultura artística. Separa-se, portanto, “indivíduos aparentemente iguais no que diz respeito à 
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  Esto significa que la educación misma se hace sujeto de deconstrucción y transformación. Se examinan de  

      manera crítica las relaciones de poder inscritas en sus contenidos, sus destinatarios y sus métodos, y esta  

     crítica se vuelve a integrar en el trabajo educativo con los públicos [...] Los procesos educativos se entienden  

     como un acto recíproco, aunque estén estructurados por relaciones de poder (MÖRSCH, 2015, p. 42 -43). 
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situação social e, até mesmo, ao nível escolar. A nobreza cultural possui, igualmente, seus 

redutos”.  

Os participantes do projeto puderam, também, durante o período da exposição do 

“Pergunta ao Tempo”, adentrar gratuitamente a Casa da Memória, levando consigo o número 

de convidados que quisessem, de modo que a visita tenha sido incentivada e estendida aos 

familiares e conhecidos. Para aceder gratuitamente ao museu, a criança que participou do 

projeto apenas se identificava na bilheteria, o que facilitava a contabilização do número de 

visitantes tanto do público em geral, como a identificação de qual escola aquele aluno era 

oriundo e o número de acompanhantes que trazia consigo.  

Mesmo que a visitação ao museu não tenha acontecido junto à escola, ela pode se dar 

a partir da escola através de entrega de convites, divulgação de eventos e palavras de 

incentivo e curiosidade, pois, mesmo que indiretamente, “a primeira experiência de contato 

com os museus da maior parte dos visitantes se dá através da escola e neste sentido a ponte 

entre as instituições se torna uma potente fonte para suprir ao menos uma das barreiras de 

acesso” (BARBOSA, 2011, p. 72).  

Ao pensar não somente no projeto e na exposição, mas nessa relação entre escolas e 

museus e nos impactos para o público além do reduto familiar dos estudantes, para Dujovne, 

o museu tentará ser democratizante, tendo a escola  

como um intermediário quase indispensável, o que pode aproximar novos 

públicos, que muitas vezes são deixados pelos circuitos legais. É um desafio: 

Saberá o museu como pensar nesses públicos, abrindo-se e visualizando a 

escola como uma aliada? (DUJOVNE, 1996, p. 26, tradução nossa)
76

. 

Na Casa da Memória, a iniciativa de gratuidade do ingresso ao museu aos 

participantes e aos convidados levados por estes teve um impacto positivo no número de 

visitantes: 

 Acho que tivemos um balanço muito positivo. Foram quatro meses de 

exibição, da exposição. Ultrapassamos a centena de visitantes só para o 

‘Pergunta ao Tempo’… Para ser um projeto-piloto, acho que foi, que foi 

muito positivo [...] Depois disso, ao longo de todo o tempo de exibição da 

exposição, já estive a analisar também os números, não é (Marta Silva, 

coordenadora, Apêndice Q). 

A gratuidade e a empolgação dos estudantes em trazer os familiares foi sentida logo 

“nos dias seguintes, foi uma loucura, porque os miúdos [...] a virem mostrar a exposição que 
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  si el museo intenta ser uma institución democratizadora tiene a la escuela como uma intermediária casi  

      imprescindible, aquella que le puede acercar públicos nuevos, que demasiado a menudo quedan de los  

      circuitos letrados. Es um desafio fundamental; ¿ sabrá el museo pensar em esos públicos, darse uma política  

      para ellos, abrirse y encontrar em la escuela uma aliada? (DUJOVNE, 1996, p. 26). 
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tinham feito aos pais e aos avós e, às vezes, vinham mais do que uma vez. O orgulho que eles 

sentiam em ter, no espaço do museu, o seu trabalho, não é? (Raul, mediador, Apêndice O). 

Pelos números e as experiências mencionadas pela coordenadora, a gratuidade de 

acesso em um local geralmente pago acabou por dar status aos participantes do projeto, 

incentivando que convidassem outras pessoas para visitarem o museu consigo. Tratou-se de 

uma oportunidade para mostrarem o trabalho, falarem do projeto de que participaram e até 

servirem de guia para o espaço do museu, já que lá estiveram em outros dois momentos 

durante o projeto. Essa etapa ultrapassou o período letivo e a dependência com a escola para 

visitar o espaço, perpassando seus muros. Talvez, se o acesso fosse gratuito a todos, não 

haveria tido essa repercussão, pois a visita era condicionada a um convite e a presença da 

criança no momento da visita. Tudo isso se deu a partir da relação entre escola e museu, o que 

denota que “a existência de uma relação tão brutal entre instrução e frequentes visitas a 

museus basta para demonstrar que apenas a escola pode criar ou desenvolver (conforme o 

caso) a aspiração à cultura” (BOURDIEU, 2010, p. 43, tradução nossa)
77

. 

A coordenadora citou algumas das situações que presenciou durante o verão, 

motivadas pelos estudantes que traziam convidados para verem a exposição: 

Tinha uma miúda que passou aqui para aí três ou quatro vezes ou porque 

vinha com uma amiga que era de Santo Tirso e queria-lhe mostrar o trabalho 

ou porque estava com os primos ou porque não sei quê… A sério, 

espetacular. Olha, uma miúda que veio com a família, não havia de ser a 

família toda, mas eram doze pessoas, entre tios, primos, avós… Nós tivemos 

bebés, de carrinhos de rodas, velhinhos a entrar... Doze pessoas que essa 

miúda trouxe só para vir ver a exposição. Portanto, quer dizer, foi um verão 

cheio destas coisas assim importantes (Marta Silva, coordenadora, Apêndice 

Q). 

Assim como foram enfatizadas as presenças, as ausências também foram sentidas, 

especialmente quando se associa a visita à exposição ao trabalho desenvolvido em sala de 

aula e o envolvimento de professores e estudantes no projeto. Tal momento denota o quanto o 

processo faz e tem diferença na percepção das crianças sobre o museu, da temática abordada e 

até do impacto de familiares como visitantes do espaço museal. 

Percebi, então, que houve duas turmas que não vieram de todo. [...] que não 

foi assim um processo tão afetivo, percebes? [...] Notou-se do início ao fim, 

percebes? Fiquei triste, claro que fiquei, porque as crianças, realmente… O 

interesse das crianças também é muito despertado por nós, mediadores, pelos 

professores, por nós, enquanto técnicos do Serviço Educativo, não é? (Marta 

Silva, coordenadora, Apêndice Q, p. 402) 
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  La existencia de una relación tan brutal entre la instrucción y la frecuentación de los museos basta para  

     demonstrar que sólo la escuela puede crear o desarrollar (según el caso) la aspiración a la cultura  

     (BOURDIEU, 2010, p. 43). 



258 

 

Na avaliação que se realizou com os estudantes, a percepção dos mesmos sobre o 

papel dos museus, seu funcionamento e os trabalhos desenvolvidos pode ser mapeada a partir 

dos discursos e das ações dos professores e do serviço educativo que permearam os projetos, 

conforme pontuado pela coordenadora. Como defende Paulo Freire (1993) na pedagogia 

crítica, nenhuma ação no campo educacional é neutra: ela traz sempre consigo uma carga 

política. 

A compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente 

a claridade política dos educadores com relação a seu projeto. Demanda que 

o educador assuma a política de sua prática. Não basta dizer que a educação 

é um ato político, assim como não basta que o acto político é também 

educativo. É preciso assumir realmente a política da educação (FREIRE, 

1993, p. 46-47). 

Desse modo, abre-se e justifica-se a última parte desta investigação, em que são 

expostas as percepções dos estudantes sobre o projeto e as exposições.  

 

14.3 Os projetos pela voz dos estudantes 

 

Sobre as etapas que permearam o projeto até a exposição, já expus ao longo do texto, 

quando pertinente, alguns resultados da avaliação realizada com os estudantes e a percepção 

destes. No entanto, trago aqui, de forma concentrada (Gráfico 2, página seguinte), as etapas 

que foram mencionadas pelos estudantes participantes como as mais significativas do Projeto 

Pergunta ao Tempo. A intenção de trazer o gráfico é apenas a nível de organização e de 

visualização, pois não são dados exatos, visto que as questões eram abertas e as respostas 

poderiam ser as mais variadas, inclusive desenhadas. Os estudantes também tinham a opção 

de não responderem.  

A maior parte dos estudantes responderam que o momento mais significativo do 

projeto foi quando pesquisaram, visitaram e entrevistaram as pessoas da comunidade, 

conhecendo assim a localidade em que a escola está inserida, onde a maior parte dos 

estudantes moram. O que lhes foi mais significativo foi olhar para seu entorno, com o qual 

estavam acostumados, porém com um outro olhar, de redescoberta. 
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Gráfico 2 – Etapas do projeto elencadas pelos estudantes que participaram do Projeto Pergunta ao 

Tempo como as mais significativas.  

 

 

A menção a essa etapa pelos estudantes permite traçar uma ponte sobre temáticas 

sugeridas como ponto de partida para uma Pedagogia Crítica e de Projetos de Trabalho, que 

defendem que o ensino envolva elementos significativos para os estudantes, ou seja, que 

sejam da convivência deles, de modo que o aluno consiga estabelecer relações com seu 

entorno.   

Em que o aluno estabeleça relações com muitos aspectos de seus 

conhecimentos anteriores, enquanto que, ao próprio tempo, vai integrando 

novos “conhecimentos significativos”, não deixa de ser, sobretudo, um 

marco de reflexão teórica sobre o aprender, reflexão que foi evidenciada em 

várias ocasiões, ao longo do processo de inovação, no qual se manifestou 

que essa atividade de integração dos conhecimentos torna-se difícil de 

organizar didaticamente e exige uma atitude de investigação flexível por 

parte do professorado, para detectar se é compreendida pelos alunos na 

complexa vida cotidiana de sala de aula (HERNÁNDEZ E VENTURA, 

1998, p. 51). 

A temática do patrimônio material e imaterial permite, para H. Alderoqui (1996), que 

o estudante pense e aproprie-se do patrimônio, relacionando-os às tarefas da escola, incluindo 

desde costumes, tradições populares, artesanato, música ou dança, “Esse conhecimento do 

patrimônio nos museus a partir da escola poderia constituir-se como parte do conteúdo escolar” 

(ALDEROQUI, H. 1996, p. 78, tradução nossa)
78

. 

A segunda resposta mais mencionada foi a construção da vitrine, que, de certa forma, 

tem relação com a primeira resposta, pois foram os momentos em que se realizou a atividade 
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  Este conocimiento del patrimônio em los museos desde la escuela podría llevar a que se uma parte  

       constitutiva de los conteniddos escolares (ALDEROQUI, H. 1996, p. 78). 
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na escola, mesmo sem ter a vitrine (que não saiu da Casa da Memória), mas os estudantes se 

referem aos objetos e trabalhos que na escola foram produzidos. A construção da vitrine 

também pode representar a compilação do que pesquisaram, ouviram e realizaram em sala de 

aula e na comunidade. Mesmo que, na análise dos dados, tenha sido detectado que a decisão, 

realização e execução de maior parte das atividades foi realizada pelas professoras e pelo 

serviço educativo, para todos os efeitos, a autoria do trabalho é da turma e é aquela vitrine que 

é apresentada na exposição. 

O evento de inauguração da exposição na Casa da Memória foi a terceira menção dos 

estudantes, momento em que visualizaram a vitrine da turma no museu, encontraram outros 

estudantes e puderam sair do espaço escolar, visitando pela segunda vez o museu durante o 

projeto. O fato de exporem no museu, participarem de um evento de abertura, saírem da 

escola e vivenciarem toda a preparação envolvida – desde a ida ao museu, conhecer crianças 

de outras escolas, o lanche preparado pela família e o ofertado pelo museu – marca as crianças 

e torna a ida ao museu ainda mais interessante, sendo que é uma ação que permite sair da 

rotina. O museu precisa criar estratégias para atrair o público, de modo que, quem não tem o 

hábito de visitá-lo, passe a fazê-lo e a ação educativa apresentada de forma mais descontraída 

e lúdica é a que melhor se adequa às crianças, por isso, a realização do evento de abertura da 

exposição para as crianças, com todos os pormenores envolventes, torna-se atraente, cria 

momentos únicos (COSTA; WAZENKESKI, 2015). 

Na mesma proporção, como quarta e quinta respostas, foram mencionadas a “visita do 

mediador Raul à escola” e a “visita à Casa da Memória”. Estudantes de apenas uma turma 

mencionaram o mediador, o que demonstra que este realizou ou falou algo de especial na 

única visita de assessoria, sendo significativo para os estudantes. Durante o projeto, esse 

mediador pediu afastamento do serviço educativo para a realização de projetos pessoais, tendo 

os alunos ficados sentidos com sua ausência nos encontros seguintes do projeto. 

Provavelmente, a motivação do mediador, que também era autor do Guia de Viagem, refletiu 

nos estudantes, o que rememora os estudos de Kn ppe (2006) e Guimarães e Borucovitch 

(2004), segundo os quais a aprendizagem e motivação dos estudantes é influenciada pela dos 

professores – neste caso, do mediador. 

A “Visita à Casa da Memória”, igualmente citada, foi realizada em dois momentos: 

quando o projeto e o tema foram apresentados à turma e no momento da abertura da 

exposição. Como estes estudantes não especificaram a referência, subentendeu-se que se 

tratava da primeira visita, pois o restante dos alunos especificaram o evento de abertura da 
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exposição quando se referiram à segunda visita. De qualquer modo, uma visita ao museu é 

sempre marcante, pois permite sair do sistema formal de aprendizagem.  

A presença de objectos autênticos, a experiência multissensorial (visual, 

táctil, auditiva) e vivencial proporcionada por estes e pelo próprio ambiente 

em que se inserem, a possibilidade de estabelecer uma relação material com 

a sua tridimensionalidade, a possibilidade de trabalhar, a partir destes 

mesmos objectos as experiências e motivações que os visitantes trazem 

consigo, a ausência de um sistema de aprendizagem e avaliação formal são 

factores que fazem da aprendizagem ocorrida neste espaço uma realidade 

única, complexa e enriquecedora (SILVA, 2007, p. 58). 

As etapas mencionadas pelos estudantes indicam um panorama geral dos projetos, 

embora ainda vago, mas que permite refletir que nem sempre eventos que inicialmente são 

considerados impactantes, como a inauguração da exposição, realmente o são. Tanto que as 

respostas revelam que as atividades consideradas mais marcantes são aquelas que se 

relacionam com o cotidiano dos estudantes, ou seja, as aplicadas dentro da temática e da 

proposição dos projetos e realizadas na escola ou na comunidade.  

A mesma questão de avaliação, direcionada aos estudantes do Colégio O, participantes 

do Projeto Anual com Escola, perguntando qual o momento do projeto havia sido mais 

significativo, foi diferente. A maioria das apenas 23 (vinte e três) crianças encontravam-se 

ainda em processo de alfabetização e optou por desenhar as respostas; aqueles que escreveram 

o fizeram de maneira confusa, de modo que tive que conversar com os mesmos para perceber 

sobre o que estavam se referindo. As respostas também foram organizadas (Gráfico 3), sendo 

que, como as atividades realizadas em sala de aula foram sucintas e direcionadas – detalhadas 

no capítulo 12.1.1 na categoria “Professor como protagonista” –, a resposta predominante foi 

o momento de construção da escola do futuro, no qual as crianças ficaram ao redor da mesa 

enquanto a professora colava as peças, seguida do momento individual, em que cada aluno 

desenhava a escola que imaginava.  
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Gráfico 3 – Etapas do projeto elencadas pelos estudantes que participaram do Projeto Anual com 

Escolas, como as mais significativas. 

 

 

Relembrando que essa turma não visitou Serralves, mas que 02 (dois) alunos 

mencionaram a exposição porque acabaram por ir ao museu vê-la com os pais.  

Outro possível fator para a maioria ter citado o momento da “construção da escola do 

futuro” deve-se ao fato de ter sido a última atividade realizada e, consequentemente, a mais 

recente, visto que o desenho havia sido a primeira atividade realizada no âmbito do projeto e 

que se sucedera meses antes, sendo interrompido o projeto algumas vezes para a realização de 

outras atividades, atendendo a solicitações do colégio.  

Um dos questionamentos que instigou esta investigação se refere ao deslocamento das 

exposições escolares para o museu, o que foi tratado durante todo o texto, ao longo do qual 

mencionei e analisei a realização do projeto, do início à exposição; no entanto, até o momento, 

não foi pertinente no texto mencionar como os estudantes perceberam esse deslocamento de 

seus trabalhos para o museu, e se, no entendimento deles, isso é naturalizado, ocorrendo com 

todos os objetos lá expostos.   

No projeto, tal deslocamento não é enfatizado, mas fica subentendido pelas fichas de 

inventário que acompanhavam o Guia de Viagem – as quais foram explicitadas na Parte III, 

capítulo 9 –, adaptadas da área museológica pelo serviço educativo com o propósito de servir 

de instrumento de apoio ao projeto e que também ficavam presas ao lado das vitrines no 

museu.  

A pretensão do serviço educativo era de que, por meio dessas fichas, os estudantes 

seriam guiados para a seleção de objetos ou manifestações imateriais a partir de critérios 
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técnicos, tornando-se pequenos investigadores do patrimônio – como, por vezes, referiam-se 

às crianças nas escolas. 

Assim como a educação, o patrimônio cultural é o referencial básico para o 

desenvolvimento das ações educativas. Os processos museais gerados ao 

longo dos anos contribuíram de modo efetivo para a ampliação do seu 

conceito, à medida que, para sua aplicação, o patrimônio cultural é 

compreendido como relação do homem com o meio, ou seja, o real na sua 

totalidade: material, imaterial, natural e cultural em suas dimensões de 

tempo e espaço (SANTOS, 2002, p. 312). 

Quando realizada a dinâmica de avaliação com o chapéu – detalhada na parte II –, que 

trata dos instrumentos metodológicos, com o intuito de perceber as percepções dos estudantes, 

os alunos facilmente descreviam a figura, identificando o chapéu, a pessoa e o deslocamento 

de um chapéu igual ou similar para o museu. Quando questionados sobre como objetos 

chegam aos museus para integrarem exposições, os alunos, em geral, ficavam calados, 

pensativos e inseguros para se manifestarem; mesmo assim, obtivemos algumas respostas 

tímidas nas turmas. 

No primeiro momento do grupo focal, os estudantes detinham-se em descrever a 

figura: alguns referiam-se como uma mulher, outros como um homem a usar o chapéu. 

Alguns supuseram tratar-se do mesmo chapéu, outros que seria uma cópia e outros, ainda, que 

não seria o mesmo chapéu que o homem usava, mas igual, visto que se fabricado pela 

indústria, seriam produzidos de forma seriada. Depois desse momento de discussão oral, os 

estudantes responderam ao questionário aberto, escrevendo a resposta individualmente, o que 

permitiu que cada aluno de alguma forma manifestasse o que pensava a respeito, incluindo 

aqueles que não o haviam feito em grupo, permitindo ter mais registros das respostas. 

Dentre as hipóteses, elenquei e separei em categorias o que as crianças mencionaram. 

Essas seguem com uma breve explicação e algumas frases, quando expressas oralmente 

durante o grupo focal. Os nomes não estão identificados, pois era impossível saber o de nome 

de cada aluno nas turmas; já aqueles da avaliação escrita estão devidamente identificados. 

Portanto, dentre as hipóteses elencadas pelos estudantes, um objeto pode ser exposto no 

museu, se tiver: 

 

a) História 

Quando os objetos têm relação com a história da cidade ou do mundo. Nesse momento, 

os estudantes fizeram analogia com outros museus que visitaram. A relação associada também 

é que o museu pode conservar e proteger melhor os objetos, esses de importância histórica, 
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permitindo exibir e contar aos visitantes parte de uma narrativa. Isso condiz com os museus 

de viés históricos ou de uma curadoria que organiza uma exposição com viés cronológico. 

As coisas não vão para o museu sem mais nem menos, só vai quando é uma 

valiosa em valor histórico (Estudante, Daniel, 2018, Escola E). 

 

As coisas importantes do mundo (Estudante, João, 2018, Escola F). 

 

Porque as pessoas merecem ver os objetos, se é importante, o mundo tem de 

conhecer a história dos objetos (Estudante, Carolina, 2018, Escola B). 

 

Vão para os museus porque são importantes e é preciso guardar e a ordem 

conta uma história (Estudante, Gonçalo, 2018, Escola C). 

 

Esses objetos vão parar no museu porque isso é uma riqueza, tradição e tem 

que ser guardado com muito cuidado (Estudante, Leandro, 2018, Escola C). 

 

Para não estragarem, não roubarem (Estudante, não identificado, 2018, 

Escola E). 

 

Para conhecerem a cultura (Estudante, não identificado, 2018, Escola E). 

 

Podem representar o passado de nossa terra (Estudante, não identificado, 

2018, Escola D). 

Essa analogia, para os estudantes, deu-se principalmente porque a Casa da Memória e 

os demais museus citados têm esse cariz histórico, de contar a história sob uma ótica 

cronológica. Outro fator se relaciona às atividades promovidas para a realização dos trabalhos 

durante o projeto, sendo a maioria associada a um resgate histórico, independente da temática 

que a turma trabalharia no projeto.  

Esta ainda é a imagem mais comum dos museus e que permanece tanto para 

professores e estudantes: “um local onde se guarda coisas antigas”. Do mesmo modo, o 

patrimônio cultural é compreendido como algo que se esgota no passado, cabendo às pessoas, 

sujeitos sociais, contemplá-lo, de maneira passiva, sem nenhuma relação com a vida, no 

presente” (SANTOS, 2002, p. 311). 

 

b) Valor monetário 

Alguns objetos devem ser guardados no museu porque são valiosos e porque se trata 

de um ambiente controlado: câmeras, guardas e vitrines a protegerem. A primeira resposta 

exposta abaixo pode dar também o entendimento de valioso no sentido de história, porém, 

como são mencionadas em outras respostas a palavra “caras”, foi aberta uma categoria 

mencionando essa característica como associada aos objetos. 
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Eu acho que as coisas vão para o museu porque eu acho que as pessoas 

tentam encontrar objetos valiosos (Estudante, Mariana, 2018, Escola B). 

 

 Coisas caras (Estudante, não identificado, 2018, Escola D) 

 

c) Pertenceu a alguém importante 

Muitos estudantes responderam que os objetos expostos no museu são de pessoas 

famosas; ou seja, associaram a eventos ou personalidades muitas das peças expostas no museu, 

ficando com a percepção que esse critério é importante para decidir o que pode ir ao museu. 

Eu achei mais importante o que as pessoas especiais usam e vão para ao 

museu (Estudante, Daniel, 2018, Escola D).  

 

Porque são valiosas, de pessoas importantes ou que tenha história; de alguém 

famoso (Estudante, Carolina, 2018, Escola B). 

 

pode ser de alguém que fez algo importante (Estudante, não identificado, 

2018, Escola F) 

 

Foram muito usados por pessoas especiais (Estudante, não identificado, 

2018, Escola D 

Essa associação deu-se, principalmente, porque esses alunos associam a espada de 

D.Afonso Henriques e a taça do clube de futebol Vitória de Guimarães, que são réplicas, 

como se fossem originais. Alguns desses alunos também responderam que já visitaram 

museus de clubes de futebol, associando dessa forma a presença de objetos a pessoas famosas. 

 

d) Sentimental/ pessoal 

Essa categoria foi mais associada ao trabalho realizado durante o projeto, pois foram 

respostas dadas principalmente por crianças que levaram para a escola peças de família, de 

questão afetiva, as quais foram posteriormente expostas nas vitrines dos projetos. 

(...) também têm as coisas de mesmo valor para outras pessoas, para elas 

verem e conhecerem nossas coisas (Estudante, Leonor, 2018, Escola F). 

 

Nós podemos ter uma coisa no museu se for antiga, especial, importante, 

valiosa (Estudante, Clara, 2018, Escola E). 

 

Os filhos levam para os museus ou por cópia (Estudante, Maria, 2018, 

Escola A). 

 

A coisas que fazemos não são especiais porque tem coisas caras, mas sim 

porque somos nós que as fazemos (Estudante, Carolina, 2018, Escola A). 

 

As coisas importantes da vida (Estudante, Matias, 2018, Escola F). 
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e) Investigação 

Assim como na categoria anterior, a associação se deu a partir do trabalho 

desenvolvido em sala de aula com o projeto, no qual os estudantes pesquisaram e 

entrevistaram pessoas da comunidade. 

As coisas vão parar ao museu investigando as coisas importantes para ver se 

o objeto é importante! (Estudante, João, 2018, Escola A);  

 

Coisas valiosas, antigas...eles investigam para ver se é valiosa ou não. 

(Estudante, Vitor, 2018, Escola A) 

 

Nesse mapeamento, evidencia-se mais a relação estabelecida pelos estudantes com 

objetos expostos na Casa da Memória e do trabalho realizado para as vitrines do que com as 

fichas de inventário, pois, juntamente com as questões 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) da 

avaliação – que, respectivamente, eram: quem já foi em um museu ou numa exposição de 

arte? Foram com quem? Quais museus lembram que foram? O que tinha lá? Conseguem 

descrever? Vocês visitaram a Casa da Memória duas vezes durante o projeto, o que lembram? 

O que foi mais marcante? –, foi possível realizar uma correspondência entre as respostas. As 

diferentes correspondências relacionadas pelas crianças dependem muito das ideias, do 

contexto e do entendimento pessoal frente ao museu e seus objetos. “É por isso que a 

categoria ‘museu’, enquanto dispositivo simbólico e urbano [...] não deixa de ser uma 

metáfora operativa cheia de possibilidade” (CAEIRO, 2014, p. 370). 

As categorias aqui organizadas conforme resposta dos estudantes são suposições e 

entendimentos pessoais de como os objetos chegam ao museu. Tecnicamente, os museus, para 

a aquisição e incorporação de um objeto em sua coleção, devem atender a uma lista de 

recomendações, que não foram em momento algumas abordadas com os estudantes, 

justificadas pela complexidade do tema e da idade das crianças. O documento que ainda 

orienta os museus é datado de 1970, publicado pela ICOM, e denominado Ethics of 

Acquisitions, em que: 

4. O significado do objeto (cultural ou científico) irá depender da sua 

documentação completa. Como princípio, nenhuma aquisição deveria ser 

efetuada sem esta documentação total, com a possível exceção de certos 

objetos [...] cuja documentação essencial poderá ser obtida através de 

pesquisa sistemática após a aquisição (ICOM, 2005, tradução nossa)
79

. 

                                                 
79

  The significance of the object (cultural and scientific) will depend upon its being fully documented. As a  

      matter of principle no acquisition should be made without this full documentation, with the possible  

      exception of certain objects [...] when the essential documentation relative to the latter may be obtained by  

      systematic research after acquisition (ICOM, 2005).  
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Nenhum questionamento ou atividade direcionada para os estudantes refletirem sobre 

como os objetos vão parar nos museus havia sido realizado durante o projeto, ficando 

subentendido a partir das atividades propostas e discursos o que cada estudante captaria desse 

projeto.  

O momento de avaliação proporcionado por esta investigação, segundo a 

coordenadora do serviço educativo da Casa da Memória, permitiu que houvesse um momento 

de fechamento para o projeto, de questionamento e reflexão, considerado importante para os 

estudantes, professores e também para o serviço educativo; pois permitiu que alguns conceitos 

que até o momento nem haviam sido mencionados, fossem esclarecidos. 

o caminho do conhecimento implica busca e aprofundamento da relação que 

seja possível estabelecer em torno de um tema, relações, tanto 

procedimentais como disciplinares, mas também do desenvolvimento de 

capacidade de propor-se problemas, de aprender a utilizar fontes de 

informações contrapostas ou complementares, e saber que todo ponto de 

chegada constitui em si um novo ponto de partida (HERNÁNDEZ; 

VENTURA, 1998, p. 48). 

A mesma dinâmica foi realizada também com a turma do Projeto Anual com escolas, 

no Colégio O. No entanto, rememoro que são crianças do 1º ano, que ainda não conseguem 

definir um museu. Mesmo que durante o trabalho a professora enfatizasse que o trabalho seria 

exposto em Serralves, os estudantes não conseguiam associar esse local a um museu ou outro 

em que haviam estado. Mesmo assim, em uma tentativa, foi realizada a discussão do grupo 

focal. Em um primeiro momento, os alunos descreveram a figura e, quando questionados 

sobre como o mesmo chapéu poderia ser selecionado para ser exposto no museu, para saber se 

associavam ou sabiam como as coisas lá chegavam, os alunos não conseguiam entender, pois 

era demasiado abstrato para eles aquela hipótese. Mesmo assim, alguns deram algumas pistas 

como: realizado por um artista, a partir da imaginação, um invento. 

Os alunos estavam com dificuldades para entender e a professora deu um 

exemplo com a térmica. A professora puxou a mesa de um aluno, colocou a 

térmica no centro. Falou que no museu não podemos tocar na peça e 

geralmente tem uma etiqueta com autor, nome da peça e pediu o que eles 

achavam disso, o que pensam... 

- Imaginar! (aluno 1) 

- O artista que fez isso? (aluno 2) 

- Ele inventou! (Bernardo) 

- A razão! O porquê? (Prof. Fernanda) 

- Foi o autor que construiu e pensou!  

(Extraído das Notas de Campo. Porto, 06 de junho de 2018. Local: Colégio 

O) 

Para Duarte (1993, p. 9), “A relação Museu - Escola deve começar na infância. A 

educação pela Arte deve fazer parte da formação integral de um aluno: ela desenvolve a sua 
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sensibilidade e desperta-o para tudo o que o rodeia, diversificando a sua cultura e aguçando a 

sua capacidade criativa”. 

As avaliações e discussões realizadas nas turmas, a partir do grupo focal e do 

questionário aberto, permitiram que reflexões fossem realizadas, bem como a participação nos 

projetos propostos pelos museus pode trazer temas e discussões habitualmente que não 

permeiam as aulas, especialmente na área de educação artística, quando essas são 

habitualmente reduzidas a um gueto disciplinar, tendo como foco as habilidades manuais. A 

criança pode ser estimulada a pensar em categorias diferentes de arte, saindo dos habituais 

trabalhos manuais, que predomina ainda no ensino da arte, o que viria ao encontro da 

realização de projetos, em que os trabalhos por si produzidos percorrem o caminho até o 

museu, utilizando nesse processo habilidades mentais e emocionais. Muitas vezes, são 

resultantes trabalhos, a partir de instruções dos professores, chamados de arte ou artísticos, 

sem que o professor e o aluno saibam verdadeiramente o que estão produzindo ou a menor 

concepção do que seria arte (CAMINIZTER, 2017). 

Nesse percurso, a criança deve entender que não é um trajeto habitual seu trabalho ser 

exposto no museu, mas, em consonância com a alquimia curricular (POPKEWITZ, 2010), 

compreender de forma simplificada o que é um museu e diferentes categorias de arte, bem 

como os processos e elementos que envolvem uma exposição. 

Essa relação entre escolas e museus pode servir para abordar, a partir de diferentes 

estratégias pedagógicas, a criança e a relação a ser construída com esse espaço, explorando 

diferentes temáticas e questionamentos que a permeiam. “As crianças se beneficiam do museu 

com estímulos que os surpreendem, que os aproximam de objetos, idéias e valores e que 

propõem formas de pesquisa e brincadeira, lançando as bases de uma "museofilia" 

(PINUS,1996, p. 64, tradução nossa)
80

. 

Alderoqui (1996) também transpõe esses conceitos de alquimia curricular para o 

museu e defende que a transposição didática não significa perda de rigor científico, tal como 

que há um conjunto de elementos, parte do currículo oculto, que precisam ser pensados: 

Em qualquer caso, se o conhecimento é simplificado, ao escrever um slogan 

ou explicação em um museu, isso é feito para que seja entendido, mesmo 

que temporariamente, e de forma alguma seja sinônimo de perda de rigor 

(ALDEROQUI, S. 1996, p. 32, tradução nossa)
 81

. 

                                                 
80

  Los niños se benefician em el museo com estímulos que loss asombran, que los acercan a objetos, ideas y  

     valores y que les proponem caminhos de investigación y juego, sentando las bases de una “museofilia”  

     (PINUS, 1996, p. 64). 
81

  El concepto de trasnposición didáctica, acuñado por especialistas franceses para la didáctica de la matemática,  

     da cuenta de las transformaciones por las que passa um objeto de concocimiento cuando se transforma de  
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Caminizter propõe uma atividade didática, diferente das fichas utilizadas pela Casa da 

Memória, de modo que a criança perceba com questionamentos, de forma quase autônoma, 

numa perspectiva que iria ao encontro dos Projetos de trabalho e de uma pedagogia crítica, os 

caminhos percorridos por um objeto para uma exposição: 

Proponha à criança que ele divida seu universo em coisas que são arte e 

coisas que não estão de acordo com uma definição adequada e arbitrária. 

Isso evita a categorização em termos de uma escala de valores culturais pré-

fabricados e incompreendidos, e a criança pode tomar decisões taxonômicas 

pessoais. Com esse critério, o aluno pode encontrar e / ou produzir um 

campo definido como arte de acordo com seu próprio cânone. O próximo 

passo, então, é apresentar o que se encaixa nessa categoria. A ideia, neste 

ponto, é fazer com que o espectador aceite a classificação e seja convencido 

de seu mérito e importância. Ou seja, o aluno tem que criar a museografia e 

os elementos que designam o escolhido como artístico e, portanto, lidar com 

a mídia que serve para esses fins. A moldura, o pedestal e o museu são todos 

meios de comunicação que designam e codificam a taxonomia artística. Mais 

importante é que através deste caminho o aluno está equipado para observar 

conscientemente o cânon que é transmitido de uma maneira institucional e 

que pode ser comparado e questionado a partir do próprio cânone. É com 

essa base autodidata que a exploração artística e a fabricação de objetos 

expressivos podem começar a cumprir sua verdadeira razão de ser 

(CAMINIZTER, 2017, p. 20, tradução nossa)
82

. 

Tentar definir arte, seus contornos e limitações é de uma complexidade imensa, tanto 

que Camnitzer (2015) a compara com outra palavra tão complexa; por isso, as vezes o 

questionamento, a reflexão e a discussão valem mais que uma resposta pronta e exata.  

O problema apresentado pela palavra arte no sentido mais amplo é muito 

semelhante ao apresentado pela palavra Deus. É muito mais fácil explicar o 

que as coisas não são do que dar uma definição satisfatória e não 

controversa. E então ambas as palavras têm em comum que elas são usadas 

como desculpa para superstição e fetichismo, por um lado, ou para gerar 

                                                                                                                                                         
     saber disciplinar em saber a ser enseñado. Em todo caso, si se simplifica el conocimiento, cuando se escribe  

     uma consigna o explicación em um museo se lo hace para que éste sea compendido, aunque sea  

     provisoriamente, y de ningún modo es sinónimo de perdida de rigurosidad (ALDEROQUI, S. 1996, p. 32). 
82

  Proponerle al niño que divida su universo en cosas que son arte y cosas que no lo son de acuerdo a una  

     definición propia y arbitraria. Con ello se evita categorizar en términos de una escala de valores culturales  

     prefabri- cados y no entendidos, y el niño puede tomar decisiones taxonómicas personales. Con este criterio el  

     educando puede encontrar y/o producir un campo definido como arte de acuerdo a su propio canon. El paso  

     siguiente, en- tonces, es presentar lo que cabe en esa categoría. La idea en este punto es lograr que el  

     espectador acepte la clasifi- cación y se convenza de su mérito e importancia. Es decir, el educando tiene que  

     crear la museografía y los elemen- tos que designan lo elegido como artístico y, por lo tanto, tratar con los  

     medios de comunicación que sirven para estos efectos. El marco, el pedestal y el museo son todos medios de  

     comunicación que designan y codifican la taxo- nomía artística. Más importante es que por este camino se  

     equipa al educando para que observe conscientemente el canon que se le imparte de manera institucional y  

     que lo pueda comparar y cuestionar desde el canon propio. Es con esta base autodidacta que la exploración  

     artística y la fabricación de objetos expresivos pueden comenzar a cumplir con su verdadera razón de ser  

     (CAMINIZTER, 2017, p. 21). 
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processos interessantes com o propósito de organizar o universo do outro 

(CAMNITZER, 2015, site)
83

. 

S. Alderoqui (1996, p. 39, tradução nossa)
84

 sintetiza bem esse capítulo quando afirma 

que “o visitante é o que materializa as propostas, sendo seus interesses e possibilidades os que 

marcam as condições e os limites de efetividade de uma exposição”. 

  

                                                 
83

  El problema que presenta la palabra arte en el sentido más amplio es muy parecido al que presenta la palabra  

     Dios. Es mucho más fácil explicar qué cosas no es, que dar una definición satisfactoria y no polémica. Y  

     luego ambas palabras tienen en común que son utilizadas como una excusa para la superstición y el  

     fetichismo por un lado, o para generar procesos interesantes con el propósito de organizar el universo por otro  

     (CAMNITZER, 2015, site).  
84

  El visitante es el que materializa las propuestas, siendo sus interesses y posibilidades los que marcan las  

     condiciones y los limites de efectividad de uma exhibición (ALDEROQUI, S. 1996, p. 39). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O deslocamento para a realização do doutoramento em Portugal permitiu expandir 

experiências em aspectos culturais, pessoais e profissionais. Como a investigação aconteceu a 

partir de imersão no contexto da pesquisa, foi também possível conhecer a estrutura e o 

funcionamento de serviços educativos dos museus e do interior das escolas, ampliando a 

percepção sobre o ensino nesse país – e também sobre meu país de origem, pois são inegáveis 

as comparações.  

Pesquisar e escrever sobre as exposições escolares no Brasil e em Portugal – países 

que, apesar de distantes geograficamente, têm uma história que se cruza – permitiu não só 

compreender como, por vezes, as mesmas teorias vão se desdobrando em outras, como são 

absorvidas e postas em prática em diferentes locais. Atualmente, no que se refere à educação 

artística no ensino formal, temos dois países completamente diferentes em termos de currículo 

e formação de professores, mas que mantêm algumas práticas comuns.  Isso volta a uma 

questão que é repetida inúmeras vezes em contextos de discussão do campo educacional: os 

anos passam, a tecnologia avança, os países podem ser diferentes; mas a escola permanece 

intacta em muitos aspectos. Assim, constatei que o ensino na contemporaneidade nada mais é 

que uma mistura de fatos e teorias não lineares, que acabaram por influenciar as práticas 

educacionais no interior das escolas, as quais, por sua vez, são geralmente reproduzidas sem 

que saibamos sua origem e as razões pelas quais foram adotadas. Dentre essas práticas estão 

as exposições escolares.  

Esse deslocamento permitiu também expandir o reduto teórico que me acompanhava 

desde a licenciatura. Inicialmente, a pretensão era de que as discussões e a coleta de dados 

fossem realizadas a partir do contexto escolar, local com que, profissionalmente, tenho 

afinidade. Porém, a investigação acabou por tomar outros rumos e foi preciso adentrar no 

campo museal e de atuação dos serviços educativos, tendo por fim, como foco, o campo 

educativo que surge na relação entre as duas instituições.  

O projeto de pesquisa previa a realização da pesquisa com o Projeto Anual com 

Escolas, do Museu de Serralves. Tal opção deu-se pelo seu histórico, já que, durante o 

momento que precedeu a investigação, o projeto era realizado ininterruptamente há mais de 

15 (quinze) anos, tendo a Fundação uma coleção de livros publicados sobre o projeto 

direcionada a profissionais da educação. Outro fator considerado foi a realização de pesquisas 



272 

 

por outros investigadores, nas quais se verificou que a exposição escolar no museu era 

vagamente mencionada nos resultados, sendo priorizadas outras problemáticas.  

A inexistência de um retorno dos contatos efetuados – e, posteriormente, a demora de 

autorização da instituição para a realização da pesquisa – acabou por atrasar a data prevista 

para o início da coleta de dados em quase um ano letivo, pois essa precisava coincidir com o 

início dos projetos, que acontece apenas uma vez no ano. Diante dos fatos, o planejamento 

inicial foi alterado e o campo foco da investigação ampliado para outras instituições, de modo 

que no início do ano letivo seguinte já tivéssemos todas as tratativas necessárias. Essa 

situação gerou incertezas e ansiedade, mas se tornou um ganho na investigação, pois permitiu 

que discutíssemos as exposições a partir de instituições com características totalmente 

diferentes. O processo de investigação e de formação de um pesquisador também envolve 

aprender a lidar e contornar os percalços da pesquisa.   

Ter visitado inicialmente as exposições e adentrado na coleta de campo na edição 

seguinte acabou por tornar-se positivo, pois permitiu primeiramente conhecer e analisar as 

exposições sob a ótica do público, tomando nota das primeiras impressões dos projetos a 

partir das informações expostas e, posteriormente, vivenciar o desenvolvimento em seus 

pormenores, visualizando se era realmente apresentado o que havia sido o projeto realizado 

entre escolas e serviço educativo. 

Quanto ao campo investigativo, nas turmas de 1º ciclo, ainda predomina a perspectiva 

de uma educação artística de apoio para outras disciplinas, especialmente em atividades de 

ilustração e pintura, seguindo também temáticas de datas festivas ou como descanso entre as 

atividades. Em uma das turmas acompanhadas, a sequência prevista pela professora para a 

realização das atividades do projeto, que tinha um horário semanal previsto, foi interrompida 

várias vezes para que os estudantes fizessem presentes para o dia dos pais, da páscoa e dia das 

mães. Em outras duas turmas, enquanto a professora e o serviço educativo conversavam sobre 

os projetos, também foram entregues desenhos para os alunos colorirem, de maneira que se 

ocupassem enquanto os adultos realizavam as tratativas referente ao projeto. Tais ações 

reforçam que a educação artística está à margem dos demais conteúdos, servindo para 

momentos de ocupação e descontração, e sem permitir que os estudantes participem de 

decisões referentes ao projeto.  

Nas etapas de desenvolvimento dos projetos, nas turmas em que os professores 

titulares eram especialistas, o tema transitou mais entre as disciplinas, tendendo para a 

realização de Projetos de Trabalho. Talvez, a presença de especialistas para ministrar a área 
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de educação artística no 1º ciclo seja um dos caminhos a curto prazo para que a educação 

artística se torne mais presente e significativa nessa etapa de ensino.  

Diante da fragilidade da educação artística no 1°ciclo e da ausência de cursos de 

formação profissional continuada que realmente interessem aos professores e atendam suas 

necessidades, alguns professores, conforme verifiquei em entrevistas, têm se amparado nos 

serviços educativos como espaços de formação. Estes produzem material, propõem temáticas 

pertinentes a serem discutidas em sala de aula e proporcionam momentos de encontro entre 

seus pares. Assim, fazem com que os professores fiquem instigados a aderirem aos projetos.  

Há discrepâncias também quanto à adesão dos professores nos projetos propostos: 

enquanto na Casa da Memória a maioria dos professores generalistas acabam por participar à 

revelia, por pressão de instâncias superiores, em Serralves, os professores, em sua maioria 

com formação na área artística, aderem como um incentivo para atuarem em sala de aula, 

buscando formação a partir das temáticas propostas. Os serviços educativos ainda não estão 

cientes da responsabilidade que lhes é depositada. De modo a atender os anseios e 

expectativas dos docentes, o museu precisa adequar sua linguagem, não mais se portando 

como uma instituição proeminente, que autoriza a participação das escolas e determina as 

etapas do projeto, mas como parceira das escolas, em uma relação colaborativa. Cada 

instituição tem suas funções e objetivos, e, por isso, são insubstituíveis e complementares. 

Diante desta investigação, identificamos que o primeiro passo o primeiro passo para essa 

aproximação seria a criação de um canal de diálogo entre as instituições, que poderia ser 

incorporado na equipe multidisciplinar do serviço educativo. O mais adequado seria que se 

tratasse de alguém da área educacional que estivesse a par do currículo, dos conteúdos a 

serem contemplados, bem como das dificuldades e limitações das escolas; seria uma espécie 

de consultor para o serviço educativo, ou seja, alguém que os professores considerassem 

como parceiro, que compreendesse suas aflições e que eles se sentissem confortáveis em 

procurar, trocar ideias, discutir e conversar, estando também disponível para deslocar-se às 

escolas.  

Na Casa da Memória, há uma professora a frente do projeto, com experiência em 

docência na rede pública de ensino, que se dispõe a ir às escolas. No entanto, ela também era 

responsável por planejar, gerir – e, em alguns casos, executar – todas as atividades do serviço 

educativo naquele espaço e ainda atender as 14 (quatorze) escolas participantes do Projeto 

Pergunta ao Tempo. A disponibilidade de um profissional exclusivo para esse fim também 

demanda mais recursos financeiros e humanos para os serviços educativos. 
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A estagnação do projeto em Serralves, ao longo das edições, também tem desmotivado 

e afastado alguns professores, além da exclusão da área de projetos do currículo, que afetou a 

procura das escolas por atividades e adesões a projetos do museu. A Casa da Memória, como 

inicia recentemente suas atividades, também deve ficar atenta às mudanças, com disposição 

para ouvir mais os professores e estudantes no percurso, de modo que as próximas edições 

não sejam apenas repetições das já realizadas. 

Pelo resgate histórico, verificou-se que o método de Cizek tinha algumas 

características que ecoam na contemporaneidade. A primeira é que as exposições de trabalhos 

dos estudantes seriam utilizadas como meio para que os professores mostrassem aos pais o 

trabalho de seus filhos; as exposições agora realizadas no museu servem para dar visibilidade 

ao público do trabalho realizado pelo serviço educativo junto às escolas. A segunda é que o 

serviço educativo – direciono-me aqui especialmente a Serralves –, ao expor todos os 

trabalhos que recebe, exime-se de qualquer processo de seleção, também tendendo a aderir a 

ideia da menor interferência possível dos adultos na criação dos trabalhos pelas crianças, 

evitando julgamentos de valor que possa desmotivá-los, mas deixando que as escolas 

gerenciem esse aspecto. Ainda, apesar de Cizek defender a menor interferência adulta na 

produção da criança, este determinava padrões para a produção delas e mantinha esse 

processo em um ambiente controlado, fazendo que elas seguissem um padrão – orientando 

como o papel deveria ser preenchido, enfatizando que as cores não deveriam ser pintadas 

sobre outras cores, entre outros pormenores; assim como Cizek determinava padrões para a 

produção, hoje, os serviços educativos também o fazem, dando diretrizes iniciais para a 

realização e exposição dos trabalhos. 

Outro aspecto relevante dessa incursão histórica é que as exposições escolares em 

Portugal eram quase que ritualisticamente realizadas ao final dos anos letivos, o que se repete 

com as exposições dos projetos escolares. Por que não realiza-las em outro momento, quando 

não se acumulam as atividades e exames? A diferença é que, antes, cada turma participava do 

planejamento estético da exposição, quando essas eram realizadas nas escolas, sendo hoje os 

estudantes excluídos dessa etapa. 

Ainda pensando na relação entre passado e presente, para Vasconcelos (1925), as 

exposições em Portugal eram resultado da manipulação de um processo e não condiziam com 

a realidade vivenciada no interior da escola. Após expor nesta investigação como se 

desenvolvem e são selecionados os trabalhos, bem como organizadas as exposições, concluo 

que o detectado por Vasconcelos permanece; e, também, a proposta do autor para minimizar a 

problemática, que se mostra pertinente para a atualidade. Este propunha que a exposição fosse 
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um espaço de aprendizagem. Outro autor, Almeida (1966), também propunha que, na 

impossibilidade de expor todos os trabalhos, dever-se-iam buscar critérios de seleção, 

construídos entre os envolvidos e não determinados por uma das partes. Isso também seria 

pertinente na realização dos projetos acompanhados, nos quais se averiguou que os trabalhos 

são selecionados por professores e pelo serviço educativo. 

Em uma revisão bibliográfica acerca do tema, constatei que os estudantes relacionam 

as exposições ao sentimento de satisfação e criam laços afetivos com os trabalhos que 

produzem. Na presente investigação, mesmo que os estudantes não tenham efetivamente 

realizado os trabalhos, mas por terem de alguma forma se envolvido – seja levando objetos, 

auxiliando na pintura do trabalho ou em etapas anteriores à construção –, o discurso que 

permeia as etapas é dos adultos se referindo ao trabalho como se de fato produzido pelas 

crianças, numa espécie de convencimento de que realmente elas o realizaram. Para tal, são 

realizados elogios, de modo que internalizassem que efetivamente o fizeram. A autoria do 

trabalho também faz referência à turma e os alunos acabam criando vínculos afetivos com os 

trabalhos, olhando de forma especial para o que foi exposto no museu.  

As exposições resultantes dos projetos que acompanhei, atualmente, não têm o caráter 

de premiação, competição ou arrecadação de donativos, como outrora. No entanto, é a 

participação das escolas nos projetos que inflam os números das instituições museais, o que 

justifica a captação de patrocínio e de parcerias, bem como a submissão de novos projetos e 

financiamentos. Em Serralves, escolas e turmas inscritas no projeto são contabilizadas mesmo 

que estas não realizem nenhuma das oficinas ou visitem o museu durante ou após a realização 

do projeto.  

A preocupação e a execução da expografia, de maneira que a exposição escolar não 

destoasse tanto das demais exposições do museu, foi unilateral pelo serviço educativo e até 

por uma empresa especializada. No discurso de membros do serviço educativo, aparecem em 

ambos a palavra “dignificar”, o que chama atenção – como se os trabalhos realizados pelas 

escolas, se não apresentados dentro de uma expectativa e de uma organização no museu, não 

fossem dignos de lá estarem, ao passo que terem migrado da escola para o museu elevou os 

trabalhos a outro patamar. Projetos que propunham um discurso transformador e 

desconstrutivo (MÖRSCH, 2009; 2016b) acabaram por se revelar reprodutivos, confirmando 

o local de poder exercido pelo museu. Como pontua Landkammer (2015), nos projetos desta 

investigação, há participação e não colaboração entre as instituições e participantes, entre as 

quais se notam diálogos verticais.  
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É preciso, diante desse contexto, que o processo realmente seja levado em 

consideração em detrimento do trabalho final; que alunos e professores sejam integrados 

nesse processo e assim entendam a função do museu e dos profissionais que lá atuam. 

Vislumbra-se, assim, a etapa das exposições como uma continuação do processo de ensino e 

aprendizagem, como constatado no estado da arte – as exposições como estratégia pedagógica. 

Embora exista um discurso sobre a importância do processo, é preciso dar também a ele 

visibilidade na exposição. A participação de alunos e professores no planejamento e execução 

das exposições talvez não seja de fato viável pela quantidade de participantes; no entanto, 

realizar pequenas simulações no interior das escolas já auxiliaria a compreensão desses 

processos e início de outras possibilidades. 

O que chamou atenção, também, foi o surgimento de uma empresa que se especializou 

em expografia escolar. As exposições escolares não se enquadram nem nos parâmetros 

museológicos, nem se parecem com as exposições realizadas no interior das escolas, pois os 

materiais expositivos ainda são inferiores aos utilizados em outros espaços do museu, mas 

superiores, diferentes e envolventes das exposições realizadas no interior das escolas. Por ora, 

diria que essas se encontram em um limbo, ou em uma categoria própria de exposição, que 

ainda precisa ser estudada e detalhada. 

Em Guimarães e em Serralves, todos os trabalhos resultantes do projeto expostos no 

museu são de natureza escolar, pois todos foram realizados sob as condições sinalizadas na 

parte I desta investigação: obrigatoriedade, currículo, materiais, técnicas, tema, orientador, 

tempo e avaliação. Alguns trabalhos, por serem executados pelos estudantes – como as 

maquetes –, aparentam de forma mais explícita que têm natureza escolar do que as vitrines 

que expõem objetos e se aproximam visualmente do que compõe o acervo permanente da 

Casa da Memória. Mesmo os trabalhos que foram realizados pelos professores ou pelo serviço 

educativo, conforme estratégias descritas nas categorias de seleções, são de natureza escolar e 

se mostram visualmente diferentes de qualquer outro trabalho realizado por um artista, além 

de terem sido realizadas num ambiente educativo.  

Para Cizek (MACDONALD, 1970), a escola nada tem a ver com a formação de 

artistas e nem deve sufocar a capacidade criadora da criança; a etapa de elaboração de um 

trabalho deve ser de exploração dos materiais e de questionamentos. No entanto, fica evidente, 

ao longo do processo em questão, uma preocupação com o resultado estético dos trabalhos, de 

modo que professores os executem e os “ajeitem”, sempre tentando enquadrá-los em um 

parâmetro de gosto estético dos adultos – afinal, serão o público principal das exposições. É 

preciso deixar que as crianças exponham o que realmente lhe parecem bem, elas ainda estão 
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em formação e não precisam seguir padrões de gosto dos adultos, as crianças são mais abertas 

as possibilidades. 

Há imensas possibilidades que podem surgir a partir da relação escola e museu e dos 

projetos propostos. As instituições aqui mencionadas precisam afastar-se de seus próprios 

locais, distanciar-se para visualizar e refletir sobre o espaço que ocupam e o que efetivamente 

realizam. Há um temor dentro das instituições em relação a investigações, quando elas 

deveriam estar mais abertas, realizando uma análise e discussão interna desses resultados para 

alterarem programas educativos e embasarem solicitações de recursos. Para Mörsch (2015), é 

importante que se faça uma avaliação crítica desse processo, questionando suas práticas e 

discursos: 

Isso significa que a própria educação se torna objeto de desconstrução e 

transformação. As relações de poder inscritas em seus conteúdos, seus 

destinatários e seus métodos são criticamente examinados, e essa crítica é 

novamente integrada ao trabalho educativo com o público. [...] Os processos 

educacionais são entendidos como um ato recíproco, embora são 

estruturados por relações de poder (MÖRSCH, 2015, p. 42-43). 

Diante de tudo o que foi exposto nesta investigação, ainda há lacunas e considerações 

a serem realizadas. Para que essa última parte não fosse uma enxurrada de percepções, 

observações e sugestões, optei por tentar realizar uma avaliação da investigação, a partir de 

dados obtidos na investigação, tendo como foco o que visualizo na relação entre museus e 

escolas e na proposição de projetos como os investigados, pontuando: o que considero como 

pontos fortes e de vantagem, que poderiam ser ressaltados; aqueles que considero como 

fragilidades que acabam por ameaçar a visibilidade e crescimento dos projetos e da atuação 

dos serviços educativos; e por último, o que poderia emergir como oportunidade a partir do 

formato em que estes se encontram. 

 

Pontos fortes/ vantagens 

 Expor no museu é motivador, tanto para professores como para as crianças, pois 

trata-se de um espaço reconhecido socialmente e diferente daquele em que 

habitualmente se realizam exposições escolares; 

 A proposição de projetos em parcerias com escolas, com instituições como 

Serralves e Casa da Memória, partem com vantagem perante às demais instituições 

pela credibilidade destas na comunidade. 

 

Fragilidades 
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 A sobrecarga de trabalho dos professores, pois cada vez mais há metas a serem 

cumpridas. Somado a isso, o fato de a participação nos projetos não ser creditada 

como formação acaba por afastá-los dos projetos, pois se o aderem, precisam 

também procurar outros momentos de formação, como exigido pela carreira, o que 

reduz o tempo livre disponível para usufruírem de lazer; 

 Ausência de momentos de avaliação durante o projeto, de modo que as instituições 

não dialogam e não repensam conjuntamente a trajetória; 

 A obrigatoriedade da participação de um docente por agrupamento e a limitação 

por alunos do 4º ano no Projeto Pergunta ao Tempo, além da adesão apenas de 

escolas públicas; isso limita a participação a um reduto nem sempre interessado em 

fazê-lo; 

 número elevado de participantes inscritos nos projetos torna o processo impessoal, 

sendo difícil acompanhar as etapas de desenvolvimento. Ganha-se em números, 

mas perde-se em qualidade; 

 Carência de recursos nas escolas para oferecer transportes, de modo que os 

participantes possam visitar o museu. Há, ainda, cobrança das oficinas, visitas e de 

ingresso para visitar o Museu de Serralves; 

 Presença recorrente na exposição final de trabalhos de turmas que efetivamente 

não participaram dos projetos; 

 Realização das exposições no final do ano letivo coincidem com outras 

responsabilidades e eventos que se acumulam nessa época, sobrecarregando os 

professores e dificultando que estes visitem as exposições com a turma; 

 

Oportunidades 

 Presença de profissional com experiência na área educacional, que oriente e 

assessore os serviços educativos e a oferta de cursos de capacitação na área 

educacional, de modo que possam apoiar, dialogar e sanar dúvidas das escolas;  

 Oferecimento de momentos de formação, esclarecendo aos profissionais do serviço 

educativo e das escolas as intenções no campo educacional da proposição de 

Projetos de Trabalho;   
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 Integração de profissionais de outros setores do museu nos projetos do serviço 

educativo, de modo que conhecimentos educacionais e artísticos sejam integrados, 

apoiando-se em torno de um objetivo; 

 Disponibilidade de mais momentos de formação e de encontros entre os 

profissionais da educação pelo serviço educativo, abarcando além dos inscritos nos 

projetos, outros profissionais da área educacional, tendo ou não os temas relação 

direta com os projetos, promovendo, assim, uma aproximação com as escolas;  

 Exposições ou eventos organizados pelo serviço educativo são oportunidades de 

divulgar os trabalhos realizados pelo museu que, por vezes, ficam invisíveis. 

Aproveitar o contato com os participantes dos projetos para promover e 

movimentar outras atividades no museu; 

 Atração de mais visitantes para os museus, a partir de familiares das crianças 

participantes destes projetos. Para tal, a gratuidade e ênfase no convite seria uma 

proposição inicial; 

 Incentivo e organização de exposições no interior das escolas antes que os 

trabalhos sejam expostos no museu, de modo que projetos ganhem visibilidade nas 

comunidades, sendo também um momento de divulgação do museu; 

 

Ressalto que, diante de um vasto material coletado para esta investigação, ainda 

existem possibilidades de análise. Ainda, outras questões que aqui optei por abordar 

brevemente podem ser aprofundadas.  

Uma das linhas de análise e de explanação de dúvidas que emergiu para a escrita tem 

relação com uma abordagem dos projetos do início ao fim, pois muitas questões acabaram por 

serem tratadas superficialmente. Avaliaram-se perdas e ganhos dessa opção: tratar apenas da 

exposição final daria ênfase ao resultado; ignorar essa etapa também geraria perda da análise 

do evento da exposição, que considero um processo de ensino e aprendizagem fundamental 

para observação e discussão no campo educacional.  

Outra questão que emergiu é que, na escrita, uma de minhas características é, por 

vezes, ser demasiadamente descritiva, pois tenho a necessidade de que o leitor sinta que não 

perdeu nenhuma das etapas e que consegue transportar-se para o local descrito como se 

estivesse presente, evitando lacunas. A descrição do que do decorre à volta relembra o 
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currículo oculto-visual (ACASO; NUERE, 2005), pois, assim como expor no museu é 

diferente de expor na escola, o ambiente influi sobre atitudes, discursos e expectativas.  

Identifiquei lacunas e possibilidades de investigação que podem emergir a partir desta tese. 

Cito algumas possibilidades de pesquisa: 

1. Resgate histórico das exposições de arte infantis em Portugal, partindo da análise 

de vídeos e catálogos de exposições. Tracei nesta pesquisa uma linha cronológica 

que pode ser complementada e aprofundada; 

2. Análise de arquivos e registros de exposições escolares que ocorriam anualmente 

no interior de escolas portuguesas.  A linha histórica que tracei nesta investigação 

partiu de revistas e documentos do Ministérios da Educação e catálogos 

disponibilizados em bibliotecas, mas há escolas que mantêm arquivos históricos 

com atas e materiais de registros de professores acerca dessas exposições; 

3. Busca e análise de outros projetos educativos realizados por serviços educativos, 

além dos museus, abarcando centros culturais, que culminem em exposições, a fim 

de compreender a partir de experiências concretas a parceria com duração de um 

ano letivo ou mais entre escolas e museus; 

4. Acompanhamento e análise de exposições escolares realizadas pelos serviços 

educativos em outros museus, sendo que alguns dos espaços que realizam 

exposições dessa natureza foram citados pelos mediadores:  The Museum Tate em 

New York e Museo Nacional Thyssen- Bornemisza em Madrid; 

5. Pesquisa sobre exposições organizadas pelos serviços educativos além das 

escolares, a fim de analisar como este setor trabalha com os recursos expositivos 

ou se o processo educativo é ressaltado; 

6. Proposição de possibilidades práticas de trabalhar conceitos museológicos e 

artísticos, visto que há escassez de material da área técnica voltado aos 

profissionais da educação; 

7. Análise do impacto cultural e de visitas aos museus por crianças participantes de 

projetos como os dessa investigação em anos seguintes à participação nos projetos; 

8. Análise documental do Projeto Anual com Escolas ao longo de quase 17 anos de 

existência. A própria instituição desconhece o impacto que tem na formação de 

professores, no número de participações e desistências de professores no projeto e 
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na opinião de profissionais e escolas que continuam a participar por várias edições 

sucessivas. 

O que se apresenta nesta investigação não são apenas observações, críticas ou alguns 

elogios: o que se sugere é um afastamento e uma reflexão sobre a escola, o museu e a parceria 

entre ambos, bem como a presença da educação artística, de modo que se abra um caminho 

para reformular essa relação, repensando-a. 

Ressalto que os resultados e reflexões advindos da investigação ultrapassam o exposto, 

pois a realização do doutoramento em um país diferente possibilitou olhar a minha própria 

realidade com outros olhos, viver outras experiências e questionar ainda mais o papel da arte, 

dos museus e da educação artística. Encerro com palavras de autor português, que transponho 

não apenas para o espaço museal, mas para a educação artística e para a vida, questionando o 

espaço que ocupamos, que deve ser mesmo de questionamento e inquietação: 

Duchamp não estava tão interessado no objeto de arte quanto na instituição 

arte. Ao levar Fountain para o museu, estava a questionar o museu como 

lugar. Através da sua ação, o museu torna-se um lugar específico entre 

outros (CAEIRO, 2014, p. 373). 
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APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÂO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

 Eu,__________________________________, abaixo-assinado, concordo em 

participar, como voluntário, do estudo que tem, como pesquisadora responsável, Emanuele 

Cristina Siebert, doutoranda em Educação Artística, na Faculdade de Belas Artes, da 

Universidade do Porto, que pode ser contatada pelo e-mail artemanuele@gmail.com e pelo 

telefone 914922410. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar entrevistas gravadas 

com profissionais que participaram de Projetos que tenham, como fase final, a exposição de 

trabalhos escolares no museu, visando à utilização, pela referida doutoranda, em pesquisas 

acadêmicas.  Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e 

transcrita.  

Declaro que opto pelo anonimato: (   ) Sim     (    ) Não 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

 

 

(CIDADE) ___ de _________ de _________ (ANO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:artemanuele@gmail.com
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ESTUDANTES 

PARTICIPAREM DA PESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Emanuele Cristina Siebert, sou estudante de Doutoramento em Educação 

Artística, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), sob orientação da 

professora doutora Catarina Sofia Martins, onde desenvolvo pesquisa com a temática 

“exposições escolares”. Incluímos nesse estudo a turma do 4ªAno da Escola A, de XX e a 

professora Maria José Costa, participantes no Projeto Pergunta ao Tempo, edição 2017/2018, 

promovido pela Casa da Memória.  Este estudo é necessário porque queremos contribuir para 

a melhoria da Educação Artística. Como parte da pesquisa, proponho uma conversa com os 

alunos sobre a participação dos mesmos no projeto. A conversa será gravada apenas para 

efeitos de transcrição das respostas e não serão utilizadas imagens de rosto. Se os senhores 

pais ou responsáveis estiverem de acordo com a participação do estudante, posso garantir que 

a procedência das informações obtidas serão confidenciais e estas serão divulgadas somente 

em âmbito acadêmico. No caso de dúvidas em relação ao estudo, por favor, entre em contato 

pelo e-mail artemanuele@gmail.com.  

 

 

Emanuele Cristina Siebert 

 

 

Eu, ________________________________________________, concordo que o(a) estudante 

_________________ participe da pesquisa acadêmica na condição de aluno do 1ª ciclo. 

 

Guimarães,   de junho de 2018. 
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APÊNDICE C - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O 

PROFESSOR AMADEU 

 

 

Entrevista realizada na Escola E, em 13 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 10min54s. 

 

Emanuele (E): Para saber um pouquinho da formação e tempo de docência. 

Amadeu: Já trabalho há 28 anos. Tirei formação inicial no magistério em Guimarães, depois 

fiz a Licenciatura na Universidade do Minho, de professor do 1º ciclo. Tirei o curso há 21 

anos e tenho 51 anos. Acho que lá se vão 29 anos. 

E: Em relação às dificuldades do projeto. 

Amadeu: A dificuldade em relação a esse projeto foi em relação aos contatos. Conseguir 

informação nos custou um bocadinho, a pesquisa que não é assim fácil, mas depois fomos 

conseguindo. 

E: O que mais lhe chamou atenção no projeto? O que o senhor destacaria? 

Amadeu: O que mais gostei mesmo foi descobrir como eram as coisas antigamente, foi 

descobrir com entusiasmo. Fomos descobrir coisas novas e coisas que eram de outro jeito e 

agora são assim. Por um acaso, achei engraçado que essa parte do projeto foi fácil de 

desenvolver, porque, de alguma maneira, foi incluído no currículo, o português, na forma de 

textos. Foi uma forma muito fácil de os motivar. Foi fácil incluir português, de uma forma 

fácil, inclusive de escrever. 

E: Sugestões de melhoria no projeto, ajustes. 

Amadeu: Só podemos falar da nossa parte. 

E: Mas em relação aos materiais ou assessoria, até? 

Amadeu: Seria mais em relação ao contato, informação, pois aqui na escola é difícil a gente 

sair na rua e, talvez, não sei, talvez alguém que nos ajudasse com contatos, com as pessoas da 

comunidade. Os pais também não se envolvem tanto como a gente gostaria. Eles também 

trabalham e depois têm tantas frustrações com a escola, e a colaboração deles, às vezes, não é 

tão boa. Talvez um bocado eu. Os miúdos buscaram informação, depois os documentos, os 

pais tiraram fotografias, aí correu tudo bem. Os pais colaboraram em tudo. Depois, foi mais 

complicado, nesse caso, arranjar as fotografias, os documentos originais, porque, há 60 anos, 

não tinha assim muita coisa. Essas boas que a gente conhece já fazem parte da coleção. Não é 

fácil o contato.  
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E: E da vitrine de vocês na exposição? 

Amadeu: Percebo que até resultou, porque lá no sítio onde está exposto, tem várias outras 

fotografias antigas de Guimarães. Ficou no sítio onde já existiam fotografias e acho que 

resultou. A nossa vitrine ficou num sítio bom, num espaço bom. 

E: Aquele livro que eles produziram e chamaram de Diário de Bordo. Qual a opinião do 

senhor? 

Amadeu: Talvez se fosse uma linguagem mais simples para eles. Na altura da vinda da Marta, 

explicaram aquilo tudo. Uma versão mais infantil, mais atrativa talvez, com algumas 

ilustrações. 

E: E a exposição final? Que avaliação faz? 

Amadeu: Gostei bastante do trabalho final e, da nossa parte, estávamos ansiosos para ir lá ver 

o nosso trabalhinho. E vimos, lá no mapa, o sítio onde estava o nosso trabalhinho. Gostei de 

ver bastante os trabalhinhos. 

E: Desde o início do projeto já estava explícito que a proposta final era a exposição na Casa 

da Memória. Que importância teve isso?   

Amadeu: Acho que teve bastante importância, porque nós sabíamos que íamos ter o nosso 

trabalhinho exposto e o qual toda gente ia poder ver, ao lado das outras escolas, e não 

podíamos ficar mal. Acho que é um incentivo, é importante se fossemos lá fazer um trabalho 

que não tivesse grandes consequências. E bem, está lá exposto. A nossa direção da escola 

também, porque era a única escola do agrupamento e era a oportunidade de fazer um trabalho 

também que nos dignificasse. E, mesmo para eles, para os alunos e pais, valoriza, valoriza a 

escola e valorizou o trabalho deles, porque sentiram que era algo importante. Valorizou o 

trabalho deles, porque está exposto lá na Casa da Memória e não estava na escolinha em 

qualquer sítio aí. Acaba por ter mais interesse lá naquele contexto, misturado com a Casa da 

Memória. 

E: O fato também de expor lá, acha que pode ser confuso para as crianças e visitantes essa 

relação com o museu, artista?  

Amadeu: Não sei, percebo que não. Acho até que resultou. Naquele sítio que está tem mais 

fotografias. Ficou num sítio onde já existia. Acho que ficou num espaço bom. 

E: Acho que era isso. Obrigada, professor! 
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APÊNDICE D - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA BRISA 

 

 

Entrevista realizada na Escola N, em 13 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 21min57s. 

 

Brisa: Eu praticamente não tenho muito que dizer, porque praticamente não foi feito por mim. 

A única coisa que eu fiz foi enviar fotografias. 

E: Mas coordenaste junto com eles, para selecionar. 

Brisa: Não, o trabalho foi todo feito por eles, inclusive foi a Marta que selecionou as 

fotografias. O trabalho foi praticamente feito por eles. 

E: Alguma dificuldade com o projeto? 

Brisa: Olha! Para ser sincera, não fui eu que desenvolvi o projeto. Quem procurou os objetos 

antigos foram os meus alunos nas famílias! Porque eu não saí com eles para o exterior. Foram 

eles, foram perguntando em casa com avós, com familiares mais antigos. Porque nem todos 

participaram no projeto. Só alguns deles é que pesquisaram. 

E: Mas não trabalhaste outros conteúdos na sala de aula com o projeto? 

Brisa: Não, eu não trabalhei. 

E: E a linguagem, os materiais que eles produziram? Achaste adequada a linguagem? 

Brisa: Eles gostaram bastante. Foi pena que o tipo de trabalho que eles fizeram, que eles 

desenvolveram, precisava muito da ajuda da comunidade, porque sem a comunidade não 

podiam ir ao encontro do objetivo que lhes foi proposto. Pronto! Uns tiveram mais 

oportunidade do que outros. 

E: Saber que o trabalho produzido pela turma e que este iria ser exposto no museu. Que peso 

achas que teve na decisão deles participarem? 

Brisa: Eles adoraram, eles adoraram saber que aquilo que eles iriam fazer iria ficar exposto 

num local público, no local em que as pessoas pudessem ir lá e visitar. Ficaram muito 

entusiasmados. 

E: Achas que não confunde? Que há distinção entre o que eles produzem e o que a gente 

geralmente encontra no museu ou trabalho de artista? Será que não cria essa confusão? 

Brisa: Eles sabem que é um museu de peças antigas. Há muitos tipos de museu, não é? Nesse 

caso, era um museu em que expunha objetos que foram encontrados lá na Citânia. Nesse caso, 
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eles tiveram que expor o trabalho, peças ou canções que os avós deles viveram no passado e 

foi exposto para as pessoas não caírem no esquecimento. São coisas antigas! 

E: Terias alguma sugestão para a Casa da Memória no que diz respeito ao projeto para o 

próximo ano? 

Brisa: Não estou a ver! Não... Acho que tudo correu bem, fizeram a primeira visita, o tema 

com que iriam trabalhar, as pessoas se relacionavam muito bem com eles e adoraram, tanto a 

Marta como o Raul, e as coisas foram surgindo. O objetivo era que fizessem uma recolha dos 

objetos que os antigos usavam aqui na comunidade. Eu tive que lhes indicar o que eles tinham 

que fazer, indicar alguns caminhos de coisas que poderiam ir fazer, buscar certas coisas. 

E: Moras aqui? 

Brisa: Não, eu sou de Vila Real. Eu não sou daqui e não conheço a comunidade. 

E: Então, essa questão foi uma dificuldade? 

Brisa: Sim, eu não sou de cá. Não conheço! Já estou aqui há 24 anos, mas sempre vivi em 

Vila Real e não conheço essa comunidade. 

E: Mas trabalhas aqui há quanto tempo? 

Brisa: Há 8 anos.  

E: Qual a tua formação? 

Brisa: Tirei licenciatura em Ensino Superior para professor do 1ºciclo do Ensino Básico. No 

fundo era isso. Para ser sincera, isso foi bom para eles, pois acabaram por conhecer um 

bocado algo que estava ainda escondido, pois tiveram meninas que aqui tiveram que fazer a 

broa e se juntaram às avós, reviveram um pouco o passado. O tirar fotografias aos objetos 

antigos, pois a Machado, também se calhar fez com que olhasse com outros olhos, como falou 

do chapéu, para objetos antigos que lá estariam no canto e não serviam para nada, objeto 

velho, antigo, e que olharam com outros olhos, deram outro valor. Quem me inscreveu no 

projeto na verdade não fui eu. Foi o agrupamento e, na altura, disseram que um professor de 

história ia ajudar muito aqui a turma. Só que, lá no fundo, não acompanharam, não foi o que 

aconteceu. 

E: E o material? 

Brisa: Foram eles. Mesmo o material, o formulário que fizeram, o nome dos objetos assim... 

os papéis dos objetos, os formulários de preenchimento. As fichas dos objetos e os materiais é 

um bocadinho puxado para eles preencherem. Estava a falar dos formulários para preencher.  

E: Dos formulários e do livro que fizeram. 

Brisa: Na minha opinião, já no princípio do projeto, não é um trabalho para meninos do 4º 

ano. Já é um trabalho para meninos, sei lá, talvez, de 7º, 8º ano e 9º ano, porque, no fim, eles 
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precisavam de alguém que os orientasse. Eu até falo por mim, falo por mim, que precisava 

mesmo de um professor de história. Deveria ser trabalhado com um profissional mesmo da 

área que pudesse orientar porque conhecem provavelmente esses termos que constavam nos 

formulários. Se calhar, mensagens mais simples. Eu senti falta de um acompanhamento. Nem 

todos participaram, participaram alguns só, porque não era algo que se fizesse aqui na sala. 

Eles teriam que ir lá fora buscar. Houve uma recolha. O material tem que ter uma linguagem 

mais acessível ao 4º ano. Porque eu não iria à casa dos pais buscar os materiais. Quem 

deveria... por isso a mensagem deveria estar no nível deles, mesmo as entrevistas, porque, no 

fundo, era mais ou menos uma entrevista. Os formulários, aquelas folhinhas deviam entender 

e saber o que poderiam tirar daí, em relação aos objetos que fossem recolhendo e as fotos 

também. Mudar um bocadinho essa parte, da linguagem escrita. 

E: Outra questão é da assessoria. Foi um trabalho extracurricular, como integrar no currículo... 

os pontos positivos e os pontos a melhorar. 

Brisa: Outra coisa que poderia ter acontecido era mesmo vir alguém da Casa da Memória, 

não vou dizer todos os dias, mas, pelo menos, uma vez por mês, com mais frequência e até a 

serem eles a desenvolverem o projeto. Acho que estarem mesmo na turma, uma hora e hoje 

vamos falar do projeto. Mas, nesse caso, esse tipo de projeto, isso que foi feito, teve que ser 

desenvolvido fora da escola. Claro que, depois, com aquilo que eles trouxessem, poderia 

haver esse momento com alguém da Casa da Memória que viesse à turma e explicasse à 

turma, aos alunos melhores o que eles deviam tirar daqueles tópicos. Por isso aquela 

linguagem não estava muito acessível e explicar melhor: aqui tens que pôr isso, aqui tens que 

pôr aquilo. Se calhar isso!  

E: E o tempo do projeto? 

Brisa: Foi praticamente um ano, mas teve aí uma altura, não sei se foi em janeiro ou fevereiro, 

na minha opinião, eles podiam, eles estiveram mais presentes agora, nesses últimos tempos 

por causa da exposição mesmo. Eles deviam estar mais na área, deviam participar, estar com 

os miúdos, estar mais presentes, porque eles só é que sabem realmente qual o objetivo, o que 

eles realmente querem, porque eu realmente não sei qual o que eles querem na realidade, o 

que querem no fundo, no final do trabalho o que eles querem, como eles querem finalizar as 

coisas, percebe? Por exemplo, porque eu não fiquei a perceber muito bem como é que o 

trabalho seria exposto: ou era uma vitrina ou era uma montra. Eu pensei que era uma montra, 

que pusesse por aí os objetos antigos, como uma estante, que pusesse por objetos a três 

dimensões. Eu acho que deveriam ter sido mais objetivos naquilo que realmente as crianças 

deveriam trazer para a escola e pesquisar, porque muitas andaram por aí e trouxeram enxadas, 
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[...], nós tivemos aí na escola muitas coisas e depois foi tudo para trás. Depois eles 

selecionaram. 

E: Mas achas que se tivesse uma assessoria mais de perto, talvez conseguirias trabalhar outros 

conteúdos? 

Brisa: Talvez, talvez... 

E: E o tempo? Achas que foi boa a duração de um ano letivo ou deveria ser mais condensado? 

Brisa: A cronologia funcionou bem. Tem mesmo que ser por etapas. Na minha opinião, tem 

momentos de conhecimento, depois tempo para recolha, tempo para a parte da seleção que é 

preciso ser feita, depois a exposição. O que deveria ser feito era mais a parte de assessoria. 

E: É isso! Muito obrigada! 
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APÊNDICE E - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA LUIZA 

 

 

Entrevista realizada na Escola B, em 14 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 23min4s.   

 

E: Há quanto tempo a professora leciona? 

Luiza: 39 anos. 

E: Dificuldades que encontrou ao trabalhar no Projeto. 

Luiza: Acho que a primeira dificuldade que eu senti foi organizarmos tempo para 

conseguirmos elaborar, ao fim, o plano. Porque depois do Natal – o projeto foi apresentado 

antes do Natal – tivemos aqui aquela visita e estávamos à espera do espaço. Foi isso que 

condicionou, porque os pais tinham uma ideia que tivéssemos espaço das piscinas, uma ideia 

muito mais alargada para o projeto e um bocado limitou-nos. Foi isso só que senti dificuldade. 

Não foi chamar os pais, os materiais, não foi nada. Tudo, tudo aparecia: precisava de cola, 

alguém saía para buscar; uma tinta, alguém saía para buscar a tinta. Não se sentiu nada e, no 

fim, arranjávamos e voltávamos. É como eu digo: nesse aspecto foi mágico. [...] Nós 

planejamos os sábados para que tivesse continuidade do que havia sido explorado. Nós 

fizemos a pesquisa, falamos com os pais que fizeram pesquisa com testemunho daqui da rua e 

acabamos por nos envolver um bocado. E as crianças acabaram por se envolver um bocado e 

queriam levar a parte antiga do rio, com barquinhos, onde tinha essa parte. 

E: O envolvimento dos pais é bastante perceptível, mas achas que foi significativo para as 

crianças também? 

Luiza: A primeira parte foi da turma do agrupamento escolhido. Ficaram contentes os alunos.  

E: Mas foi escolhida! Não foi opção de participar. 

Luiza: Fui chamada para ver se aceitava o projeto, porque achavam que era a minha turma 

que tinha alunos e pais com perfil para abarcar e sabiam que se iam aplicar horas e horas fora 

de trabalho, porque sabemos que é fora do horário letivo, porque no horário letivo não se fazia 

nada. Ficar aqui horas com pais e alunos dentro de uma sala com tudo à volta não era muito 

fácil. Tinha que ter tempo disponível, meu e deles, para se conseguir alguma coisa. É como eu 

disse, a primeira parte foi esse louvor que os pais sentiram satisfação por terem sido 

escolhidos. Eu também fiquei contente por me chamarem para esse projeto. Depois, cria-se a 

expectativa de mais uma vez não desapontar ninguém, porque estava habituada a vários 
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projetos onde a gente chega ao fim e tem sempre, como dizer, uma coisa que fica na memória 

de todos. E a ideia também seria essa: deles ficarem com um trabalho que marcasse a turma. E, 

depois, era mais uma vez o conviver entre eu e eles, numa aproximação que existe entre todos 

e ter mais uma maneira de nos sentirmos unidos e com pena de acabar. 

E: Então, desde o início, a exposição no museu teve um peso crucial. 

Luiza: Sim. Sabíamos que ia ter que implicar um trabalho e implicar uma força ao cabo extra 

de cada um. Tudo isso envolveu os pais num trabalho extra. Quem não podia vir se 

desculpava, e eu dizia que não tinha que se desculpar, isso era para quem podia, que eu estaria 

lá e as portas estavam abertas para todos.  

E: Tem outros aspetos do projeto desde o início sobre os quais queria ouvir a tua opinião. 

Achas que tem algum ajuste para ser feito? Sugestão de melhoria? Porque teve também a 

questão da assessoria da Casa da Memória, do material impresso... Qual a tua opinião? 

Luiza: É o que eu digo.... quando o projeto foi lançado à turma e me chamaram para explicar, 

porque eu não fui à Casa da Memória quando foi feita a reunião de todos os agrupamentos. 

Ela me chamou para explicar o projeto. Eu achei interessante. Eu gosto de desafios, de coisas 

que criam garras, que estimulam a participar. Eu gosto de desafios, que precisem de garra, de 

fazer e participar e achei interessante. E, quando eu propus aos pais, eles também acharam 

interessante. A nós, a única coisa que nos estava a condicionar foi o futuro incompleto de 

Santa Luzia, que era um tema. O futuro incompleto. Eles pegaram naquilo, quando a maioria 

dos pais não conhecia aquilo, e muitos pais, nem de cá são. Imaginou... todos, como vai ser, 

como vamos fazer... fomos pegar em pequenas coisas e fizemos. Ficamos uma tarde inteira a 

ver, riscar, esquematizar no papel, tirar dimensões das casas, das ruas. Previam o que faziam. 

Os pais que não pertenciam aqui, a conhecerem um bocado a escola dos filhos e até para 

outros filhos que poderiam vir para cá. Há muita coisa que desconheciam, como onde está o 

rio. Há certas coisas que desconheciam e passaram a conhecer. E nós, falo eu e eles, os alunos, 

sentíamos necessidade de procurar mais alguma coisinha para, no dia seguinte, aparecer. Se 

estamos a fazer uma capela, vamos ver o pormenor da imagem, se é o sino, se é pedra, porta, 

pessoas... Iam lá, tiravam fotos, tentavam melhorar. 

E: Mas assim... vamos voltar, não para essa parte do projeto final, mas do início. Aquele que 

a Marta fez mais a fundamentação que ela e o Raul entregaram: o Diário de Bordo. 

Luiza: Foi muito bom, precioso. Levaram para casa, a gente a ver aqui na sala de aula, a 

riscar as partes mais importantes que precisam de perguntar aos pais. A formação foram eles 

que trouxeram. Com a gente aqui na sala, pedimos as sugestões do que eles achavam, baseado 
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naquilo. Eu digo que alguns miúdos acabaram por descobrir coisas, que nem os pais, coisas 

que eles não pensavam, e isso é o que foi a base do nosso trabalho, do nosso projeto. 

E: Para eles foi a base, mas, para ti, que tem experiência como professora, há alguma sugestão 

para o projeto? 

Luiza: Eu acho que, no Diário de Bordo, nas entrevistas que foram feitas, deveriam ser feitas 

de alguma maneira que eles pudessem filmar. Por exemplo, se fosse possível entrevistar a 

pessoa com um gravador. Ter esse material para eles na entrevista, e não ter que escrever, 

porque limitou um bocado os pais. Limitou porque os pais escreviam agafanhados, correndo, 

para despachar, porque saíam do trabalho para ir fazer as entrevistas com os filhos. Se 

tivermos possibilidade de ter um gravador ou filmadora que pudesse acompanhar os pais e 

alunos, seria mais rico. 

E: Sua sugestão seria a disponibilização de um Kit? 

Luiza: Sim, para poder sair e levar. Teve alguns alunos que saíram e foram entrevistar o 

Padre João Maria, na Capela de Santa Luzia, e eles então acabaram na escrita. Iam, resolviam, 

perguntavam e acabavam os pais escrevendo. Porque acho que se fossem, tivessem à mão. 

Como digo para eles, o telemóvel é tudo. Pudessem gravar, acho que a entrevista seria mais 

rica ainda. E eu acho que assim eles tiveram que transmitir, dar um arranjo às fitas, muitas 

coisas que me disseram sinceras das entrevistas, que eles nem conheciam, que é uma das 

coisas, das partes que eu acho que deveria haver. Outra parte, que eu acho que deveria haver 

nesse aspecto, com participação dos pais, era uma sequência, um plano. Quando havia a 

primeira parte, quando nós fizemos um plano, um projeto nosso, da escola que seguimos no 

projeto. É esse aspecto que acho que seria útil. Portanto, fizemos tudo, tomamos nota, mas lá 

não está nada daquilo, de como chegamos nisso. Nós temos fotografias das sessões todas, que 

poderiam ser compiladas, ter a possibilidade de levarmos, compilar e mostrar as etapas e 

comentar. Mesmo a discussão dos pais, o que fizeram, eu acho interessante tudo isso. Para 

falar a verdade, para ser completo, é isso. Há muita coisa lá, das fichas que a Marta tem, que 

foram arranjadas pelos pais. Há muitas coisas mais que contaram, que ouviram das tradições 

que estão a acabar, que passam de pais para filhos. Essa história que contaram, que foi 

testemunho deles. 

E: Teve a caixa também que foi deixada aqui. E para essa proposta tem alguma sugestão? 

Luiza: A caixa acho bem, porque era um sítio onde metíamos. Eles já sabiam, chegavam aí e 

metiam. 

[...] 
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E: Outra questão: como é um trabalho feito na escola, que passa a ser exposto dentro do 

museu, achas que cria alguma confusão nessa relação de artista, museu... 

Luiza: Acho que nem pais nem alunos sentem-se artistas aqui. Sentem-se o seu melhor em 

um trabalho que foi feito a escola. A turma tem que representar a escola, representar, nesse 

caso, o agrupamento... É nosso, foi feito por nós, mas representamos a escola toda. Não estão 

aí a olhar, fui eu que fiz, fui eu que fiz. Os pais não estavam lá no dia anterior porque foi para 

a saída da escola, porque senão estavam lá no dia anterior, juntamente com as crianças, que 

participaram do projeto. Não são vaidosos nesse ponto de dizer: - Ah! Não, não foi meu filho 

que fez. Como estávamos a falar, teve aquele menino que o pai não participou e há muitos 

problemas por trás. O trabalho é da turma, o trabalho é da turma. Ele é que disse que não se 

sentia artista porque não participou. 

[...] 

Luiza: Eu tenho mães mesmo aqui e avós que são mesmo das artes, e elas são pessoas que 

fazem coisas preciosas com prazer. Por um acaso, vocês não assistiram, mas fizemos em 

expressões plásticas a exposição com máscaras e fantoches no shopping, que foi um sucesso, 

que fizemos aqui na sala, com os pais envolvidos. Isso foi o projeto de uma mãe que nos 

levou a Fafe para fazer uma máscara de carnaval, uma estrutura. Mas esse ano não deu para 

fazer, porque o carnaval já tinha passado e não tinha graça nenhuma em fazer. Aí pegamos 

naqueles personagens todos que fizeram e lancei aos pais que fizessem um personagem de 

uma história. Então vamos criar. Eu, na sala de aula com eles, criar a história e, depois da 

história, vamos criar os personagens. Elas eram muitas, porque imagina, lá, eram 40. Fizemos 

os personagens e não sabíamos como... Aí sabia que eram 25 anos do shopping e fui lá pedir 

se nos deixavam expor. Então tínhamos até janeiro para fazer as máscaras e fantoches para 

expor no carnaval. Expusemos máscaras fabulosas, vestidos e tudo... 

[...] 

E: Percebi que conseguiste aqui, com o projeto, trabalhar também outros conteúdos. 

Luiza: Todos. Trabalhos com textos, história, gráfico, pergunta ao tempo, séculos.... 

trabalhamos tudo isso. É o português, todos... Temos um dia que nos dedicamos ao projeto, eu 

e eles. Antes de fazer o projeto, a maquete, discutíamos o que íamos fazer. [...] 

E: Acompanhaste essa turma desde o primeiro ano? 

Luiza: Sim. É minha turma desde o primeiro ano que, aos poucos, eu fui envolvendo, 

envolvendo os pais. 
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APÊNDICE F - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA CRISTINA 

 

 

Entrevista realizada na Escola P, em 14 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 12mim29s. 

 

E: Quanto tempo a professora é professora? (risos) Tempo de docência? 

Cristina: Já há 29 anos, faço esse ano. 

E: Que dificuldade a professora encontrou para coordenar, trabalhar com o projeto? 

Cristina: Único problema que eu tive foi realmente coordenar o projeto dentro do currículo 

que nós temos. Isso é que torna complicado, porque são atividades e estudos que demoram 

algum tempo a pesquisa, essas coisas todas. E realmente temos um currículo, muito, muito 

complicado.  

E: Tem um material também que eles elaboraram. Tem sugestões de melhorias? 

Cristina: Em relação ao material eu pouco usei, porque acabei indo por uma linha totalmente 

diferente. Mas acho que é fundamental, por exemplo, continuarem fazendo divulgações. Eu já 

falei com a Marta. 

[...] 

E: Estávamos falando das dificuldades. 

Cristina: A dificuldade foi do currículo, porque, depois, temos um currículo tão extenso que 

acaba por nos levar muito tempo. A investigação, trabalhar com eles, levá-los a... porque eles 

fizeram o filme, mas também trabalharam com questões para perceber porque andavam a 

fazer com isso e já andava com isto desde outubro, desde a Casa da Memória, porque aquilo 

foi tudo sendo encadeado e fazendo tudo aos poucos. 

E: Em relação ao material, ao Diário de Bordo? 

Cristina: Quase não olhei para eles, vou lhe ser sincera, que não olhei para eles e a verdade é 

que o meu trabalho me dava uma liberdade diferente. Agora, o material que eles têm na Casa 

da Memória e que me tem sido disponibilizado devem continuar, pois eu já falei com a Marta 

sobre isso e acho que a construção das vitrines era uma coisa que deveria chegar às escolas, 

de como foi feito aquele aproveitamento. Eu conheço porque sou curiosa, sou curiosa e acabo 

por ir investigar. E já falei com eles sobre isso e tem gente que nem tem essas apetências. Isso 

se calhar, ser mais divulgado, se fazer chegar à escola. Até sei que pode ficar encostado em 

algumas, mas há sempre coisas a se aproveitar. Aquele vídeo que tem na net, talvez só um 
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bocadinho mais extenso para eles saberem como se construiu do lixo. Do lixo se construiu 

uma coisa. Acho que esse tipo de coisa vocês poderiam nos passar. 

E: Em relação às visitas que vocês receberam, tanto de assessoria. 

Cristina: Acho que não tenho nada a dizer. Foi fantástico e necessário, até para nós irmos 

entendendo como as coisas vão se desenvolvendo... e depois se cria uma relação com a Marta, 

que as coisas vão sendo mais fáceis. 

E: Em relação ao cronograma? 

Cristina: O cronograma é ajustado. Penso que é necessário o ano inteiro, embora estávamos a 

contar com 23 de junho e antecipou-nos um pouquinho. O inicial era, mas acho ajustável. Nós 

precisamos o ano inteiro e, mesmo assim, às vezes, fica um pouquinho apertado. Aliás, eu 

provavelmente havia dito que não tinha tempo para entregar a hora. Porque acaba por ser um 

bocadinho, mas acho que é o ideal. 

E: Desde o início da proposta já se falava que ia ter essa exposição. 

Cristina: Sim, sim, exato. 

E: Que importância esse fato teve? 

Cristina: É muito importante nós sabermos as regras que vamos ter, qual é o objetivo, até 

para nós nos prepararmos naquilo, naqueles moldes. Acho que sim, acho muito importante 

que já se venha especificado quais vão ser todos os desenvolvimentos do projeto.  

E: Talvez eu não tenha explicado, mas que peso teve a exposição no projeto? 

Cristina: Ajudou a motivar... A verdade é essa: ajudou a motivar. Embora não tenha sido o 

objetivo principal, mas acho que ajuda a motivar as pessoas de saber que aquilo vai estar 

exposto, e isso, sem dúvida nenhuma, porque também nós gostamos de mostrar aquilo que 

fazemos.  A verdade é essa! Acho que isso é motivador! 

E: Pelo que as crianças falaram antes, a maioria dos pais ainda não foi à exposição. 

Cristina: Eu tenho aqui uma situação especial, porque 50% da turma não pertence a essa 

freguesia. É tudo de fora, e isso também faz com que os pais não estivessem, estivessem 

muito tempo fora do projeto. Sabiam que estava a decorrer. Só o grupo mínimo é que 

participou e depois tem muitos pais que só agora começaram a perceber e começaram a 

participar, até depois da apresentação. Antes, nunca tinham se interessado muito. Até como 

disse a aluna, porque estavam sempre a massacrar com os pais sobre o trabalho, não é, e 

aprenderam coisas diferentes. E isso realmente, como vos disse, o fato dos pais me dizerem 

“afinal eu conheci aquilo” fez um ponto de partida para que fossem conhecer mais depressa a 

Casa da Memória. Isso foi motivador para eles, porque, às vezes, os pais estão um bocadinho 

ausente. No meu caso, era mesmo, mas acabava por participar muito bem. 
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 [...] 

Cristina: Eu estou muito cansada. A verdade é essa. Mas eu tenho consciência que, quando 

eu me meto nas coisas, não é para fazer bonito. Não funciona assim. É para fazer! É para fazer 

de uma forma que seja vantajoso para eles, essencialmente para eles, e, por isso, também não 

segue muito as regras, e aquilo eu queria. O tema me deu toda a liberdade e tinha quem me 

ajudasse e, por isso, levei para patamares totalmente diferentes. Estavam aqui trabalhando até 

com claquete. 

E: Ah! É a senhora que tem um filho que estuda cinema e que comentaram na abertura da 

exposição? 

Cristina: Ele é estudante de cinema e até aproveitamos a experiência dele. Foram muitas 

horas, muitas. Mas eu vi naquilo sempre a parte positiva: aprendi muito com ele e ele 

aprendeu muito comigo. Porque eu sou teimosa. Aprendemos muito os dois e, mesmo no 

trabalho de sala de aula, aprendemos imenso, a gerir os meninos. Eles não tinham noção que, 

para construir um minuto de filme, foram tantas horas. E a verdade é essa. Claro que eu 

consegui juntar as duas coisas, pois uma parte do filme é eu a dar aula, com os avós a dar 

aulas, e, depois, a outra parte foi a professora a dar aula e, depois, o trabalho deles de pesquisa, 

ensaiados na sala. O texto foi todo construído por mim e fui buscar uma recolha aqui e ali. O 

texto do poema foi construído por mim, com frases de diversos textos. Eu sou uma maluca, 

assim por se dizer. 
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APÊNDICE G - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA SARA 

 

 

Entrevista realizada na Escola Q, em 14 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 18min55s.  

 

E: Para identificar o tempo de docência que a professora tem... 

Sara: Já tenho 34 anos de docência.  

E: E nesta escola? 

Sara: Já estou aqui há muitos anos. Fui eu que fundei o agrupamento. Na altura, eram as 

delegações. 

E: Mora aqui? 

Sara: Moro aqui na rua, nascida e criada. Há quem não goste, há quem diga que não goste, há 

colegas que dizem que não gostariam de trabalhar na terra.  

E: Quais as dificuldades? 

Sara: No início, tive um bocado de medo, porque não sabia o que vocês pretendiam e, depois, 

o fato de ter uma exposição no final assustou, assustou um bocadinho. Entretanto, claro, no 

primeiro dia, já falei com os pais que ia precisar do trabalho deles e pronto. Já sei que, nesse 

aspecto, tudo aquilo que eu peço, que eu ou que estou a sugerir, eles tentam ajudar, em todos 

os aspectos. Isso assustou um bocadinho. Entretanto, eles próprios tiveram iniciativa deles de 

marcar uma reunião, elegendo um responsável de limitar tarefas e grupos. Trabalhamos quase 

todos juntos, e as coisas começaram a fluir... a aparecer documentos e coisas. Porque o tema 

em si, a fundação da nacionalidade, é um bocado difícil. Achava eu que era muito difícil, 

depois a tentar alguma coisa a esse tempo na Casa da Memória. Depois já percebi que era um 

fio condutor, não precisava ser aí... desde que trabalhasse alguns aspectos relacionados àquele 

tempo. 

E: E em relação ao material disponibilizado pela Casa da Memória? 

Sara: Em relação aos materiais... aqui, a Associação de Pais tem uma carrinha. Então, a 

princípio, eu podia ir a qualquer lado que tinha essa disponibilidade, e eles faziam questão de 

não andar a pé. Agora venderam...venderam não! Passou a ter um limite e, se calhar, na 

próxima semana, já vamos a pé e já não teremos mais a carrinha. Em termos de materiais... ah, 

ah. As fichas... Comecei logo por imprimir as que forneceram a mim. Eu fotocopiei e veio, 

nessa primeira reunião que tivemos, dei para todos os pais, pedi ao agrupamento para 
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fotocopiar, para nós fazermos um livrinho. Levaram para casa e já sabiam os documentos que 

tinham, as fichas para preencher e pronto. 

E: E esse documento, achaste que é de fácil entendimento?  

Sara: Foi mais fácil, porque seria mais difícil se não tivéssemos esse suporte. A partida já nos 

facilitava, porque já sabíamos que íamos ter que responder àqueles itens e, por isso, já 

poderíamos conduzir nossos trabalhos nesse sentido. Se não tivéssemos.... Até porque os pais 

começaram logo a marcar as entrevistas, a mandar, até inclusive, a nós as perguntas que 

poderíamos fazer em algumas entrevistas. Eles próprios fizeram algumas entrevistas. 

E: Em relação ao cronograma, até pensando numa próxima edição do projeto, achas que 

poderias dar sugestões... 

Sara: Aquilo foi bem explicado, claro que quem faz logo uma leitura a seguir... há gente que 

não entenda aquilo e acho que aquilo, com uma explicação, não haja complexidade. 

E: E as visitas, a exposição...achas que foi num bom tempo? 

Sara: O tempo eu acho assim... eu acho que um ano é muito pouco, acho pouco, porque nós 

temos muita matéria para trabalhar e, se tivéssemos exames, era quase impossível. Não era 

impossível, mas mais difícil, porque nós saímos muitas vezes, e esse trabalho cá não se 

perdeu, porque a gente trabalhava português e os conteúdos. Mas essas saídas que fizemos e 

há outras solicitações, outros trabalhos a fazer e, depois, às vezes, temos que preparar com 

isso, mesmo para a gente ler, ver e investigar. Há muita coisa agora que ainda estou a 

descobrir, porque li muitas coisas, que nem eu sabia de S. Torcato, e os próprios pais também 

ficaram muito interessados com isso, porque não sabiam de um monte de coisas que cá 

haviam passado e eu também. Serviu para despertar ainda mais o interesse pela nossa terra 

que, afinal, aqui tem patrimônio até dizerem basta! Tem muita coisa ainda para explorar, 

muita coisa ainda e que não é possível, porque não há tempo. Os pais também não têm tempo. 

Por mais participativo que eles sejam, um tem isso, outro tem aquilo, mas eles lá faziam 

esforço por virem e vieram. Mas um ano passa num instante, rápido. Foi rápido demais, e isso 

tudo leva seu tempo, claro. Com os miúdos também. Se o projeto levar mais tempo, talvez 

não seja tão eficaz. 

[...] 

E: E a forma de exposição no museu? 

Sara: Nós fizemos a nossa avaliação da exposição, e eles também fizeram. Uma coisa que 

eles acharam é que poderia ser uma vitrina maior porque tiveram pena que não fosse possível 

apresentar outros artigos. Mas pronto, mas foi possível. Porque também, depois, era difícil ser 

tantas escolas. Era difícil. Penso que sim, claro. E depois enquadradas naquele espaço como 
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estava também tinha que ser, tinha que ser, nesse aspecto. Agora os pais, numa dessas 

reuniões, ficaram muito desapontados, porque eles iam e disseram que a professora deveria ter 

dito que o espaço era assim pequeno. Mas, bem, se calhar para o próximo ano, já tem essa 

perspectiva e já dizem: “Olha, vamos ter um determinado, vão recolhendo e já vão pensando e 

fazendo uma seleção prévia daquilo que vão colocar”. Porque nós pensamos também, numa 

das reuniões, e o Raul até disse: - Ah! A professora ficou tão nervosa! Porque eu pensei que 

estava tudo tão organizadinho, trabalhado e, afinal, ficou tudo assim, um bocadinho... o que 

vamos pôr, o que não vamos pôr.  

[...] 

Sara: O projeto em si também fez com que os pais fossem mais unidos.  

[...] 

Sara: No início, foi complicado... Foi até um projeto que se fez bem, e os miúdos gostaram. 

Também os alertou um bocadinho para o patrimônio que eles têm aqui. Eu pensava que era 

muito pior, tanto é que, na altura, fizeram uma reunião para ver as pessoas do 4º ano que 

pegavam. Eu sou a mais velha. Por isso já trabalho muito, sou a coordenadora do 

departamento, já faço isso, já faço aquilo, não há de ser eu. Eu estava cansada e tinha uma 

turma mista, que é pior, de 3º e 4º ano e pronto. Então não vai ninguém. Aí eu disse que 

também não gosto que digam que de S. Torcato não vai ninguém, que não participa, porque 

também não gosto disso. Pronto, então vou eu e logo arranjamos e fico contente por isso. Fico 

contente que tenha servido para alguma coisa, e os miúdos adoram, adoraram isso, adoraram 

mesmo na análise que fizeram. A única coisa foram as vitrinas. Ficaram com tristeza daquelas 

caixas relicários serem roubadas. Achei que eles ficaram mesmo... porque quando comecei a 

ler aquilo, aquilo é tão antigo, tão antigo, tão antigo. Mesmo uma pena terem destruído 

aquilo... uma pena, mesmo. Foi há um ano ou dois anos, levaram o cofre, e aquilo estava no 

cofre. Foi uma pena, foi uma pena mesmo, porque era do século décimo ao décimo terceiro. 

Não há dessas caixas, até mesmo caixas de relicário, lipnoteca, ou seja, até o próprio 

vocabulário, meu e deles, foi acrescido. 
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APÊNDICE H - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA SÓNIA BORGES 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 20 de junho de 2017. 

Duração da Gravação: 45min01s.   

 

E: Trabalhas com ilustrações, elaboras as folhas de família aqui para Serralves e trabalhas 

como monitora aqui no Serviço Educativo... 

Sónia: Sim.  

E: Lembras das edições de que participaste do projeto anual? 

Sónia: Não participei este ano. Mas participei nos anteriores, no que era o Quarto, a Cidade, a 

Máquina… Serralves no Bolso, o Corpo, as imagens do corpo. Não fiz este, mas fiz os 

últimos desde dois mil e dez.  

E: Nem nas oficinas? 

Sónia: Não, não. Neste ano, dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete, não participei. Como 

eu estou ocupada com outro projeto, que é o projeto da Câmara, o “Porto a Ler”, que é um 

projeto que reúne a Câmara, Serralves e as escolas. É um projeto que dura dez sessões. Cinco 

sessões no museu, cinco sessões na escola. E nós estamos com os mesmos meninos, com a 

mesma turma – são oito turmas de cada projeto – e estamos com eles durante o ano todo. E há 

uma linha contínua. Mas participei nos anteriores. 

E: Ah, sim. Pensando nesses anteriores, que dificuldades encontraste? 

Sónia: Dificuldade é… Graças a este projeto que eu acabei de descrever, eu sinto mais a 

dificuldade, de uma forma mais intensa, que é… É um projeto anual, com escolas, em que há 

uma relação com Serralves do início do ano até ao fim, ou seja, desde que é apresentado o 

projeto aos professores, que a escola vem ao museu, conhecer o museu, fazer uma oficina ou 

mais do que uma oficina, e depois traz aquilo que é o último trabalho para a exposição. Esse 

processo todo, que é um projeto em desenvolvimento, no qual eu não estou com eles só 

durante duas ou três horas, que é a hora da oficina. Eu não sei o que está para trás e nem 

acompanho o que vem para a frente, não é? Eu depois vou encontrar é o resultado na 

exposição. Para mim, esta é a dificuldade, tendo consciência que estas oficinas não têm o 

intuito de ser um acompanhamento daquilo que está a ser feito na escola, mas que são 

propostas de preparação, de experiência de pensar fora da caixa para o tema ou no tema. É 

claro que eu ligo sempre mais para as histórias, para o desenho, para a ilustração, porque é a 
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minha área, e outro colega pode ligar mais para a arquitetura, para o vídeo… ou seja, cada 

formação ou cada pessoa depois acaba por introduzir questões diferentes em relação ao tema, 

não necessariamente que o grupo ou que a escola tenha que o seguir para fazer um trabalho a 

partir dessa oficina. A oficina serve como uma experiência diferente no museu, naquele tema. 

Para mim, esta é a dificuldade, que é mesmo tendo a consciência disto. Portanto, daquilo que 

representa a oficina no desenvolvimento deste projeto, eu não sei… No início, embora 

pergunte “Então, o que é que já trabalharam no projeto? O tema? O que é que o tema vos 

desperta?”, não é? Assim é sempre o início, mas, depois, eu não sei o que é que vão fazer a 

seguir, nem como é que desenvolvem isso. Faz sentido? 

E: Eu entendi. Também estou tentando entender o processo. Você participou também da fase 

da montagem? 

Sónia: Não. 

E: Não? 

Sónia: Não. 

E:Tem a equipa que cuida da montagem da exposição? 

Sónia: Sim. Neste momento, pronto, não participei, ou seja, de uma forma ativa, mas sei 

como é que aconteceu durante este ano. Este ano, houve uma equipa de quatro pessoas, e 

essas quatro pessoas estão desde o início a pensar, com a coordenadora, aquilo que é o tema, 

como é que é desenvolvido, como é que foi a apresentação com os professores, as oficinas 

que são feitas, ou seja, existem estas quatro pessoas que acompanham todo o 

desenvolvimento do projeto. Quem pensa na exposição é a Catarina Providência, com a nossa 

coordenadora, com a Denise, que pensa aquilo que é o dispositivo da exposição.  

E: Pensando no espaço expositivo, aqui tem um espaço destinado às exposições do serviço 

educativo.  

Sónia: Sim. Aquela sala não é uma sala de exposições. Aquela é a sala do serviço educativo 

para desenvolver oficinas. O facto de nós termos a exposição nestes meses invalida de usar a 

sala como sala para atividades. Nós temos limitação de espaço físico para trabalhar. A sala 

não é uma sala de exposições, percebes? É a nossa sala de trabalho, ou seja, quando nós não 

temos essa sala para as exposições, as atividades acontecem no espaço do museu, no jardim, 

na cozinha da casa, no parque, eventualmente. Por isso, é um espaço, o nosso único espaço de 

trabalho. 

E: Quando eu falei com a Denise, ela até falou que a abertura da exposição deste projeto será 

dia vinte e seis de junho, mas, no site, não tem essa informação. Outra questão é que no dia 

vinte e seis, as escolas já não funcionam mais, as aulas acabaram.  
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Sónia: No dia da inauguração da exposição, o que é que acontece... quem são convidados são 

os professores e as escolas, claro. Mas como o espaço também não é muito grande, não 

permite a presença de toda a gente, nem todas as escolas. Depois, é possível os professores e 

alunos virem com as famílias. A entrada é gratuita para verem a exposição, até mesmo nos 

meses seguintes. O Pré-Escolar, que ainda está em ativo, pode vir com as turmas. 

E: Saberias dizer a importância que tem para eles o facto de exporem aqui? 

Sónia: Sim. Eles, depois, vêm e trazem as famílias e mostram a exposição, muito orgulhosos, 

não é? Porque “A minha obra está ali” ou “A obra da minha turma, da minha escola, está 

aqui”. Eles depois voltam. No dia da inauguração não é precisamente o dia em que nós temos 

um grande foco ou um grande público. Não temos essa expectativa de ter cá toda a gente. É 

um espaço aberto para que tragam as famílias, para sentirem o espaço deles. Sentirem que são 

bem-vindos e que têm um lugar no museu. Mas, lá está. Depois, aqui, há outra dificuldade, 

que foi exatamente o que tu referiste. A partir do momento em que a inauguração é no fim das 

aulas, impede que seja feita alguma coisa pós-projeto, ou seja, durante a exposição. Porque os 

alunos já não estão na escola, não é?, porque são férias. [...] 

Sónia: Quando me perguntaste qual é a minha maior dificuldade ou qual é aquilo que nós 

sentimos como dificuldade? É que a nossa participação, o nosso contributo no projeto é muito 

as oficinas que nós fizemos cá. Nós não participamos como um todo, mas aí, depois, a Raquel 

e a Joana poder-te-ão falar melhor daquilo que foi o envolvimento este ano. Mas nós não 

temos um envolvimento daquilo que é o pensar, o desenvolver, o que é que vai ser o projeto, 

como é que ele vai ser desenvolvido e como é que ele vai ser apresentado. Quando chega a 

exposição, ou seja, terminam as oficinas, nós só vemos depois aqui a exposição já montada... 

E: Esse projeto, na tua percepção, que relação tem com as políticas do museu? Que 

mensagem para vocês também tem importância esse projeto? Porque o projeto já tem dez 

anos e ele se mantém. 

Sónia: Porque é muito importante tanto para o museu, naquilo que é a sua missão, que é a 

missão de serviço educativo na relação do museu e da arte contemporânea com as escolas e 

com as crianças. Não só um espaço que estamos abertos para as pessoas virem cá fazer uma 

visita, ao museu e ao jardim, mas que há um trabalho contínuo. É difícil. Nós estamos a falar 

de uma instituição que trabalha com milhares, que nós temos um programa muito complexo e 

muito extenso. Não dá para fazer uma coisa… Nós somos uma equipa de quase trinta 

educadores, e o nosso trabalho é muito sazonal. Nós temos muita gente que nos procura. 

Temos um programa muito, muito, muito variado. Temos um programa que é aberto a todos, 

não é? Em que temos estrangeiros a vir fazer visitas de Arquitetura. Temos pessoal da Galiza 
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que vem com frequência, com regularidade, visitar-nos, a fazer atividades. Mas também 

temos programas específicos em que temos aqui com a Pasteleira, com regularidade. 

Pasteleira é este bairro. 

E: Ah, Pasteleira é aquele bairro social ali. 

Sónia: Exatamente, que é nosso vizinho, ou seja, há esta preocupação de estar para todos e 

para fora, mas também de estar atento e fazer este trabalho com a vizinhança. Por exemplo, a 

Andreia Coutinho, alguém que está a trabalhar aqui com a Pasteleira e com um grupo de 

prisioneiros, na prisão. Eu estou-te a falar, nem eu estou envolvida, não é? Porque isto 

acontece. Há espaço para isso. Não é aquilo que é mais visível, mas é uma instituição que está 

preocupada em envolver. 

[...] 

E: Mas assim, pensando nessa questão, na tua experiência como mediadora, de ver a visita 

dos alunos que vêm ver o projeto, a exposição do projeto anual, nas edições que participaste 

também ministrando alguma oficina ou acompanhando as escolas, tu achas que gera ou não 

essa… se gera confusão ou não? Para os pais, para as próprias escolas, para os professores? 

Tu vês alguma coisa que te lembra que eles comentaram? Ou, na tua percepção, se não gera 

uma confusão, que eles, como está exposto aqui e tem toda uma estrutura, porque aquilo 

parece uma exposição mesmo. 

Sónia: E é. E é uma exposição mesmo. Aliás, nós temos… 

E: É? Mas se não gera esse conflito? 

Sónia: Não. 

E: Por que, assim, será que eles também não se veem como artistas? Então qualquer um pode 

expor no museu? 

Sónia: E isso é mau? 

E: É isso que estou tentando pensar… 

Sónia: Aquilo que nós achamos e que agora é um bocado a minha opinião pessoal. Quando 

nós trazemos os miúdos ao museu e quando nós estamos a educá-los naquilo que é a 

percepção da Arte, não é? Ou a percepção do espaço. Nas minhas visitas, desde os dois aos 

cem anos – noventa e cinco, foi a pessoa mais velha que já tive – aquilo que digo em todas as 

visitas, em todas as oficinas, no início, é “No fim, se me disserem que não gostaram do que 

viram, ficamos amigos na mesma”. Porque, para mim, é mais importante que a experiência 

seja positiva, que eu consiga passar ferramentas para poderem ver sem mim ou qualquer um 

colega meu, em que podes não gostar de Arte Contemporânea, não é? E ter aqueles 

comentários de “Eu não percebo”. “Eu não percebo o que está à minha frente. É porque eu 
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sou burro?”, “Não quero ter esta experiência outra vez, de frustração, então, não volto ”, que 

era o que acontecia com o meu irmão. É verdade! É um rapaz de números, e é esta sensação 

que ele tem. Ou “Isto eu também fazia”, não é? Ou “O meu filho também faz isto”. Repara! 

Quando nós dizemos isto, não dizemos “Epa, até o meu filho faz isto”. Nós dizemos sempre 

de forma pejorativa, não é? Negativa que é “Até o meu filho faz isto. Até eu faço isto”. E 

quando eu lhes digo isto, que é “E se nós dissermos isto com outro tom? Que é o tom do 

positivo. Até nós fazemos isto! Até eu sou capaz!” Eu não quero que as pessoas sejam todas 

artistas. Eu quero é que as pessoas tenham esta noção e essa consciência de que “Eu posso 

não desenhar como desenha um artista realista, mas eu sei desenhar”. Para mim, a ideia do 

desenho e a experiência no museu têm a ver com muito mais do que falar de Arte. Tem a ver 

com falar de vida e ter uma experiência e de perceber a autoestima e as competências que as 

pessoas têm. Tu podes ir a um museu e dizer que não gostas. O que é que eu te peço? Qual é o 

desafio que eu te lanço? Vai me dizer por que é que não gostas. Vais pôr palavras, vais dizer 

por que é que não gostas. “Ah, porque é preto, é só riscos”. “Pois é, e então imagina que tu és 

o artista ou a artista. Por que é que será que fizeste esses riscos? O que é que estes riscos te 

fazem sentir?” Quando nós olhamos para o abstrato, nós não estamos habituados a olhar para 

o abstrato. Nós queremos sempre figurar. Não estamos confortáveis com eles. Uma criança 

ainda não, que ainda não tem filtros, não é? Então, a imaginação ainda está em total potência. 

E, então, eles veem o quadro, basta só dar-lhe uma porta aberta do que eles podem, e eles 

continuam. E depois faz o exercício contrário que é pô-los a pensar numa pessoa que eles 

amam muito. Ou seja, isto para dizer o quê? E acho que já estou para aqui a perder-me, mas… 

Quando eles vêm cá no projeto com escolas é a desculpa para eles terem uma experiência no 

museu, seja a visita ao museu, seja a ter uma oficina. É uma desculpa para eles entrarem 

dentro do museu e sentir este espaço como deles. O museu não é só para eruditos, não é só 

para artistas, nem é só para gente do nível social alto. É para todos. E que experiência é que 

eu tenho aqui? Que relação é que eu tenho aqui? Como é que eu aprendo a olhar e a estar cá? 

Posso dizer “não gosto?” Posso dizer que sim, que gosto, porque é estranho? O que é que é 

bonito? É um espaço de crítica; é um espaço de discussão; é um espaço para me deitar no 

chão para olhar para o teto; é um espaço para eu desenhar coisas esquisitas. Uma das coisas 

que eu mais gosto de trabalhar com eles é desenhar monstros. Os adultos quase sempre me 

olham de lado quando eu digo ao filho ou ao neto para desenhar monstros. E eles gostam, por 

quê? Nunca estão mal, porque os monstros não existem, pois não? Podem dar lugar à 

imaginação e é fixe, não é? É divertido. E é isto que nós queremos. É que as pessoas sintam 

uma experiência positiva no museu. Mesmo que seja uma experiência provocativa, porque a 
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exposição… o artista os potenciam. Eu acho que o projeto com escolas ganha, à partida, 

quando é uma desculpa para que professores e a comunidade escolar nos visitem. Eles 

sentem-se estimulados para trabalhar naquilo que é o ente artístico ou aquilo que é um ente de 

criatividade. Levam para a escola, continuam este projeto na escola e quando sabem que estão 

a fazer algo para ser exposto no museu… Não é que eles também podem ser artistas. Sim, 

também podem ser artistas se quiserem trabalhar. Aquilo que eles estão a fazer não são obras 

de arte para estar no museu, mas todo o processo foi um processo criativo. Todo o processo 

que fizeram, todo o trabalho que fizeram é de ser valorizado e está dentro do museu. E isto faz 

com que eles se sintam valorizados, sintam estimulados para trabalhar e de trazer as famílias 

para verem. “Olhem, está aqui aquilo que eu fiz. Fiz com a minha escola. Fiz com a minha 

turma. Fiz com a professora. Aqui eu visitei isto…”. Então, aquilo que estás a fazer não é só 

participar no projeto que termina numa exposição. É uma criança ou uma pessoa que tem uma 

boa experiência e que vai trazer outros. E que vai querer voltar ao museu ou, pelo menos, é 

assim que nós queremos. Pronto. 

E: E tem o processo de curadoria também. 

Sónia: Sim. Depende muito do processo de trabalho deles, não é? Dos professores. Mas tem a 

ver com um pedido da nossa parte que é, lá está, tempo. Prende-se com esta limitação física, 

de espaço, mas que tem esse lado negativo a nível educativo, não é?, que é da seleção e da 

escolha. No meio de tantos trabalhos da turma, só pode vir um. 

E: Mas também é um processo. 

Sónia: Sim, também é um processo. Há que lidar também com a escolha, mas é complexo. 

Depende muito do envolvimento dos professores. Estou-me a lembrar de um projeto que fiz. 

Era “O Museu e Eu”, era com a Câmara Municipal do Porto. Eu colaborei como ilustradora. E 

a turma conhecia um escritor e um ilustrador e teve quatro encontros com cada um. Com o 

escritor, fizeram um texto e, com o ilustrador, fizeram ilustração, mas só podia ter duas 

ilustrações por turma. Alguns ilustradores que trabalharam neste projeto, o que é que fizeram? 

Pediram a cada aluno da turma para ilustrar o texto e escolheram as duas melhores. Para mim, 

desde início, isto não era solução. Tanto numa turma, como na outra, porque eu trabalhei com 

duas. Aquilo que eu fiz com eles foi um trabalho coletivo. Foi desde o início falar com eles, o 

que é que nós entendíamos por texto e ilustrar, e a nossa ilustração foi num papel gigante, em 

que todos desenharam nesse papel. Todos. Eles decidiram o que queriam fazer, e então a 

ilustração ficou cheia de desenhos diferentes, porque era cada desenho de um aluno diferente. 

Não se escolheu a ilustração de um em detrimento dos outros. Agora, isto é difícil, não é? 

Requer ao professor a forma de trabalhar “Como é que eu vou num espaço, com os materiais 
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que Serralves me pede, fazer um só trabalho de turma? Como é que os vou envolver a todos 

para que seja apenas um resultado e que eu não tenha de escolher?” Aqui é muito, muito 

difícil. 
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APÊNDICE I - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA RAISSA 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 07 de julho de 2017. 

Duração da Gravação: 33min49s. 

 

E: Falar um pouquinho da tua formação e o fato de seres uma das coordenadoras do Projeto 

Anual com Escolas neste ano.  

Raissa: A minha formação é na área da história, até mais especificamente da arqueologia. 

Portanto, nada tem com aquilo que eu faço hoje, mas também já lá se vão muitos anos. Depois, 

resolvi fazer o mestrado, aliás, uma pós-graduação na área da Museologia e foi nesse contexto 

que eu comecei a trabalhar aqui em Serralves, inicialmente como estagiária, ligada às 

exposições. Isto já há mais de dez anos. Depois comecei a minha atividade no serviço 

educativo. Comecei a interessar-me particularmente pelo serviço educativo, especificamente 

na sua relação com a Arte Contemporânea, e tive oportunidade, porque ganhei uma bolsa da 

Direção Geral das Artes aqui em Portugal, uma bolsa para ir para o estrangeiro, para uma 

instituição ligada, no meu caso, à Museologia, ao serviço educativo. E eu consegui um estágio 

pré-aprovado. Por isso é que depois consegui a bolsa, na Tate Modern, em Londres. Portanto, 

eu tive, nos serviços educativos da Tate Modern durante nove meses, a trabalhar a tempo 

inteiro, e isso foi, digamos, um ponto importante para eu definir os meus interesses 

profissionais. Foi determinante. Aprendi imenso. Trouxe muito daquilo que aprendi na 

bagagem e, quando voltei, voltei de imediato para Serralves. Integrei, de imediato, a equipa de 

educadores aqui de Serralves. Na sequência disso, comecei o meu doutoramento em 

Museologia, sendo que a área de investigação era “Serviço educativo em espaços da Arte 

Contemporânea” e, depois, no contexto da investigação, no trabalho de campo dessa minha 

pesquisa do doutoramento, eu estive no Brasil, no Museu de Arte Moderna [MAM], no Rio de 

Janeiro, onde integrei, como investigadora, obviamente, o núcleo experimental de educação e 

arte, que era orientado, na altura, pelo Guilherme Vergara.  

[...] 

Raissa: O MAM. Esse núcleo era um projeto extremamente interessante. Foi uma 

oportunidade para trabalhar, para aprender imenso, num lugar completamente diferente 

daqueles que conhecia e, portanto, para mim, hoje é como referência muito importante este 

triângulo que eu acabei por estabelecer: profissional, na minha vida de Serralves e a realidade 
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nacional portuguesa; Reino Unido, Tate Modern; e Brasil, no MAM, com algumas derivações 

que me foram possibilitadas lá. 

Naquilo que eu desenvolvi, na minha investigação, pensar o serviço educativo enquanto 

prática curatorial, ou seja, enquanto uma oportunidade para, dentro da instituição museológica, 

se criarem outros discursos que, para mim, são curadoria. Porque a criação de um discurso, tal 

como acontece quando se produz uma exposição no serviço educativo, cria-se outro tipo de 

discursos, criam-se outras abordagens, outras relações com as obras. Isso, para mim, eu 

entendo isso como um trabalho curatorial e foi interessante, para mim, aprender isso em 

perspectivas tão diferentes, quer na minha experiência no Reino Unido, onde o trabalho de 

quem pensa e produz conteúdo para um serviço educativo é de um curador. São todos 

curadores. Curadores e educadores. Depois foi interessante ir trabalhar com o Guilherme, para 

o Rio, e perceber que o Guilherme é um bocado, um percursor, no Brasil, do conceito de 

curadoria pedagógica, que é um conceito que me interessa particularmente no contexto dos 

serviços educativos. Pensar isto como curadoria, pensar isto como trabalho de autor. Não 

pensar isto, exclusivamente, como uma coisa de mediação, em que eu, enquanto educadora, 

arte e educadora, eu só faço pontes, não é? Eu não faço pontes. Eu tenho um discurso muito 

meu, que pretende estimular e promover discursos de outros. Mas há uma autoria naquilo que 

eu faço, seja um trabalho mais numa visita orientada, seja uma oficina em sala ou uma oficina 

lá fora. Há uma autoria. A forma como se abordam estas expressões, como se cria um 

discurso a partir de outro discurso, e que potencia outros discursos, é um trabalho curatorial, 

no meu ver. E a minha investigação era muito nesse sentido.  

E: E, hoje, aqui em Serralves, que papéis você desempenha? 

Raissa: Eu trabalho como educadora. É essa… Eu tenho muitas reservas em relação à 

terminologia, especificamente “educador”. Muitas reservas. O termo que nós usávamos antes, 

até há dois anos atrás, era “monitor”. Também não me agrada. Tenho dificuldades sérias. Não 

tenho uma proposta que me satisfaça, portanto, se… A terminologia é sempre uma questão 

muito difícil. Mas, institucionalmente, o que eu sou é uma educadora. O nosso trabalho, não 

só o meu, o da maior parte dos educadores aqui em Serralves, é muito transversal, em termos 

de públicos, ou seja, nós não temos uma especificidade, nós não nos especializamos. Podemos 

ter preferências, elas são respeitadas institucionalmente, mas nós estamos quase todos 

preparados para quase tudo. Portanto, desde o Pré-Escolar, Primeiro Ciclo, Segundo e 

Terceiro do Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Superior… Eu trabalho também muito 

com grupos com necessidades educativas especiais; o que nós chamamos de público geral, ou 
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seja, aqueles que aparecem para fazer as visitas ao domingo; seniores. Enfim, todos esses 

grupos. 

E: Especificamente sobre o projeto anual, trabalhaste em quais edições? 

Raissa: Tantas. Não sei sequer em que ano é que comecei. Todas desde há… 

E: Nesse último ano, foste uma das coordenadoras?  

Raissa: Neste último ano, experimentou-se, foi uma coisa, digamos, piloto, uma experiência, 

cujos resultados não foram particularmente interessantes e, eventualmente, isto não vai 

continuar, por problemas de calendário. Normalmente, o projeto anual com escolas é 

produzido pela equipa do serviço educativo de produção, que é uma equipa pequena. 

Coordenação e produção, que é a Denise, a Diana e a Cristina. Depois, as oficinas são 

concebidas pelos monitores, pelos educadores e orientadas por nós também. O que aconteceu 

este ano foi que a Denise resolveu convidar quatro pessoas que são educadores, eu e mais três, 

para trabalhar com ela em aspetos mais conceptuais, ou seja, sem ser exclusivamente nas 

oficinais, na produção das oficinas, ou seja, pensar, por exemplo, o projeto logo no seu início. 

No início do ano letivo, tem um seminário com professores, e uma das coisas que nós fizemos 

foi tentar pensar um novo formato para o seminário. Um formato mais informal, com outro 

tipo de convidado, menos académico, uma coisa mais dinâmica, que pusesse os professores a 

fazer e não só a ouvir. Então, no fundo ela convidou quatro pessoas para a ajudar a repensar 

vários aspetos do projeto, porque o projeto já existe há tantos anos que ele está a esgotar-se, 

não é? As coisas precisam de levar, assim, uma volta, e, portanto, há fragilidades. Há 

fragilidades que nós temos que pensar e tentar, de alguma forma, criar alternativas. Esta 

equipa servia para isso. O que é que não funcionou? É muito difícil gerir o calendário de 

tantas pessoas nesta casa. As nossas agendas são… A da Denise, então, nem se fala, não é? As 

nossas não tanto, mas somos quatro e conseguir que quatro pessoas não estejam a orientar 

nenhuma atividade e a Denise esteja disponível para trabalhar conosco… Era suposto nós 

termos vinte encontros ao longo de um ano letivo. Um ano letivo é pequeno, não é? Eram 

vinte encontros, imagina, desde outubro até junho. É muito pouco tempo. Encontros de 

trabalhos de nós, as quatro, e a Denise… para trabalhar estas questões. Discutir, pensar, 

propor. Não conseguimos concretizar aquilo que nos propusemos no início do ano. 

E: Sobre o calendário, com o encerramento da exposição no final do ano letivo, quando os 

alunos já não podem mais cá vir com escola. 

Raissa: Isso que estás a referir, para mim, os aspetos de calendário do projeto são uma das 

grandes fragilidades deste projeto. É precisamente um dos pontos que esta equipa que existiu 

este ano tentou, digamos, expor e pensar e encontrar alternativas que, se forem implementadas, 
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é no próximo ano. Nós, equipa, estes quatro elementos, estávamos a pensar coisas para o 

próximo ano. Nós não estivemos a trabalhar especificamente ou exclusivamente na edição 

deste ano. Trabalhamos nesta, mas também trabalhamos esse género de questões, por exemplo, 

calendário, para serem pensadas com tempo, para serem implementadas no próximo ano. E 

um dos aspetos que nós sublinhamos várias vezes é esse: é uma exposição com trabalhos de 

alunos que é inaugurada. Foi sempre assim, numa altura em que os alunos já não estão na 

escola ou estão em época de exames e, portanto, não vêm cá. E termina antes de as aulas 

recomeçarem, em setembro. 

E: Então… E eles acabam vindo… 

Raissa: Não. 

E: Uma outra coisa que eu queria saber: qual era a sua opinião, se o fato da exposição deles 

estar dentro do museu gera alguma confusão conceitual... 

Raissa: Eles não expõem dentro do museu. Eles não expõem nas galerias do museu. Eles 

expõem numa sala que é do serviço educativo. Acho que isso aí já cria uma certa distância. Eu 

não tenho uma opinião absolutamente sólida em relação a esta questão. Eu sei que há museus 

que fazem essa coisa de integrar o trabalho dos alunos na exposição do museu, de alguma 

forma, criar diálogos, e, embora eu ache isso interessante, também acho que há esse tipo de 

riscos, que é “O que é que é o trabalho de um aluno, o trabalho de uma escola, e o que é que é 

o trabalho de um artista?” e “Que espaços é que preciso aqui respeitar?”, não é? Não podemos 

colocar isto de igual para igual. Podemos criar tipo de diálogos, mas não são pares, não são 

pares. Portanto, a questão dos espaços, o ser na sala do serviço educativo, aqui em Serralves, a 

exposição, defende-nos dessa questão, que era uma questão que, na prática, também era um 

bocado impossível numa exposição que só tem exposições temporárias. Em termos de 

logística e em termos de curadoria, torna uma impossibilidade a produção de uma exposição 

de Arte Contemporânea que integra alguns trabalhos feitos pelas escolas, porque, quer dizer, 

tudo é pensando com uma antecedência brutal, mas não é necessariamente pensado junto. 

Estou a falar de exposições e do serviço educativo. É um percurso difícil. 

E: Eu não sei que processo seletivo é realizado na escola, do trabalho que aqui é exposto, mas 

geralmente é de um aluno ou da turma inteira? 

Raissa: A proposta que parte de Serralves é que o trabalho seja da turma. É claro que, depois, 

cabe ao professor orientar esse trabalho. Mas também acho que a ideia de se usar esta 

metodologia de trabalho por projeto tem a ver com isso, não é? Haver fases e pode, no início, 

pode partir de várias coisas individuais, mas elas vão sendo direcionadas para uma coisa que 

nasce das coisas todas e, portanto, cada turma tem o seu. Isso passa muito pela orientação do 
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professor, e não pela nossa. O professor sabe qual é a ideia e tem que a implementar da forma 

como achar viável. 

E: Isso também é uma curiosidade que eu tenho: ver como é esse processo de curadoria lá da 

escola, se também lida com estes conceitos. 

Raissa: Sim, claro. E acho que isso também é uma coisa interessante para se analisar ... esses 

processos, como é que eles acontecem na escola? E variando… de acordo com os anos, com 

as faixas etárias, porque o que eu sinto, e isso não tenho dúvidas nenhumas, é que, por 

exemplo, tudo o que é Pré-Escolar e 1º Ciclo é feito pelos professores. E isso é uma coisa que 

me custa. São muito poucas as escolas que assumem, digamos, a estética que resulta de um 

trabalho feito por uma criança com três, quatro, cinco, seis, sete anos. Quer dizer, é o que é. É 

aquilo que eles fazem, não é aquilo. E há aquela estética da educadora e a estética da 

professora que é o que nos chega muito e que nós, muitas vezes, ao pensar até as propostas e 

trabalho, seja aqui as oficinas, seja o material que vamos entregar às escolas… Às vezes, um 

dos aspetos que pensamos é esse: é tentar desbloquear esta situação, ser uma proposta que 

permite uma ação direta dos alunos, independentemente da faixa etária, e é um aspeto muito 

difícil de contrariar, porque chegam sempre coisas que foram, nitidamente, executadas pela 

professora. 

E: E quando esses trabalhos chegam aqui, como é que é pensada a montagem dessa 

exposição? Porque eu já vi que tem muito esse diálogo da Arte Contemporânea com um 

suporte diferente…  

Raissa: O display da exposição do projeto, do projeto com escolas, há muitos anos, é da 

responsabilidade de uma pessoa que se chama Catarina Providência e é, digamos, que resulta 

daquilo que a Catarina Providência e, no caso, a Denise decidem para aquela exposição. Na 

minha perspectiva, é mais um projeto de display do que de curadoria, porque a Catarina não é 

integrada no processo de pensar o projeto desde o seu início. Quer dizer, ela não pensa o tema, 

ela não pensa o objeto que é pedido à escola que seja enviado, ela não pensa as exposições. 

Portanto, ela só pensa a forma de, depois de muitas pessoas terem decidido tudo o que estava 

para trás, ela pensa a forma de mostrar aquilo ao público. E faz isso muito bem, a meu ver. 

Mas não me parece, eu não considero o trabalho dela curadoria. Para mim é display. Muito 

bem feito, muito bem conseguido. Ela percebe bem aquilo que se pretende, conhece bem a 

casa, mas acho que isso é display. Isso não passa por educadores… 

E: Não é algo amarrado com o projeto? Não é pensado junto com os professores. 

Raissa: Não, não. Com os professores, não. Os professores enviam… Os professores enviam 

o produto final e, depois, a exposição é, digamos, concebida internamente, institucionalmente. 
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O professor, a escola, não é tida nessa equação. Aliás, para mim, isto é uma das fragilidades 

do projeto. É que nos moldes em que ele é feito neste momento, o projeto dá muita atenção ao 

produto e muito pouca atenção ao processo. Isso para mim é a grande questão, digamos… 

repensar no projeto com escolas. 

E: Sentes... por quais motivos os professores optam por participar desse projeto? Porque 

vocês têm outros projetos, também, que eles poderiam optar por participar. 

Raissa: Projetos, não. Projeto, no sentido de metodologia do projeto, não. Uma coisa assim 

continuada, não. Há coisas, projetos pontuais, promovidos por outras instituições, em parceria 

com Serralves. Agora, partindo de Serralves e para trabalhar com escolas, é este. O resto são 

atividades pontuais. Uma escola vem, faz uma visita orientada ou faz uma oficina e vai 

embora e acabou. Portanto, não é um projeto. Eu entendo que o conceito de exposição, até 

num contexto escolar, seja o conceito tradicional de fechar alguma coisa, não é? “Fizemos 

isto, fizemos aquilo, e agora vamos fazer uma exposição”. É o ponto final. Eu tenho dúvidas 

em relação à necessidade da exposição, precisamente por aquilo que te disse há pouco. Para 

mim, era muito mais importante ter um acompanhamento sério, dinâmico, estruturado do 

processo do que dar tanta atenção ao produto. Até porque o produto denuncia as fragilidades 

todas do processo. Isso é… invariavelmente, nós, quando começamos a receber as coisas, 

começamos a sentir isso, não é? Aquela coisa de “o produto mostra-nos o que é que falhou no 

processo”. E o processo é aquilo que faz com que um aluno se envolva, aprenda, questione. 

Não é a produção de um objeto que faz isso. E, portanto, o que é que faz um professor 

participar? Bem, tenho estas dúvidas em relação à exposição. Mas há um prestígio 

institucional relacionado com Serralves que, para eles, é importante. Serralves ainda funciona 

um bocado como selo de qualidade para tudo. E, depois, há uma questão que é, muitos 

professores têm um sentido de responsabilidade muito grande com aquilo que fazem. 

Sobretudo, quando estamos a falar de professores mais da área artística, eles sabem que há 

determinada componente, sobretudo ligada à Arte Contemporânea, que eles têm alguma 

dificuldade em trabalhar fechados na escola, ou seja, uma coisa é nós falarmos sobre Arte 

Clássica e escolas, e correntes, e não sei quê, e isso está tudo no manual, e eles vão à internet 

e veem imagens. Arte Contemporânea é todo um outro mundo, que pressupõe contacto direto, 

que pressupõe aquele choque, muitas vezes… É difícil de digerir, mas eles sentem que o estar 

perto de Serralves lhes permite abordar algumas questões que é muito difícil fazê-lo dentro da 

escola, fechados na escola. 

E: Última coisa, que agora eu lembrei. Essa questão do projeto anual de Serralves… A 

política do museu e também o que eles passam de mensagem para vocês… O quanto repensar 
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esse projeto anual e como monitora… No discurso também que eu assisti… Eu vim a umas 

conferências no ano passado, e é muito ressaltado como, do sector educativo, esse projeto 

relativamente ao projeto anual, é muito ressaltado que tem livro publicado, que tem isto, tem 

aquilo … Mas eu queria a mensagem que o próprio museu, enquanto vocês, enquanto equipa, 

eles passam de política pública. De que forma é que esses projetos vêm para dialogar, para 

tentar concretizar as metas, também? Algo nesse sentido. 

Raissa: Faz parte da missão da Fundação de Serralves este lado educativo. É o discurso 

institucional. O projeto já tem muitos anos, o que faz com que já… ele já faz parte da 

engrenagem, para o bem e para o mal, ou seja, ele existe. Não é questionado no sentido de 

correr riscos de deixar de existir, mas também começa já a ser uma coisa tão normal que, se 

calhar, não tem o devido impacto. Muito também por repetidamente, ano após ano, ele 

funcionar com a mesma estrutura. Eu acho que, como em tudo, é preciso introduzir mudança, 

desvios, sobretudo quando estamos num contexto, numa instituição ligada à Arte 

Contemporânea. Estes desvios, para mim, são fundamentais. Eles não têm existido no projeto. 

Acho que isso se sente um bocado na relação institucional entre o projeto e a Fundação de 

Serralves. Ele já teve mais visibilidade. Sinto que a visibilidade que ele tem internamente, 

neste momento, é aquela visibilidade um bocado acomodada, da coisa que acontece há muitos 

anos. Portanto, há muito para trabalhar neste contexto. Também tem mudado muitas coisas no 

serviço educativo nos últimos anos. Não sei se tens consciência que a coordenação do serviço 

educativo mudou repetidamente nos últimos seis anos? E tudo isso tem o seu impacto. As 

coisas demoram para ser feitas, para serem repensadas, para se introduzir uma mudança. 

Aquilo que as sucessivas coordenações do serviço educativo têm feito, e eu entendo e respeito, 

é… Sendo o projeto este património do serviço educativo, e sendo uma herança da professora 

Elvira Leite. Portanto, é uma herança que a maior parte das pessoas não se permite questionar, 

quando a própria Elvira Leite é a primeira pessoa a questionar tudo. Aquela fase que todos 

fazem, depende do questionamento que está… o pensar e o aprender e o fazer melhor. Mas 

acaba por não se mexer no projeto, porque o projeto é, de facto, uma herança da professora 

Elvira. Há sempre um certo receio de mudar aquilo que já correu muito bem e que já tem 

algumas fragilidades que, eu acho, decorrem de algum desgaste. 
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APÊNDICE J - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA ISA 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 19 de julho de 2017. 

Duração da Gravação: 12min17s.   

 

E: Falar um pouco do seu percurso acadêmico e profissional, bem como a coordenação do 

Projeto Anual com Escolas. 

Isa: Eu sou colaboradora externa do Serviço educativo, freelancer. Sou Antropóloga, estudei 

Antropologia em Lisboa. Estudei Antropologia em geral, mas, depois, fiz a especialização, 

por assim dizer, em termos de cadeiras, disciplinas, de escolhas, em Antropologia Visual e 

pertenço ao Núcleo de Investigação, em Lisboa, do Núcleo de Investigação de Antropologia 

Visual e da Arte. Nós somos de Antropologia, mas muito ligados ao Cinema Etnográfico, 

muito ligados à Imagem, à Fotografia. Depois, aqui no Porto, acabei agora, em junho, uma 

pós-gradução, nas Belas Artes, em performance. Agora estou a trabalhar mais questões 

ligadas a género e raça. Estou a trabalhar questões de representatividade, de imagem, 

identidade… O que é que ser mulher negra, feminismo negro…  

OBSERVAÇÃO: Houve problemas com a gravação, e o restante da entrevista não ficou 

registrado. 
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APÊNDICE K - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA ANA NETO VIEIRA 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 20 de julho de 2017. 

Duração da Gravação: 24min11s.  

 

E: Estavas falando que trabalhas aqui há 04 anos... 

Ana: Eu trabalho há quatro anos e, para começar, eu sou arquiteta e, portanto, não venho 

dessa área da Pedagogia. Comecei a trabalhar no museu fazendo visitas guiadas de 

Arquitetura. No primeiro ano, só fiz visitas guiadas para estrangeiras. Depois, entretanto, 

resolvi experimentar as oficinas e workshops que existem aqui como oferta no museu e eram 

específicos de Arquitetura. Experimentei e gostei muito de trabalhar com crianças, também 

por motivos familiares. Meu pai era pediatra, e era algo que eu sempre senti conforto, saudade, 

conforto em lidar com crianças e, primeiro, eu gostei muito. Gostei muito e, no Segundo Ano, 

já comecei a conceber as oficinas de Arquitetura para crianças. Depois, no ano a seguir, o 

projeto em Arquitetura, a importância do corpo no espaço é muito grande. Ela acontece 

quando tu percorres o espaço. Portanto, essa ideia do corpo no espaço é algo que eu consigo 

trabalhar com as crianças e, nesse ano, o tema tinha relação com as imagens do corpo. Então 

foi um ano que me senti muito confortável para criar essas oficinas com o Projeto de Escolas. 

Nós não sentimos que haja uma relação direta entre aquilo que são as oficinas, que nós 

fazemos a explorar aquele tema e depois aquilo que os professores fazem. Desse ponto de 

vista, os professores estão cansados e não estão cansados só com o projeto. O projeto sofre 

com o cansaço do próprio sistema escolar, porque, como você sabe, nos últimos anos, o 

sistema escolar público e não sei se vais entrevistar também professores do sistema público. 

E: Sim, vou entrevistar professores, alunos e acompanhar uma turma lá em Guimarães e aqui. 

Ana: Os professores, afinal, se eles compararem dez anos atrás com agora, elas têm muito 

mais burocracias, as saídas são muito mais condicionadas. Acho que há, em algumas, um 

interesse realmente no que é o tema etc., mas também já quem vem de fora não sei se isso é 

tão perceptível. Mas o nome Serralves é um nome com muito peso e muito nessa lógica agora 

de agradar os pais, que é uma coisa assim que veio se intensificando se agradar aos pais. O 

facto de vir a expor em Serralves é mais valia, ficam muito no objetivo final de expor em 

Serralves e muito pouco no processo. É o que nós sentimos. Aliás, não temos estatística 

nenhuma sobre isso. Esse ano, ao trabalhar com a Melissa, a Denise deve ter dito sobre isso, a 
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trabalhar com a Melissa, com a Joana Mendonça e com a Raquel, uma das propostas que nós 

falamos é de termos inquéritos para nós termos um bocadinho de dados estatísticos, porque 

senão fica sempre naquilo que nós achamos. Nós achamos e tenho quase certeza que se vai 

sentir nesse inquérito que se vier a ser feito é que as oficinas que nós fazemos de preparação 

ou, digamos, de ajuda, de abordagem ao tema, se possível não é isso, porque, depois, se calhar, 

vai faltar alguma coisa. Mas acho que já é alguma coisa, que eles fazem aquele objeto final 

isolado e, no final, é resultado de um processo como seria esperado. Algumas das propostas 

que fizemos na altura nesse grupo de quatro era que as oficinas não fossem fechadas. Quando 

eles vêm aquelas três horas fazer as oficinas do Projeto de Escolas, elas estivessem sempre, 

que eles tivessem que prolongar e terminar na sala de aula. Percebes? E que isso depois 

servisse também de processo para o objeto final. É uma coisa que acontece. Acho que eles 

decidem aí, não sei muito bem, vais acompanhar e depois decidem na última semana como 

vão entregar. 

E: São então dificuldades que sentes! Então... algo que me interessa também é esse processo 

de curadoria que acontecesse na sala de aula para entregar o objeto no museu. Como é feito 

esse processo? Aqui a turma tem que entregar um trabalho e será que é o trabalho da turma 

inteira ou é o melhor trabalho? 

Ana: Nós acabamos aqui de ter muito pouco feedback do processo que exatamente acontece 

na escola. Essa separação entre as oficinas das escolas acontece também porque nós não 

conseguimos ir à escola, não há verba para ir à escola. Por isso eu sou defensora que essas 

oficinas deveriam ter consequência de qualquer coisa que eles fossem fazer todos juntos na 

escola. Mas, depois, imagina como se fosse uma continuação e, depois, eles poderiam voltar e 

mostrar o que fizeram a partir daí outras coisas. Que houvesse um link das oficinas também, 

porque elas são muito diferentes. Às vezes se vem fazer várias, nós também não temos essa 

estatística, se o professor vem fazer uma, várias ou até se não vem fazer nenhuma e fazem na 

mesma o objeto final. Acho que isso desvirtua. Mais do que desvirtua, não faz sentido 

enquanto chamar-se Projeto em Escolas e ter um período temporal. Apesar de nós 

começarmos com o seminário para apresentação do projeto, portanto, esse é um ponto em que 

todos nós encontramos com os professores, mas é o único. Depois nunca mais temos um 

feedback do que eles estão a pensar, do que estão a fazer. Não sei se as pessoas querem vir a 

partilhar isso. Já é tão difícil dar a matéria, que eu acho mesmo que eles fazem tudo na reta 

final do ano. Não estou a dizer todos, mas a maioria. 

E: Quais ainda são os pontos positivos, de destaque do projeto. 
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Ana: Eu também estou muito focada na avaliação desse grupo, no que estou realizando no 

momento com aquele grupo. Não quero chegar ao fim e achares que só vi coisas má. Na 

verdade, são formas de virem ao museu e de fazerem esses trabalhos. Isso tem muita 

importância em um processo de construção, de formação de uma criança. Mas outra coisa que 

eu acho que é possível. Nós temos que entregar agora um relatório com aquilo que achamos 

que pode ser melhorado, desde que se apresenta e se começa o projeto até o fato de que alguns 

virem e outros não nas oficinas e eles vêm criar o objeto final. Eu gostava de saber quantos 

alunos vêm ver a exposição. Como a entrega do objeto final já é muito perto do final do ano 

letivo, eles já nem voltam ao museu para ver a sua própria exposição. Eu acho que isso retira 

muito daquilo que poderia ser, tira muito o orgulho que poderia ser. Entretanto, se a entrega 

fosse antecipada, e eles pudessem fazer uma visita depois de ver suas coisas expostas, serviria 

como um incentivo aos outros. Acho que isso daria uma certa responsabilidade para o ano 

seguinte. Por acaso, esses dias aconteceu uma coisa curiosa, ideia de aprender, de aprender 

através do jogo e eu tinha um grupo que foi à casa de banho e eu fiquei embaixo à espera 

deles e nunca mais chegavam, nunca mais chegavam. E como eram vários grupos eu pensei: 

O que é que se passa? Andei perdida aí um tempão à espera deles. Enquanto todos os 

monitores tinham seus grupos, eu era a única monitora que estava sem grupo. Pensei: eles não 

podem ter desaparecido. Fui à procura e o que tinha acontecido... tinham saído da casa de 

banho, e o vigilante daquela sala disse: “–Ah! Venham, entrem, venham ver”.  Eles entraram 

e, quando eu cheguei, por isso eu não me apercebia, estavam todos calados, quietos e por isso 

não os via, o que é difícil com 25 alunos e estavam todos calados e todos sentados nas 

mesinhas e todos a jogarem e pensei. Porque vejo, muitas vezes, poucas crianças lá a jogar e 

toda aquela discussão que, ao contrário dos outros anos, foi uma exposição interativa e que as 

pessoas possam usar aquilo que é feito pelos outros e usufruir daquilo. Na realidade, nunca se 

leva lá as crianças, e eu vi aquelas crianças todas lá superentusiasmadas com as instruções e 

os bonequinhos a jogarem. Pensei... “Esse é o real objetivo dessa exposição e que não está a 

ser explorado.” E depois tinha que dar a oficina, mas não gostava de interrompê-los. Acho 

que é importante também entrevistares as crianças, pois eu tenho um pouco a sensação que 

não é um projeto partilhado, que quando eles (as crianças) vão fazer as oficinas, eles não têm 

a consciência de que aquilo já é uma preparação para o projeto.   

E: Você enquanto uma das colaboradas do museu tenta passar... que objetivo tem esse tipo de 

projeto. Se percebes ... 

Ana: Acho que há sempre um objetivo por detrás de um serviço educativo. No serviço 

educativo, é habituar a ser desde pequeno um futuro visitante do museu. Eu acho que uma das 
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coisas que eu mais gostei de ouvir até hoje é que, já no fim de uma atividade ou uma visita, 

algo assim, ouvir de uma criança muito pequenina dizer: “- Afinal vir ao museu não é uma 

seca!” Porque é incrível: crianças não vão ao museu. Mesmo que elas já vieram várias vezes, 

que é uma seca. É incrível porque, se nunca veio, porque acha que é uma seca. Me pergunto 

como que uma criança que nunca veio no museu já acha que é uma seca. Ele não acha que é 

uma seca ir no shopping, parque ou outra coisa qualquer. Portanto, eu tenho que, enquanto 

monitora, prefiro reduzir o discurso, simplificar o discurso, etc., porque aquilo que eu quero é 

garantir que eles não vão reduzidos. Porque eu acho que, se eles já têm essa ideia antes de vir 

e vem e confirmam, então não serão mais passadores dessa mensagem que vir ao museu é 

uma seca, que vale a pena vir. Então eu tenho sempre, esse é o meu, o meu objetivo, quando 

recebemos os grupos e percebemos depois que os próprios professores não são dessas áreas e 

não tem tanta consciência, muitas vezes, de qual é o objetivo de uma criança vir ao museu. 

Pelo menos a visão que eles têm é de uma visão mais redutora, que eles precisam de sair, de 

ver outras coisas, de etc.. Mas não têm uma consciência mais concreta do que é, da 

consciência do que aquilo tem, o efeito na formação daquela personalidade. Portanto, às vezes, 

também utilizam dessas visitas para que eles tenham consciência de Arte Contemporânea. 

Mas nesses, estimulo a criatividade. Muitas pessoas percebem que nós criamos com poucos 

materiais, usamos papel, e que o resultado final é muito interessante. Eu digo que essas 

atividades, às vezes, para mim, não têm qualquer objetivo, mas que consegue estimular 

melhor, o estímulo da criatividade, que não tem a ver com eles fazerem desenhos mais 

engraçadinhos na escola, que tem a ver com a construção de personalidade, onde nós estamos 

a ver em que nós sabemos que uma criança que também é e que também tendo a criatividade 

estimulada, também vai usar essa mesma criatividade para resolver problemas, seja no 

trabalho, na família, e que o estímulo da criatividade não serve só para fazer as pessoas mais 

felizes. Às vezes, as próprias pessoas não têm essa visão. Os professores, às vezes, acham que 

eles precisam é de vir, sair para ver coisas novas, mas ver coisas novas para quê? Também 

tentamos, às vezes, passar essa mensagem. 
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APÊNDICE L - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA JOANA MENDONÇA 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 20 de julho de 2017. 

Duração da Gravação: 01h5min52s. 

 

Joana: A Elvira esteve na gênese desse projeto, e teve uma altura em que, acho que eu não 

estava cá quando isso aconteceu, que foi uma tentativa da parte da Sofia Victorino, 

anteriormente quando era coordenadora, antes da Denise, da Liliana e da Margarida; portanto, 

passaram três pessoas depois dela. Mas havia uma grande preocupação por parte da Sofia que 

era repensar o projeto: “-Vamos pensar isso de raiz, revolucionar isso”. E lembro dessa 

história que a Elvira disse na altura: “-É preferível trabalharmos com aquilo que temos agora, 

dadas as circunstâncias, do que tentar a revolucionar isso e ficarmos sem nada. Mas vale 

continuarmos esse caminho, para, numa altura certa, repensar isso”. A verdade é que a própria 

Elvira, nos últimos anos que esteve cá, ela já dizia: “-Precisamos revolucionar isso!” Já não 

fazia ideia como. O projeto é uma ligação que existe com as escolas, muito diferentes 

daquelas visitas guiadas que são marcadas de forma completamente informal e desvinculadas 

e é muito difícil da parte da instituição, de quem está a trabalhar na instituição de dizer: “- 

Pronto, já não queremos ou vamos fazer uma coisa nova”. Chegar ao entendimento. E, 

digamos, há uma coleção de professores que vem, religiosamente, todos os anos, sem contar 

os novos, os que vão seguindo. Há um grupo enorme de pessoas que trabalham nesse projeto, 

que já existe há muitos anos, e é difícil pensar, repensar o objeto final, repensar tudo sem 

considerar os professores como parceiros. Mas como fazer isso? Para ter os professores como 

parceiros, tínhamos que incluir a todos, e incluir a todos implica em fazer uma assembleia no 

auditório e chamar todos os professores e, provavelmente, não chegaríamos a lado nenhum. 

Percebes? Repensar o Projeto com Escolas é de facto um dos grandes desafios do Serviço 

Educativo. Não sei se isso vai acontecer, porque as coisas que se pretendiam nesse ano, com 

esse grupo de trabalho, era isso. Mas, agora, se apercebeu que, neste tempo, neste tempo que 

foi definido, desde que nós começamos a pensar nisso até agora, a exposição não foi 

suficiente, não é suficiente para nós, até porque nós íamos respondendo a desafios muito 

específicos. Não nos foi pedido: “- Vamos pensar isso de raiz, como podemos reformular isso, 

radicalizar isso, sem perdermos o que temos”. E esse é o grande desafio: perder a relação com 

professores não se interessa. Interessa é haver os professores cada vez mais ligados a isso. 



338 

 

Porque, pela minha experiência, nos últimos anos, tem havido situações em que os 

professores sentem que já se está a repetir ou que já se está a fazer a mesma coisa, mudamos o 

tema. Estamos sempre no fundo a produzir objetos semelhantes ou as próprias exposições já 

não são surpreendentes. O que aconteceu esse ano, por exemplo, o tema foi diferente, 

diferente dos anos anteriores. O tema foi muito mais aberto. Não era um tema aberto. Há 

temas, como nos anos anteriores, cidades, aí desdobrava-se em várias possibilidades, assim 

como outros temas possíveis, como as máquinas, por exemplo, era outro tema. O desse ano 

era a curiosidade. Afinal, um tema muito mais abrangente e muito mais difícil das pessoas se 

aperceberem com o que se queria com aquilo. Por um outro, foi-se uma tentativa de, por parte 

da Denise, criar um desafio maior: ao mesmo tempo que colocariam eles numa posição mais 

decisiva, dos próprios professores, e daí eles tinham a possibilidade a adaptar aquilo à faixa 

etária e também a nível de materiais e tudo mais. Mas eu não estive nessa sessão em que foi 

apresentado o tema, e houve um choque. Depois, houve outra sessão em que já se explicou o 

que se pretendia: a ideia de jogo. E aí eles já ficaram um bocadinho mais confortáveis e coisa 

e tal. Mas, em princípio, essa ideia de usar isso já existe, mas, ao mesmo tempo, reinventar o 

projeto vai ser sempre um desafio. Eu não faço ideia do que se vai acontecer nos próximos 

anos. Nesse momento, também nos aproximamos do que se vai desenvolver, mas nós tivemos 

agora, há pouco tempo, a escrever um documento em que falamos sobre as dificuldades, 

problemas e apontamos algumas possíveis soluções. Não é uma solução para repensar o 

produto, mas algo para tentar evitar, como sendo mais problemáticas dos anos anteriores. 

Uma delas, com o qual eu me identifico particularmente, é tentar, ao máximo, incluir o 

professor como parceiro nessa parte de conceptualização e, em particular, nas oficinas para 

professores, porque eles sentem, de maneira geral. E estamos a falar de um grupo pequeno, de 

todos os professores que estão inscritos e vêm fazer as oficinas. Existe um grupo aí, de 30 

professores, que vem sempre às oficinas, participam das oficinas. São muito mais turmas que 

entregam o objeto final, mas são dessas turmas todas, uma média de 30 professores que vêm 

às oficinas de professores. Tem alguns que, se houver quatro oficinas de professores, vêm às 

quatro. Estamos aí a falar de professores que vêm aqui de uma forma, até regular, e alguns 

que até se viam a repetir, vinham a repetir.  Esses professores vieram a me chegar como 

feedbacks ao longo dos anos, que sentem, por um lado, que não gostam de fazer as oficinas 

que são dos alunos, adaptadas para eles, que a questão é que são infantilizados. Outra é buscar 

fazer as oficinas de professores antes das oficinas com alunos, numa lógica de se prepararem 

para o que vai ocorrer. E essas foram umas das soluções que propusemos. O projeto arranca, 

em teoria, no calendário, em outubro, novembro, quando normalmente acontece o encontro 
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com professores. O ideal seria nós arrancarmos com o workshop com professores, em outubro, 

numa altura em que já estivesse definido o tema, mesmo que não estivesse a decorrer mais 

nada. O workshop deles seria muito mais conceptual, não orientados para a criação de um 

objeto que, no fundo, não é isso que se pretende com os professores. Mas dar-lhes outro tipo 

de ferramentas para que eles se sintam à vontade, quando introduzem os temas e o projeto em 

si no contexto escolar. Portanto, isso é uma coisa a nível estrutural, não muito grande; a nível 

de mudança, que nós achamos que pode trazer uma mudança muito maior do que o esforço 

para a conseguir do que é feito. Uma das coisas que fizemos esse ano, no contexto das 

oficinas para professores, propus, juntamente com a Cristina Camargo, chama-se Efeitos de 

Espanto. Essa oficina foi pensada só com professores, para mais nenhum público, e era a ideia 

de convocar o passado e a memória no contexto do museu. A estrutura da oficina era procurar 

a primeira memória que tinham com Serralves. Engraçado que a maior parte deles foi buscar 

memórias antes do museu abrir. São pessoas que vinham cá, antes do museu abrir, quando as 

exposições aconteciam na casa, antes de 99. O museu abriu em 99. Então há pessoas que 

vinham antes disso. São memórias muito antigas, mesmo as minhas, e isso foi incrível: as 

partilhas das pessoas que vieram cá em visitas guiadas com a escola. Portanto, aí estamos a 

falar de coisas mesmo surreais. O que nos fica, a nossa memória vai buscar. Eu lembro-me 

perfeitamente da minha [...] Sabe que a maior parte das pessoas não teve dificuldade nenhuma 

em falar da memória? Foi automático mesmo. Daí percebemos mesmo a importância que isso 

tem para eles. Através desse início, o que iríamos fazer era ... aí propusemos uma série de 

ações. Uma foi proposta, mas não foi autorizada por uma série de razões internas, que era 

levar os professores ao acervo. No fundo, abrir o museu aos espaços não permitidos para um 

público que era considerado exclusivo. Não nos foi permitido ir às reservas, mas o que foi 

proposto em volta foi termos, como convidada, nas oficinas, uma pessoa das exposições que, 

no caso, é da conservação. Da parte das exposições, fez uma apresentação das exposições, de 

questões muito técnicas de como montar exposições específicas. Mostrou umas imagens, 

coisa que eu nunca tinha visto. Imagens de abertura de exposições, com artistas, até o 

momento em que está a montar a exposição e é necessário mandar pizzas para todo mundo, ou 

mesmo do jardim. Há todo um contexto que não é nunca visível para o público nessas 

micronarrativas que foram contadas nesse dia. E, depois, quando esteve nossa colega da 

biblioteca, trouxe uma série de livros de artistas para os professores tocarem. Claro que com 

as luvas para mexer. Essa dinâmica foi incrível. Pareciam crianças a brincar com os livros 

muito lúdicos. Foi muito, muito engraçado, e a proposta que eu fiz na altura foi que essa 

oficina não era restrita ao tema, era pensada para o projeto de uma maneira geral, que ela 
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pudesse ter desdobramentos. Então essa ideia de efeito de espanto que o próprio museu nos 

pode trazer pode estar constantemente a ser novamente implicada. Se, por exemplo, agora já 

nos fosse possível ir às reservas, termos acesso a ir, por exemplo, ao serviço, termos acesso à 

montagem de uma exposição, mostrar ou ter acesso a uma parede falsa. Permitir aos 

professores ter acesso aos conteúdos e disponibilidade num contexto em geral, do dia a dia do 

museu, e tratar os professores como visitantes. Essa era a intenção, e não sei se isso será 

possível. E isso, para mim, era uma das coisas que podia fortalecer o projeto, porque, a partir 

do momento que os professores estejam, se sintam bem tratados, o comprometimento deles é 

completamente. Há aqueles professores que são problemáticos por natureza, marcam as coisas, 

depois cancelam, não comparecem. Há um conjunto de dificuldades que, às vezes, até 

ultrapassam as próprias vontades dos professores. Fazem os pedidos e, às vezes, não 

conseguem o financiamento para suporte. Há toda uma série de coisas que fogem. São coisas 

que não se conseguem prever. Mas, à parte disso, acho que essa parte de trabalho com 

professores é uma das linhas principais da ação. 

E: Falaste que há professores que voltam todos os anos, que são fiéis. Por que motivo? 

Joana: Vários motivos. A maior parte são professores e articulam, usam o projeto no que, 

antigamente, chamavam Área de Projeto e que, agora, não tem nome. Se chama uma coisa 

qualquer e que, no fundo, eles integram aquilo numa planificação que já integra o programa. 

É muito fácil incluírem no programa que já integra a disciplina deles, mesmo com as 

alterações que acontecem todo ano. Por isso, existe uma facilidade para justificar com base 

também na tal estabilidade do projeto que, pelo fato de ser algo estável em todos os anos, 

permite aceitação por parte das direções das escolas em facilitar propostas. Eles encontram 

essa facilidade, por outro lado também. Essa que é mais fixe também, que é eles sentirem que 

é um aprendizado para eles também. Então, há obrigatoriedade de os professores fazerem 

formação todos os anos, creditadas. Mas isso não é considerado formação. Prova disso é que 

eles consideram formação para eles, embora eles abdiquem dessa questão da certificação. Eles 

fazem porque querem, porque acreditam nisso. Depois, há um outro fator: meu colega faz e eu 

também faço. Também temos desses. Depois, há, eu acho que também há os professores que, 

às vezes, mesmo quando não estão satisfeitos, vêm para serem surpreendidos. É mesmo 

engraçado. Há professores que vêm numa atitude de não estar bem, mas vêm novamente no 

ano a seguir. Há vários motivos, como, por exemplo, na Osmope. Deve ter reparado, lá em 

cima na exposição, que há imensas turmas, e eles trabalham isso imensos anos. Eles usam o 

tema desde o início, desde que ele é apresentado, para desenvolverem ao longo dos vários 

meses nas aulas que fazem. Portanto, nas aulas de expressões plásticas, o tema é que começa a 
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servir de encadeamento para eles. Então, muito antes de nós chegarmos ao objeto final, eles 

estão a trabalhar na escola com turmas que nem estão inscritas no projeto. Porque eles não 

inscrevem todas as turmas. Só a partir de uma certa idade e, mesmo com as turmas que não 

vêm cá, eles trabalham com este tema. Portanto, para eles, se deixassem de apresentar o 

projeto, ia ser uma revolução para aquela escola. Portanto, há mesmo uma série de motivações 

diferentes. É engraçado. 

E: Este ano trabalhaste junto com uma equipe a repensar a proposta.  

Joana: No fundo, foi a primeira vez que aconteceu isso. Houve, acho que no ano passado, o 

Samuel ajudou a pensar o tema e na parte inicial dos primeiros textos. O Samuel trabalhou no 

ano anterior ou há dois anos, que trabalhou num contexto um bocadinho diferente do resto. 

Além disso, todos os anos existe uma espécie de convocatória aos monitores que, por norma, 

existe uma opinião do que se vai falar do projeto e, nessa reunião, é apresentado o tema e nós 

temos um prazo para pensar em oficinas e pensarmos em faixas etárias e em materiais. Depois, 

há uma reunião em que apresentamos esses materiais, essas oficinas e tudo mais. Nesse ano 

que o Samuel esteve com a Denise, apresentamos imensas oficinas e, depois, foi superdifícil 

escolher, pois até tinham oficinas com temas parecidos. Depois, foi necessário fundir algumas. 

Então, essa vez, nesse ano, foi juntar essas quatro pessoas; foi também porque daqui surgiram 

equipas. Enquanto a Raquel convidou outras pessoas, a Melissa a mesma coisa e construíram-

se daqui outras que apresentam as propostas. A partida existia uma espécie de grelha que já 

estavam colocadas e as oficinas necessárias para evitar termos demasiadas oficinas e ter que 

ser obrigadas a cortar as oficinas. 

E: A exposição do projeto tem uma brochura, no qual são mencionadas as oficinas. 

Joana: No roteiro da exposição, tem o nome das pessoas e das pessoas que conceberam 

sinopses e vais ver que, em todas, está Raquel Sambade, André, Sofia, a Joana Nascimento, 

ou seja, crianças, subgrupos dentro. Depois, cada pessoa decidia com que faixa etária iria 

trabalhar. Eu trabalhei em uma; eu fiz duas propostas só. Uma com a Cristina para professores 

e fiz outra com o André. E é importante falar no André porque o André é do ambiente. 

E: O que seria isso? 

Joana: É que ele faz parte do Serviço Educativo do ambiente. Ele não faz parte do grupo das 

artes. Existe um outro serviço educativo que, no fundo, tem direções diferentes, embora, neste 

momento, estejam sem direção, porque era a Elisabete Alves e se demitiu recentemente. Há 

uma mudança agora de direção, e não sei como eles vão ficar. Mas o André tem feito várias 

atividades em parceria com as artes e, para este contexto do projeto, por norma, ele é 

convidado. Foi convidado pela Raquel, por mim. Tem, em particular, uma série de oficinas 
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que fizemos. Isso é uma coisa que falamos mais à frente, que aconteceu só uma vez. E depois 

são definidas várias datas e, às vezes, nem sempre encaixa nas datas que os professores 

querem. Tem razões por que umas são escolhidas e outras não. Há uma aleatoriedade aqui 

também. Essa oficina também aqui se chamava “A cor que não se vê”, e era por isso que eu 

chamei o Andre e a Sofia Santos que seria interessante e, no fundo, a oficina que era pensar 

na cor e estamos a falar numa altura que estava à exposição Phelippa Phareno. A ideia da cor 

partia da exposição, mas isso era para miúdos do 3º Ciclo, problemáticos mesmos. 

E: Do Secundário? 

Joana: Sim. O 3º Ciclo e Secundário. E esta que só aconteceu uma vez, nós pegávamos na 

ideia de trabalhar a cor como pigmento, não só no contexto visual, no contexto artístico, mas a 

cor também como um efeito, uma experiência científica, como algo que acontece com fatores 

que não têm nada a ver com as artes. Então, aqui fomos buscar um bocadinho de ciências, de 

ambiente e das artes. Juntos fizemos experiências no contexto da sala, e uma delas foi de 

folhas de espinafre que se esmagam e se consegue ver os vários tons de verde, de amarelo que 

sobem pelo filtro de café. Até coisas bem simples, como recolher material do chão, desde 

pedras, folhas, coisas. No contexto da sala, num papel de cenário, criar uma experiência 

estética. Isso foi uma das coisas que correu de forma incrível. O André e eu ficamos 

pasmados com o efeito que aquilo teve. Colocamos no chão, e a sala estava disposta em U, 

que eram 20 e tal meninos, de 13 e 14 anos, na maior parte de rapazes, mesmo uma daquelas 

difíceis. Nós pusemos aqui um papel, e eles tinham um espaço fixo, onde pegavam e 

pousavam as coisas no pratinho de papel, vinham e pegavam as coisas. “Ah! Eu quero 

amarelo, castanho”, e começavam a montar uma composição. Parecia, inicialmente, aleatório, 

mas que, à medida que outro vinha e trazia também, começava a parecer uma coisa 

harmoniosa. E, de repente, começaram a fazer umas composições diferentes, fazer umas 

ligações. Outros faziam formas, e aí aparecia alguém depois a dizer: “Ah! Eu não quero ir”. 

Porque eles não costumam estar de frente aos colegas e ter que fazer aquilo. Sentiam-se 

expostos. Duas miúdas só queriam vir se pudessem vir as duas. Há toda uma performatividade 

naquilo que tornou a oficina muito mais conceptual do que resultante em objetos. E, dessa vez, 

conseguimos fazer o que estamos constantemente a fazer um objeto que os professores sentem 

necessidade disso. Há toda uma série de coisas que ali ficaram resolvidas. Porque só o 

silêncio e o respeito que aconteceu entre aquele grupo, 20 e tal adolescentes que estavam em 

silêncio a fazer isso. Foi uma aprendizagem para eles e para nós. Poderia perfeitamente ser 

repetida, só por este cuidado. Claro que para eles pensar em fazer, por exemplo, um padrão só 

com folhas amarelas no cenário – aquilo não era nem colado, nem nada – é uma coisa que eu 
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nem nunca tinha pensado em fazer. Se calhar, era para falarem: “-Ah! Isso é para os miúdos 

fazerem. E para nós?” Houve todo um envolvimento que ... lá estava relacionado com isso. 

Onde é que está a cor, o que é a cor... claro que, antes, mostramos imagens de artistas que 

trabalham nesse contexto, como Andy [imperceptível], por exemplo, que vivem contexto da 

natureza e colam materiais, depois criam as próprias obras que são coladas num contexto da 

natureza, num contexto artístico que nós fizemos e que, no fundo, foi superimportante para 

eles; se sentiram artistas também através do trabalho... 

E: Ah! Falaste de eles se sentirem artistas para trabalhar e em relação a terem o trabalho deles 

aqui exposto... Achas que, depois, eles têm o entendimento de que é diferente o que está 

exposto no Serviço Educativo do que está lá deles? Que relação percebes que os próprios 

professores e os alunos estabelecem com o trabalho deles aqui exposto em Serralves? Porque, 

aqui, nós temos outra situação... é de Arte Contemporânea. O trabalho deles – dos jogos – que 

está lá está separado no Serviço Educativo, mas tem todo um layout também... 

Joana: Exato. Uma museologia... Eu acho que isso é um dos grandes desafios, grandes 

desafios... porque, em novembro, eu estive em Madrid em uma coisa que se chama “Um 

Encontro do Thyssen” em que... não sei se conheces esse museu.... 

E: Não conheço ainda, mas já ouvi falar. 

Joana: Então... esse museu faz, de cinco em cinco anos, um evento que se chama “Repensar 

os museus”. E, esse ano, ouvi um conjunto de discussões que é sempre alguém a falar de 

programas, a falar de.... Há sempre coisas que podem ser discutidas e afinadas e, no fim, há 

pessoas radicais e superabertas que estejam envolvidas nestas coisas. E a verdade é que, 

quando acontece em uma instituição, estamos sempre presos a esta instituição. O que eu 

gostei aqui, por exemplo, é que, em todas as conferências que foram apresentadas, os 

spekers... até em pequenas conferências que aconteceram e até nos workshops, havia 

envolvimento dos elementos do Serviço Educativo, ou seja, eles foram dispensados das 

atividades nos dias que aconteceu. Três dias. Claro que, no fundo, imagina aquilo, enorme, 

que eles estivessem disponíveis naqueles horários, mas havia sempre alguém, e não era o 

diretor do museu nem era a coordenadora do Serviço Educativo que ia apresentar os 

convidados. Eram os vários mediadores. Portanto, houve um envolvimento, um dar a cara por 

parte de todos os elementos do Serviço Educativo. E isso foi muito interessante de ver, até 

porque eles apareciam de forma ativa em vários momentos. Não foram, por exemplo – isso já 

era outra possibilidade que não aconteceu ... – não foram eles próprios convidados a darem 

uma palestra e poderiam ser, né, ao invés de um gajo que vem do Reino Unido, do diretor do 

museu que foi lá e que não tinha nada com aquilo que estava ali a ser discutido. São coisas 
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que passavam ali um bocadinho ao lado... mas havia uma abertura quanto a isso... E o que eles 

querem com a edição deste ano, 2016, que eles queriam era que, no final, falei com várias 

pessoas que estavam envolvidas, que foram convidadas para serem parte do painel, era mais 

do que publicação... O que eles queriam era resolver uma exposição, fazer uma exposição do 

Serviço Educativo. Era para acontecer esse ano, em outubro, acho eu de 2017. O desfecho, 

então, desta edição era exposição com conteúdos do Serviço Educativo para 2017. Estamos a 

falar de um museu que não é de Arte Contemporânea. É um museu com obras do século VI, 

VII, com paredes pintadas de rosa salmão, que a própria museologia que existe é em si uma 

espécie de fortaleza. Não conseguem fazer grandes mudanças aí... tem salas de exposições 

temporárias, mas, mesmo nas salas de exposições temporárias... na altura que estivemos, 

estava uma exposição do Renoir, que era uma enchente... Com fila até cá fora para ver a 

exposição do Renoir... O grande objetivo deles era qual o grande formato, o formato ideal 

para esta exposição, porque eles têm um imenso material para recolher, imensas atividades. 

Tem coisas completamente inovadoras, muito inovadoras, se pensarmos que estamos a falar 

de Arte Contemporânea, do museu, que temos um Serviço Educativo que funciona muito bem, 

que é completamente jovem e radical, mas que abraças com essa ideia de exposição 

educativa... Foram pedir a uma série de pessoas e, entre elas, a Sofia Victorino, a Monica 

Hoff... Essas duas, por exemplo, que eu sei que estas duas eu conheço bem. A Sofia trabalhei 

com ela. Foi até ela que me contratou e que está agora no Whitechapel. Depois te falo melhor 

sobre ela que tem algo que tu vais gostar... E a Monica Hoff trabalhou com a Bienal de Artes 

do MERCOSUL [Mercado Comum do Sul]. É brasileira, uma pessoa incrível... É a minha 

pessoa do ano 2016 e foi um daqueles encontros... As duas, em momentos diferentes, me 

disseram sobre essa reunião sobre a exposição... Foi que o Thyssen, enquanto museu, está 

interessado nisso... mas o que o Thyssen quer é diferente do que o museu quer... E o que eles 

vão fazer, no final, está muito aquém daquilo. A instituição vai fazer... o que é que elas 

sugeriram... mas, se há uma total abertura para isso, se há uma possibilidade de haver um 

orçamento para  isso, criar uma museologia diferente para isso... As duas disseram: “Por que 

não de pensar o espaço, porque eles têm uma sala para isso, para o Serviço Educativo que é 

uma casa. O museu também não tem janelas abertas porque as obras são antigas e tudo isso... 

Nós pensamos e por que não pensar isso já de raiz e fazemos o que deve ser a exposição do 

Serviço Educativo e poderia ir lá para cima, para uma das salas principais”. E isto foi o que, 

de repente, elas lançaram... Claro que isso não foi bem recebido pela maior parte das pessoas 

que lá estavam e, provavelmente, não vai acontecer... E não vai acontecer, mas que elas 

acharam que, de facto, esse era o grande desafio... porque as exposições do Serviço Educativo 
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têm que acontecer em umas salas diferentes... Estamos aqui a tentar democratizar os 

conteúdos e, por que não, de facto, sermos radicais nesse aspeto e ao mesmo tempo... – pela 

primeira vez – as pessoas se sintam identificadas com o que estão a ver. Claro! Que aqui há 

uma outra série de fatores que, podes dizer, como as pessoas visitarem a exposição de forma 

gratuita faz com que muita gente venha ver a exposição, o que, na prática, não sei se acontece. 

O que acontece é que as pessoas vêm ver a exposição principal e nem se apercebem que 

aquela exposição é assim... Agora, está lá a exposição da Sonia Andrade, e acontece das 

pessoas saírem e verem a exposição do Serviço Educativo. Mas, de verdade, não sei se há 

visitantes que vêm cá de propósito para verem a exposição. Percebes? Há essa questão... É 

gratuito, mas pessoas podem vir ao restaurante, podem ver a exposição, pagar o bilhete para 

ver, mas nem é para a sala que as pessoas procuram, que nem sabem o que é... Tirando os 

professores, alunos, as famílias dos alunos que participaram, se calhar, vêm para tentarem ver 

a exposição... Mas a verdade é que não chega a nós... Esse seria um dos grandes aspectos, 

uma das grandes mudanças... Portanto... que se há a tentar fazer isso. Enquanto eu percebi, o 

Whitechapel conseguiu fazer isso num contexto de uma exposição, e a Tate, Tate Modern, 

criou, recentemente uma exposição com conteúdos educativos, ou seja, uma exposição para 

crianças, feita, pelo menos, pelo Serviço Educativo [...] na altura, a Sofia me disse que achou 

que não era nada aquilo que eles inicialmente iam fazer, porque se tem um sentimento de uma 

espécie de simplificação dos conteúdos e uma tendência que é tornar mais clara a expectação 

da obra, por exemplo, ter coisas escritas na parede, frases coloridas, mais divertidas ao toque 

ou ao tato... que não é necessariamente mau, mas que, ao fazeres isso, estás a simplificar 

demasiado os [imperceptível] , porque uma coisa não tem que, necessariamente, estar presa à 

outra. Eles fizeram algo que foi integrar isso ao espaço expositivo. 

E: Como é a questão da visitação aqui, pois a inauguração da exposição acontece quando já se 

encerram as aulas e ... 

Joana: Essa é uma das outras sugestões que nós damos que é tentar que a inauguração da 

exposição acontecesse mais cedo, precisamente para haver ainda um contexto de visita. 

E: Outra coisa que perguntaria é em relação à reação que eles têm ao ver o trabalho deles. 

Joana: Eu estive na inauguração, e não havia alunos. Havia alguns professores, não havia 

alunos. O que acontece, às vezes, é ter a possibilidade de ter os alunos, e tínhamos, 

inicialmente, pensado nisso para este ano e, claro, depois o que acontece é que, quando chega 

aquela data, se percebe que as aulas terminaram uma ou duas semanas antes, e isso deixa de 

ser viável. Então... essa também foi uma das sugestões: a alteração do calendário. 

E: Outro ponto de interesse é se eles acabam vindo aqui ver o trabalho deles ou não. 
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Joana: Eu imagino que algumas escolas continuam a funcionar. Por exemplo, no Pré-Escolar, 

as escolas continuam a funcionar no mês de julho. Algumas, até agosto. Mas, no mês de julho, 

há ainda muitas escolas do Pré-Escolar que vêm aqui de propósito para visitar a exposição. Já 

as outras faixas etárias são mais difícil. Terminam mesmo oficialmente... Uma espécie de 

ficha de avaliação para os professores preencherem, no final, no envolvimento do projeto e 

que, para facilitar o processo, seria através de uma plataforma online, naquele formato de 

inquérito [...] aí tínhamos facilmente possibilidade de tratar os dados, tanto a parte das 

[imperceptível], como das oficinas, sugestões, relevâncias... Coisas assim... que poderiam, ao 

mesmo tempo, repensar o ano seguinte, precisamente a partir dessas sugestões, porque, como, 

por exemplo, esse ano quem fez isso fomos nós, mas o ideal era fazer isso com o feedback dos 

professores. Nós temos algum feedback, mas é muito na base do que eles nos dizem no 

decorrer das oficinas, que é muito diferente da que se eles tiverem a oportunidade de 

preencher um inquérito e enviar aquilo pela net. De certeza... que há muito mais 

disponibilidade de honestidade na partilha.  

E: Na sua opinião, que ênfase é dada enquanto política de museu, objetivos do museu de 

manter esse projeto, de ter esse projeto... 

Joana: Essa pergunta é traiçoeira, porque qualquer resposta que eu der será impoliticamente 

correta. E isso não é só para o projeto. Isso para o Serviço Educativo em geral. Teoricamente, 

todos os museus se preocupam com isso. Na prática, é muito difícil, porque o Serviço 

Educativo é uma coisa, uma espécie de forma de abrir a comunidade. Politicamente, é 

interessante. A nível interno, não é assim tão interessante por parte das pessoas que estão à 

frente do museu, que quer saber sequer como é que isso funciona. Há uma série de dificuldade 

que o Serviço Educativo enfrenta que deixaria de chamar se a direção pensasse... Não! “Isso é 

a nossa atração principal”, mas tentar perceber como o que eles precisam. Por exemplo, 80% 

dos problemas que nós temos era essa ideia que o curador deixar pensar o Serviço Educativo 

no fim, ou seja, isso não acontece só aqui. Isso acontece na maior parte dos museus. Se isso 

fosse possível resolver, então sim... Eu diria que o Serviço Educativo era uma prioridade. 

E: Não, não, acho que não era nesse sentido. O que eu entendo... que, talvez, não seja aqui o 

caso. Mas, quando se propõe a trazer uma exposição de alunos ao museu, subentende-se que 

vão trazer outras pessoas para visitar a exposição, que vai gerar um maior público para o 

museu, que reflete em números, também... 

Joana: Sim, sim. Isso é também um dos mais-valia do Serviço Educativo que é uma das 

preocupações do museu. 

E: Mas o mesmo tempo como a exposição é depois... 
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Joana: Nem se consegue avaliar, se quer esse efeito. Mas eu posso responder sem ser 

relacionado com o Projeto com Escolas, que é... Todas as atividades do Serviço Educativo se 

refletem em números. Todas. A nível de marcações, a nível de tudo que acontece de setembro 

até setembro.... Por exemplo, todo ano, quando começa o ano letivo até que termina, a 

verdade é que existe uma grande importância em se verificar os números que acontecem. Há, 

por exemplo, a possibilidade de verificar o número de visitas marcadas, que se passou a 

cobrar pelas atividades. Desde 2000 e tal... foi um ano que teve muitos cortes em relação a 

financiamentos públicos... Não sei dizer exatamente, mas daí teve uma queda muito grande 

em marcações e, no ano seguinte, estabilizou. Não teve acréscimos e aí um corte da parte de 

muitas escolas. Com a gratuidade, podiam vir e deixaram de vir. O público geral de maneira 

que se manteve... continua a vir. Uma espécie de estabilização desse decréscimo, digamos 

assim... Isso é uma das coisas que é reflexo das alterações financeiras. Outra coisa seria se as 

atividades do Serviço Educativo teriam uma maior importância na missão. Isso poderia, 

efetivamente, mudar os próprios resultados desse envolvimento. Claro que aí estamos a falar 

de atividades que sejam traduzidas em honorários para os produtores. Claro que, se não 

precisasse contabilizar essas receitas, ao geral, lhe dava uma maior flexibilidade ao 

funcionamento do Serviço Educativo.  

E: Vocês expõem o que é recebido aqui. Mas quem ajuda no layout... 

Joana: A exposição é feita por uma equipa que é constituída por uma pessoa que, há dez anos, 

faz, mais uma do design gráfico, e os monitores não colaboraram com isso. São as mesmas 

pessoas nos últimos anos. O layout, o objeto a enviar, normalmente, é decidido pelo Serviço 

Educativo antes. Este ano foi decidido por nós e pela Denise, [...] com a colaboração dessas 

quatro pessoas. Foi a ideia do tabuleiro que se fecha, a ideia do jogo. Pensando com a Denise, 

pensamos em várias possibilidades de jogo, refletiva e o próprio material, cartão e tudo... Não 

era para ser cartão brilhante. Era para ser cartão prensado, em bruto, mas isso verificou-se que 

dificultava o corte. Uma parte era com um recorte e, na outra parte, era um recorte inteiro. 

Como era preciso fazer essa montagem, se fosse só cartão, ia implicar em fita cola e essas 

coisas...  

E: Vocês já dão os materiais no começo do projeto? 

Joana: Não! Só na altura das oficinas. Este ano, foram distribuídos alguns num encontro, 

seminário de professores, aliás, que aconteceu em fevereiro. Eu acho que a Arte 

Contemporânea é privilegiada por entrar em contato com o contexto escolar, desde o Pré-

Escolar, até as universidades sênior e qualquer pessoa... a partir do momento que tu colocas 

na mesa a história ... Eu uso muito a história de vida... Tudo o que eu sei sobre os artistas eu 
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incluo nas visitas-guias. Nas visitas que eu fiz ao Miró, que já não aguentava ao conteúdo, eu 

até comprei um livro dele quando fui à Espanha para ler melhor, entrar mesmo no perfil 

artístico [...] pequenas histórias da vida deles são muito mais interessantes do que falar que 

aquela obra foi avaliada em milhões de euros. As pessoas não querem, às vezes querem, mas, 

em maneira geral, as pessoas não querem saber as coisas excepcionais. As pessoas querem o 

que é excepcional e, às vezes, as pessoas querem saber é histórias de vida.  

E: Humaniza os artistas, não os coloca em um pedestal. 

Joana: Exatamente e facilita, ao mesmo tempo que torna cada vez mais uma relação 

horizontal entre mim e o público, sempre desigual... num contexto de uma hora nivelar. Se tu 

conseguires que, no contexto de uma hora, as pessoas conseguirem ... Já tentei, eu confesso, a 

ir em imensas visitas guiadas e detesto a sentir que estão a me dar uma palestra. Eu preciso 

sentir que haja uma partilha. 
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APÊNDICE M - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA ANGELA 

 

Entrevista realizada em Serralves em 06 de setembro de 2017. 

Duração da Gravação: 35min36s.  

 

E: Falar um pouco da formação e das edições do Projeto anual de que participaste. 

Angela: Eu sou monitora em Serralves desde nove de setembro de 2013 e faz, agora, uns 

quatro anos. A minha formação é em arquitetura, pela Universidade do Porto. Depois, tirei o 

mestrado em Ensino das Artes Visuais, pela Faculdade de Belas Artes. Comecei a participar 

com o projeto anual de Serralves logo que eu entrei, em 2013 ou 2014, fazendo uma parceria 

sempre com a Ana Neto Vieira, que entrevistastes. Esse ano, voltei a participar com a Ana, 

trabalhamos em duplas, quer que tenha sido uma modalidade um bocadinho diferente, porque 

a Denise escolheu quatro monitores para estarem mais próximos, e esses quatro convidavam 

os outros. Nos anos anteriores, cada um apresentava as propostas que queria e com quem 

queria, dentro do tema, e, depois, a Denise, a coordenadora, escolhia. Antes da Denise, era a 

Liliana Coutinho. 

E: Sobre o projeto em si, que já é um projeto antigo. O que consideras como pontos positivos, 

de destaque? 

Angela: A questão que se destaca acho que é essa participação ativa da escola num projeto 

em que eles iniciam no museu, mas que, depois, desenvolvem quase que de forma autônoma 

nas escolas e, depois regressam ao museu em molde de exposição. Isso é muito útil porque os 

dá uma autonomia, ao mesmo tempo que estabelece uma relação muito clara com o museu. É 

muito diferente virem cá verem uma exposição ou de fazerem uma visita guiada. É uma 

relação com a escola de continuidade, pelo menos de um ano, com a escola que compromete 

estar próximo e que oferece vários momentos diferentes de professores e alunos de 

comunicação, entre escola e museu. Parece que, de todos os projetos que Serralves tem, esse é 

mesmo o mais interessante nesse nível, com relação com escolas.  

E: Eu sei que há vários professores que participam todos os anos. 

Angela: Acho que há escolas que participam há quinze anos e com os mesmos professores. 

Mesmo mudando de escola, continuam a participar. 

E: E percebes por quê? 

Angela: Eu, enquanto professora, acho que é um mote de motivação deles e dos alunos, 

porque o projeto tem sempre uma abertura a nível temático muito grande e dá para encaixar 
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na planificação anual. Principalmente eu, como professora, percebo que há sempre aí um 

trabalho de grupo e de metodologia projetual... [...] às vezes, as pessoas não sabem resolver na 

planificação, e Serralves é sempre uma motivação e oferece sempre uma oficina, uma visita 

aqui e também um mote de trabalho fixo, não é?! Que o professor não precisa ficar pensando 

em outras coisas e que Serralves vai lhe dar uma metodologia projetual e que vai lhe dar para 

cumprir a planificação, fazendo esse trabalho. Por isso, acho que casa bem com as 

planificações das escolas. 

E: Os professores e alunos pagam para participar do projeto? 

Angela: Sim, pagam, mas é relativamente pouco. Os alunos com necessidades econômicas 

não devem pagar. Eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas acho que Serralves tem 

gratuidade para os alunos com necessidades econômicas... Mas a formação com professores é 

gratuita. Só a oficina em si é que tem um custo, mas também é relativamente pouco, 

comparado com os valores de Serralves. Nem sei quanto eles pagam por oficinas. O que eu 

ouço as pessoas é não de se queixarem de pagarem as oficinas. É do transporte. Por isso eu até 

tenho dúvidas, se isso não será grátis, a oficina em si. Se não for grátis, é muito barato. Os 

materiais também são gratuitos nas oficinas, e o resto, claro, a produção do objeto final, o 

custo é da escola.  

E: Que peso achas que tem o fato de eles exporem aqui no museu? 

Angela: Eu acho que dá motivação, porque eu, enquanto professora, sei que, por exemplo, a 

participação num concurso nacional, como as Sardinhas de Lisboa, que eles sabem que 

poderão ganhar, que poderão vir a estar expostos. Eles sabem que aqui sempre serão 

expostos... Eu que trabalho aqui nunca fiz com os meus alunos, porque eu acho que há um 

conflito de interesses, de alguma forma. Mas nunca me foi dito que eu não podia... Mas eu 

achei que, de alguma forma, era estar a fazer dois papéis, não sei! Nunca me senti 

confortável! Aqui, eles sabem que vão estar expostos no museu e se eles têm uma motivação 

enorme para, por exemplo, em um concurso em que só algumas vão ficar expostas. Isso já 

pela experiência que tenho é motivador para eles ficarem expostos em um museu como 

Serralves e, depois, os pais poderem vir durante o verão e vir a exposição deles. 

E: Mas, será que os pais vêm? 

Angela: Acho que não, se calhar não vem muito. Não sei. 

E: Outra questão é que a exposição é aberta quando as aulas já se encerraram e se encerram 

quando começam. 

Angela: Acho que ali nós perdemos uma ligação, e alguns deles já andam em uma fase muito 

complicada, mas perdemos a ligação com os pais. Por causa desses times, né! Podem ser os 
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alunos a convidarem os pais e os que tiverem grande afetividade ao trabalho exposto. Depois, 

acho que se entra em outra nas férias, e os miúdos já fizeram o objeto há um tempo e os 

miúdos acabam por esquecer. Acho que nós, enquanto monitores, falo por mim, temos pouco 

retorno do que ocorre e como vêm visitar, se veem. Nós acabamos por não saber, por não ter 

um feedback de quem vem ver essa exposição, dos mundos delas, e acho que também era 

importante para nós sabermos. Há, aqui, na verdade, um desconhecimento de partes do 

projeto. Na minha ótica, são questões que precisam ser revistas, ser mudadas. Essa questão 

toda de quem é que vem, quem é que vive, as dificuldades, por que os professores não fazem 

as oficinas. Sei que, esse ano, tiveram poucas adesões as oficinas do projeto, e tivemos poucos 

inscritos, pelo menos nós. Nas nossas duas oficinas, que propusemos, tivemos relativamente 

poucos inscritos e não sabemos bem as causas. E se pudéssemos conhecer as causas, havia 

maneira de resolver. De uma forma igual, dificuldades que estão no decréscimo dessas 

inscrições, nos transportes, pode não ser só situação econômica. Como o país está a retornar 

positivamente na economia, quer dizer que nós não estamos mais porque sempre culpamos 

como sendo um problema econômico das famílias. Sempre desculpamos isso como um 

problema da escola, não um problema econômico das famílias. Porque também se calhava 

olhar para os números e perceber se eles foram diminuindo ou se foi um mito. Eu, como 

monitora desde 2013, digo que é pouco tempo. Só quatro anos... no qual, nos projetos que 

participei, posso dizer que se podiam ter uma quebra abismal, mas que mesmo que se vê, em 

quatro anos, menos inscritos nas oficinas. 

E: Mas, esse ano, não teve uma oferta maior de oficinas? 

Angela: Sim... então, não sei... Teria que ver se tem uma relação direta. Se calhar... Também 

temos coordenadoras, aqui no Serviço Educativo, há pouco tempo, e não sei se são feitas 

avaliações tendo em conta os quinze anos... [...] estão aqui durante dois ou três anos e, depois, 

vem outra, faz com que a avaliação, parece que quando a coordenador já está por dentro dos 

projetos se vai embora – e todo o projeto e toda a avaliação tem que ser feita – se vai embora. 

Claro que chegar cá e se deparar com essa realidade precisa de tempo para se refletir. É muito 

complexa essa realidade. Precisa de muitos fatores. Por isso, acho que nunca houve uma 

avaliação e nunca houve tempo de fazê-lo. 

E: No fim, o chamariz do próprio projeto tem o chamariz que tem que expor aqui.  

Angela: Também nem sei se o projeto é muito trabalhado, por exemplo, os alunos têm... Na 

verdade, os monitores, quando apresentam as oficinas, nem sabem qual é o objeto final. Por 

isso, muitas vezes, os professores, mesmo na formação para professores, perguntam qual a 

utilidade daquelas oficinas em relação ao produto final, quando as oficinas são pensadas 
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dentro de uma lógica de refletir o tema geral, e o produto geral é outra coisa. Mas não sei se 

não haveria de ter mais pontos de contato entre os professores e um acompanhamento do 

produto final que é exposto. Nós, praticamente, só trabalhamos a reflexão do tema geral, 

sobre a curiosidade, e, depois, o jogo. Estou a dar um exemplo deste ano. Mas nós nunca 

falamos do objeto que eles estão a desenvolver nas escolas. Nunca há um momento em que 

poderiam os professores trazerem dúvidas. De alguma forma, acho que os professores não se 

sentem muito à vontade nesse cenário, num sábado de manhã de virem com os projetos dos 

miúdos. Os monitores também não vão às escolas, não há um acompanhamento do projeto, 

que me parecia a mim enriquecedor, porque as dúvidas aí não são esclarecidas, e a 

comunicação aí quebram-se. Fazemos só a reflexão sobre o tema e o objeto, digamos assim, o 

objeto final, e nisso são completamente autônomos. 

E: Eu sei que é dado um parâmetro para o trabalho final. Essas orientações já são dadas no 

início do projeto? 

Angela: São dadas durante as oficinas, quando começam a ser desenvolvidas em janeiro e, 

geralmente, nós sabemos sobre o produto final em fevereiro. Se alguns não vierem às oficinas, 

nem sabem o que é para fazer. Nós, monitores, quando pensamos as oficinas, não sabemos 

qual é o produto final. Pode ser bom se pensar em tratar daquele tema em geral e também 

pode ser mal, porque, às vezes, quando o professor já sabe o que é o produto final e já vai na 

oficina com muita expectativa, e a oficina nem sempre ajuda no produto final, porque temos 

pensado a oficina em outros parâmetros. Sinto, aqui, uma dificuldade em atender uma 

expectativa e percebo, aqui, as expectativas dos professores... e tem que responder.  

E: E assim.... os professores entregam os trabalhos para Serralves expor. Vocês têm noção de 

como é feita essa seleção da escolha do trabalho que vem? Será que é um trabalho por turma, 

será que fazem um concurso na escola... ou será que tem alguns que nem mandam?  

Angela: Eu não faço ideia... já estive em escolas em que, como monitora, em que estava a 

decorrer o projeto anual com escolas, e os colegas tinham exatamente esse problema. Porque 

se faziam trabalhos dentro da turma e, depois, porque, em Serralves, só se pode entregar um 

trabalho. É uma regra. E isso faz com que, em média, uma turma de 20 ou 30 alunos que 

tenham, que poderia ter, é só um objeto que vem. É muito difícil trabalhar em um projeto com 

uma turma inteira. Claro que é possível, mas é muito difícil e, geralmente, trabalha-se com 

grupos e há, sempre, um grupo que, de alguma forma, está mais representado naquele trabalho 

final. Eu não sei como os professores gerem isso e Serralves. Eu, enquanto monitora agora, 

não tenho qualquer encargo ou orientação com essa gestão do projeto. Também é uma forma 

totalmente isolada e sozinhos, porque se, de um lado, a autonomia eles podem ter uma 
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conotação positiva, eles podem ter uma conotação negativa. Que eles sentem eles 

demonstraram nas reuniões, que tem dificuldades em resolver essa questão e Serralves, como 

não tem uma articulação com escolas dentro dessa produção. Eu também, enquanto monitora, 

não faço ideia de como é feita essa gestão do professor na seleção e na representação do 

trabalho de 30 alunos num único objeto. Que seja um jogo pequeno ou um lençol que se 

desdobra, o importante é como trazer a participação de cada aluno para um único projeto. Não 

se trata de um trabalho de grupo de cinco, e eu acho que, pois, essas respostas Serralves, ao 

longo do tempo, não tem conseguido resolver essas dificuldades que eles encontram. É muito 

bonito dizer que Serralves expõe todos os trabalhos que entrega. Claro! É isso, e essa seleção 

de materiais é feita antes na escola... A curadoria não é feita no museu. É feita antes por 

alguma diretriz. 

E: Quando eles entregam aqui o trabalho, vocês ou a escola participam da montagem da 

exposição? 

Angela: Eu, pelo menos a parte que me toca, nunca, nesses quatro anos, sequer fiquei a saber 

como seria feita a montagem. Além disso, nunca me foi dito, e eu posso dizer isso, nunca me 

foi informado oficialmente qual era o objeto a entregar. Se foi, foi por interesse meu em estar 

a par do processo ou, então, como foi, na maioria dos casos, um professor que me disse. E 

isso parece-me triste, né?... Porque nós, de alguma forma, gostaríamos de estar enturmados, 

estar a par do projeto, porque somos nós que estamos a dar a cara aos professores, que 

motivamos, que estão a fazer o objeto com eles quando eles vêm cá. Entretanto, que os alunos 

venham cá refletir sobre um tema. Mas, apesar de tudo... o objeto tem uma força imensa do 

que vai ser exposto no museu e é completamente falso acharmos que isso não tem importância, 

que não podemos tirar a importância, porque ignoramos, né? Podíamos tirar a importância 

disso noutras estratégias, mas não ignorando, não respondendo, fazendo ouvidos moucos e 

fazendo de conta, respondendo sempre aos professores que “não é importante”, “que o 

objetivo das oficinas é outro”, quando, no fundo, estamos a fazer de ouvidos moucos por uma 

necessidade que as pessoas vêm de ter isso esclarecido que é o que vai acontecer na escola, 

que é a execução de um produto final...  Claro que essa reflexão sobre o tema é importante, 

mas deveria ser numa primeira fase e, depois, no meu entendimento, quando apresentar o 

produto. E, às vezes, deveriam ter, de alguma forma, o acompanhamento. Não sei de que 

forma, se os monitores iriam à escola ou teriam aqui um encontro com os alunos. De acordo 

com as diferentes características dos miúdos e das faixas etárias, encontrava-se uma 

negociação de como encontrar-se um objeto que fosse partilhado por todos. Mas este é um 
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projeto relativamente autista que ignora uma das partes fundamentais que nós, Serralves, 

deixamos os professores e miúdos sozinhos numa parte determinante do projeto. 

E: Aqui tem uma espécie de catálogo dessa exposição...tem toda uma organização da 

exposição que pode ser comparada ao restante das exposições no museu... 

Angela: Sim. Eu vejo turistas e visitantes a entrar ali como se tratasse da exposição de mais 

um artista, com postura, ainda mais que agora a sala do Serviço Educativo está perto da sala 

de exposições contemporâneas. Que foi uma coisa que só aconteceu nos últimos dois anos, 

que aquela sala que pertencia ao Serviço Educativo, era multifunções e que, muitas vezes, era 

usado pelo Serviço Educativo... Agora se transformou em uma galeria. Por isso, essa 

proximidade de funções entre a galeria contemporânea que está contígua a uma porta ao 

Serviço Educativo. As pessoas, quando iam lá em cima, era para ver a exposição do Serviço 

Educativo. Agora, vão para ver a continuidade da exposição ou para ver outro artista, e então 

está aí uma proximidade muito grande. Para o bem e para o mal, nos últimos anos, é que 

adquiriu esse estatuto. Aí tem uma folha de sala e quando vem a exposição num mesmo 

formato. 

E: Falaste que, agora, turista e visitantes veem mais como uma sala de artista e aí também 

questiono isso... Será que os alunos, professores que vêm ver o trabalho deles, consideram 

arte ou não? Qual é a tua opinião também... se está no mesmo patamar? Dá forma que está, 

ressalta ou não isso? 

Angela: Eu não tenho muito uma opinião formada... Porque, antigamente, o projeto, a 

exposição estava mesmo isolada em relação às exposições. Agora, ela atingiu um patamar de 

igualdade a nível de arquitetura no museu, a nível de organização espacial no museu, de 

igualdade. Tem a mesma folha de sala, que não sei se sempre foi assim, mas, agora, tem uma 

porta contígua, tem um vigilante para cada sala. Tem uma folha de sala com o mesmo formato. 

Quando aquilo que o turista sente ou visitante sente ou pensa, no fundo, eles se apercebem, 

pelas naturezas dos trabalhos, que é de outra natureza e, depois, podem ver toda a informação 

escrita que não se trata de Arte Contemporânea nos moldes museológicos e reconhecida. 

Porque é uma arte escolar contemporânea. Eu acho que, na verdade, os miúdos sentem, que 

depende do trabalho de cada professor. E eu penso que nós somos o maior, que não há dúvida 

que somos o maior museu de Arte Contemporânea do norte do país, porque Serralves tem um 

peso, tem um nome enorme. Por isso, expor em Serralves será sempre, no imaginário coletivo, 

uma conotação de um grau de importância. Agora... quanto se os miúdos veem se é arte ou 

não, depende muito do trabalho que os professores fazem com eles e depende muito de sua 

faixa etária, do seu imaginário, [...] deverão ter um, no Secundário, não tem por essa, ao lado 
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de algo que realmente é produzido por eles. Não sei também como o caráter autoral é 

dissolvido, porque é um trabalho de grupo e algo que é completamente deles que está ao nível. 

O caráter autoral acho que aparece muito dissolvido e não acho que os miúdos veem como 

completamente deles, como sendo, como não sendo. 

E: O projeto não tem preocupação de esclarecer essas questões para os alunos e professores. 

Angela: Não há essa preocupação. Fica sempre a critério do entendimento do professor. Se 

Serralves tem essa preocupação, pelo menos ela não é demonstrada. 

E: Enquanto monitora, instigada a propor oficinas... enquanto política de museu, de Serviço 

Educativo... que peso eles transmitem para você, que peso tem o projeto anual nas políticas. 

Angela: Acho que não me apercebi. 

E: Cada museu tem uma imagem, missão e objetivo... e isso reflete nas oficinas, nos 

programas...tem ou não? Percebes, enquanto monitora, as políticas que o museu quer 

transmitir? 

Angela: Não há uma política definida, até porque as coordenadoras do Serviço Educativo 

estão em constante mutação. Eu entrei quando a Liliana Coutinho entrou e ficou dois anos e 

depois mudou. A política é totalmente variável. Acho que isso não se reflete só no Projeto 

Anual, mas em todos os projetos. O objetivo é, a longo prazo, aproximar a Arte 

Contemporânea do público. Não me parece que haja uma pressão maior sobre o Projeto Anual 

de escolas. Acho que, acima de tudo, é fazer com que uma instituição com a educação, em 

Portugal, esteja totalmente a trabalhar com Serralves. A autora desse projeto foi a Elvira Leite 

que montou e acompanhou por muito tempo. Ela foi, durante muito tempo, professora e 

escreveu sobre educação artística e achava crucial essa ligação com as escolas e uma 

participação efetiva da escola no museu e do museu na escola. Se essa articulação continua 

com o objetivo principal, não me parece que se tem perdido. Acho que o museu não tem 

estado à altura em articulação da escola e museu, por isso, já nem sei se esse é o grande 

objetivo do Projeto Anual de Serralves. Me parecia crucial essa aproximação e, de alguma 

forma, temos perdido essa comunicação. Acho que as escolas participam muito mais de outras 

formas, fazendo oficinas, visitas guiadas, em outros níveis. Engraçado que nós, eu, pelo 

menos, estarmos tão perdidas de qual é o objetivo principal. Quando eu penso na oficina e nos 

seus objetivos, eu penso em levar refletir sobre aquele tema deste ano e que a oficina leva 

questões importantes sobre aquele tema e que, depois, os professores poderão trabalhar com 

aquele tema, independentemente do formato do objeto final e levar referências artísticas aos 

professores, levar metodologias, estratégias. Mas a política, o objetivo principal por detrás de 

tudo isso, nunca é declaradamente transmitido, comunicado.  
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APÊNDICE N - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

MEDIADORA MALU 

 

 

Entrevista realizada em Serralves em 12 de setembro de 2017. 

Duração da Gravação: 01h05min52s.  

 

Malu: Então, a minha formação… Eu sou formada em Belas Artes, fiz Pintura e, depois, 

alguns anos depois, fiz o mestrado em Ensino de Artes Visuais. Entrei para o doutoramento, 

embora esteja… essa fase esteja suspensa. Isto é importante, no fundo, a minha formação, 

para o facto de eu estar em Serralves, porque foi no seguimento de estar no doutoramento que 

eu entendi que era muito importante para mim trabalhar com crianças. O meu objetivo, 

quando fui para Serralves, para o Serviço Educativo, foi ter uma oportunidade de trabalhar na 

prática, porque eu tinha feito o mestrado em Ensino de Artes Visuais, mas não tinha 

conseguido colocação e, durante alguns anos, ainda concorri, mas nunca consegui colocação. 

Entretanto, como estou, mais ou menos, tranquila no museu, vou continuando …e este ano 

não concorri. Foi o primeiro ano em que não concorri para o ensino. A minha ida para 

Serralves teve este objetivo, que era trabalhar com crianças na prática, porque não faço mais 

nada se não ler sobre elas, ler sobre educação. E, de tanta teoria, eu sinto que isto não é 

substância que me chegue, precisamente porque o meu projeto tinha que ver com Educação 

Artística no Primeiro Ciclo. Foi assim que eu fui para Serralves. Claro que lá não há, à partida, 

não houve essa especificidade de eu trabalhar só com crianças mais pequenas. Aliás, foi uma 

aprendizagem. Nunca tinha trabalhado na prática com crianças. Tinha mais teoria em mim do 

que outra coisa. O que é que eu faço essencialmente? Visitas guiadas e oficinas. Visitas 

guiadas às exposições, desde o Pré-Escolar ao Secundário. Embora, na verdade, nos últimos 

tempos, eu acho que já comecei a ser identificada como uma pessoa com mais perfil para os 

mais pequenos. Não sei, não tenho a certeza disto, mas comecei a fazer mais visitas guiadas e 

oficinas com elas, ou melhor, começaram-me a ser marcadas mais atividades com crianças 

mais pequenas. Já me apercebi disso, embora também goste bastante de trabalhar com o 

Secundário de artes. Quanto mais velhos, melhor, o que é um extremo. Também faço oficinas. 

Eu acho que tu sabes, mais ou menos, qual é a diferença entre as visitas guiadas e as oficinas. 

Também existem as visitas-oficinas. Estas três atividades principais. Portanto, as visitas 

guiadas são, geralmente, uma hora. As oficinas são de duas horas. Podem ter relação com as 

exposições, diretamente ou não, ou não tanto. E há as visitas-oficina que, no fundo, são visitas 
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guiadas, mas com uma atividade prática, ou seja, transformam-se numa oficina em que há 

diretamente uma relação com a exposição. Bom, passando para o Projeto Anual com Escolas 

e complementando o que estou a dizer… Eu participei… Eu não sei se posso dizer que 

participei em duas edições ou só numa. Eu entrei para Serralves em dois mil e quinze e 

participei nesse ano. O tema… Como já deves saber, há sempre um tema anualmente. Nesse 

ano, o tema era o corpo e eu participei, fiz oficinas… Fiz duas oficinas, com parcerias 

diferentes e realizei ambas as oficinas. Portanto, do meu ponto de vista, participei no projeto, 

porque a participação que é dada aos monitores, essencialmente, é essa de conceber uma 

oficina relacionada com aquele tema e realizá-la na prática com um grupo que se inscreve. No 

ano seguinte, portanto, em dois mil e dezesseis, eu tive uma parceria de trabalho. Realizei, ou 

melhor, concebi uma oficina para várias faixas etárias, mas não cheguei a concretizá-la, 

porque não houve inscrições nesta oficina. Não sei se foi a única. Acho que este ano foi 

considerado um ano mais pobre em termos de inscrições de escolas para realização de 

oficinas. E estas foram as edições em que participei. Lá está, sendo esta segunda, sinto que 

não participei, na verdade. Destaques do projeto? 

E: Sim, por favor. 

Malu: Eu não sei se consigo desenvolver esta ideia de destaques do projeto. Eu acho que ele 

acaba por ser um projeto muito… Uma espécie de bandeira qualquer de Serralves. Acho que 

tem alguma notoriedade. Acho que a exposição, sem dúvida, lhe dá muito sentido, pelo menos 

aparência dá. Aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu não participei, ou melhor, não 

concretizei nenhuma das minhas oficinas. Não sei se dizer isto consegue transmitir a... Não 

lhe vou chamar frustração, porque, no fundo, estas oficinas estavam a ser feitas para 

responder a um tema que não me interessava particularmente desenvolver, mas era um 

trabalho. E mais do que ser um trabalho, era um trabalho de muitas horas, porque nós, para 

concebermos uma oficina, passamos muitas horas a pesquisar, a discutir ideias, a escrever… 

para enviar esse material para a coordenação. E, na verdade, nós só somos remunerados por 

esse trabalho se houver inscrições na oficina. Portanto, há aqui essa frustração profissional, 

porque, de facto, eu fiz oficinas que davam para o Pré, Primeiro Ciclo… Não sei se estava 

com o Segundo, mas com o Terceiro e Secundário. Bom, digamos que a panóplia era grande 

e…O que eu quero dizer é que a oficina…o leque era alargado. 

E: Ah, ok. 

Malu: Portanto, era… Podia ter havido inscrições. E, ao mesmo tempo, estou a dizer isto 

também porque significa mais trabalho, percebes? Adaptar a oficina a cada uma destas faixas 

etárias, criar dispositivos específicos para cada versão da oficina, pensar em materiais, pensar 
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em tempos de… Enfim, há muito, muito trabalho aqui que eu acho que acaba por ser muito 

desvalorizado quando não se concretiza. Acho que, de facto, há pontos a serem melhorados no 

projeto. Logo, para começar, eu não consigo, e só percebi isso este ano, eu não consigo 

perceber como é que se pensa neste projeto como uma coisa que… Ora bem, isto, 

supostamente, tem a ver com uma colaboração entre as escolas e o Serviço Educativo. Mas, 

para participar na exposição, basta que uma escola se inscreva no projeto e faça o objeto que 

vai participar na exposição. Não é, ou melhor, não existe aqui, aparentemente, um acordo em 

que essa turma se inscreva numa oficina, venha ao museu, trabalhe comigo ou com outros 

colegas e, depois, no decurso de trabalhar o tema da exposição, o tema do projeto, com 

alguém da equipa, através de uma oficina… Eu sempre pensei, no meu primeiro ano, em que 

trabalhei sobre o tema do corpo, sempre parti do princípio que quem participava na exposição, 

ou as turmas que participavam na exposição, eram turmas que tinham vindo a Serralves 

realizar uma oficina. Pensava que era assim. Para mim fazia sentido. Se este projeto existe é 

porque há uma articulação com a escola, e estas turmas vieram aqui, fizeram uma atividade 

conosco e, depois, voltam para a escola, levam algumas ideias, ou não, não sei, mas, 

eventualmente, vão depois produzir o tal objeto para a exposição. Um pouco no decurso desta 

colaboração, digamos assim. Este ano fiquei muito surpreendida quando descobri que, afinal, 

não era assim. Eu não fazia ideia que nós, equipa do Serviço Educativo, produzimos oficinas 

sobre aquele tema, mas que as escolas não têm que vir ao museu trabalhar conosco. 

Simplesmente, tendo conhecimento do tema, produzem um objeto que depois vai para a 

exposição. A partir do momento que eu descobri que isto funcionava assim, o projeto perdeu 

alguma credibilidade para mim. Neste sentido: “O que é que realmente se está a fazer? Não se 

está realmente a trabalhar em articulação nenhuma.” Eu parto do princípio que as turmas que 

estão na exposição, ou que os trabalhos que estão na exposição, tenham sido realizados por 

grupos que foram a Serralves fazer oficinas, trabalhar com colegas meus sobre aquele tema. E, 

depois, a partir daí, na escola, já produziram tal objeto. Este ano era um jogo, e a exposição 

teve bastante sucesso. Eu apercebi-me disso porque, por acaso, estive lá no dia da inauguração. 

E foi muito curioso… A exposição estava muito bem montada. Estava interessante. Os 

objetos estavam muito apelativos, mas, para mim, que tenho um pouco mais de consciência 

do interior das coisas, deu-me muito que pensar, nesta questão da aparência, porque, 

realmente, aparenta ser uma coisa que, se calhar, na verdade, não é. Mesmo para os 

professores, acho… Eu acho que se fosse professora ia achar muito estranho participar num 

projeto que fosse, simplesmente, fazer numa coisa e pôr numa exposição. Se calhar, há 

professores que acham isto muito confortável. Não sei, não faço ideia. Mas acho que um 
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projeto para realmente se realizar, não é?, a si próprio como projeto, inclui um pouco mais de 

colaboração. Agora não sei, sinceramente, se no passado esta questão da colaboração era mais, 

era… Se o projeto funcionava de outra forma, não sei. Sei que foi assim que funcionou este 

ano. Isto seria, sem dúvida… 

E: E na abertura da exposição de que participaste? Tinha muita gente ou não? Tinha alguns 

estudantes? 

Malu: Eu cheguei já quase no fim, na verdade. Mas acho que ainda estavam lá bastantes 

pessoas. Provavelmente, professores que estavam com turmas lá representadas. Ainda 

estavam algumas pessoas. E apercebi-me que sim, mas… Claro que é uma exposição muito à 

parte do museu, sem dúvida. Tanto naquela sala específica… Não há nenhuma relação direta 

com nada que se passe fora daquela sala. Eu lembro… eu tive uma atividade nesse dia e 

lembro-me de passar e de me aperceber [...] de a coordenadora estar a fazer uma introdução 

fora da sala, com um grupo de pessoas à volta. Provavelmente, também estavam vários 

educadores do museu, alguns colegas meus, e reparei que estava lá a diretora do museu, a 

Suzanne Cotter. Penso que ela estava lá. E, claro, não deixa de ser um acontecimento, penso 

eu, um acontecimento do museu. Mas acho que não tem relação com o museu. Acho que o 

Serviço Educativo e a curadoria no museu são departamentos completamente independentes, 

que não sei muito bem como é que se entendem um ao outro. Acho que ou não se entendem 

muito bem ou preferem não se entender muito bem. Provavelmente, a curadoria considera o 

Serviço Educativo um serviço da curadoria ou um serviço do museu, que tem uma função de 

relação com públicos e, provavelmente, com garantia de públicos, também, no fundo, através 

do projeto como, por exemplo, este. Se bem que, aqui, não garante grande público, a partir do 

momento em… Eu acho que essa é, provavelmente, uma das funções do Serviço Educativo 

para o museu. Eu acho muito mais que a curadoria é uma, digamos que, ou devia ser, uma 

parte do museu que fornece material com o qual nós trabalhamos. Sempre que vem uma 

exposição nova, o que eu penso quando estou a estudar aquela exposição é “Como é que eu 

posso usar este material a favor do meu trabalho?”, e não tanto “Como é que eu vou transmitir 

este material ou divulgar ou trabalhar este material? Ou fazer ou promover novas formas de 

pensar a partir disto?” Não necessariamente. É naquilo do “servir-me deste material”. Para 

mim, no sistema, se calhar, mais “ideal”… 

E: E, ao mesmo tempo, quando eles te propõem para montar estas oficinas, ficas a par do 

projeto, do tema, de qualquer objetivo daquele ano, para aquele tema, qual vai ser o objeto 

final…  
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Malu: Não, não. Ok, podemos falar sobre essas coisas, sim. Tudo isso inclui nos problemas 

ou nos pontos a melhorar. 

E: Então já pode emendar. 

Malu: Então, comparativamente entre os dois anos em que eu participei. No primeiro ano, 

com outra coordenadora, a coordenadora anterior, a Liliana Coutinho, houve uma reunião 

com toda a equipa, em que ele apresentou o tema. Nessa altura, apresentou com o Samuel 

Silva. Penso que eles, talvez, tivessem pensado o tema em conjunto. Não sei exatamente 

como. Ela já estava de saída também. Mas, apresentou-se o tema ao grupo e, de certa forma, 

deu-se espaço para a equipa, nós pensarmos como é que aquele tema se podia desenrolar, que 

ligações é que se poderiam estabelecer a partir dali, tentar desdobrar o corpo em várias, 

digamos que em vários membros, que, eventualmente, quem, na equipa, quisesse ou tivesse 

interesse em formar parcerias de trabalho, que fosse então conceber oficinas para o projeto.. 

Este ano, as coisas funcionaram de maneira muito diferente, e não houve uma reunião com a 

equipa toda. As coisas procederam de uma forma muito estranha, porque nós demo-nos conta 

de qual era o tema do projeto indiretamente. Não houve sequer um e-mail que dissesse “Olá a 

todos. Este ano, vamos proceder desta forma, porque, por questões práticas, logísticas…”, que 

até poderíamos entender, mas apercebermo-nos de que o projeto ia ser sobre aquele tema, 

porque acabou por circular entre nós essa informação. Na verdade, a coordenadora convidou 

quatro pessoas da equipa… Deves estar farta de saber esta história, porque toda a gente deve 

falar sobre isto. Quatro pessoas da equipa… 

E: Cada um tem a sua versão. 

Malu: Pois. A coordenadora convidou quatro pessoas da equipa para desenvolver o projeto, 

para trabalhar o projeto, penso que para criarem uma espécie de articulação entre o Serviço 

Educativo e os professores. À partida, estas pessoas iam fazer reuniões com professores, 

discutir o tema, como se fosse uma espécie de, se calhar, comissão organizadora. No início, 

houve um pouco esta sensação de que seria uma maneira de estabelecer uma estratégia mais 

organizada, talvez, não sei. Bom, o que importa também considerar é que estas quatro pessoas, 

todas elas seriam autoras de oficinas do projeto. E cada uma delas deveria criar parcerias. Isto 

foi uma estratégia que, inevitavelmente, excluiu muitas pessoas da equipa da possibilidade de 

participar no projeto, inclusive pessoas que, noutros anos, teriam participado no projeto e 

podiam ter interesse em participar. O que aconteceu é que, além destas quatro pessoas, todas 

as outras que entraram foi por terem alguma afinidade com estas pessoas ou porque a 

coordenadora sugeriu, penso eu. Tenho essa ideia de que houve pessoas que foram, mais ou 

menos, sugeridas também para participarem em parcerias destas. Quando o que aconteceu foi 
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que se fez um conjunto de oficinas, todas elas tiveram estas pessoas na sua concepção e 

aquelas que se relacionaram… Para mim, pessoalmente, não foi ideal, nem nada que se pareça. 

Não quer dizer que não trabalhe bem com a pessoa com que trabalhei, mas, se as coisas 

tivessem acontecido como no ano anterior, eu teria proposto outra parceria, ou outras 

parcerias, e teria trabalhado outras coisas, se calhar. Bom, esse funcionamento foi um pouco 

estranho. Este ano, não sei como é que se vai passar. Acho possível que possa ser algo 

semelhante. Estas quatro pessoas tiveram reuniões, várias vezes, com a coordenadora. Acho 

que muito menos do que aquelas que estavam inicialmente previstas, mas… Lá está, não sei 

exatamente como é que as coisas se desenrolaram no interior deste grupo, mas… foi como se 

houvesse aqui uma espécie de relação com o projeto de primeira fila e de segunda fila. 

Sinceramente, sinto que não houve Projeto Anual com Escolas. Para mim, não ter havido uma 

reunião na qual eu estivesse, bem como toda a equipa, e pudéssemos tentar trabalhar aquele 

tema, pensar “Como é que podemos trabalhar isto?” ou… Até mesmo aproveitar o espaço da 

reunião para discutirmos coisas como “Com que faixas etárias é que queremos trabalhar?”, 

por exemplo. Porque isso também aconteceu, também foi problemático. Por exemplo, a maior 

parte das pessoas tem tendência para trabalhar ou com mais pequenos ou com mais crescidos, 

digamos assim. Depois há faixas etárias que não têm oficinas. Às tantas vai haver aquelas 

coisas como “Olha, será que vocês conseguem… Esta oficina também dá para Segundo? Ou 

dá para Terceiro?” e nós pensamos assim “Não, ela não foi pensada para essa faixa etária, 

porque já vamos ter de criar outras estratégias ou outros dispositivos”. Acho que isso é um 

problema interior, a distribuição de oficinas e de faixas etárias e quem é que trabalha com 

qual faixa etária… Tudo isso devia ser exposto em conjunto, mesmo que, nessa reunião, se 

entendesse que nem todas as pessoas podem entrar no projeto anual com escolas. Se calhar, 

somos muitos. Se calhar, se tivéssemos todos a fazer oficinas, eram oficinas a mais, é verdade, 

mas vedar, inicialmente, a possibilidade de produzirmos trabalho para aquele projeto ou, 

então, de certa forma, comprometer pessoas a produzir trabalho, que até podem não estar 

assim tão interessadas quanto isso, também não me parece ser o ideal. Acho que não era má 

ideia estarmos todos juntos e podermos dizer: “Olha, eu tenho interesse em trabalho neste 

projeto e gostava de trabalhar com o Pré-Escolar. Pessoa x também. Mas, se calhar, pessoa x 

já está noutro projeto. Então, sendo assim… Oh, eu já estou neste projeto, faz tu”. Nós 

poderíamos ter esse espaço direto para evitar aquilo que eu penso que a Denise quis evitar 

este ano, porque, no primeiro ano em que ela esteve, em que o tema do corpo esteve 

disponível para que todas as pessoas fizessem oficinas, pelos vistos, acabou por haver 

propostas a mais. Houve tantas propostas que a Denise acabou por ter que excluir algumas. Eu 
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acho que ela ficou um bocado constrangida com este excesso de oficinas. Mas, talvez, antes 

de as fazermos, pudéssemos discutir um bocadinho melhor quem é que faz, mas sem que 

tenhamos que criar estas grelhas de pessoa x, y, tal, tal, tal, e, agora, esta pessoa faz com mais 

duas, e esta faz com mais três, esta faz…” Quer dizer, não faz assim tanto sentido. Montagem 

das exposições. Eu penso que essa equipa, à partida, ia estar na montagem da exposição, mas 

tanto quanto eu percebi, acabou por não ser assim tão envolvida. Acho que até foram 

contratadas pessoas para participar nessa montagem… 

E: Qual era o envolvimento de vocês enquanto monitores? Mas como você mesma falou é da 

oficina, dessa forma isolada. 

Malu: Vamos supor… Ou fazemos a oficina de forma isolada e, depois, os professores vão 

embora e é o Serviço Educativo que, através de reuniões que faz com os professores, que 

comunica: “Este ano, para participar na exposição, temos de criar uma coisa tal. O dispositivo 

é este…” Há materiais, eventualmente, que são entregues aos professores para eles depois 

concretizarem o objeto. Esta ainda é outra parte que ainda precisava de ser trabalhada, porque 

eu, eventualmente, produzo uma oficina. Eventualmente, uma turma vem e faz esta oficina 

comigo, que é a minha proposta para trabalhar aquele tema. Vamos imaginar a curiosidade. 

Eu fiz uma oficina, foi a minha proposta para trabalhar a curiosidade. Depois disto, essa turma 

volta para a escola, e o professor, com aquela turma, vai responder ao tal exercício que é 

proposto pelo Serviço Educativo. Mas isso não passa por mim. Eu não tenho qualquer 

participação nesse objeto que vai ser produzido para a exposição. Eu posso, remotamente, 

achar que a minha oficina teve alguma influência nisso, de alguma forma, mas, a partir do 

momento em que os professores podem nem sequer ter estado na minha oficina, é uma coisa 

que é completamente exterior. 

E: Então, na verdade, tu não tens um retorno ou uma avaliação de quando eles saem da 

oficina?  

Malu: Não. Se fazem, eu não tenho conhecimento disso. Se calhar, até fazem. Não faço ideia. 

O retorno que nós temos…é o que as pessoas nos dizem na hora, percebes? Nós sabemos 

sempre se os professores e os alunos gostaram do que estiveram a fazer. Isso nem precisa de 

ser dito. É uma coisa que se percebe. Agora, se há, formalmente, alguma manifestação de 

avaliação ou se… Isso, que eu saiba, não existe. Não sei. Não sei se existe. Não sei se em 

reuniões com o professor… Não sei se existiu alguma reunião com os professores depois do 

projeto terminar. 

E: É porque é assim, o questionamento sobre a montagem da exposição, sobre as salas do 

Serviço Educativo, é porque tem… Eu queria saber se são exploradas outras questões, porque 
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ali tem imensas questões para serem exploradas, já que tu vais expor dentro de um espaço que 

é legitimador de arte. 

Malu: Claro. Mas eu acho que, para os professores, para os alunos, para as famílias, isso deve 

ter valor, provavelmente. Não acredito que, para o museu, tenha assim tanto valor, se não pelo 

lado do que vai atrair ao museu. Acho que o facto de sala estar… de a exposição estar naquela 

sala, define muito bem essa fronteira, percebes? A fronteira entre o que são exercícios ou 

trabalhos feitos por alunos em escolas, no contexto do Serviço Educativo. Está naquela sala. 

Não está no museu, não está em relação com as exposições do museu. Não sei sequer como é 

que isso poderia acontecer em Serralves. Eu acho que as pessoas pensam… Não sei. É uma 

exposição que é ali. Isso pode ser interessante, mas acho que ninguém considera que aqueles 

trabalhos sejam arte, nesse sentido. Não sei se é isso que me estás a perguntar. 

E: Sim. Não, é porque, este ano, ainda tem os jogos, mas eu vi imagens também dos anos 

anteriores e eu achei até que a exposição tem uma configuração de exposição mesmo, de… 

Malu: Ah, mas isso é natural que tenha. É um… Apesar de… Quer dizer, a exposição é uma 

exposição. Procura sempre ter uma… Enfim, apresentar o seu conteúdo, independentemente 

do formato que apresente. É uma exposição que está no museu, mas acho que está muito bem 

definida essa fronteira entre, enfim, esse enquadramento muito específico do que são aqueles 

objetos. Aqueles objetos são produzidos no âmbito de um projeto que se faz anualmente com 

escolas, sendo que, naquele ano, o tema foi x e subentende-se, seja isto mais… tenha isto sido 

mais realizado, ou alcançado, ou não, mas subentende-se que aquilo foi produzido no âmbito 

de uma articulação entre o museu e as escolas, que é feita através daquele serviço, que é o 

Serviço Educativo. Claro que deve ser emocionante para qualquer pai ou criança saber que, 

com os colegas, produziu uma determinada coisa na escola que agora está no museu. “Ah, 

vamos ao museu ver o trabalho que eles fizeram”. Deve ser emocionante, acho que sim. Acho 

que deve ter efeitos… Inevitavelmente, tem de ter algum efeito sobre as crianças, sobre os 

professores, sobre os pais. Acho que tem mais efeitos sobre estes participantes do que sobre a 

instituição que é o museu. Mas pode ter efeitos sobre os visitantes do museu, naturalmente. 

Os visitantes do museu entram lá… Agora, não creio que confundam, nesse sentido. Mas 

mesmo esses efeitos sobre os visitantes do museu… Eu, no fundo, eu estou aqui a especular 

um bocado. Nunca pensei muito sobre isto, sinceramente. Acho que essa questão realmente se 

colocaria, de uma forma muito mais rica, ou melhor, digamos que com mais material de 

questionamento, a partir do momento em que a exposição estivesse misturada ou mesclada 

com as exposições do museu. Acho que a partir daí a questão… essas fronteiras estariam 

muito mais, muito definidas. E seria muito mais interessante pensar nisso. Mas acho que as 
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coisas estão ali muito definidas. Mesmo quem entra, o folheto, a folha de sala, explica 

imediatamente que é o Projeto Anual com Escolas, que o tema foi aquele, quais as escolas que 

participaram, os professores… Eu acho que esse tipo de informação está lá. Se isto fosse 

em… se o projeto fosse desenvolvido entre, lá está, entre artistas diretamente com escolas… 

E, quando digo artistas, não me estou a referir a, digamos, aos artistas que, entre aspas, podem 

ser aquelas pessoas que trabalham no Serviço Educativo. Portanto, muitos dos meus colegas 

são artistas. Mas estou a dizer enquanto artistas, como, por exemplo, sei lá, como muitos 

artistas contemporâneos que desenvolvem trabalhos diretamente com escolas ou com 

comunidades. Se o projeto fosse desenvolvido a partir de pessoas com esse estatuto, digamos 

assim, talvez, lá está, seria mais uma forma de enriquecer ou tornar complexa essa questão do 

valor artístico daqueles trabalhos. Eu, pessoalmente, não os vejo como arte. Vejo-os como 

exercícios, explorações, formas de… Isto, digamos que, com algum otimismo até, porque, à 

partida, eu penso que também está demasiado definida, pelo Serviço Educativo, a proposta, ou 

melhor dizendo… O dispositivo é dado por Serralves. Esta ideia de “tem que ser um jogo”… 

pronto. Eu percebo que tal… Enfim. Não sei se a ideia é ajudar ou facilitar alguma coisa, 

tornar menos complexa a tarefa de produzir um objeto. No ano anterior, era produzir uma 

vestimenta. A ideia de corpo… No caso da curiosidade, é um tema muito mais fechado, mas o 

corpo é um tema mais… Eu considero, eu, pessoalmente, considero que, em termos de 

desdobramentos, é muito mais abrangedor, abrangente. Mas definir para o corpo que, na 

escola, aquilo que os alunos devem fazer é criar uma vestimenta, é fechar imenso. E eu não 

sei até que ponto este objeto ou esta coisa que vai para a exposição tenha que estar, à partida, 

tão definida, tão controlada, pelo Serviço Educativo. Se calhar, poderia ser uma coisa mais 

expandida. Podia usar outro dispositivo qualquer, que não fosse o da vestimenta, por exemplo, 

para o corpo. Mas… enfim, talvez também seja uma forma de… Enfim, é claramente uma 

forma de controlar o projeto e de encontrar alguma unidade na exposição, também. Não sei. 

Eu estou claramente a indagar, estou a falar contigo e…estou a pensar sobre o assunto. Porque 

este caráter desta exposição, da arte… Digamos que realmente o que te interessa explorar, 

aqui, pelo que eu estou a perceber, são questões em que eu, sinceramente, nunca pensei muito. 

Há também este lado curioso de que a exposição acontece no final do ano letivo… que é 

quando… Nós, agora, não vamos fazer visitas. Os alunos estão de férias. Eu não sei até 

quando dura a exposição, mas ela acontece… Porque vai, novamente, de encontro à tradição 

de fazer as coisas acontecer no final do ciclo. A exposição é sempre uma coisa que se faz com 

trabalhos finais, selecionados. Claramente também existe uma seleção que é feita em 
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Serralves. Eu não acredito que estejam sempre todos os trabalhos. Percebes? Não acredito que 

estejam… Não sei. Eu estou a dizer isto, mas… é só uma ideia. Eu acho muito provável… 

E: Dizem que sim. Que tudo o que a escola entrega, eles expõem, mas que só pode ser um por 

turma. 

Malu: É só um por turma? Pronto. Eu tenho uma vaga ideia, sobre qualquer coisa que eu já 

tenha ouvido dizer, sobre trabalhos que acabam por não ficar na exposição, por razões… que 

me são abstratas, percebes? Mas acho que sim. Até porque acho que, dependendo do ano, 

acho que a própria sala também…, acaba por não ser assim uma sala tão espaçosa, e isso 

também é uma forma fácil de justificar também essa seleção. Mas essa seleção é feita desde o 

início. Desde… os próprios professores selecionam as turmas com que vão trabalhar. Os 

professores vão selecionar as oficinas que vão fazer, se é que vão fazer. Os professores 

também vão estar constantemente a selecionar durante o processo de construir a coisa, pelo 

caminho por onde… Portanto, as coisas estão sempre em seleção constante. Portanto, é 

natural que, quando as coisas chegam a Serralves, também sejam selecionadas. E a exposição 

é uma seleção, sempre. Qualquer exposição é. Mesmo exposições do museu, também. Estas 

coisas… As coisas funcionam, acontecem sempre muito de forma simbólica. As exposições 

são coisas que simbolizam alguma coisa. Simbolizam o projeto. No fundo, a exposição não é 

o projeto. É um símbolo do projeto. É uma coisa que representa o projeto. E quem chega 

àquela exposição considera que foi um projeto muito interessante, porque a exposição 

consegue ter um caráter… Aquelas… Surpreendeu-me. Eu quando fui ver a exposição pensei 

“Bolas, isto está bastante porreiro.” Sinceramente. Nunca pensei que a exposição ficasse tão 

bem. Mas consegue, para alguém que está de fora, transmitir uma impressão sobre o 

funcionamento do projeto, se calhar, muito mais rica, muito mais realizada, do que se calhar 

foi. Não sei, mas acho que sim. 

E: Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei, que eu vi, é que a exposição, como 

você mesma falou, ela acontece depois, quando já se encerrou o ano letivo. E a maioria das 

escolas já não vai lá visitar. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando. Desde o começo, 

querendo ou não, apesar de se dizer que é o processo, o objetivo, ali sempre tem, como mote 

final, a exposição. 

Malu: Exato. E, ao mesmo tempo, faz com que o projeto, realmente, morra na exposição. 

Porque da exposição para a frente não acontece mais nada. Enquanto que… Isto agora estás-

me a fazer pensar numa coisa que até acho interessante. Enquanto que uma exposição de um 

museu é uma coisa que está lá e que eu vou trabalhar com alguém, imagina, com um grupo de 

alunos, a exposição do Serviço Educativo é uma exposição que eu não vou trabalhar com 
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ninguém. Se a exposição acontecesse noutra altura do ano, se calhar, podia haver visitas ao 

museu e até se podia trabalhar sobre a exposição.  Podia ser um material de trabalho como 

qualquer outro. Não é preciso que as coisas sejam feitas por artistas que estão na exposição do 

museu para permitirem um trabalho, para permitirem trabalhar, pronto. Eu posso trabalhar 

com um grupo a partir de qualquer coisa, percebes? 

E: A partir do trabalho deles, talvez desse até para explorar essa questão de como funciona o 

museu mesmo. Que tem um processo de curadoria, que alguns são selecionados… quais os 

critérios de seleção, como é feita a montagem…  

Malu: É que, por exemplo, nesta exposição, e é verdade, sendo os dispositivos os jogos, que 

são acionáveis, não é?, dava perfeitamente para trabalhar aquela exposição, de uma maneira 

bastante interessante, por acaso. Podia-se perfeitamente ir para lá com um grupo e trabalhar 

com aqueles jogos. E, eventualmente, ver daqueles jogos, enfim, passar pela própria ideia da 

curiosidade… Quem sabe? Não sei. Mas dava para desconstruir um bocadinho aquela 

exposição, trabalhar com ela…, que é uma coisa que, se calhar, traria alguma riqueza ao 

Projeto Anual com Escolas. Eu não participei no projeto. De facto, quando vi a exposição, eu 

própria, senti perfeitamente que estava a ser, estava a sofrer os efeitos da exposição, que 

fiquei espantada, fiquei impressionada. Pensei “Olha, isto afinal até se fez alguma coisa”, 

percebes? “Até há aqui algumas coisas com piada”. É claro que o jogo que está na capa da 

folha de sala foi considerado o mais interessante, de certeza absoluta. Percebes? A ideia de 

selecionar… Como eu estava a dizer há bocado, tudo é selecionado, desde a turma, desde a 

oficinal que eventualmente ou não…, que se vai ou não realizar, o trabalho que vai para a 

escola, o trabalho que vai para o museu, o trabalho que vai para a exposição. E a fotografia 

que vai ficar na folha de sala também é uma seleção. Tudo isto é um processo de selecionar, 

que passa por todos. Se tu quiseres ir mesmo dentro da coisa, até passa pela escola. 
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APÊNDICE O - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O 

MEDIADOR RAUL PEREIRA 

 

 

Entrevista realizada na Casa da Memória em Guimarães em 03 de outubro de 2017. 

Duração da Gravação: 47min10s. 

 

E: Eu acho que tinha te falado um pouquinho no e-mail que é, basicamente, para falar um 

pouquinho da sua formação e percurso profissional. 

Raul: O meu nome é Raul Pereira. Tenho trinta e cinco anos. Acho que isso também… e sou 

formado em Património Cultural, pela Universidade do Algarve… numa altura em que a 

universidade… houve ali uma, digamos assim, uma primeira escola de Património Cultural 

em Portugal. Tive essa sorte de a frequentar. Portanto, foi a primeira escola, com muitos 

professores da Universidade Nova de Lisboa ou ligados à Universidade Nova de Lisboa. Com 

pessoas extremamente conhecedoras da realidade algarvia e da história algarvia e da 

Antropologia, da História da Arte… Foi mesmo um momento muito feliz na Universidade do 

Algarve. Foi assim uma espécie de open house do património e coincidiu, então, com a minha 

presença lá. Depois, liguei-me muito mais à parte da História da Arte, pelo final do curso. 

Acabei de fazer a tese em História da Arte. Depois ainda frequentei mestrado em História da 

Arte Portuguesa, o qual tenho completo, exceto a tese, que nunca cheguei a entregar, porque 

acabei por abandonar um bocadinho a… perdi um bocadinho o interesse no tema que me tinha 

proposto, e, depois, entretanto, regressei ao norte, que eu sou de Viana do Castelo, 

originalmente, e acabei por perder um bocadinho o interesse. Depois também era uma questão 

económica, porque o foco da minha investigação era Lisboa. Portanto, era muito caro eu 

deslocar-me com regularidade a Lisboa. Depois, histórias de vida pessoal… Mas 

concentrando-nos aqui no que nos leva ao “Pergunta ao Tempo”, a partir de dois mil e doze. 

Eu já vivia em Guimarães, desde dois mil e seis ou, pelo menos, na zona de Guimarães. 

Liguei-me logo a certas atividades que decorreram durante a Capital Europeia da Cultura e 

fiquei ligado, então, a estes dois espaços museológicos. Inicialmente, no Centro Internacional 

das Artes José de Guimarães, como monitor do Serviço Educativo, e, depois, quando a Casa 

da Memória inaugurou, a equipa que estava no Serviço Educativo acabou também por ficar 

ligada à Casa da Memória. Uma das coisas que eu acho muito importante salientar é que este 

Serviço Educativo foi quase como um laboratório experimental. Inicialmente com uma pessoa, 

com a Elizabete Paiva, que estava… que era uma pessoa extremamente dinâmica e com ideias 
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muito concretas sobre o que é a educação nos museus e ligada a esta área mais artística, e, 

depois, nós, um bocadinho, formamos também aqui um método de trabalho, digamos, um 

bocado peculiar. Tivemos também outras pessoas ligadas, inicialmente, que nos deram 

alguma formação, como o Samuel Guimarães, do Museu do Douro, que foram muito 

importantes para constituir esta visão…É uma pessoa muito boa para falar também, porque 

ele, de facto, desbloqueou uma série de questões logo ao início e tornou-nos, assim, muito 

mais interessantes do ponto de vista do discurso e daquilo que nós poderíamos, eventualmente, 

fazer no Centro Internacional. Depois, houve outra abertura muito importante nesta equipa, 

que foi cada um de nós trazia a sua visão para dentro do espaço do museu. Um exemplo. Eu 

trazia a parte da História da Arte Portuguesa e do Património… Pronto. Eu também tive 

alguma formação, ao longo do curso, em História da Arte Contemporânea, mas não me posso 

comparar aos meus colegas que tiveram formação artística. 

E: Mas isso é… É falando aqui da Casa da Memória? Ou já do…? 

Raul: Não. Primeiro, do Centro de Artes, que é para perceber o contexto, como é que nós 

chegamos aqui.  

E: Sim. Só para me localizar. 

Raul: E pronto. E nós fomos adquirindo também um espírito de equipa muito interessante, 

porque o núcleo duro da equipa continua até hoje. Depois, entretanto, a Casa da Memória 

abriu. Nós fomos convidados para fazer o projeto, digamos assim, para apresentar soluções 

para o que haveria de vir aqui para a Casa da Memória, nomeadamente, as escolas e as 

famílias também, que foi uma parte muito importante que tivemos de trabalhar. E cada um, 

mais ou menos, preparou oficinas, visitas orientadas, etc. Depois, também fizemos uma visita 

orientada comum, que tocava os dois espaços que articulam, a Casa da Memória com o 

Centro Internacional das Artes e vice-versa. Mas onde eu acabei por ter um papel mais 

importante, acho que foi no “Pergunta ao Tempo”. A ideia acho que partiu, numa primeira 

fase, do município, que pediu à Casa da Memória um projeto educativo… A Marta é que 

poderá dizer melhor, mas acho que o convite partiu primeiro do município e, depois, acabou 

por a Casa da Memória tomar conta dele.  O projeto, depois, partiu todo de nós. Nós é que 

tivemos que imaginar tudo, desenhá-lo e construí-lo. Eu, a Catarina, a Marta, nós, os três, a 

pensar como é que, no fundo, como é que nós podíamos levar o museu à escola e, depois, 

trazer a escola, obviamente, ao museu. Só que nós tínhamos dito… pusemos várias ideias em 

cima da mesa… Ou o projeto, por acaso, que, na altura ainda do Centro Internacional das 

Artes, e pelas mãos da Elizabete Paiva, tinha corrido muito bem e ainda continua a ser feito, 

que é o “Vai e Vem”, que é “o museu vai à escola e depois a escola vem ao museu”. Portanto, 
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nós oferecemos a visita guiada, e eles pagam a oficina que nós vamos à escola fazer. Foram 

ideias que funcionaram muito bem e que nós decidimos aplicar aqui. Qual era…? Pronto, nós 

acabamos por fazer vários brainstormings, mas, no fundo, aquilo que nós pretendíamos era 

muito claro, era muito objetivo, que era “de que forma vamos entusiasmar os miúdos e de que 

forma vamos fazer com que eles vejam o que é que é trabalhar num museu?”, porque isso 

também é importante. Eles perceberem que uma exposição não nasce do nada. É preciso 

muito planeamento, é preciso escrever textos, é preciso… pronto. Portanto, o que nós 

adotamos foi, numa primeira fase… porque depois isto teve várias camadas sobrepostas, 

porque isto, inicialmente, era uma ideia, acho que o município tinha falado no oitavo ano, 

depois passaram para o quarto ano. Portanto, nós tivemos que, à última da hora, readaptar e 

houve muita coisa que agora estamos a ajustar para este novo ano que vem aí… Mas as ideias 

muito claras eram levar o museu à escola, trazer a escola ao museu, que os miúdos entendam 

como é que se monta uma exposição e como é que, cientificamente, se recolhe o património. 

Estas eram as quatro ideias que tinham que estar mesmo muito bem definidas e trabalhadas. E 

o que é que nós fizemos? Numa primeira fase… Havia um manual da Direção Geral do 

Património Cultural, que é um manual de recolha do património cultural e imaterial, é um kit 

de recolha do património, é assim que eles se chamam, um kit de recolha do património 

imaterial que, numa linguagem assim mais apelativa, dá uma ideia de como é que se deve 

recolher, como é que se devem recolher manifestações de património cultural e imaterial. Eu 

peguei nesse manual e… já não me recordo se foi a Catarina, acho que foi a Catarina que me 

chamou a atenção para esse manual, e eu também já tinha trabalhado em património imaterial, 

e a ideia foi “Olha, como é que nós vamos agora adaptar este manual à realidade de 

Guimarães?” E eu, então, o que é que fiz? Comecei a ver e fiz uma primeira versão desse 

manual, com uma linguagem adaptada à realidade vimaranense. Depois, nós começamos a ver 

“Epá, mas isto…”, porque o património imaterial é muito vasto e é muito rico. E, portanto, 

nós, a partir do património imaterial, começamos a… imediatamente, dá para tecer ligações 

ao património construído, ao património artístico, etc. E, portanto, nós começamos a ver 

“Espera aí que isto pode ser ainda muito mais vasto do que apenas concentrarmo-nos no 

património imaterial, não é? Isto pode levar-nos muito mais além.” Só que nós, quando 

chegamos a essa conclusão, já estávamos mesmo na última fase de ter que fechar tudo e ter 

que… E, então, o que é que nós fizemos? “Bem, vamos, rapidamente, elaborar o manual e 

tentar ir buscar mais coisas além do património imaterial.” E pronto, e saiu uma primeira 

versão. Depois, claro, as coisas não são simples logo à partida. As coisas têm muitas nuances. 

Tem a nuance orçamental, não é?, que é muito importante.  
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E: Fundamental. 

Raul: Nós, às tantas, já estávamos a pensar como é que “E depois…?” E, depois, houve… Foi 

muito importante este ano, porque nos obrigou a testarmos soluções muito concretas e que 

tinham que ser, às vezes, decididas em dez segundos, tipo… Porque eu e a Marta, por 

exemplo, discutimos, muitas vezes: “Será que devemos dizer às turmas que eles vão ter 

mesmo uma vitrina?”. Eu dizia assim: “Epá, mas, se calhar, não. Isso vai, se calhar, provocar-

lhes uma grande ansiedade. Será que vamos conseguir encaixar tudo o que recolhemos 

naquele espaço?”, etc. Epá, mas depois dissemos: “Não”. Só mesmo no fim, no fim, é que nós 

tivemos uma ideia como é que iam ser os materiais expositivos. Isso, no fundo, foi espetacular, 

porque nós… Primeiro, falando já no resultado, nós ficamos completamente… não estávamos 

à espera do resultado final. Foi muito emocionante, nos últimos dias, vermos o que é que os 

miúdos tinham… os miúdos e não só, mas já vamos falar nisso, tinham produzido e recolhido. 

Mas, de facto, foi um projeto que parece que ganhou vida fora, vida própria. Outra coisa que 

foi bastante enriquecedora e que era um dos objetivos principais, também, com que nós 

tentamos guiar logo ao início era o seguinte: nós queríamos que fosse um projeto aberto à 

comunidade, não parasse só nas crianças. Nós sabemos, a Casa da Memória… primeiro, é um 

espaço relativamente recente, ou muito recente, digamos assim, na cidade de Guimarães. 

Ainda tem de se afirmar como espaço cultural da cidade. Mas a Casa da Memória cumpre um 

papel que é muito importante, que é a sala de visitas da cidade, não é? Portanto, nós, quando 

vamos a uma cidade europeia, eu pelo menos falo por mim, mas uma das coisas que me 

interessa logo ver é de onde é que esta cidade vem, qual é a história da cidade. Portanto, eu 

tento sempre visitar o museu da cidade, que é o museu que me mostra como é que as cidades 

nascem. Do nada não é. E têm histórias riquíssimas. Às vezes, há cidades com histórias mais 

ricas do que muitos países. A verdade é que nós temos uma equipa muito pequena em 

permanência na Casa da Memória, e tudo o que temos de investigadores etc. é sempre 

contratado para prestar serviços, não é? Não é equipa fixa da Casa da Memória. Ora, se nós 

queremos um espaço para mostrar o território e não temos ninguém para investigá-lo, é muito 

difícil. Então, a ideia era “Bem, nós vamos partir para o território e quem nos vai ajudar a 

conhecer melhor o território vão ser as crianças e as suas famílias e os professores”. E a dada 

altura, nós estávamos a meio do projeto, e isto começou a dar um resultado estrondoso, que 

foi: nós começamos a perceber que havia coisas do nosso território que nós não conhecíamos 

e que os miúdos estavam a trazer para a sala de aula. Vou dar um exemplo: em Pencelo, nós 

descobrimos um senhor que ainda produz, sozinho, o ciclo do linho, como se fazia desde a 

Idade Média. Ainda produz ele porque ele faz questão de fazer esse ciclo todos os anos para 



371 

 

mostrar às pessoas como é que era antigamente. Isto é extraordinário. E nós não tínhamos esse 

conhecimento. Mapas antigos, em São Torcato. Documentos do restauro da igreja velha de 

São Torcato. Os miúdos começaram a trazer para a aula coisas absolutamente incríveis que 

pertencem ao espaço da Casa da Memória e que podem até ser musealizadas. E que serão, 

eventualmente, musealizadas no espaço do Repositório, não é?, digitalizado etc. Portanto, é 

um projeto que nos ajuda, como eu digo no manual, a encher um baú infinito, que é recolher o 

máximo que conseguirmos, desde histórias de vida pessoais, a objetos, a… sei lá… aos 

dizeres tradicionais, canções… Sei lá. Tudo cabe neste baú, é o que eu digo aos miúdos. A 

parte mais difícil foi depois, no final do projeto, em que algumas escolas andavam assim um 

bocadinho ansiosas e um bocadinho baralhadas, porque, às tantas, havia escolas que tinham 

recolhido tanta coisa que já não sabiam o que é que haviam de fazer ao material. Essa parte 

foi muito difícil, porque… ainda por cima foi, sobretudo, feita… a Marta sozinha é que teve 

que andar ali um bocado a gerir, e a Catarina também, a parte final. Portanto, esta foi a grande 

dificuldade, foi mesmo no fim: o selecionar, ajudá-los a selecionar o que trazer para o espaço 

do museu. É isto que este ano nós vamos fazer e melhorar. Portanto, nós melhoramos já um 

bocadinho a linguagem do manual, tinha sido feita assim por partes, e estava ali um bocado 

confusa. Tentamos aligeirar um bocado. Agora, o acompanhamento é aquilo que vou reunir 

daqui a pouco com a Marta e vamos trabalhar, que é de que forma é que nós vamos 

acompanhar mesmo as escolas. Este ano nós sabemos que é imprescindível acompanhá-las, 

pelo menos, em três, quatro momentos, e refletir com os miúdos e dar-lhes pistas etc. como 

fazer. Do ponto de vista prático, para eles… Eu, por acaso, pessoalmente, não tenho ideia, 

porque acabei por não estar tão dentro, como a Marta e a Catarina, na fase final. Eu não tenho 

ideia de como é que funcionou a mecânica. Sei que funcionou bem, porque os resultados 

foram extraordinários, mas não sei depois, e isso interessava-me saber, como é que funcionou 

entre os miúdos… Este eixo professor-miúdos e miúdos-famílias, porque isto interessa-me 

muito, que é para este ano eu ver como é que chego melhor à comunidade, que é assim, que é 

isto que nos interessa. Nós estamos numa sala de aula, mas os miúdos pertencem a uma 

comunidade muito mais vasta, não é? Pertencem às aldeias, pertencem a Guimarães, em 

última instância. Portanto, cada uma delas, e isso é uma coisa que nós temos que ter em 

atenção, por isso é que isto é um bocado difícil de preparar. Estas oficinas, quando nós vamos 

à escola, são um bocado difíceis de preparar, porque cada aldeia tem as suas especificidades. 

Eu, primeiro, tenho que ir à aldeia, eu tenho que pesquisar bastante sobre aquela aldeia ou 

sobre aquele território. Não tem de ser aldeia. Também trabalhamos na cidade. Mas tenho de 

perceber como é que funciona a aldeia de São Torcato, como é que funciona a aldeia de 
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Pencelo, como é que funciona… não é? Que edifícios notáveis é que lá tem, que é para 

também não ir de mãos vazias e, depois, eles não entenderem nada do que é que eu vou para 

lá dizer. Portanto, isto não é muito fácil de preparar, mas é um trabalho que, depois, dá uns 

resultados extraordinários. Aliás, nós tínhamos vitrinas, este ano, que eu não tenho qualquer 

receio, tenho até bastante orgulho de afirmar que podiam ter sido montadas por um qualquer 

curador de renome, porque estavam mesmo muito interessante. Depois, outra parte que 

funcionou muito bem foi o desenho do mobiliário expositivo, que foi bastante pensado pelo 

Ivo Poças Martins e, depois, foi também feito pelo Pedro Costa, que foi um mobiliário que foi 

fascinante para os miúdos. Eles perceberem que havia ali um museu à escala deles, não é?, em 

que as vitrinas estavam à altura deles, e eles podiam espreitar, que eram eles que decidiam o 

que ia para dentro daquelas vitrinas… O facto de serem usados… como isto era uma fábrica 

de plásticos, o espaço onde se insere a Casa da Memória, serem vitrinas feitas em plástico 

reciclado, que também dá uma ideia de futuro e de sustentabilidade, etc. Pronto, os miúdos 

ficaram… De facto, acho que funcionou bastante bem. Agora, este ano, com a experiência 

que nós obtivemos o ano passado, tentar… Eu acho que este ano já vai, não sei se vai correr 

melhor, porque é muito difícil que os resultados corram melhor do que o que correu. Mas 

também foi um ano de muita ansiedade, muito nervosismo. Nós não sabermos bem, às vezes, 

para que lado é que teríamos de ir. Muitas questões no ar. Coisas que iam erradas, às vezes. 

Portanto, este ano acho que já estamos cientes do que queremos fazer. Agora não sei se isso é 

bom ou se isso é mau também, porque, se calhar, isto já nos vai tornar um bocadinho mais 

rígidos na abordagem, porque, agora, já sabemos qual é o resultado, não é? Se calhar, já 

vamos orientá-los mais, que é uma coisa que a mim não me agrada especialmente. Portanto, 

vou tentar evitar ao máximo guiá-los. Vou lhes dar pistas para o que eles têm de fazer, mas 

tentar evitar ao máximo “Façam isto, façam aquilo”. Eu sei que eles precisam muito nestas 

idades e os professores principalmente… Os professores são piores que os alunos, nesta fase. 

Porque os professores dizem: “Ah, mas como é que eu faço isto?”. E nós: “Ó, professora, mas 

faça para a frente. Não se preocupe, faça”. E ela: “Ai, não, mas tem que me dizer como é que 

é, porque senão não sei que e não sei que mais”. E os miúdos, não. Os miúdos iam para casa e, 

de repente, chegavam com cartolinas, com as histórias do avô e não sei que, e nós ficávamos 

fascinados e era mesmo aquilo que nós tínhamos pedido. Portanto… 

E: Porque é assim, só emendando o que acabaste de falar. O que se percebe é que os 

professores têm tanta dificuldade quanto os alunos e eles também estão nesse mesmo processo 

de aprendizagem dos conceitos, de como é essa… 

Raul: Correto. Exatamente. 
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E: Tem… uma abordagem específica para os professores ou a formação é feita junto com os 

alunos? 

Raul: Pois, o ano passado, não tivemos, e é isso que vamos tentar corrigir este ano. Embora 

eu acho que o manual, que nós este ano vamos chamar “Guia Viagem”, porque há uma 

questão conceptual também que, enfim, que teve que ser afinada. Eu acho que aquele 

manual… Eu tentei fazer com que ele fosse escrito para famílias, crianças e professores. 

Embora a linguagem seja uma tentativa de aproximação ao imaginário infantil, mas qualquer 

adulto, lendo aquele manual, eu acho, fica a perceber o que é que nós queremos obter do 

projeto. E por isso é que nós… eu insisti muito nisto, e que era: eles tinham de ler aquilo na 

sala de aula, com o professor, o manual completo, e, depois, tinham que ir para casa e ler com 

os pais e com os avós e com os tios e com a família. Mas é um facto que o ser professor 

primário, logo à partida, é uma das profissões mais ingratas que há conhecimento, como toda 

a gente sabe, porque é uma profissão muito difícil. Os professores têm de ter a cabeça em 

muitos pontos do conhecimento ao mesmo tempo, não é? Eles têm que ensinar Matemática, 

têm que ensinar Geografia, têm que ensinar História, tem que ensinar Português, têm que 

ensinar… Portanto, os professores, eles têm um puzzle dentro da cabeça deles que têm que 

desmontar para as crianças. E nós inserirmos ainda mais um nódulo relativo ao património 

cultural é… temos também que ter… e é isso que vamos ter que trabalhar um bocadinho mais 

este ano, principalmente na primeira abordagem. Agora, qual é a vantagem que nós também já 

temos este ano em relação ao ano passado? É que nós já temos material para apresentar, de 

resultados. Nós já temos, por exemplo, um vídeo que lhes vai já, se calhar, acicatar um 

bocadinho mais a vontade de trabalhar no projeto, não é? Porque, quando foi a inauguração do 

“Pergunta ao Tempo”, nos dias seguintes, foi uma loucura, porque os miúdos… E era isso 

também que nós queríamos, que era trazer a comunidade à Casa da Memória, não é? Porque 

nós sabemos que, quando nós trazemos aqui uma criança, a criança não vem sozinha. Vem 

sempre acompanhada, que é uma vantagem para nós, não é? E, portanto, foi extraordinário 

ver os miúdos a virem mostrar a exposição que tinham feito aos pais e aos avós e, às vezes, 

vinham mais do que uma vez. O orgulho que eles sentiam em ter, no espaço do museu, o seu 

trabalho, não é? E foi muito emocionante também para nós. Houve alturas em que as lágrimas 

não foram fáceis de conter. Nós tivemos algumas resistências. Por exemplo, houve 

professores que começaram… Porque também foi um bocado, digamos assim… Estes 

projetos, como são… vêm por parte do município, são um bocado impostos às escolas. Às 

vezes, há uma certa resistência dos professores: “Epá, mais trabalho ainda para cima das 

nossas costas?” É complicado, nós sabemos. Já o ano letivo, por si só, é muito curto para tudo 
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o que eles têm de aprender, não é? E colocar mais um projeto, que não é fácil… Só que, por 

outro lado, Guimarães é uma terra muito peculiar, neste sentido que liga os vimaranenses ao 

património. Esta questão simbólica deles serem, não é?, tão ligados aos nascimento de 

Portugal etc., isso incute logo nos miúdos esta ideia de que “Calma, nós vivemos numa terra 

que…”. Claro que isto, depois, tinha de se estudar, tem de ser estudado mais profundamente 

pela via antropológica, sociológica etc. Mas a verdade é que os miúdos começam logo a 

entender que há algo especial no território de Guimarães. É muito mais fácil, também, nós 

falarmos nestas questões do património. Basta o facto de ser património mundial, e as pessoas 

já estão… Quando se fala em património, eles já sabem todos o que é que é, o que é que isso 

significa, não é? É bastante claro que isto é importante para eles, ou melhor, eles têm noção 

de que o património é importante para eles enquanto vimaranenses. Nesse sentido, é mais 

fácil. Eu, ainda há pouco, antes de vir para aqui, estava a discutir com uma colega se seria um 

modelo que poderia facilmente ser implantado noutras terras de Portugal. 

E: O que, da cidade? 

Raul: Sim, noutras cidades. Poderia, mas seria muito difícil noutros contextos. O “Pergunta 

ao Tempo”, por exemplo. Pegarmos numa ideia similar ao “Pergunta ao Tempo” e reproduzi-

la em Bragança, em… sei lá, Leiria, Coimbra… Há que ter um… Não sei, é uma questão… 

Mas era um trabalho que seria muito interessante de se fazer. Só que é assim, depois também 

há muita… 

E: Durante a entrevista, falaste já do processo de curadoria dos objetos. É que a Marta é que 

mais participou. Tu não tiveste tanta participação, não é? 

Raul: Eu não, infelizmente. O ano passado, eu estive bastante ocupado, não pude acompanhar 

esse processo final. Este ano, tenciono, em conjunto com a Catarina e com a Marta. Vamos 

ser, penso eu, outra vez, os motores deste… e da Ana Lúcia. Vá que, agora, temos um novo 

elemento, não é?, que veio coordenar esta questão das mediações e, portanto, é uma pessoa 

com muita experiência nesta questão das mediações entre públicos, entre comunidade, museu, 

espaços culturais… E, portanto, eu acho que este ano… Aliás, já começamos a trabalhar com 

ela. O manual, ela ajudou muito, agora também, a reformular um bocadinho o que estava a 

mais, digamos assim, a limar. O manual não alterou muito para este ano. Foi bastante limado 

nas arestas, mas, no essencial, mantém-se. 

E: Porque, agora, eu vi pelo cronograma, na Marta, que ela entregou para os responsáveis 

pelo Primeiro Ciclo, pelas escolares primárias, que tem uma reunião aqui… que vão ter três 

encontros… que um é em janeiro, fevereiro e o outro em março, que é para tratar dessas 

questões… É na escola mesmo, não é? 
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Raul: É na escola mesmo, sim. E um momento, um primeiro momento, agora em novembro, 

salvo erro.  

E: Que eles virão aqui visitar, não é? 

Raul: Sim, que eles vão vir… Eu vou à escola apresentar o projeto, e eles, depois, vêm visitar 

o museu. O ano passado, não fiquei. Fiquei só nos primeiros dois: quando eu fui à escola e 

quando eles vieram ao museu.  

E: E aí, quando tu foste na escola, era a leitura do diário? 

Raul: Parte de leitura do diário, que este ano se vai passar a chamar “Diário de Viagem”. No 

fundo, isto são viagens no tempo, não é? Também. Pronto. É um bocadinho uma linguagem 

de aproximação às crianças. E parte indicar-lhes qual é o potencial que eles tinham no 

território deles. Por exemplo, quando eu ia à escola, e aqui também na Casa da Memória, o 

que eu fazia era: mostrava-lhes… eles ficavam muito surpreendidos, porque eu já tinha a lição 

estudada e, portanto, eles ficavam assim: “Como é que este rapaz conhece tanto sobre a nossa 

aldeia?”. E então, portanto, eu já tinha um bocadinho explorado o território deles e comecei a 

dar-lhes pistas, não é? “Olha, tem isto para falar”. Depois, há outra questão que eu ainda não 

falei, mas é: cada turma – neste caso, não são escolas, são turmas – cada turma trata de um 

tema específico dentro da exposição. Portanto, a exposição está dividida em catorze temas, e 

cada turma trata um. Alguns temas são bastante complexos. “Utopias e Distopias”, por 

exemplo… Aquilo para explicar uma coisa destas aos miúdos é muito complicado. Os 

professores ficam logo em pânico e pronto. Se, por um lado, nós temos material para lhes dar 

de exemplo, eu também não sei, ainda vou pensar muito bem até que ponto é que isso será 

uma boa ideia, porque, se eu lhes dou exemplos, de repente, podemos ter aí catorze maquetes 

na exposição, e não era isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos é que eles 

descubram o caminho deles.  

E: Eu percebi que fizeste um levantamento e, em algumas entrevistas que fiz com os 

professores, alguns professores não pertencem àquele território... Houve um distanciamento 

do projeto por conta disso, porque eles não se identificavam e não sabiam como direcionar as 

crianças. 

Raul: Exatamente. Por isso é que eu acho que uma das coisas essenciais neste projeto, e que 

funcionou bem, foi nós chamarmos a família à escola logo na primeira abordagem. Quando 

nós apresentamos o projeto, as famílias tiveram que estar presentes. É claro que não puderam 

estar todas, mas, depois… O que nós tentamos mesmo fazer é com que a comunidade 

participasse no projeto. E, às tantas, já tínhamos os miúdos a ir falar com o presidente da junta 

e a falar com o padre da aldeia. Nós, inclusive, tivemos uma professora do Brasil, que 
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trabalhava em Briteiros, em São Salvador…e que, às tantas, ela tinha bastante dificuldade 

porque não era dali. Mas, às tantas, ela própria passou a conhecer melhor a aldeia onde estava 

e ficou muito contente, e o projeto deles foi fascinante. Foi um dos melhores que nós tivemos 

como resultado final. É claro que, depois, há aqui uma questão que eu acho que é importante 

referir. É que, depois, o projeto museológico, sendo muito selecionado, digamos assim, 

porque não há espaço. Enfim, para expor tudo o que os miúdos trazem, também tem muito 

trabalho, como é que nós montamos o esquema na própria exposição. Porque isto, no fundo, é 

uma exposição dentro de uma exposição. E aí a parte da Inês Oliveira, por exemplo, ou do 

Pedro Silva, que fazem parte da estrutura da oficina, também foi muito importante... Deu 

também uma unidade… A exposição ter uma unidade estética ajudou muito. É claro que isto, 

depois, tem de ser… Tudo o que não foi possível expor teria que ser trabalhado depois, a 

posteriori. E é isso que vamos tentar fazer, que é parte, depois, daquilo que eles recolheram, 

estar disponível online, no Repositório que a Casa da Memória tem, um Repositório Digital, 

que pretendemos que, daqui a uns tempos, seja gigantesco, para não se perder tudo, não é? 

E: A ideia é que, na verdade, os trabalhos do “Pergunta ao Tempo” alimentem esse 

Repositório? 

Raul: Exatamente, exatamente, exatamente. Pois, porque, por exemplo, um investigador que 

daqui a uns tempos venha… Claro que estes repositórios, lá está, é o tal baú sem fundo, 

demoram muitos anos a serem constituídos, não é? Um arquivo não se faz de um dia para o 

outro, a não ser que uma pessoa herde uma grande biblioteca de um avô erudita ou uma coisa 

assim do género. Este tipo de arquivos não se faz de um momento para o outro. Mas o facto 

de, por exemplo… Agrada-me muito a ideia de, no futuro, um investigador que esteja 

interessado em reconstrução de edifícios, por exemplo, um dia chega à Casa da Memória e, ao 

fazer uma pesquisa sobre São Torcato, vê uma planta que estava numa casa particular, não é?, 

e que foi um miúdo que trouxe da escola para a Casa da Memória… Isso para mim é 

absolutamente fascinante. É mesmo o objetivo que nós tínhamos com este projeto, que é 

aquelas coisas que estão escondidas saltarem… e não ser necessário uma equipa… Eu até, às 

vezes, costumo, muito na brincadeira, dizer que é exploração infantil que nós estamos a fazer, 

porque eles estão a trabalhar para nós no grande arquivo e no grande Repositório. Mas se nós, 

nesse processo, lhes conseguimos transmitir o que é que está subjacente por trás de uma 

exposição, por trás de como preservamos as coisas… Por exemplo, os documentos antigos 

não podemos manuseá-los com a mão. Temos que usar luvas. Temos que inventariar tudo. 

Depois, há uma questão de fichas de inventário, que nós também, muito simplificadas, 

também lhes passamos para eles começarem a perceber. Eu acho que, se eles ficarem com 
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uma ideia, ainda que vaga, de como é que funciona, eu acho que já estão cumpridos os 

objetivos. Mas o objetivo maior, que eu tenho pessoalmente… Pessoalmente, não tem nada a 

ver nem com o projeto “Pergunta ao Tempo”… nem com a ideia, se calhar, que a Catarina ou 

a Marta têm que, certamente, lhes agrada. Mas, pessoalmente, é eu pensar que, no meio, se 

um ou dois ficou com este bichinho do Património e da História dentro dele, só por causa 

deste projeto, é isto que, mesmo que, a mim me deixava… porque foi com uma coisa deste 

género que eu também ganhei esse… e foi logo nessa idade. Portanto, eu acho que este 

projeto também, por experiência pessoal… A escola primária e, especialmente, a fase do 

quarto ano, que é quando nós pensamos já… as crianças começam a pensar: “Bem, para o ano 

já vou para uma escola mais, digamos assim, mais séria”. Eu, na altura, lembro-me de pensar: 

“Epá, quinto ano, aquilo… já tenho que mudar de escola, já tenho que ir… já é o Segundo 

Ciclo, já não sei quê…” E é este último momento de liberdade, digamos assim, do quarto ano, 

que leva já as crianças… Eu tenho esta ideia. O que aconteceu comigo, a tomar algumas 

decisões, e é também uma fase na formação das crianças em que as paixões podem começar a 

surgir. Podem começar estas paixões de “O que é que eu vou…? Eu gosto mesmo é disto”. 

Por exemplo, “Eu gosto de desmontar coisas electrónicas” ou “Eu gosto de olhar para as 

estrelas” ou “Eu gosto de…”. É mesmo… Eu acho que é nesta fase. E, portanto, se este 

projeto servir para despoletar um gosto pelo Património, pela Arte, pela História, nestas 

crianças, ainda que sejam meia dúzia em trezentas, era o objetivo primeiro. Para mim, é assim. 

Mas isso é do ponto de vista pessoal, porque aconteceu comigo, não é? Por isso… Porque a 

palavra trabalho, para as crianças, é impensável: “Eu quero é brincar e divertir-me e crescer”. 

E a escola, o modelo de escola que nós temos, é um modelo, na verdade, que vem desde o 

século XIX, XX, não é?, inícios de XX. É um modelo de escola que os novos tempos… Bem, 

dá-se, como exemplo muito primeiro, em termos mundiais, o exemplo da Finlândia, não é?, 

que obriga as crianças apenas a estar cinco horas na escola por dia e…E quase que não tem 

aulas. É uma brincadeira para eles. Há muitas questões, não é?, que estão por trás desta escola 

demasiado formalista, que nós ainda continuamos a ter, não é? Apesar de toda a liberdade de 

informação e de circulação e de… Eu, por exemplo, lembro-me, na minha altura, na primária, 

eu tinha uma visita de estudo por ano. Eu saía da aldeia uma vez por ano, de autocarro, e, hoje 

em dia, felizmente, já não é bem assim. Portanto, eu acho que é muito importante, nestes 

primeiros quatro anos de liberdade possível dentro do espaço escolar, que as crianças saiam 

da sala de aula. É assim fundamental. A palavra trabalho a mim não me agrada muito. Eu 

dizia-lhes: “Olha, isto não é trabalho, isto é… Vamo-nos divertir com isto. Vamos investigar. 

Vamos ser detetives do tempo. Vamos tentar tornar isto mais lúdico.” Eu acho que também é 
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a parte que eu pensei isto em conjunto com a Catarina e com a Marta, foi: “Eu quero que eles 

tenham… aquilo que eu senti, na altura deles, eu quero que eles sintam também.” E é isso que 

eu vou tentar fazer e continuarei a tentar fazer. Eu, por exemplo, foi uma visita que fiz a umas 

ruínas que existiam lá na minha aldeia. Dizia que era um lugar mágico, quase inacessível, não 

havia caminhos… E acabou por ser. Enfim, é um sítio que, hoje em dia, ainda é muito 

importante naquela região e que está completamente desconhecido ainda. Portanto, é também 

este esforço, enquanto investigador, também, que está sempre subjacente. É isso que eu queria, 

que as crianças e, principalmente, as crianças vimaranenses que têm este património 

absolutamente extraordinário e único, sentissem com este projeto, com estas ideias que nós 

levamos. 
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APÊNDICE P - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

CATARINA PEREIRA, DIRETORA DA CASA DA MEMÓRIA, DE GUIMARÃES 

 

 

Entrevista realizada na Casa da Memória, em Guimarães, em 03 de outubro de 2017. 

Duração da Gravação: 40min39s. 

 

E: A primeira era só para falar um pouquinho de ti, das tuas experiências e da tua função aqui. 

Catarina: Ora bem, eu sou colaboradora da oficina, que é uma cooperativa municipal, 

fundada em finais dos anos oitenta. Mas eu não estou cá desde finais. Por acaso, até quase, 

porque… efetivamente, esta minha aproximação à oficina vem, também, por um interesse 

mais pessoal na área do artesanato. Fiz esta aproximação à oficina já na década de noventa, 

enquanto muito jovem ainda, ainda à procura da licenciatura para tirar, do rumo da minha 

própria experiência profissional. A oficina, tendo esta função ligada à preservação das artes e 

saberes tradicionais já desde essa época, e eu aproximei-me no intuito de perceber um pouco 

mais sobre uma das atividades que a oficina procura divulgar, que é a olaria. Desde então, que 

esta aproximação com a cooperativa vai de encontro a outro interesse maior, que tem a ver 

com o património cultural. Foi essa a área na qual eu me especializei. Desde então, também 

procurei, na oficina, espaço para o desenvolvimento da minha experiência enquanto 

profissional nesta área do estudo, da promoção do património cultural, neste caso, em 

contexto de Guimarães, sendo esta cidade tendo o concelho uma distinção nesta área, 

enquanto património mundial pela UNESCO. Portanto, é terreno fértil, não é?, para eu 

desenvolver a minha atividade em Guimarães. Desde então, e, portanto, este vínculo mais 

profissional à oficina ocorreu em dois mil e seis. E fiquei, nessa altura, responsável pelo 

desenvolvimento de projetos ligados à promoção, estudo e divulgação do património, 

dedicado também mais às artes e saberes tradicionais, tendo eu desenvolvido outra área de 

especialização dentro da minha área de especialização, que tem a ver com o estudo do 

património cultural e imaterial. Portanto, o estudo e a inventariação desse património. 

Desenvolvi alguns projetos também para a oficina e para o município, tendo participado no 

inventário nacional de uma das atividades quase em extinção, que é a confecção das 

passarinhas e sardões, de duas festas aqui: Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição. E 

auxiliei também na submissão para a lista, para o inventário do património cultural e imaterial 

da Direção Geral do Património Cultural das Nicolinas, e foi no ano passado que entrou 

também para a base de dados da DGPC. Precisamente no ano passado é que houve também 
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este projeto da Casa da Memória, que é um projeto também do município, que foi também 

delegado como competência para a sua gestão, para a oficina. E, portanto, aí foi-me dirigido o 

convite para coordenar também este espaço, este centro de interpretação da Casa da Memória 

de Guimarães. Desde abril de dois mil e dezasseis que estou a exercer funções como direção 

desse espaço. 

E: E se fosse definir a Casa da Memória? Como é que defines esse espaço? 

Catarina: Bom, o projeto da Casa da Memória foi um legado do município. Portanto, eu 

costumo dizer que a Casa da Memória já vinha com manual de instruções. É um centro de 

interpretação que foi estudado e concebido pela Opium e as suas várias equipas acopladas: 

com o projeto de curadoria da Inês Moreira, com o design do Andrew Howard, com a 

participação de historiadores locais, de pessoas ligadas também à área não só da História, mas 

à área de Estudos Culturais e Artísticos. Portanto, a Casa da Memória é um centro de 

interpretação da cultura e da história, ou, se calhar, podemos falar mais em História da 

Cultura de Guimarães. Portanto, é uma interpretação que vemos na sua exposição permanente. 

É um projeto de curadoria dessa interpretação dos momentos-chave ou da história articulada 

em vários momentos em relação a este concelho e com vários núcleos que nos remetem a 

múltiplas áreas disciplinares dentro das áreas das Ciências Sociais e Humanas. Nós temos 

desde a História, Antropologia, Sociologia, História, cultura e do que fazemos na cultura hoje. 

Temos projetos artísticos também dentro da Casa da Memória. Portanto, é um diálogo 

multidisciplinar que é dado a ver em forma de exposição permanente. Fora da sua exposição 

“Território e Comunidade”, há outras valências que completam este projeto. Um deles é o 

“Repositório”, que é um centro, portanto, será um arquivo… está ainda em construção. Mas, 

portanto, está preparado para podermos divulgar as primeiras coleções a serem incorporadas 

agora no início do próximo ano. É onde, digitalmente, nós vamos constituir uma base de 

dados para ser consultada por investigadores, por interessados no nosso arquivo, que será, que 

perpassará vários elementos arquivísticos, não é?, desde a fotografia a objetos vários de 

coleções particulares e/ou institucionais. Entre… Pois, ia passar, porque são várias, várias as 

valências. Depois, temos também todo o diálogo… Portanto, estes dois elementos são mais de 

caráter museológico, digamos assim, tendo também um espaço para uma galeria de 

exposições temporárias. Também fora deste pensamento mais museológico, não sendo 

também a Casa da Memória um museu na sua essência, porque, efetivamente, nós não 

guardamos originais nem tesouros. E, portanto, o que nos cabe a nós é interpretar a história 

desses mesmos objetos, espalhando este modo de ver aos próprios equipamentos culturais e 

museológicos do concelho, não é? E não só. E às próprias pessoas também, que têm histórias 
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para contar nesta temática. Mas, efetivamente, à parte desse discurso mais museológico que 

tem, não é?, e que tem, mesmo não sendo um museu mais convencional. Temos a parte de 

mediação, que é extremamente importante para comunicar todo este modo de pensamento 

levado aqui a cabo, nesta exposição, em particular, nesta exposição permanente, e nas outras 

valências. E essa mediação parte sempre de dentro da Casa da Memória para fora. Deste 

núcleo, desta exposição… Portanto, nós tentamos que assim seja, que parta para fora. Não 

invalidando… porque todo este diálogo que nós temos de forma individual com a exposição, 

há um coletivo. Há uma mensagem coletiva, não é?, que é revisitada ou revista pela própria 

comunidade onde está exposição, ou a Casa da Memória se localiza. E, portanto, levamos a 

cabo alguns projetos, nomeadamente o “Pergunta ao Tempo”, que acho que é mesmo nuclear. 

Portanto, é um projeto âncora, também, da própria mediação aqui na Casa da Memória para a 

comunidade que vai revisitando os seus próprios patrimónios, não é?, que guarda, quer seja no 

baú das suas próprias casas e tem um património familiar, se calhar, muito interessante para 

partilhar conosco, como também esta história no coletivo, não é?, que vai entre a escola e o 

professor, o aluno, mas também, se calhar, por exemplo, a junta de freguesia ou a pessoa que 

conta histórias na freguesia ou a pessoa que sabe mais sobre História. E, portanto, há todo um 

diálogo entre pessoas e entre objetos, também, que, depois, nós também incluímos aqui na 

própria exposição, não é?, porque o “Pergunta ao Tempo” tem uma exposição temporária e 

também em espaço de arquivo, quando essas mesmas coleções são importantes para nós 

sinalizarmos em termos de património familiar ou até mesmo institucional. Pequenas, 

portanto, instituições que nós temos que sinalizar que existe aquele património em causa no 

concelho e de revisitar também, não é? E dos próprios investigadores também poderem contar 

com um arquivo que seja… e que seja dinâmico neste sentido, não é? Fora o “Pergunta ao 

Tempo”… Portanto, nós desenvolvemos cá todo um conjunto de ações para vários públicos… 

Para vários públicos, não é? Não só o público nomeadamente provindo da escola, não é? E, 

realmente, o que nós queremos, cada vez mais, é poder oferecer este diálogo informal, ou seja, 

uma aprendizagem informal, com o que nós aqui dispomos, porque, realmente, não é a 

história que ali é contada, embora rigorosamente científica e apurada, podendo ser desdobrada 

em múltiplos códigos de linguagem, não é? E até quer que se seja acessível a todos os 

públicos. Portanto, nós estamos a desenvolver e vamos, certamente, implementar um conjunto 

de ações que possam permitir este diálogo informal, quer com a escola, com os professores, 

com os alunos, com as famílias. Vamos tentar desenvolver projetos nesse sentido. 
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E: E no projeto “Pergunta ao Tempo”, que termina numa exposição temporária, idêntica à de 

um museu, que avaliação você faz dos procedimentos que foram utilizados? Para a curadoria, 

se foi feita na escola…? Que avaliação é que faz disso? 

Catarina: Estes projetos e que são poucos, não é? Tentei perceber como é que este tipo de 

projetos, feitos com a comunidade e não para a comunidade, não é? Estes projetos, quando os 

protagonistas têm mesmo que ser os professores e alunos e pais, não é?, qual é o papel do 

museu, quando se trata de estabelecer seleção de objetos, de fazer curadoria em termos de 

uma exposição? É necessário haver lugar a muita mediação, mas até mesmo ao mais ínfimo 

pormenor. Portanto, a pessoa que está a trabalhar o “Pergunta ao Tempo” tem que ter uma 

capacidade, neste caso é a Marta, e ela tem-no, portanto, tem esta capacidade de diálogo e do 

próprio mundo de escola, tão cheio de coisas, não é? Tão ocupado. Os professores estão 

ocupados e, para haver este envolvimento, é preciso persistência, ou seja, este tipo de projetos 

com a comunidade tem que ter sempre por parte do museu uma pessoa que tenha o perfil para 

ir até ao mais último grau de insistência, mas que consiga estabelecer uma ligação afetiva com 

os alunos e com os professores. É uma pessoa que consegue trazer, porque é disto que se trata, 

não é? Quando trabalhamos com objetos que são isso, não é?, mais do que tesouros nacionais, 

que são raros, não é? O património, neste sentido, deste património mais familiar ou que é 

muito esta linguagem afetiva, não é?, que se tem que trabalhar e que as pessoas consigam 

achar algum interesse em investigar ou… Até os próprios meninos, não é? Porque é 

trabalhoso, porque eles trabalham fichas de inventários. Portanto, nós não estamos aqui a 

procurar coisas velhas pela casa e, depois, levar tudo para o museu. Depois temos de ter fases 

de sensibilização do que é o património, como é que nós classificamos isto, como é que nós 

lemos o património, como é que o trazemos para dentro do museu, como é que interpretamos 

e que histórias é que nós contamos. Tem que ser sempre uma pessoa que tenha esta 

capacidade de trabalhar com a escola em termos mais educacionais, perceber a dinâmica, 

porque isto é tudo muito complexo. Cada vez mais, os professores têm menos tempo para 

estes projetos. Têm montes de programas para cumprir, rigorosos. Até os meninos têm montes 

de afazeres… O tempo escolar de cada menino aumentou em dez anos ou vinte, 

exponencialmente, não é? Em Portugal, eles estão cheios de coisas para fazer. Portanto, mais 

uma coisa e ainda ter que ir falar com o pai e com a avó, com a mãe, com o tio, com todos, 

não é? Isto é preciso, realmente, uma capacidade de mediação dessa pessoa. É um projeto 

muito absorvente nesse sentido, porque exige muita persistência e trabalho e em termos de 

avaliação, foi um projeto-piloto e, portanto, nós encaramos sempre isto “– Vamos ver o que 

dá”, “–Vamos ver se as pessoas realmente se interessam por isto. Se as pessoas se interessam, 
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se passa fora da sala de aula”. Portanto, este era o receio, porque nós ambicionávamos que ele 

passasse, efetivamente, que ele saísse da sala de aula. Só assim é que teria sentido, porque só 

assim é que eles iriam fazer impressões no território e iam contaminar também esta teia, não 

é?, de relações, para os poder aproximar à Casa da Memória. Por outro lado, também poderem 

conhecer também a própria Casa da Memória, que também era um objetivo muito grande 

nosso. Tudo aconteceu neste primeiro ano. Portanto, inesperadamente ou esperadamente, da 

nossa parte, saiu fora da turma. Os professores envolveram-se, conseguiram chegar aos pais. 

Os pais envolveram-se, contaminaram-se entre si. Ainda há, pelos vistos, pessoas a reunirem-

se por causa do “Pergunta ao Tempo”. Famílias que marcaram piqueniques durante o verão 

por causa do “Pergunta ao Tempo”. Isso é muito bonito, não é? E perceber, na altura do 

aniversário da Casa da Memória, foi extremamente tocante. Nós percebermos que tínhamos, 

de algum modo, chegado aos avós e aos pais e, durante o verão, mesmo até ao finalzinho da 

exposição, agora em setembro, que acorreram muitas famílias completas. Com os bebés, com 

toda gente a entrar na Casa da Memória para ver a exposição, que está dentro da própria 

exposição permanente, ou seja, isso também, desde logo, no início, para nós era fundamental 

que não fosse uma coisa à parte do próprio centro da Casa da Memória, que é esta exposição 

permanente. Portanto, sem qualquer [imperceptível] curatorial da exposição que está ali, de 

autoria da equipa, como disse no início, mas, que ela fosse capaz, ou seja, que o “Pergunta ao 

Tempo” conseguisse dialogar com cada núcleo, juntando-se à própria curadoria do próprio 

espaço. Portanto, foi um exercício bastante difícil, inicialmente, nós percebermos se isto ia dar 

resultado ou não, não é? Porque poderíamos ter chegado à conclusão que o mobiliário não foi 

a melhor opção, que, realmente, se destacava muito ou que era demasiado relevante ou não 

fazer esse diálogo com os próprios núcleos. Portanto, ficou muito, muito interessanteem 

termos de espaço e em termos de convivência, uma exposição com a outra. Isso ajuda também 

em termos de aproximação, quer à própria exposição que aqui está, quer também ao contrário, 

outros diálogos que esta exposição possa permitir, e ela própria também pode ser revisitada 

anualmente, com outro olhar, não é? E podendo haver outro olhar sobre o que ali está em 

permanência. 

E: E as perspectivas para a próxima edição?  

Catarina: Para a próxima edição do “Pergunta ao Tempo”? Pronto, como disse, era um 

projeto-piloto. Ele, realmente deu prova de que teria, que teria outra capacidade para se 

aprofundar. Não alargar em termos de público, ou seja, em termos de público, ou seja, em 

termos de público-alvo. Tivemos a tentação de alargar para todos os quartos anos de 

escolaridade do concelho, que envolvia um universo muito grande. Achamos que iríamos 
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estar a esgotar completamente o projeto, nuns dois, três anos, não é?, porque, efetivamente, as 

pessoas e as coleções estão reduzidas ao espaço territorial, não é? Os habitantes são os 

mesmos, os alunos é que vão entrando no quarto ano… É o irmão, o pai… ou seja, mas as 

coleções permanecem no território. As histórias permanecem ali, quase inalteráveis, portanto... 

E permitiu-nos perceber que teremos que valorizar, em termos de trabalho, ou seja, método de 

trabalho, agora que propomos, para a próxima edição, é mais aprofundado, ou seja, tem um 

nível de acompanhamento superior. Nós investimos, em termos de recursos humanos, para 

que o “Pergunta ao Tempo” seja acompanhado de forma muito mais profunda, com mais fases 

de acompanhamento, ou seja, os monitores do Serviço Educativo que estão ligados ao projeto, 

estarão dentro da escola e em comunicação, a criar estas reflexões afetivas com o projeto. 

Porque, com os recursos humanos que nós tínhamos disponíveis na primeira edição, foi feito, 

mas percebemos que tínhamos muito potencial, ainda mais, mas foi de forma mais 

condicionada. Realmente, agora vamos trabalhar com o mesmo universo de alunos e 

professores, esperando que saia, novamente, fora da sala de aula, mas por mapeamento do 

concelho, ou seja, nós, no fundo, se começássemos a colorir as freguesias, não é? Este ano, 

cobrimos treze freguesias. Para o ano, vamos cobrir outras treze freguesias… 

E: Quantas freguesias…? 

Catarina: Até chegar às sessenta e nove freguesias… 

E: Ah, são sessenta e nove freguesias? 

Catarina: Sim, sim. Assim vamos mapeando o território em termos de coleção de património, 

particular ou não, património já do próprio território e que falta explorar e interpretar. 

E: Então, agora, nessa próxima edição, serão treze diferentes da anterior? 

Catarina: Exatamente, diferentes. Treze escolas diferentes das outras. 

E: Mas não agrupamentos escolares… 

Catarina: Os agrupamentos escolares são sempre treze, porque eles são catorze 

agrupamentos, só que cada agrupamento tem várias escolas de quarto ano que abrange várias 

freguesias da sua área de envolvência. Portanto, é só pensar que, da lista de treze escolas que 

nós tivemos aqui, já não serão estas mesmas treze e serão outras treze que serão trabalhadas, 

mas são diferentes. Portanto, treze a treze, nós queremos chegar, daqui a alguns anos, com o 

mapear do concelho e com coisas que possamos também interpretar. E o “Pergunta ao 

Tempo”, depois, logo se ditará também… É ele próprio que vai ditar quantas perguntas é que 

temos que continuar a fazer para descobrir o património do concelho. Basicamente é esse o 

conceito. 
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E: Tanto o projeto de curadoria, como as Fichas de Patrimônio que os alunos vão 

preenchendo, é tudo dentro do padrão da UNESCO? 

Catarina: Sim, é tudo. Por isso, é que nós não podemos alargar o universo para além do que 

temos, não é?, cerca de trezentos alunos, porque nós queremos mesmo trabalhar o nível da 

ciência da pesquisa do património. A ideia é que estas oficinas de sensibilização para o 

património, e elas são rigorosamente inspiradas num projeto da Direção Geral do Património 

Cultural, que era, vem desse meu interesse, nosso interesse, pelo património cultural e 

imaterial. Nós fomos buscar, beber a influência à Direção Geral do Património Cultural, no 

seu inventário que disponibilizou para as escolas, para se fazer… Só que ele, efetivamente, no 

terreno, não existe, ele está em papel. Nós, inspirados nesse modelo, construímos um projeto 

educativo, com base, é claro, com todas as premissas que nos orientam no estudo para o 

património cultural e imaterial, sendo que esse modelo, depois, foi adaptado em termos de 

discurso, para que os meninos não fossem só recolher património imaterial, não é? Que 

fossem recolher também registos de sinalização de outro tipo de património, nomeadamente o 

móvel, o imóvel. Portanto, eles vão ter noção do que é isto do património cultural e são 

pequenos investigadores, e grandes, que vão contagiando os pais e todos os professores com 

ferramentas. Nós capacitamos, no fundo, a comunidade escolar para a pesquisa do património 

cultural, com base nas ferramentas usadas pelos investigadores e pela comunidade científica, 

e passar essa linguagem é difícil, sim. O monitor Raul Pereira, que estudou, que fez essa 

comunicação para o guião dos meninos, que fizemos uma pequena publicação, foi revista e 

melhorada. Sairá uma nova edição, mais completa, não completa em termos dos próprios 

discursos, porque esses aí são definidos e têm este rigor, mas em termos de comunicação. 

Havia coisas que, por ser complexo, nós não conseguimos passar em termos de dossier para o 

professor, para ele depois poder… Mas, acho que, no geral, foi muito claro, e isso refletiu-se 

mesmo na dinâmica … Isso é muito importante, porque, realmente, eles sentiram-se, creio eu, 

com esta capacitação, todo o processo, e isso é muito importante, nos projetos com a 

comunidade e projetos educativos, e não só – podem não ser educativos, mas que envolvam a 

comunidade dentro do museu –, é isso. Isso é muito dispendioso em termos de tempo e de 

recursos. Tem que ser muito, muito cuidadoso nesse sentido para que, no final, as pessoas 

sintam que, na Casa da Memória, podem recorrer quando tem um património em risco na 

aldeia ou um património industrial, a sua fábrica a fechar, ou… e isso passa por via, também, 

da escola, não é?, neste conceito: se as pessoas conseguirem ficar sensibilizadas, se os 

meninos conseguirem sensibilizar os pais ou passar essa informação, eles próprios se 

tornarem, daqui a alguns anos, defensores do património ou estarem alerta para a defesa do 



386 

 

património no seu seio, quer seja familiar ou comunitário. Nós já estamos a fazer a nossa 

missão também, não é? Que é esta interpretação que a Casa da Memória possibilita, ou seja, 

para as pessoas perceberem que podem ter ferramentas aqui na Casa da Memória para estudar 

ou para visitar um território. 

E: Que, de uma certa forma, também, talvez, essas fichas, como elas seguem o património 

cultural e que é mais complexo, também é uma forma de dialogar com o Centro Histórico da 

cidade e entender por que é que foi classificado como Património Mundial da UNESCO.  

Catarina: Eu acho que as oficinas e esta forma de comunicarmos isto para as escolas passa, 

essencialmente, para as pessoas perceberem, no fundo, o que é isto do património cultural, 

não é? Que é bastante complexo. E o que é que é património distinguido, não é? Neste caso, o 

da UNESCO; o que é aquele património que nós partilhamos todos e que não estão distintos, 

mas que não deixam de ser património, que não são valorizados, digamos assim, pela 

UNESCO – porque é um dos organismos mundiais que faz esta distinção –, mas que não 

deixa de ser património por causa disso. A outra face, também, da coisa, que é, se nós nos 

unirmos, no coletivo, para a defesa do património, ele passa a ser distinguido e passa a ser 

preservado. Há tantas e outras possibilidades nesta nossa abordagem, que é uma possibilidade, 

porque poderia ser desdobrada por ínfimas perspectivas. Mas sim, os meninos ficam com 

estas noções muito claras do que é isto do património cultural e de que forma é que eles 

podem contribuir para esta aproximação. 

E: Percebi que é recente, em Portugal, essa preocupação com o património e a educação 

patrimonial. Não sei se é impressão… 

Catarina: Sim. Recente… Eu acho que a educação patrimonial há muito que fazer. Ela não é 

recente em papel, se pensarmos que, realmente, o papel dos museus, ao longo dos últimos 

quarenta anos, diversificou-se, e a própria educação para o património veio pelos Serviços 

Educativos, não dos grandes museus nacionais e, portanto, já não é tão recente esta 

preocupação e a educação patrimonial. Agora, em termos de projetos com as escolas e parte 

muito, também, do papel do professor, dos professores de História e de… Ainda por cima a 

disciplina Geografia e História foram unidas e, dentro da própria escola, é que, sim, é que está 

muito por fazer e, pronto, esperamos que este nosso contributo da Casa da Memória possa 

também alertar aqui no concelho para os professores: “– Olhem, vocês podem recorrer a nós, 

porque nós podemos ajudar-vos a trabalhar a disciplina, até a própria disciplina, de forma 

mais aprofundada”, porque é difícil. Os tempos estão muito contados dentro da escola e, 

portanto, projetos de educação patrimonial há poucos. No concelho, eu só conheço um clube 

de património, com uma preocupação, que é o clube de património de São Torcato. Lá, é 
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dirigido por uma professora, que é a Helena Pinto, que é formada e versada em Educação 

Patrimonial. Estas coisas teriam que fazer dentro da escola, sendo que, realmente, o papel dos 

museus, e desde os seus Serviços Educativos, que têm sempre esta missão de se trabalhar 

muito essa área da Educação Patrimonial, mas acho que há sempre o que fazer nesta área, 

porque é muito dinâmica, sim. 

E: Acho que era isso. Uma outra coisa que eu tinha curiosidade. Eu não sei se tu podes 

responder. Se tem uma pressão forte para quem dirige museus em relação aos números e à 

participação… 

Catarina: Ah, sim, isso posso falar. É realmente, o que nos une enquanto espaços 

museológicos, quer do que forem, não é? Os números, no final, no final… Como eu estava a 

dizer, não é?, “In the end of day, it’s all politics”. Aqui é “In the end of the year, it’s all 

numbers”. Portanto, sim, é uma pressão, sim. 

E: E que também seria um dos motivos de cada vez mais trazer a escola? 

Catarina: Sabem o que é que… Por acaso, tenho maturado muito essa ideia, porque, 

realmente, está-se a chegar ao final do ano, e eu sei que essa pergunta, por parte dos media, 

será feita. É claro que nós divulgamos os números e dizemos que há sempre muito trabalho a 

fazer e estas coisas. Mas eu acho que é um bocadinho ingrato e, normalmente, as pessoas que 

perguntam não reveem isto. O museu trabalha entre o passado, o presente e o futuro. Portanto, 

são dois tempos. Nós trabalhamos no passado, porque estamos a interpretar coisas que já 

passaram e guardamos objetos que já não se usam ou que já… Como um cofre, a parte do 

guardar. O presente é quando nós interpretamos isso do passado. E temos outra que é: 

interpretamos o passado e damo-lo a ver de roupagens diferentes, de forma a que as pessoas 

se sensibilizem para o passado e consigam interpretar e trazer o passado para o presente e 

aprender com o passado, não é?, na sua condição humana presente. Mas há outras coisas que 

as pessoas se esquecem e que aí é interessante pensarmos, porque os museus, ao guardar, não 

estão só a trabalhar com as pessoas que vão, que visitam os museus, mas as pessoas que, no 

futuro, irão visitar os museus. Portanto, se nós quisermos alargar os números, se calhar, 

podíamos… Essa pergunta podia ser feita no final do tempo de vida de um museu, que é 

quanto, quantas pessoas é que visitaram, não anualmente, mas do início que este museu abriu 

até ao seu final, e isso é quase difícil de contabilizar, ou seja, para mim, eu revejo muito o 

nosso papel, enquanto trabalhadores nesta área, é que nós estamos a trabalhar só para os 

números que cabem numa folha excel ao final do ano, mas estamos a trabalhar para até este 

projeto deixar de existir. Quando será isso? Não sabemos. Temos de ter uma visão temporal. 

Portanto, nós trabalhamos também os números do futuro. Ao fazer um trabalho de 



388 

 

sensibilização para o património ou trabalhando com visitas ao próprio património, nós 

estamos a trabalhar ao nível da consciência para o museu e para a sua validade, enquanto 

ativador de uma cidadania, não é? Portanto, isso não cabe numa tabela de excel, não é? Mas 

somos muito pressionados. Nno final, somos muito pressionados por causa dos números. 

E: Eu perguntei, porque eu vejo que, cada vez mais, tem um crescimento dos projetos de 

museu na escola, porque… Principalmente, em projetos anuais, porque…Cada visita, às vezes, 

conta como um número e uma turma com trinta alunos, geralmente, ou mais… E a própria 

exposição que termina aqui no “Pergunta ao Tempo” também traz a comunidade, traz os pais, 

e vai incrementado que também justifica… 

Catarina: Sim, é isso. E é isso. Acaba por perceber “Ok, pelos números nós…”. Isso também 

é uma vitória para nós, confesso, não é? Claro. Se eu tenho um projeto… 

E: Capto recurso. 

Catarina: Exato… de recursos que chega ao final e que não me mobilizou, se calhar, as 

pessoas não têm interesse, ou, se calhar, fui eu que não consegui estrategicamente chegar, 

houve qualquer problema, não é? E teremos que repensar esse projeto. Isso nunca é posto em 

causa. O que realmente acontece em relação aos números de uma instituição é que é analisado 

isso como se fosse o fracasso ou o sucesso dessa própria, desse próprio projeto, não é? Não 

estabilizar quer dizer que há algum problema. Claro, estabilizar em números baixos é 

complicado. Porque também há muitos museus, não é? Em vários sítios. Aqui, em Guimarães, 

é uma coisa… Mas isso é bom, na medida em que eles existem, não é?, têm a sua missão. Só 

que, se pensarmos que há pessoas… isto é inacreditável, mas existe. Há meninos e famílias 

que nunca vieram ao castelo de Guimarães, mesmo ele tendo setecentos mil, ou por aí, de 

visitantes ao final de cada ano. O que é que se passa? É muito difícil de perceber qual é, qual 

é, realmente, a importância da existência dos monumentos.  

E: E aqui, na Casa da Memória, quem mora em Guimarães paga a entrada? Todos? 

Catarina: Nós temos o desconto para grupos escolares. Portanto, os grupos escolares pagam 

muito menos do que o custo do bilhete. Aos domingos de manhã, a entrada é gratuita, mas 

sempre, sempre foi.  

E: Eu não sei. Lá no Porto, é o primeiro domingo de cada mês. 

[...] 

E: Eu acho que era isso. Não sei se te lembras de mais alguma coisa? 

Catarina: Não. Não, é bom. Isto faz-me pensar também no projeto, não é? É sempre bom. 
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APÊNDICE Q - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

MARTA SILVA, RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO EDUCATIVO DA CASA DA 

MEMÓRIA, DE GUIMARÃES 

 

 

Entrevista realizada na Casa da Memória, em Guimarães, em 06 de outubro de 2017. 

Duração da Gravação: 01h02min24s.  

 

E: Primeiro, para falar um bocadinho das tuas funções aqui no Serviço Educativo… 

Marta: Então, eu faço parte da equipa do Serviço Educativo da oficina. Iniciei as minhas 

funções aquando da inauguração da Casa da Memória. Portanto, a Casa da Memória inaugura 

a vinte e cinco de abril e eu entro em maio, logo no dia um de maio. Quer dizer, foi num 

domingo. Eu recordo-me perfeitamente. É claro que as negociações já tinham começado 

anteriormente, não é? Portanto, eu, pontualmente, enquanto estavam ainda na montagem, 

cheguei a vir aqui. Estive na inauguração, já estava envolvida no projeto mesmo antes de 

abrirem, de abrirem oficialmente as portas, digamos. Já tinha colaborado anteriormente com a 

oficina na capital europeia da cultura, em dois mil e doze. Já tinha feito parte da equipa do 

Serviço Educativo. Este reingresso também veio um bocadinho nessa sequência da 

experiência anterior, que foi bastante positiva. Então, quando houve esta necessidade de 

reforçar a equipa de Serviço Educativo, tendo alguém aqui mais afeto a este projeto da Casa 

da Memória, fui contactada e passei a exercer aqui funções. A equipa do Serviço Educativo é 

composta por mais elementos, mas, na Casa da Memória, quando o projeto se iniciou, 

pediram-me em concreto que eu me dedicasse à Casa da Memória. Portanto, ter aqui o meu 

posto de trabalho e, realmente, estar dedicada quase que exclusivamente ao projeto da Casa da 

Memória. 

E: Hoje trabalha sozinha aqui, não é verdade?  

Marta: Sim, sim. Neste momento, sim. Na verdade, quer dizer, cerca de um ano e meio de 

trabalho, não é?, que aconteceu, sobretudo, assim dessa maneira. Tivemos algumas reuniões 

ao longo do processo, mas não houve grande partilha de trabalho, porque a equipa é muito 

pequena, e o que acontece é que cada uma de nós… – portanto, éramos três pessoas – cada 

uma de nós estava mais direcionada para o seu local de trabalho, não é? Eu estou aqui na Casa 

da Memória, a Lara está no Centro de Artes e a Sandra está no Centro Cultural de Vila Flor. 

Portanto, quase que cada uma de nós, mesmo por força da necessidade, porque o trabalho é 

muito, canalizamos as nossas forças no sentido de fazer isso e, de vez em quando, reunimo-
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nos, só para pormos um bocado a par o que cada uma de nós andava a fazer, mas sempre 

muito dedicadas àquilo que tínhamos em mãos. Não estávamos a conseguir fazê-lo de outra 

maneira. Agora, estamos numa fase de reestruturação do Serviço Educativo. Portanto, temos 

uma nova coordenadora. O Serviço Educativo esteve sem esta figura de coordenação durante 

alguns anos, e daí que o trabalho realmente começou a intensificar-se bastante e fomos 

gerindo da maneira que conseguimos. Agora, com a nova coordenação da Ana Lúcia 

Figueiredo, vamos repensar o projeto, na estrutura do Serviço Educativo em si. Vamos ver 

como é que as coisas agora se processam, mas avizinha-se uma nova etapa para o Serviço 

Educativo. 

E: Falando dos projetos que tem aqui na Casa da Memória, o “Pergunta ao Tempo” é o que 

tem maior duração, o que tem o maior contacto com a escola ou tem outros? 

Marta: Sim, sim. Não, o “Pergunta ao Tempo” é, sobretudo, o grande projeto. É um projeto 

educativo, de mediação, dedicado ao público escolar. É claro que nós mantemos a nossa 

programação, nomeadamente a oferta de visita, a oferta que temos de visitas orientadas e de 

oficinas, que também se dirige ao público escolar e ao público geral, no sentido mais lato. 

Mas um projeto pensado, estruturado especificamente para esse tipo de público é, realmente, 

o “Pergunta ao Tempo” e é aquilo, como tu dizes, que nos ocupa o ano letivo todo. O ano 

letivo todo e, depois, o tempo de exposição que ainda, portanto, se prolonga pelos meses do 

verão até setembro ou outubro, não é? Portanto, foi a primeira edição que fizemos. Agora nos 

próximos anos, há de ser sempre este, esta mesma rotatividade de tempo, não é?  

E: E como é que surgiu o projeto “Pergunta ao Tempo”? Como é que vocês foram delineando 

um pouco as escolhas metodológicas, os espaços? Como é que vocês chegaram a essa 

configuração? 

Marta: Ok. Muito bem. Então, o projeto “Pergunta ao Tempo” foi, realmente, a primeira 

coisa, talvez, a que eu me tenha dedicado aqui na Casa da Memória. Eu iniciei em maio. Logo 

em maio, tivemos uma reunião com a divisão de educação do município, da Câmara 

Municipal de Guimarães, e, numa segunda reunião, a senhora Patrícia Ferreira, que é a 

secretária de vereação, lançou o desafio: “-Ah, vocês podiam fazer um projeto. Criar um 

projeto para trabalhar com a escola, para se trabalhar com o Primeiro Ciclo”. Foi logo a 

indicação: Primeiro Ciclo. Nessa reunião, estava eu e a Catarina e nós ficamos a pensar 

naquilo. Na altura, a Patrícia até lançou algumas pistas. “– Ah, sei lá, podiam fazer maquetes. 

Podiam pedir às turmas para fazer maquetes da Casa da Memória…”.  Eu comecei logo a 

imaginar aquilo… Dezenas e dezenas de maquetes da Casa da Memória. Não estava assim a 

ver grande invenção, não é? Não havia assim rasgo de criatividade nenhuma. Eu: “– Sim, sim. 
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Sim, sim, pronto. Nós vamos pensar, então, sobre o assunto e perceber…”. Pronto, fiz… na 

altura, fiz lá algumas perguntas: “– O Primeiro Ciclo, mas, talvez, quarto ano, não é?” Porque 

preocupava-me um bocadinho a complexidade dos conteúdos que nós cá temos, não é? Então 

comecei a tentar abreviar o assunto e direcionar o projeto mais para o quarto ano. Realmente, 

houve essa receptividade e, então, pronto. Reunião acabada, eu vim… Voltei para o meu 

trabalho assumindo este compromisso com a Catarina: “– Olha, pronto, eu agora vou pensar 

sobre o assunto”. E estive assim uns dias, umas semanas, a pensar sobre o projeto, o que é que 

podíamos fazer. Para mim, foi logo muito claro que nós tínhamos que relacionar o projeto 

com a exposição permanente da Casa da Memória, porque, na altura da abertura, era aquilo 

que nós tínhamos. Era a exposição permanente. Ainda não tínhamos o espaço “exposições 

temporárias” nem tínhamos o “Repositório” ainda. Claro que estava tudo em… como é que 

hei de dizer? Em caderno de encargos, mas nós tínhamos era a exposição permanente. E a 

exposição permanente é belíssima, não é? Permitia-nos fazer imensas, imensas relações e 

criar aqui experiências muito interessantes. E, realmente, naquela fase do entusiasmo, não é?, 

do início: “– Ah,  claro, temos de trabalhar a exposição permanente”. E então, pronto, foi isso 

que realmente me motivou: perceber que era uma boa oportunidade de ativar os conteúdos da 

exposição permanente e que essa ativação podia ser feito, sim, com as crianças. Mas eu 

comecei logo a perceber que, bem... trabalhar o conceito de memória com crianças é muito 

complexo. As crianças de quarto ano têm nove, dez anos. Não têm assim tanta memória 

quanto isso, não é? Mas têm a família, têm os pais. E, se calhar, enquanto Casa da Memória, 

como quase sala de acolhimento da cidade, para os vimaranenses e também para quem vem 

do exterior para conhecer melhor Guimarães, pareceu-me que seria uma boa oportunidade 

para, através das crianças, nós conseguirmos chegar à comunidade no sentido mais lato, não 

é? E pronto. Tendo isso em mente, comecei a pensar como é que podíamos trabalhar isto, o 

conceito da memória, como é que podíamos fazer a relação com os conteúdos. E, como estava 

nessa fase inicial, andava a ler os cadernos de encargos que a equipa Opium e Cabin Crew 

tinham deixado. Então ainda tinha aquilo tudo muito presente na cabeça… A missão 

interpretativa da Casa da Memória estava sempre no meu pensamento e levou-me a refletir 

como é que podíamos cumprir esta missão interpretativa através das crianças. Essa missão 

interpretativa seria através dos núcleos, pensei eu, não é? Temos vários núcleos na exposição 

permanente da Casa da Memória que se podem assumir como temas. Temas que podem ser 

interpretados de diversas formas.  Aliás, os próprios conteúdos que temos são eles mesmos as 

interpretações da História, daquilo que aconteceu. Portanto, pareceu-me que poderíamos fazer 

o mesmo com o “Pergunta ao Tempo”. E, por essa altura, aconteceu também uma coisa muito 
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interessante cá na cidade. Passou cá uma companhia de teatro – que é a “Amarelo Silvestre” – 

que tem um espetáculo muito, muito, muito interessante que é “O museu da existência”, que é 

baseado no museu da inocência do Orhan Pamuk, que é um turco que tem um museu da 

inocência na Turquia. Ele tem um modesto mote para os museus, e o que ele diz é que o 

futuro dos museus está dentro da nossa casa. Eu achei aquilo muito bonito, porque acabei por 

participar também um pouco na construção do espetáculo. Na altura, eles precisavam de 

moradores, pessoas que vivessem em Guimarães para irem apresentar o projeto e para fazer 

empréstimos de pequenos objetos. O espetáculo é belíssimo. Portanto, eles compõem um 

espetáculo em torno de objetos que sejam muito significativos para as pessoas. Como eles 

precisavam de pessoas, na altura, a Catarina falou-me: - “Olha, podias falar aos teus pais. Eles 

estão mesmo a precisar de gente. Não está a ser muito fácil. Já falei a este, já falei àquele e 

àquele outro…. e eles ainda precisam de mais alguém. Não queres falar com os teus pais?”. “– 

Olha, tudo bem”. “– Depois trazes os teus pais, vais tu também com o Pedro e então já se 

compõe um bocadinho mais o cenário”. Fomos para casa dos meus pais, todos, e fizeram a 

apresentação. Eu fiquei muito sensibilizada com aquilo mesmo, percebes? Porque, realmente, 

foi um espetáculo belíssimo e, depois, o resultado em si…. Eu fui à ante-estreia, juntamente 

com todas as outras pessoas envolvidas, e, então, acabamos por estar todas aquelas famílias, 

na ante-estreia, a ouvir as histórias de vida uns dos outros, não é?, através daquelas vitrinas, 

que é isso que eles tinham. Eram vitrinas, onde juntavam as peças que foram recolhendo e 

criando todo um imaginário à volta daquilo. Muito, muito, muito bonito. Pronto, então eu 

estava… juntou-se isto tudo, não é? De repente, eu já imaginava que, “pois é, realmente, a 

Casa da Memória é um museu de objetos. Nós podíamos fazer isto com as crianças, não é?” 

Isto era espetacular. Eles terem o seu próprio micromuseu dentro de um museu que é a Casa 

da Memória. Foi isso, realmente, que comecei a escrever. Comecei a escrever sobre o assunto, 

não é? Percebi que nós podíamos fazer, realmente, essa ligação, essas microexposições na 

Casa da Memória, partindo então desta dimensão interpretativa, através da reinterpretação dos 

núcleos, dos temas, que poderiam então ser geradores de alguma ligação entre aquilo que é o 

património individual das famílias, das crianças, e aquilo que é o património do nosso 

território e a História, que entrecruza todo este património. Fui desenhando, fui escrevendo o 

projeto e apresentei-o depois a Catarina: - “Olha, pronto, é isto que me apraz neste momento 

fazer”. Eu, nas minhas pesquisas, lá está, li bastante, não é? Tive de ir buscar muitas coisas 

dos tempos da faculdade. Também li bastante sobre o património, porque também já é uma 

coisa que eu, pronto, enquanto formadora, também já dei muita formação também na área do 

património. São sempre assuntos que me estão muito inerentes. Nas pesquisas, encontrei 
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aquele kit, que eu acho que cheguei a partilhar, não sei se te mostrei? Mas devo ter falado. 

Que as próprias fichas de registo, a metodologia investigativa que nós criamos, são baseadas 

nas fichas de levantamento do património material do IMC, do Instituto dos Museus e 

Conservação, que pertence à Direção Geral. Então, encontrei esse documento e achei aquilo 

muito interessante. Eu, olha, realmente…. Quer dizer, eu fui para fazer aquelas pesquisas para 

o Google, não é?, tipo “Recolha…”, assim, por palavras-chave, assim muito abrangentes e 

aparece-me aquilo, ainda por cima português, DGPC, não é?, da Direção Geral, e outra pelo 

IMC… Olha, isto é espetacular. Bateu ali mesmo certinho. - “Catarina, olha, encontrei isto. 

Isto, se calhar, vai-nos permitir fazer aqui algum… Dar, criar um método investigativo com 

mais rigor do que estarmos a criar uma coisa de raiz. Provavelmente, conseguimos fazer uma 

adaptação com isto.” E a Catarina disse: - “Olha, eu, realmente, já conhecia isso. Nem me 

estava a lembrar.” E eu: “– Olha, estás a ver? Pronto, calhou bem”. É claro que, ao desenhar 

todo este projeto, também estava a perceber que eu, sozinha, não ia conseguir fazê-lo, não é?, 

como responsável pelo Serviço Educativo, os recursos humanos que eu disponho são os 

monitores, não é? E, ao longo do desenho, do projeto, eu imaginava quem era a pessoa ideal 

para trabalhar isto comigo, que era o Raul Pereira. Então, quando fiz a proposta, a Catarina foi 

já também com essa indicação: “– Olha, se calhar, quem era muito bom para trabalhar isto era 

o Raul, porque ele já tem bastante trabalho nesta área. Já tem feito atividades nesse sentido 

para o Serviço Educativo. Portanto, acho que era a pessoa ideal para o fazer.” Claro que a 

Catarina, eu estava-lhe a falar e ela já estava a pensar no mesmo. Portanto, isto, no fundo, 

acho que o “Pergunta ao Tempo” também foi uma confluência de muitas metades em sintonia, 

percebes? Porque, realmente, foi quase como passar para o papel aquilo que, no fundo, nós até 

já tínhamos quase em mente, assim guardadinho. A Catarina foi extremamente receptiva e, 

realmente, também fez eco. Fez eco no pensamento dela, não é?, perceber que, realmente, “– 

Olha, se calhar, é um bom caminho. Começa, então, a trabalhar com o Raul e vamos avançar.” 

É claro que, depois, também apresentamos ao doutor Frederico a proposta, e ele também ficou 

todo contente. Isto tudo logo ali, no segundo mês de trabalho. Portanto, todo o restante da 

organização do trabalho foi sempre muito em torno do projeto. Claro que, aliado a isso, tinha 

de continuar a tratar da mediação, da Casa da Memória, que é para isso que aqui estou. Ao 

fazer essas duas coisas em simultâneo, também foi muito interessante, porque eu estava a 

fazer uma fase de reconhecimento da comunidade. Andava a reunir com os representantes das 

IPSS’s, das Instituições de Solidariedade Social, ATL’s, jardins de infância, lares de idosos, 

centros de dia… Eu estava a fazer essas reuniões com todos os representantes. São dezenas, 

não é? Portanto, foi uma coisa que demorou, também, cerca de um mês a reunir. E, 
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individualmente, com cada uma das pessoas, para apresentar aquilo que é a Casa da Memória. 

Trazia-os para dentro da exposição, mostrava… para pensarmos como é que podia trabalhar 

com aqueles públicos, a oferta que temos. Isso também me ia alimentando o imaginário em 

torno do “Pergunta ao Tempo”, porque conheci muitas pessoas. Tive imensas pessoas que me 

contaram histórias belíssimas, porque a própria exposição permanente é isso que nos faz. Ela 

desperta em nós muitas memórias e é impossível quem entra na exposição permanente da 

Casa da Memória não se identificar com o que aqui está… quer seja daqui, quer não. Quer-se 

dizer, a Casa da Memória tem essa abertura, não é? É engraçado que isso da abertura foi dito 

ainda há pouco tempo por um visitante que tivemos. Esta exposição fala às pessoas. Portanto, 

também vai falar, de certeza, às crianças e às famílias. Portanto, isto vai correr bem, vai correr 

bem. Eu estava sempre muito animada, estava muito positiva em relação a isso. Apresentamos, 

então, a ideia à doutora Patrícia Ferreira, e ela também ficou entusiasmada com esta 

possibilidade e começou logo a mover o mecanismo para começarmos a contactar diretores de 

escola, diretores de agrupamento para começarmos a selecionar as turmas. Ah! É importante 

dizer isto: que, inicialmente, o Município queria que trabalhássemos com todas as turmas de 

quarto ano. Como eu sou uma só pessoa, a trabalhar sozinha, ia recrutar um monitor, sim, mas 

comecei a ficar muito amedrontada, porque fiz as contas e percebi que eram para cima de 

quarenta, quase cinquenta turmas. Era muita coisa. Eu fiquei muito temerosa, a pensar: “– 

Olha…” e fui partilhando com a Catarina. “– Catarina, olha, eu tenho um bocado de receio. 

Imagina que isto até nem resulta. São tantas turmas, é muita gente, eu sou uma só, não 

consigo. Já viste? Como é que eu consigo fazer visitas a estas turmas todas? Eu não consigo 

fazer, acompanhar os projetos de tantas turmas.” Pronto, a minha sugestão era: “Vamos 

assumir isto, o primeiro ano, como um projeto-piloto, e, depois, para o outro ano, vemos”, 

porque o município deu logo a entender que poderia ser um projeto de continuidade, não é? 

Também era essa a nossa ambição, não é? Porque, assim, criávamos logo um vínculo com 

todas as crianças de quarto ano, não é? É claro que isso era muito importante para nós. 

Assumimos, então, que ficaríamos apenas com uma turma de cada agrupamento. Isso resultou 

nuns catorzes, porque, depois, houve esta coincidência feliz, não é? São catorze agrupamentos 

e catorze núcleos que temos aqui na Casa da Memória. Se bem que, depois, na fase de 

processo de definição das turmas, houve um agrupamento que não quis participar, que não 

estava interessado. Claro que tivemos de assumir isso e então deixamos cair um dos núcleos e 

assumimos então as treze turmas. Foi mais ou menos assim. A partir daí, começamos a 

trabalhar. Houve este arco temporal, não é?, desde maio, junho, até setembro, que foi a altura 

da primeira reunião com  os diretores. Os diretores de agrupamento e coordenadores do 
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Primeiro Ciclo. Nessa reunião, então, estive eu, esteve a Catarina e a Patrícia. Apresentamos o 

projeto aos diretores. Tivemos reações diversas, não é? Entregamos os dossiers… Eu tinha 

escrito um dossier com toda a informação e com o enquadramento do projeto, com as fases, 

com todas as necessidades. Os professores foram manifestando, colocando questões e tal, e 

ficamos com a percepção, realmente, que não foi muito fácil. Confesso que, pelo menos para 

mim, não foi muito fácil. Foi, assim, a primeira reunião que tivemos com professores e sinto 

logo… Epá, é claro que já trabalho com professores há anos, não é? Sei perfeitamente o que 

isto é, mas, neste contexto, quer dizer, não é? Provavelmente, também concordas. Quando 

estás com muito entusiasmo a falar de uma coisa e vês caras assim completamente cerradas 

que não emitem qualquer expressividade… Fiquei assim um bocadinho: “– Ai, meu Deus, 

será que eu não me estou a fazer entender?”, que é logo o que eu penso. “– Se calhar eu só 

estou para aqui a dizer asneirada. Eles não estão a perceber nada”. Mas, pronto, percebi 

rapidamente que aquilo, realmente, era, pronto, é aquela postura… 

E: Aquilo era ainda mais trabalho para eles. Eles interpretam dessa forma isso aí. 

Marta: Percebes? É. Pronto, é isso. Também acho que era um bocadinho por aí, não é? Quer 

dizer, eu a falar tanto, com tantos documentos, com tanta coisa, não é? Eles ficaram assim 

muito “Ai, meu Deus, o que é isto?” Pronto. Mas ainda havia assim algumas professoras, pelo 

meio, que iam assim imitindo umas reações mais positivas. Foi o suficiente para me alimentar 

ali, para me segurar o resto da reunião. A partir daí, então, os diretores e coordenadores 

levaram para as escolas informação e pediram voluntários. Entretanto, as turmas, a 

informação das turmas foi nos chegando, através da Patrícia. A partir daí… tivemos a reunião. 

A seguir, foram feitas as visitas. A Patrícia marcou, então, os transportes para todas as turmas. 

A primeira vez que eu estive, então, com os professores e com as crianças foi aqui na Casa da 

Memória, na visita orientada. Quem fez a visita orientada foi o Raul, como responsável do 

projeto. Eu e o Raul não estávamos os dois presentes. Na visita orientada à Casa da Memória, 

nós já sabíamos, quando eles vieram, quais eram os temas que iriam tratar. A que turma 

estava afeta, qual núcleo tínhamos previsto, inicialmente… Na verdade, isto até é uma coisa 

engraçada. Eu tinha apresentado, naquele dossier que partilhei com os professores, que os 

núcleos seriam divididos por sorteio e que, quando eles viessem à visita, que íamos fazer um 

sorteio. Foi assim uma ideia que eu achei que, se calhar, ia resultar bem. Termos um saco e tal 

e aquela coisa do rufo dos tambores e tal. Pareceu-me que ia ser giro. Mas depois, em 

conversa com o Raul, percebemos: “– Olha, isto, se calhar, não vai ser nada giro, porque isto 

vai fazer com que, por um lado, não tenhamos nada preparado para os grupos e, se calhar, esta 

visita podíamos aproveitar que ela fosse já mais direcionada para o tema deles. Vai ajudá-los 
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muito mais a desenvolver o resto do projeto”. Depois, é a questão de podermos esgotar… 

Quer dizer, é atribuir à sorte ou um sorteio, uma coisa que arriscávamo-nos que, no próximo 

ano, voltasse a sair o mesmo, e íamos esgotar muito rapidamente. Portanto, a lei das 

probabilidades, não é? Então, fizemos assim, mais ou menos, uma divisão. Também já tendo 

o entendimento que, se calhar, nos interessava trabalhar nesta freguesia mais este tema. 

Assumimos assim. Então, quando as turmas vieram, já sabíamos de antemão qual era o tema 

que eles iriam trabalhar. A visita foi preparada pelo Raul, já com algumas pistas. Portanto, 

logo o primeiro contacto, nós demos logo pistas para os professores poderem trabalhar, que 

isso também me pareceu que era bom. Era melhor porque os deixava mais seguros, percebes? 

Ter já assim algumas ideias. O Raul preparou uma apresentação, também, que tinha num iPad, 

e foi mostrando fotografias e tudo isso. Foi muito interessante. Acho que isso ajudou muito. A 

seguir às visitas, nós que começamos a ir às escolas. Eu e o Raul íamos, fazíamo-nos já 

acompanhar com o material, que era a Caixa-Arquivo e o Diário de Bordo. Esse Diário de 

Bordo foi, então, escrito pelo Raul, com a minha coordenação. Ele fez, então, esse processo 

de reinterpretação do kit de recolha do património material. Depois, o dossier foi trabalhado, 

do ponto de vista gráfico, pelo designer da oficina, e tratamos de fazer a impressão daquilo, 

em gráfica. E, para essa primeira sessão nas escolas, eu levava já esse mesmo diário 

fotocopiado. Nós resolvemos: “–Ah, como é um projeto-piloto, vamos ver como é que isto 

resulta. Não vamos já trabalhar em gráfica todos.” Então, só pedimos à gráfica catorze 

exemplares. Ficaram treze para as escolas e um para arquivo. Primeiro, temos de testar este 

instrumento, não é? Saber se isto resulta ou não e ainda bem que o fizemos. Porque, realmente, 

depois, quando chegamos à fase da avaliação, também percebemos, rapidamente, que foi uma 

das coisas que realmente estava a precisar de ser reestruturada. De seguida a essa primeira 

sessão de apresentação do conceito, também é importante dizer que, nessa sessão, contamos já 

com a presença de familiares. Eu deixei logo a indicação aos professores que era interessante 

que estivessem presentes familiares para eles ficarem desde início envolvidos no projeto e 

assim foi. Portanto, acho que houve turmas que tínhamos imensos pais e mães presentes. Em 

todas as turmas tivemos alguém. Houve só uma que não tivemos mesmo nenhum pai e 

nenhuma mãe. Nessas primeiras sessões, primeiros contatos com os professores, começamos 

logo a despistar quem é que estava por vontade e quem é que estava coagido pelos diretores 

do agrupamento, não é? É claro que esse envolvimento, depois, também foi fruto de 

considerações quando da avaliação do projeto, porque percebemos que, realmente, o 

envolvimento dos professores era fator diferenciador para o sucesso do projeto e para o 

encontro de significado naquilo que estávamos a fazer. 
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E: Poderias já falar um pouquinho de como foi esse processo de preparação para a 

exposição… Não sei se a gente pode chamar de curadoria... 

Marta: A preparação? Como é que foi o recolher dos objetos? 

E: Isso! O recolher dos objetos. Como é que foi a parte de assessoria nessa curadoria?  

Marta: Como é que aconteceu. 

E: Isso. Como aconteceu essa parte de curadoria? 

Marta: Ok. Pronto. Então, realmente, era o primeiro ano, e nós não tínhamos muitas certezas, 

e essas certezas passavam logo, por exemplo, a própria linguagem expositiva. De início, a 

minha proposta era, realmente, a questão das vitrinas. Muito, lá está, como eu expliquei, 

muito também com este imaginário que a própria “Amarelo Silvestre”, com aquele espetáculo. 

E: Mas a tua proposta inicial seria uma vitrina em pé? 

Marta: Sim, sim, sim. Eu, enquanto estava a escrever as coisas, estava logo a criar o 

imaginário, não é? E eu sempre imaginei as vitrinas em pé. Em pé, à altura das crianças. 

Sempre. Era assim o designo, não é? Mesmo à altura das crianças. 

E: E tu já imaginaste, desde o início, que ela fosse localizada junto da exposição permanente? 

Marta: Não, isso não. Isso não tinha, não tinha pensado. Não tinha pensado por quê? Porque 

nós ainda não tínhamos… estávamos ainda na fase de estruturação daquilo que era o espaço 

oficinal, daquilo que era o espaço para a exposição temporária. Então, eu imaginava sempre 

aquilo virado para a rua, a exposição virada para a rua. Eu queria muito ocupar aquele sítio 

onde está atualmente a bilheteira, porque, inicialmente… Eu não sei se tu chegaste a vir já… 

A Marisa sempre esteve ali. Sempre a viste ali naquele sítio? 

E: Sim, a Marisa e a outra menina. 

Marta: No início, na abertura, não era ali a bilheteira. A bilheteira era ao lado do segurança. 

E: Ah, entendi. 

Marta: Pronto, esse segurança e a bilheteira era logo ali. Então, quando estava a desenhar 

aquilo, precisamente com esta coisa para comunicar com o exterior, para abrir portas, mesmo. 

Eu sentia muito esta necessidade. Eu falava muito com a Catarina sobre isso e dizia: “– Olha, 

imagino aqui. Eu imagino aqui esta exposição. Virada lá para fora, para quem for a passar, ver 

e entrar”, não é? A pensar que a própria exposição também podia ser quase como um puxar as 

pessoas cá para dentro. Eu, realmente, não tinha, de facto, equacionado a hipótese da 

exposição ficar dentro da nossa exposição. Eu ainda estava muito cautelosa. Não queria 

propor “Olha, vamos já…”, quer dizer, eu tinha imenso respeito pelo trabalho da curadora, 

Inês Moreira, percebes? Nem sequer me tinha passado pela cabeça. Foi um dia a Catarina que 

me disse: “– Olha, a exposição vai lá para dentro”. Eu fiquei assim: “– Vai lá para dentro? 
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Mas como?” E ela: “– Temos de arranjar maneira. A exposição fica dentro da exposição 

permanente”. Caiu-me tudo, mas eu achava que aquilo era giro ficar ali…. Pronto, a decisão 

estava tomada, não é? Era essa a proposta dela. Está bem, seja. Depois, comecei a pensar: 

“Realmente... é bestial. Isto é ter a exposição em diálogo com a exposição permanente. 

Também é uma coisa importante. É muito importante, não é? Portanto, tudo bem, vai ficar lá 

dentro. As pessoas não vão ver a não ser que entrem mesmo, não é?” Mas, se calhar, também 

temos outros ganhos. Se calhar, também conseguimos pôr aqui isto num patamar um 

bocadinho diferente e, realmente, pensar a museologia de forma um bocado diferente, não é? 

E inovadora. A pensar na mediação, obviamente, não é? Não, porque, realmente, depois as 

pessoas passam na rua e veem e porque nós sabemos que temos um bocado essa relação com 

a rua. Há muitas pessoas que, quando veem alguma coisa aqui dentro: “– Ah, isso não é o não 

sei quê?” ou “Isso não é não sei quantos?”. Realmente, achava que a coisa ia resultar bem, 

mas, realmente, acho que fez todo o sentido a proposta da Catarina. Foi uma coisa arriscada, 

mas acho que, realmente, foi um ganho e foi bom, foi importante. Acho que ganhamos outras 

coisas nessa seleção. As vitrinas foram sempre muito complexo, sabes? Porque a decisão, a 

produção das vitrinas, as medidas, a forma, o feitio, como é que ia ser, como é que não ia ser, 

foi um processo muito longo. Muito longo. A verdade é que o projeto estava a acontecer, o 

trabalho estava a continuar e era eu que estava, constantemente, a ir às turmas. E os 

professores: “– E então, como é que é?”. E eu não tinha grandes respostas para dar e já estava 

a começar a ser muito constrangedor. E eu cheguei a um ponto que tive quase que dar um 

murro na mesa: “–Olha, desculpem, mas as medidas, pelo menos, tenho de saber, porque não 

dá, porque as turmas precisam de saber as coisas, precisam de escolher os objetos e eu tenho 

de dar diretrizes, não é? Não pode ser ‘Ah, vai ser assim uma coisa e tal’”. Pronto. Foi duro, 

foi difícil. Chegamos, então, à medida. “– É um metro por um metro”. Pronto. Um metro por 

um metro, pelo menos, tinha isso já para dizer aos professores e, a partir daí, eles, realmente, 

começaram, então, a selecionar, porque aquilo que eu tinha definido para o projeto é que, 

realmente, esta responsabilidade pela escolha e pela apropriação da própria vitrina era da 

escola, era do professor, era das crianças, era das famílias. A própria curadoria das vitrinas 

iria ser da responsabilidade deles. Portanto, o pôr o objeto aqui e acolá e não sei que eu 

sempre imaginei que isso seria o trabalho deles. E todos os objetos que eles iam recolhendo… 

Eu ia com os professores e imaginava: “Ah, isto, se calhar…”. Quer dizer, já estávamos a 

imaginar a mancha, digamos, como é que as coisas poderiam ficar. Mas, depois, a coisa, 

realmente, não aconteceu muito assim. As vitrinas estavam a demorar mesmo muito, muito 

tempo a ser produzidas, porque, depois, entrou aqui na equação o envolvimento da Vitrus, que 
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foi aquela empresa que fez então a recolha de plástico e que nos assessorou também com a 

produção da matéria-prima para fazermos as vitrinas. Porque foi essa a proposta do arquiteto, 

o Ivo. 

E: E o arquiteto, ele é o quê? É pertencente à Câmara? 

Marta: Não, foi uma prestação de serviços. Foi uma pessoa externa que recrutamos para esse 

efeito. Sabíamos que ele tinha já muito trabalho nesta área de produção de expositores, de 

instrumentos de exposição. Já conhecíamos um bocado o trabalho dele. Então fizemos-lhe a 

ele a proposta. Ele, portanto, trabalhou em parceria com o Pedro Costa, com a pessoa que fez 

mesmo a… Quer dizer, eram os dois, não é? Portanto, foi essa parceria. Ele, ao apresentar a 

proposta, partiu com a ideia que era interessante trabalhar com plástico. Então, trabalhar com 

plástico. Temos de criar parcerias. Esses parceiros tiveram que criar outras parcerias, e todo 

este emaranhado de ligações que, no fim, criou-se uma coisa bestial, mas demorou bastante 

tempo e, uma vez mais, o projeto estava a acontecer, não é? 

E: Todas as escolhas… Elas não são neutras... Porque acho que tu já falaste um pouquinho, 

assim, mas a gente foi falando informalmente… da questão de Guimarães ser a terceira capital 

autossustentável ou ecológica. 

Marta: É a Capital Verde, não é? Está a fazer a candidatura para a Capital Verde. Sim, sim, 

sim... Realmente, havia já essa… Claro que a proposta do arquiteto também já foi um 

bocadinho estratégica, porque ele conseguiu fazer esta ligação, que é uma ligação muito 

imediata, mas que, realmente, só nestes rasgos de criatividade é que as coisas acontecem. A 

Casa da Memória era Fábrica Pátria. A Fábrica Pátria produzia plástico. Guimarães está-se a 

candidatar, não é? Está aqui no processo de candidatura à Capital Verde… Vamos fazer aqui 

um encontro feliz entre estas vontades todas, não é? E pronto. Quer-se dizer, quando vimos 

aquela proposta pensamos: “Realmente, isto é espetacular! Claro! Vamos avançar!”. Pronto. 

Só que… não é? Isto é tudo feito por avanços e recuos, avanços e recuos. No final, o que é 

que acontece? Temos, então, as vitrinas construídas e eram muito pesadas… 

E: Elas não parecem pesadas. 

Marta: Não parecem, não parecem, mas são. São pesadas para eu, sozinha, carregar, 

percebes? É nesse sentido que é pesado. É muito pesado. Uma vez mais, como eu trabalho 

sozinha, não tinha, eu não conseguia. Ainda falei com os meus colegas numa reunião, ali 

mesmo de decisões, e disse: “– Olhem, mas eu agora tinha de levar as vitrinas”. Eles ficaram 

a olhar assim para mim… “– Claro que não levas as vitrinas sozinha. Tu estás tola? Tu não 

consegues carregar aquilo sozinha e arriscaste a partir tudo. E isto, e aquilo, e o vidro, e não 

sei quê…” E eu comecei a ficar: “– Aaahh, pronto, está bem. Eu não levo as vitrinas.” E a 
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Catarina dizia: “– Não, fazemos nós a curadoria, porque também tem de haver aqui… Isto 

está dentro da exposição, tem de haver aqui algum rigor e não sei quê…” Pronto. Percebi logo 

que o estar dentro da exposição ia ter, então, este viés, não é? Aquilo que é um viés para mim, 

se calhar, há várias perspectivas sobre o assunto. Então foi isso que não aconteceu. Não foram 

então os meninos a montar a exposição em si, mas recolheram todos os objetos. É claro que 

depois… já fizemos a seleção já em função destas ideias, de perceber que íamos ser nós a 

fazer. Ajudamos os professores nas tomadas de decisões. “Vamos fazer isto, vamos fazer 

aquilo”. É claro que, depois, cada turma criou a sua própria linguagem, e começamos a 

perceber: “– Bem, miúdos. Produzir um vídeo. Temos, então, que pôr um televisor. Não 

vamos pôr uma moldura porque senão é muito pequenina”. Fomos tomando estas decisões 

todas e criando condições para que todas as turmas apresentassem o seu projeto com 

dignidade. Fundamentalmente, então, as coisas foram todas montadas por nós. Não houve, 

então, aqui, essa curadoria pela parte das crianças, como eu tinha previsto. Mas pronto. Os 

resultados foram positivos da mesma forma, não é? A fase seguinte foi a inauguração, acho eu. 

Tivemos, então, a inauguração. Uma vez mais, o município coparticipou o transporte de todas 

as turmas. Ah! Antes disso, ainda durante esta fase toda, foram acontecendo coisas muito 

interessantes. Nós tivemos o aniversário da Casa da Memória, no dia 25 de abril, e, numa das 

sessões de acompanhamento que eu tinha previsto, foi ali em março, que era a única… Aliás, 

também é importante dizer isto, porque é uma das coisas que nós, este ano, também vamos 

mudar… É que eu só tinha previsto uma sessão de acompanhamento, porque a ideia era que 

as turmas trabalhassem de forma autónoma. Mas era uma sessão de acompanhamento formal, 

porque, é óbvio, que eu estava sempre disponível para ir lá quando era necessário, sempre que 

me chamavam, digamos. Nessa sessão, eu levava já também convites para o primeiro 

aniversário da Casa. Portanto, eram convites, mas, mesmo quem não tinha convite, entrava, 

não é? Só que eu, com as crianças, como estava a estabelecer uma ligação tão interessante 

com eles, propus a Catarina, e ela aprovou fazermos convites mesmo, onde eles fossem 

tratados como convidados de excelência. Portanto, eram as pessoas mais importantes a estar 

presente naquele dia. Fizemos com a equipa da comunicação aquele convite formal, 

“Convidamos vossa excelência…” e não sei quê. Pronto. Resultou muito bem. Cada uma das 

crianças levou um convite que era para si e para os seus familiares, incluindo primos, tios, 

quem quisesse. Valorizei imenso aquele convite, li com eles e eles: “– Uau, espetacular.” E 

eu: “– Agora, têm de levar direitinho para casa. Mostrar aos pais e, no dia, têm de levar, que é 

para entrarem. Depois, nós vamos ter uma grande festa. Vocês vão poder visitar a casa. Antes 

de termos a vossa exposição, portanto, os vossos pais vão poder ver a exposição como ela está 
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agora, porque, depois, a vossa exposição vai estar dentro daquela exposição. Vamos ter 

oficinas a decorrer o dia todo. Portanto, também é uma boa oportunidade para conseguirem 

fazer coisas. Vamos ter olaria, vamos ter a cozinha, vamos ter…”. Eles ficaram 

superentusiasmados. Foi um tiro no escuro, não é? Porque eu não sabia se aquilo ia resultar ou 

não, não é? O que é facto é que, no dia, tivemos mares de gente, tudo do “Pergunta ao 

Tempo”. Portanto, os meninos que viam, grande parte deles com o convite na mão, chegavam 

lá acima, à Marisa ou à Andreia: “– Eu tenho o convite que a Marta deixou” e tal, e vieram 

mesmo com muita família, com pai, mãe, irmãos, primos, tios… Houve meninos que os pais 

não conseguiram, então vieram com os tios e pronto. É como te digo: estas coisas da 

mediação, uma pessoa nunca sabe muito bem, não é? É sempre o chamado “tiro no escuro”. 

Não estávamos a contar que, realmente, tivesse tanta adesão e teve. Acabou por ser o 

momento de ativação do projeto. Mesmo sem nós estarmos a contar, foi mesmo um marco, 

muito importante e para nós, para mim, também foi muito importante perceber isso, percebes? 

“Não. Realmente eles estão a envolver-se.” Nós ficamos sempre na dúvida: “– Será que o 

‘Pergunta ao Tempo’ está a envolver as pessoas ou que está a ficar só dentro da sala? Está só 

na cabeça do professor? Onde é que está o ‘Pergunta ao Tempo’? Será que isto realmente 

acontece? Será que, quando nós saímos da frente dos meninos e dos professores, que eles 

continuam a pensar sobre isto?” E vimos que sim. Tivemos muitos pais aqui, que eu fiz 

questão de os receber a todos e vinha com eles para a exposição e tudo. É claro que, a dada 

altura, já não conseguia estar com toda a gente ao mesmo tempo. Era sempre pessoas a chegar, 

sempre pessoas a chegar. A Marisa sempre: “– Ai, meu Deus. Mesmo muita coisa.” E alguns 

deles diziam-me: “– Não. Nós tínhamos de vir ver. O meu filho não falava de outra coisa. ‘Ai, 

porque é o Pergunta ao Tempo’, ‘Ai, é a Casa da Memória’. Não falava de outra coisa, já 

andava há dias, há meses, há semanas para a chatearmos tanto, que tínhamos de vir aqui. 

Pronto, olha, vim ver. Viemos, aproveitamos, e assim já ficamos a ver.” Realmente, deu para 

perceber logo aí, em abril, não é?, que o “Pergunta ao Tempo” e que a Casa da Memória 

estavam a ser motivo de conversa em casa, não é? Quer dizer, maior prova de envolvimento 

num projeto, não há, não é? Realmente, as pessoas falarem sobre o assunto. Então, logo aí, eu 

já dizia à Catarina: “– Olha, eu já sinto que a nossa missão já foi cumprida mesmo antes de 

expormos. Ainda não está a coisa montada, mas eu acho que sim. Acho que pôr as crianças a 

falar sobre os conteúdos, sobre o património de Guimarães, mesmo a falar em casa, com os 

vizinhos, na junta de freguesia, sobre isto, pronto, já está a missão cumprida.” Depois, com a 

montagem da exposição, tratamos, então, de fazer toda a organização das peças dentro da 

exposição. Isto foi no dia anterior à inauguração, para tu veres também a dinâmica do trabalho, 
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não é? Foi sempre assim, tudo uma corrida. No dia lá, abrimos as portas e pronto. Foi muito, 

muito interessante perceber as reações dos miúdos, não é? Verem as suas coisas dentro das 

vitrinas. Foi mesmo muito, muito interessante. Depois, no dia seguinte, tivemos a inauguração 

para a comunidade, e uma das turmas que não tinha tido a oportunidade de estar no dia 

anterior, porque tinha uma visita de estudo, veio também com os pais. Foi nesse momento que 

também fizemos o momento de avaliação com o teu apoio, com as famílias. Também foi 

muito interessante. Depois disso, ao longo de todo o tempo de exibição da exposição, já estive 

a analisar também os números, não é?, porque, quer dizer… Não é que precisasse dos 

números, porque eu, ao longo de todo o verão, eu fui passando por coisas espetaculares, como 

eu estar ali, na porta, a falar com alguém ou qualquer coisa, e ouvir do outro lado da rua: “– Ó 

Marta, ó Marta!!”. E olho e eram um grupo de meninos do “Pergunta ao Tempo”. Todos 

contentes. Eram para aí cinco ou seis. Eles lá vieram, olha, estivemos aí um tempão. Eram 

meninos daqui de uma escola perto. Depois é esta coisa terrível de eu querer saber de cor os 

nomes de todos deles, mas não consigo, não é? Eles eram duzentos e oitenta e nove. Eram 

muitos miúdos. É muito mais fácil eles saberem o meu nome do que eu saber o dele, não é? 

Mas é claro que eu as caras reconheço. Ainda agora vou, estou num shopping, estou no 

Continente, estou em qualquer lado, eu vejo e reconheço e dou-lhes beijinhos e pronto. Criou-

se mesmo, assim, esta ligação afetiva muito forte. Então, quer dizer, essa foi só uma das vezes. 

Quantas vezes eu estava aí no escritório, e a Marisa ou a Sylvi me ligavam: “– Olha, Marta, 

tens aqui um menino do ‘Pergunta ao Tempo’…” Lá vinha eu. Miúdos que vinham aqui N de 

vezes. Tinha uma miúda que passou aqui para aí três ou quatro vezes ou porque vinha com 

uma amiga que era de Santo Tirso e queria-lhe mostrar o trabalho ou porque estava com os 

primos ou porque não sei quê… A sério, espetacular. Olha, uma miúda que veio com a família, 

não havia de ser a família toda, mas eram doze pessoas, entre tios, primos, avós… Nós 

tivemos bebés, de carrinhos de rodas, velhinhos a entrar... Doze pessoas que essa miúda 

trouxe só para vir ver a exposição. Portanto, quer dizer, foi um verão cheio destas coisas 

assim importantes. Houve um outro menino também, espetacular, que veio no dia da 

inauguração para a comunidade, veio ele, a mãe e os avós. O avô e a avó e o bebé de colo, 

portanto, o irmãozinho ou a irmãzinha, nem sei. Ele esteve aí horas a fio, horas. Eu pensava 

que ele já tinha ido embora e, de repente, olhava e lá estava ele outra vez a obrigar a mãe: “– 

E agora quero ir ali. Vamos ali outra vez. E mais não sei quê…” O que é facto é que esse 

menino voltou cá outra vez com essa família toda e com o pai, porque o pai trabalha fora do 

país. Então, quando veio, a primeira coisa que ele quis fazer, socialmente, nem foi… “– Tens 

de ir ver a minha exposição à Casa…”. Lá vieram todos eles outra vez, a família toda, por aí 
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dentro. Pronto, quer dizer, é estas coisas pequeninas, não é?, é o que dá mais significado ao 

projeto. É isto de perceber que, realmente, não foram as duzentas e oitenta e nove crianças 

que vieram aqui todos os dias, nem vieram todas, é verdade. Aliás, os números também 

permitirão, permitirão ver isso, porque eu pedi lá em cima, à Marisa e à Sylvi, que sempre que 

viesse alguém que apontasse. Podiam apontar o nome, não é que isso me fosse muito 

importante, mas era importante para saber a quem é que eu estava a falar, quem é que eu 

estava a receber, percebes? Eram uns truques que nós queríamos: “– Diz lá o teu nome”. E, 

então, eles davam o nome e assim já ficava a saber como é que se chamava a criança. Mas, 

permitiu-me perceber qual foi a adesão, também posterior, após a inauguração, como é que 

estas crianças, já sem o vínculo dos professores e do município, digamos, porque é assim, 

quando eles entram numa camioneta para aqui, eles vêm, não é? Agora, eu queria perceber é 

como é que eles vêm, qual é a afluência deles autonomamente. Percebi, então, que houve duas 

turmas que não vieram de todo. Aqueles meninos e aquelas meninas e aquelas professoras, 

não veio ninguém. Ninguém. Fiquei muito triste, sabes? No fundo, quando vi o nome, que a 

turma era... foi nessas turmas que o projeto não… notou-se que não chegou assim tão dentro, 

que não foi assim um processo tão afetivo, percebes? Foi assim uma coisa mais, pronto. “– 

Ah, eu nem queria nada. Pronto, lá obrigaram e lá participei. Mas eu não queria nada”. Isso 

notou-se. Notou-se em tudo. Notou-se do início ao fim, percebes? Fiquei triste, claro que 

fiquei, porque as crianças, realmente… O interesse das crianças também é muito despertado 

por nós, mediadores, pelos professores, por nós, enquanto técnicos do Serviço Educativo, não 

é? Nós, acho que temos essa habilidade de conseguir despertar o interesse, através do nosso 

entusiasmo, da forma como fazemos as coisas. Ah, mas nós, de facto, não chegamos, não 

conseguimos chegar a toda a gente da mesma forma, não é? 

E: Exatamente. 

Marta: E depois… é claro que entram outras variantes, que é a adesão dos pais, que é o 

interesse… Que toda a gente tem os seus interesses, e alguns interesses não se coadunam com 

os interesses que é este tipo de Casa, este tipo de museu. Este tipo ou qualquer outro tipo. Os 

hábitos culturais são um bocado diferentes e que passam por outros caminhos que não os 

espaços expositivos, os museus, os concertos, o que seja, não é? Mesmo assim, foi 

interessante. Acho que tivemos um balanço muito positivo. Foram quatro meses de exibição, 

da exposição. Ultrapassamos a centena de visitantes só para o “Pergunta ao Tempo”… Para 

ser um projeto-piloto, acho que foi, que foi muito positivo.  

E: Agora, gostaria que falasses um bocadinho do que vocês vão modificar para o próximo ano. 

As perspectivas, as expectativas… 
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Marta: Então, no início do próximo ano, o que é que voltou… não é? O que é que vai à baila 

outra vez? Vamos alargar o projeto para todas as turmas ou não vamos alargar o projeto para 

todas as turmas? Decidimos que não, que não íamos alargar o projeto para todas as turmas. 

Vamos manter a lógica de uma turma por agrupamento. Uma vez mais, por uma questão de 

recursos humanos e de gestão, porque não temos como acompanhar tantas turmas, 

continuando a ser eu a responsável… Ao mesmo tempo, também do ponto de vista 

investigativo, não nos interessaria estar a fazer o reconhecimento do património do território 

de forma tão exaustiva de uma vez só, porque esgotamos. Esgotamos a inventariação do 

património. Isto agora já é a minha perspectiva, porque, realmente, esgotamos aquilo que 

poderá ser o mapear do património do território. Mas não esgotamos outras coisas, não é? A 

capacidade interpretativa do pessoal, das crianças, dos professores… São coisas que nós 

temos sempre material. Nós podemos sempre trabalhar isso. Portanto, eu ainda continuo aqui 

com uma vontade latente de, mesmo assim, avançar. Mas, pronto, se foi este caminho que 

começamos a traçar. Vamos manter esta lógica do levantamento do património e tal, eu acho 

que sim. Mas acho que, a longo prazo, podemos começar… O “Pergunta ao Tempo” pode-se 

transformar numa coisa diferente, se calhar com uma dimensão interpretativa mais criativa e 

mais crítica ainda. Digo eu, portanto, são essas as perspectivas. Aquilo também, em relação a 

adaptações do projeto, frutos do processo de avaliação que fizemos com as crianças, com os 

professores e com as famílias, optamos, então, por fazer uma alteração substancial no Diário 

de Bordo. Portanto, a própria coordenadora do Serviço Educativo olhou para o documento e 

achou que, realmente, aquilo precisava de uma limpeza grande, e eu concordei vivamente. 

Realmente, aquilo precisava de uma reestruturação, precisava de não ser tão… não direi 

escolarizado, mas, pronto, ter ali assim uma certa… um lapidar daquilo que lá está, sobretudo 

para adaptar àquilo que é o entendimento de uma criança. Porque, tudo bem, aquilo é para as 

crianças, é para os professores, mas também é para os pais, mas é, sobretudo, para as crianças. 

Nós temos, realmente, de nos direcionar para aquilo e, então, foi isso que se fez. Já se esteve a 

fazer essa adaptação. Estamos, agora, na altura de produção de design, ainda não de produção, 

mas de design gráfico. Mais coisas? Ah! Em relação às sessões de acompanhamento, como 

expliquei há pouquinho, no início do projeto, tinha previsto uma sessão de acompanhamento, 

mas foram feitas muitas mais da minha parte, muitas mais. É claro que essa, quando eu dizia 

“sessão formal de acompanhamento”, eu, quando pus assim em calendário, era porque tinha a 

expectativa que o Raul fizesse essas sessões de acompanhamento. Por isso é que ela ficou 

escrita, porque eu já sabia que eu ia ter de ir lá muitas mais vezes, até porque é assim que eu 

trabalho. Eu gosto de estar implicada no processo. Mas, realmente, o Raul depois não tinha 
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disponibilidade, e também não houve grande abertura a nível de investimento monetário para 

o fazermos. Realmente, percebemos: “– Ai, não. Se calhar, pronto, fazes só tu e pronto e é 

melhor assim.” Então, foi assim que aconteceu. Realmente, depois de chegado o processo ao 

fim, é claro que as pessoas que estão, que gravitam à minha volta, perceberam que, realmente, 

este projeto merece investimento e que eu não sou a supermulher, não é? Que… eu não me 

queixava nunca, porque também não faz parte do meu feitio, mas a Catarina, a Marisa, todas 

as pessoas começaram, à minha volta, a perceber que, se calhar, “a Marta precisa de ajuda, 

porque ela está com muita coisa e, depois, nós ainda lhe pedimos mais”. Às vezes, até nem me 

apercebia, não é? Só quando alguém: “– Olha, calma. Tu precisas de ajuda. O que é eu posso 

fazer?”. “– Não, mas eu tenho tudo sob controlo. Tenho tudo controlado.” Mas, realmente, às 

vezes, um bocado de ajuda é precisa, não é? Quando ela é, realmente, uma ajuda efetiva. 

Então, este ano ficou esclarecido que o monitor, entretanto, já percebemos que será 

novamente o Raul, até porque eu… Acho que faz todo o sentido, não é? E foi essa a proposta 

que fiz, ou melhor, era essa a minha proposta número um. Depois tinha outras, não é?, caso a 

número um não acontecesse. Mas ficou já formalizado que vão haver três sessões de 

acompanhamento formais. Portanto, temos visita, depois temos a oficina de educação para o 

património e, depois, temos três sessões formais de acompanhamento, que será o monitor 

responsável por isso. Está a haver alguma vontade que, realmente, fique, sobretudo, o monitor 

com essa responsabilidade. Mas é claro que eu também quero estar envolvida no processo, 

porque só assim é que para mim faz sentido. Mais coisas que foram alteradas? Para já, acho 

que é só isso.  

E: Mas a vitrina, vocês vão…  

Marta: Reutilizar. Vai ser muito mais fácil. Nesse aspeto, acho que vai ser muito mais fácil. 

Temos também o vídeo, não é? Aquele vídeo que fizemos, que mostra um bocadinho de todo 

o processo e acho que também. Ter este conteúdo também é muito importante, porque acho 

que vai ajudar os professores e as crianças a visualizar, dar alguma concretude, tornar aquilo 

mais concreto. Porque enquanto vamos assim, só no campo do abstrato, às vezes com crianças 

que ainda estão ali no patamar das operações concretas, precisamos um bocado mais deste 

tipo de concretude. Vai ser muito útil, já temos as vitrinas. Também já sabemos que 

dimensões é. Já sabemos onde é que elas vão estar. Portanto, também já não há dúvidas em 

relação a isso. O que, para mim, ainda é uma interrogação e que eu já tenho vindo a discutir 

com a Catarina é, então, o processo de curadoria. Quero tentar com que seja mais 

participativo, porque, realmente, foi a única coisa do ano passado que me deixou assim um 

pouco, pronto… Não era isso que eu tinha imaginado, mas é claro que também estou aqui 
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para ser contrariada, para me dizerem outras coisas e para eu também perceber quem é que 

pode ter mais razão e aquilo que será mais útil. Mas, pronto, se calhar, era isso. A nível de 

perspectiva, assim, de coisas que ainda podem vir a ser atualizadas ou onde se pode ainda 

atuar, deverá ser isso, no trabalho de curadoria. 

E: E todos eles pagam para participar no projeto ou para visitar? 

Marta: Não. Não, absolutamente. Não pagam nada. Mesmo os visitantes, e foi essa a 

indicação que eu acho que foi passando sempre. Todos os visitantes que viessem cá para ver o 

“Pergunta ao Tempo” entravam para a exposição, porque a exposição está dentro da 

exposição, de forma gratuita. Portanto, há sempre a gratuidade.  

E: Então, mesmo essas crianças que, durante as férias, traziam familiares entraram de forma 

gratuita? 

Marta: Sim, de forma gratuita. Era uma das premissas. Se queremos um projeto participado, 

tínhamos de criar condições para isso, e esse envolvimento da comunidade passava, 

precisamente, por abrir as portas sem cobrar bilhete. Não é que os nossos bilhetes sejam caros, 

mas nós sabemos que é sempre uma barreira que se cria, não é? A ideia era mesmo abrir as 

portas, e as portas ficaram abertas e, realmente, percebemos que isso foi uma mais-valia. 

Porque, lá está, ao verem o “Pergunta ao Tempo”, também estão a conhecer o trabalho da 

Casa da Memória, não é? Estão a ver a exposição permanente e, depois, também veem o resto 

das coisas. Portanto, para nós, tudo isso é positivo. 
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E: Eu queria que começasses, talvez, falando um pouquinho da tua história com o projeto, de 

quando começaste e dessas mudanças que foste percebendo e aí, depois, a gente fala um 

pouquinho disso. 

Samuel: Está bem, ok. Portanto, queres que te explique um bocadinho a minha relação com 

este projeto em particular ou com o Serviço Educativo? 

E: Acho que com os dois, mas focando mais no projeto anual. 

Samuel: No Projeto Anual com Escolas. Ora, bom, então temos de voltar um bocadinho ao 

início. Eu acho que... já não me recordo bem, mas eu acho que as minhas primeiras 

colaborações com o Serviço Educativo de Serralves… Logo no início, houve uma espécie de 

envolvimento com tudo… Quer dizer, tu entras dentro de uma máquina. Eu tinha uma ideia 

daquilo que era o trabalho do artista dentro de um museu. Enfim, dentro do campo da 

Educação, o que é que poderia ser o seu foco, a sua atuação, não é? Mas, depois, entras numa 

máquina e… que tem já uma estrutura, que tem projetos montados e, portanto, és, de algum 

modo, convidado a integrar uma massa que já está em movimento. Inicialmente, eu também 

tinha várias questões de… sobre qual era o papel do artista enquanto educador, até que ponto 

é que a minha prática artística se relacionava com a minha prática enquanto educador ou 

criador de ambientes de aprendizagem, não é? Aliás, exatamente essas dúvidas que existiam 

muito na minha cabeça… Estamos a falar por volta de dois mil e oito, dois mil e nove, que 

era… qual era… Se havia, de facto, alguma fronteira, alguma cisão entre o trabalho que eu 

desenvolvia no atelier e o trabalho que eu desenvolvia a criar oficinas, a inventar modos de 

relação entre público, sejam eles jovens, crianças, e a Arte Contemporânea. Portanto, havia, 

aqui, uma grande inquietação, porque, de facto, as águas estavam separadas. Por isso, esse 

envolvimento foi de tal maneira avassalador, com as oficinas e as visitas guiadas etc. que, a 

certa altura, eu tive que olhar para o meu trabalho artístico e repensá-lo também. De algum 

modo, as práticas colaborativas ou as práticas artísticas participativas começaram-me a 

interessar, ou seja, ainda começaram-me a interessar processos criativos, processos de criação 

plástica que se abriam à participação e ao envolvimento com pessoas. Bom, obviamente, que 
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isto levantava muitas questões que tinham a ver com “Qual é, então, afinal, a autonomia do 

artista?”, “Será que o artista quando trabalha com pessoas abdica da sua radicalidade?”, que é, 

de facto, algo absolutamente essencial no fazer artístico. Isso obrigou-me a ir para um 

doutoramento e a fazer o doutoramento… Não sei se conheces. 

E: Não. 

Samuel: O debate e a pesquisa ou a investigação que eu desenvolvi foi, exatamente, tentar 

compreender este trânsito entre aquilo que seria uma prática artística com vocação relacional 

ou com uma prática artística aberta à participação, o artista enquanto criador de plataformas 

educativas em ambientes não formais, neste caso, museus etc. e numa relação estreita com a 

Arte Contemporânea. Nesse sentido, isso ajudou-me também a clarificar muitas daquelas que 

seriam alguns conceitos, alguns mecanismos operatórios, sei lá… Deu-me também alguma 

bagagem. Permitiu-me, acima de tudo, situar-me enquanto autor. Autor… Quando eu digo 

autor, enquanto artista, enquanto alguém que tenta desenvolver uma, de algum modo, uma 

prática intersticial entre a Arte e a Educação. É no meio desta confusão de ideias e de 

tentativa de clarificação e de investigação que eu começo também a desenvolver o meu 

trabalho dentro do Serviço Educativo. A certa altura, sobretudo nos primeiros anos, fui 

sempre como um simples, aquilo que eles chamam lá em Serralves, monitor. Mas eu acho 

uma nomenclatura um bocadinho estática para aquilo que nós fazemos. Nós não somos guias, 

não apenas monitoramos pessoas, não é? Acho que, se calhar, é uma definição um bocadinho 

até… para além de estática, um bocadinho alienada daquilo que é a realidade efetiva do 

trabalho que se faz dentro do museu. O que é certo é que os primeiros anos, eu fazia as 

minhas oficinas e participava no projeto a esse nível. Portanto, no Projeto Anual com Escolas. 

Todos os anos, havia um tema. Esse tema era lançado pela Elvira Leite, que era a consultora, 

e pedia que os monitores pudessem inventar oficinas para uma faixa etária e que tivesse em 

jogo o tema. Os temas foram vastíssimos. Foi desde jardins, retrato, o quarto, também 

construções improvisadas… Enfim, houve vários temas do qual eu fui participando com as 

minhas oficinas. Contudo, a certa altura, o meu envolvimento foi de tal ordem que fui 

convidado, sobretudo num momento muito particular do Serviço Educativo, foi quando a 

consultora Elvira Leite, que é assim aquela nossa deusa espiritual, quase, enfim, decidiu ir-se 

embora, por razões várias. Algumas delas, com certeza, que foi algum desgaste físico. É 

alguém que já tem uma idade e que, portanto, teria que se proteger. Enfim, já não tinha tanta 

disponibilidade física para acompanhar aquilo que era um projeto cada vez maior e que foi 

criado por ela, na altura, logo nos inícios do museu. Eu fiquei… e convidaram-me. Na altura, 

a coordenação foi a Liliana Coutinho, convidou-me para ficar como que responsável por esse 
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projeto, nesse ano em particular. Não sei se foi quinze, dezasseis ou catorze, quinze. Quinze, 

dezasseis. Eu fiquei responsável por fazer todo o trabalho de concepção do projeto, do tema, 

pensar em convidados, lançar o desafio para os monitores, acompanhar e supervisionar as 

oficinas, tentar perceber o equilíbrio da oferta de oficinas de acordo com as faixas etárias, 

enfim… o contacto, a apresentação do projeto aos professores, às escolas, o contacto com os 

professores. Quer dizer, era um trabalho absolutamente gigantesco, muitas vezes 

administrativo, coisa que, para um artista, era francamente desgastante e, confesso que, com 

muita dificuldade, fui mantendo uma aparência de rigor e de método, mas acho que não havia 

muito. Não tenho esses atributos, mas, de algum modo, para mim, foi uma experiência 

absolutamente fascinante e desafiante, porque permitiu-me conhecer como é que pode, como 

é que funciona, as circunstâncias e as limitações que existe em trabalhar dentro de uma 

instituição e tentar coordenar um projeto e levá-lo até ao fim, do início ao fim, dentro de uma 

instituição que tem uma hierarquia, que tem, enfim, muitas relações de força. Havia também 

uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, pela primeira vez, desde o início do museu, o 

projeto iria ser liderado por alguém que não era a Elvira Leite. Ainda por cima, não era uma 

pessoa qualquer, não é? Era uma pessoa que não só tinha conduzido. De algum modo, aquilo 

direcionava para um pensamento ou uma certa visão sobre a Educação ou a Educação pela 

Arte, não só no museu, mas também o carisma que esta mulher tinha em Portugal, não é? Eu 

senti-me um herdeiro não merecido desse grande peso que estava a herdar. Obviamente, como 

tinha tido contacto no interior do projeto como educador, sabia de algumas coisas que eu 

achava por bem serem mudadas ou, pelo menos, problematizadas. Depois, era uma espécie de 

um trabalho em dois tempos. Por um lado, era olhar para o projeto e como fazer permanecer? 

O que é que de bom tem o projeto que é necessário conversar? Por outro lado, uma enorme 

vontade, uma enorme pulsão para introduzir novidade. Introduzir aquilo que eu achava que 

devia ser feito. Enfim, eu acho que, no final, foi uma espécie de… Quer dizer, não foi muito 

diferente daquilo que tinha sido feito. Daí eu também ter falado da ideia de reexistência. 

Reexistência, no sentido, era um projeto que… incomum, porque, nos tempos que correm, na 

vertigem do nosso quotidiano, em que todos, a todo o momento, temos de criar coisas novas. 

De repente, este projeto tinha qualquer coisa de precioso, porque era um projeto que tinha 

resistido a este desejo de transformação e de instauração do novo a cada momento ou a cada 

ano. Isso dava-lhe uma maturidade muito grande. Portanto, por um lado, eu queria respeitar 

essa história, mas, por outro, queria introduzir também algumas direções que deveriam ser 

pensadas no futuro. 

E: O termo reexistência, que remete à resistência, reinvenção, mas, talvez, até de sobrevida. 
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Samuel: Sim, de sobrevivência. No fundo, a reexistência tinha esses sentidos: resistência ou 

sobrevivência. A ideia de reexistir traz consigo a ideia de sobreviver, não é? Se calhar, é 

muito forte. Há, claramente, a consciência, a tomada de consciência que existem uma série de 

coisas que precisam de ser pensadas. É muito mais uma tentativa de eu organizar algumas 

ideias na minha cabeça, algumas ideias que eu tinha sobre o projeto, e que tinha oportunidade, 

neste texto, de as clarificar, de as organizar, não é? Portanto, isso obrigou-me, esse exercício 

de escrever o texto, obrigou-me a ter que escutar essas ideias. A ter que, no fundo, escutar no 

sentido de organizar as ideias que eu tinha sobre o projeto e que não tive oportunidade ou de 

dizê-las de formas claras a alguém e, portanto, aproveitei esse texto que, no fundo, está na 

secção “reflexão”, para estruturar algumas ideias que eu acho que são, no fundo, sugestões 

para se pensar o projeto no futuro. É, claramente, uma tomada de consciência de que o projeto 

deve continuar, mas deve continuar de uma forma diferente. Ou se quisermos usar aquela 

expressão, “Tem que se mudar tudo para continuar tudo na mesma”, não é? Se calhar… 

E: Mas quando estiveste à frente esse período, tu conseguiste fazer algumas alterações ou 

não? 

Samuel: Não. Nesse sentido, acho que não consegui. Não consegui porque, num projeto tão 

grande, que tem uma estrutura tão estática – repara que já está a ser feito há quinze anos – que 

tem uma calendarização muito própria, muito precisa, que já tem uma série de dinâmicas 

estabelecidas dentro da estrutura do Serviço Educativo… Aquilo que acontece é que não é 

num ano que chega lá alguém e que muda tudo. Nem eu acho que seria salutar ou seria bom 

para o projeto mudar-se tudo do dia para a noite. Eu acho que, precisamente, o texto diz isso. 

É preciso mudar e aponto alguns pontos que sugerem essa mudança, mas é preciso, ao mesmo 

tempo, manter o projeto, manter a existência do projeto e, portanto, mudar… Uma coisa é 

fechar portas, é como se tivesse uma… Fechavas a porta e mudas a casa, não é? E, depois, 

abres novamente. Outra coisa é como mudar com as portas abertas, não é? Eu acho que esse é 

que era o exercício e, para mim, difícil de fazer. Mudar, mas mantendo o projeto vivo. Era 

necessário se ir introduzindo pequeninas mudanças. Por isso é que eu falo da ideia de 

pequenino e de pedrinhas que se atiram ao chão, não é? Eu falo nessa ideia, porque parece-me 

que, num projeto desta natureza, aquilo que é possível fazer são pequeninas coisas, mas 

pequeninas coisas que… todos os anos, se fizessem uma pequenina alteração, o projeto ia se 

afinando. Há, se calhar, pedras maiores que outras, como é óbvio, mas… 

E: E esse é o projeto que achas que tem maior relação ou visibilidade, talvez, para o museu? 

Samuel: Acho que sem dúvida alguma. Do ponto de vista do Serviço Educativo e do que é a 

atuação do Serviço Educativo no contexto do museu e no contexto, enfim, mais alargado. É o 
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projeto que dá mais visibilidade ao Serviço Educativo. Enfim, a questão da visibilidade... 

Como medir visibilidades, não é? Não sei se é mais visibilidade… agora que envolve mais 

interlocutores, mais escolas, num único projeto, é, sem dúvida alguma, de longe, o projeto 

com mais impacto na comunidade escolar. O Serviço Educativo não trabalha só com a 

comunidade escolar. Trabalha, enfim, com vários públicos ou pretende uma transversalidade 

de públicos. Mas, se há um público predileto e que é claro na programação, é, sem dúvida 

alguma, as escolas. Não são as famílias, não são as necessidades especiais, não são os jovens, 

não são, não são as comunidades mais diversificadas… Não. Há uma comunidade muito 

precisa e que se pressente que, ao longo destes anos, tem sido objeto de privilégio. Essas têm 

sido as escolas e, sobretudo, com este projeto anual com as escolas. E, repara, é o único 

projeto… O impacto do projeto na instituição é de tal ordem que o Serviço Educativo está 

sem espaço para nada. Ao longo destes anos, foi perdendo espaços, salas para workshops… 

Aliás, os únicos espaços, pelo menos até há bem pouco tempo, que existiam para fazer 

workshops era um espaço na quinta, um espaço na cozinha da casa e um espaço no museu, do 

Serviço Educativo, temporariamente, porque depois, também, há uma exposição lá e ficamos 

sem o espaço. Mas, na verdade, de todos… Portanto, há uma diminuição absoluta de espaços, 

mas, no caso deste projeto, tem uma coisa absolutamente incrível, que é, talvez, dos únicos 

projetos que tem uma presença na própria programação do museu, ou seja, com a exposição. 

Portanto, durante os meses de verão, digamos, julho, agosto, setembro, acho eu, existe uma 

exposição das escolas e uma visibilidade desse trabalho ao público em geral. Agora, parece-

me é que isso também cria… A visibilidade dessa exposição cria uma ideia errada do que o 

Serviço Educativo faz nas suas diferentes… em toda a sua amplitude. Muitas das vezes, nem 

sequer a exposição reflete aquilo que foi o processo e o projeto na sua globalidade. Portanto, 

as exposições, apesar de ter esta coisa positiva que é dar a ver e, portanto, dar visibilidade ao 

trabalho do Serviço Educativo, é uma visibilidade enferma destas duas coisas. Muitas vezes, 

ou seja, não torna clara, ou melhor, não é representativa daquilo que é o trabalho, não 

representa o trabalho do Serviço Educativo e dos educadores do Serviço Educativo. Muitas 

das vezes, não representa a profundidade e a efervescência que, normalmente, este Projeto 

Anual com Escolas acontece. Isso por razões que eu também tento explicar no texto, não é? E 

que tem, muitas vezes, a ver, por exemplo, com o facto de como é que é possível meteres 

cento e tal escolas numa sala que é metade disto, não é? Portanto, isto obriga que cada escola 

apresente um único objeto. Esse objeto, muitas vezes, é feito, porque todas as crianças querem 

ser representadas. Portanto, há um problema de representatividade. Como todas as crianças… 

Por exemplo, és professora, queres… Vais apresentar no final… Desenvolves um trabalho ao 
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longo do ano com os alunos na sala, que dá origem a vários objetos, a várias pesquisas, a 

várias não sei que, e, no final, vais apresentar apenas um único objeto e que, para não ser o 

objeto da Marta ou do Michael ou do não sei que, tentas fazer com que toda a gente faça esse 

mesmo objeto. O que é que acontece? Acontece uma salgalhada, não é? Acontece aquilo que 

eu dizia aí. Não é possível… Uma salgalhada. Acontece um caos. 

E: Não eu estou te entendendo. 

Samuel: É uma expressão portuguesa. Salgalhada. Que é uma espécie de… confusão, do caos, 

que é gerado, porque… Daí eu perguntar, e acho mesmo, que, eventualmente, não é possível 

criatividade coletiva, no sentido em que… Quando se trabalha coletivamente num único 

objeto, aquilo que vai obrigar é à negociação, ou seja, tu não vais fazer o que tu queres nem 

eu vou fazer o que eu quero. Nós vamos negociar qualquer coisa aqui a meio. Portanto, vamos 

trabalhar na mediana. Não vai haver a radicalidade ou a genialidade não existe, porque nós 

vamos estar sempre a trabalhar nos entremeios, e eu acho que isso prejudica a qualidade dos 

trabalhos. Mas também não é possível, se calhar, de outra forma. Portanto, há, aqui, um 

problema que tem que ser pensado também a esse nível. Mas, agora, estou-me a despistar um 

bocadinho, mas, na essência, relativamente à exposição… Na essência, aquilo que eu acho é 

que essa exposição… Mesmo que, atenção, mesmo que, na exposição, e hás de reparar, todas 

as exposições têm um arquivo processual, ou seja, para além dos objetos que as escolas 

enviam, enviam, por exemplo, um Diário de Bordo, que tenta abrir uma janela para essa 

riqueza processual dos projetos. Acontece que, normalmente, isso fica num canto da 

exposição e, portanto, não ganha visibilidade imediata na relação com o espectador ou com o 

visitante ou com o transeunte, não é? E, ao mesmo, quando ganha, não tem, de facto, o 

impacto, digamos… Se nós vamos fazer uma exposição, é importante que a forma como se dá 

a ver valorize aquilo que está a ser visto, não é? Muitas das vezes, a forma como se dá a ver 

não valoriza aquilo que está a ser visto. 

E: Falando da exposição. Ela é realizada num espaço distinto do que é exposto no museu, de 

obras com valor, de um artista, mas, ao mesmo tempo, está dentro do museu. Essa relação 

desse espaço expositivo, dentro do museu… 

Samuel: Isso é uma coisa que, enfim, eu acho que todos os museus… Por exemplo, o MoMA, 

em Nova Iorque, tem salas com trabalhos de crianças. Claro que não estão misturadas ou lado 

a lado com as obras da coleção ou com as obras de, enfim, digamos assim, da programação 

principal. Mas os espaços dedicados, normalmente ao Serviço Educativo, têm sempre 

exposições… Estou-me a lembrar… No Guggenheim, existe salas que apresentam trabalhos e 

projetos desenvolvidos com comunidades, com escolas. O MoMA também… Sei lá. Se 
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viajarmos um pouco por todo o mundo, todos… É normal os museus se… Agora, também é 

certo que, normalmente, esses espaços são, efetivamente, espaços, salas que estão fora daquilo 

que são as galerias principais de Arte. Portanto, estamos a falar das margens, não é? Não sei 

se a pergunta vai nesse sentido, mas… Há uma coisa que é muito claro e, sobretudo, no meu 

trabalho, nas minhas oficinas, que é, apesar de se estar a fazer uma exposição, não se está a 

expor obras de arte, não é? E, portanto, é importante que, desde o início, tanto os professores 

como os próprios alunos, não se cria a expectativa que… Apesar de eles fazerem uma 

exposição no museu, que eles agora são artistas ou… não é? Não. Aquilo são exercícios, são 

processos criativos que estão, que fazem parte de um crescimento pedagógico etc. Portanto, 

está refém sempre dessa moldura. Em nenhum momento, se tenta, de algum modo, criar a 

expectativa de que aquilo que se faz são objetos artísticos. Não sendo objetos artísticos, isso 

não implica que não tenham a vocação para, ou seja, apesar de não serem entendidos 

enquanto… Mas isso é uma discussão mais alargada, não é? Aquilo que o louco faz, aquilo 

que… Isso leva-nos para esta ideia de que não existe Arte. Existem Artes. Aquilo que o 

artesão faz, o que a criança faz, o que o louco faz, o que… Não é? No fundo, tudo isto são 

Artes, não é? Existe a Arte Infantil, existe a Arte-terapia, existe a Arte… por aí fora, não é?, 

que conhece vários domínios. A verdade é que a Arte Contemporânea, muitas vezes até os 

próprios artistas ditos, que fazem parte de uma indústria, porque a Arte também é uma 

indústria, não é? Enfim… Mas eu acho que o campeonato do Serviço Educativo não é esse. 

Não interessa a Arte, não interessam os objetos que estão ali expostos. Interessam as pessoas 

que os fizeram. Portanto, o foco é na aprendizagem, o foco é no fazer crescer as crianças, no 

dar-lhes um contacto com a Arte Contemporânea, com as linguagens da Arte Contemporânea, 

e não o foco de valorizar ou… no sentido de colocarmos toda a nossa atenção no produto final. 

O produto final é importante apenas enquanto resultado de um processo de crescimento 

pessoal e criativo, não é? Não é porque criamos o foco na pessoa que vamos desleixar, até 

porque isto seria contraditório, não é? Temos que valorizar, mas essa valorização não pode ser 

confundida, de algum modo, criar uma redoma de legitimação artística daquilo que as 

crianças estão a fazer, não é? 

E: É que, como artista e, ao mesmo tempo, educador, para ti, essas questões, elas estão mais 

claras. Mas achas que… A gente está falando da tua opinião também. Porque você tem essa 

clareza, mas será que os professores, o projeto em si vai para essa percepção? 

Samuel: Admito que, enfim… Eu tenho isto claro na minha cabeça e, pelo menos, nos 

projetos em que me envolvi, tornei a fazer…, tentei tornar claro sempre. Admito que possa 

existir… Mas isso é óbvio, não é? Más interpretações por parte de professores ou da 
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expectativa de professores. Seria interessante até averiguares isso. Seria interessante, por 

exemplo, entrevistares professores que participaram ativamente no projeto ao longo destes 

últimos anos, até para aferir eventuais más interpretações que possam existir. Isso ser matéria 

também de relatório, objeto de reflexão tua. Mas, para mim, isto é muito claro, é muito claro. 

Uma coisa… Eu aceito e admito que não existe. Quer dizer, para mim, existem Artes, não é? 

No plural. Uma pluralidade. Eu acho que isto resolve este problema, não é? Existe a Arte 

Infantil. Agora, existe a Arte, de algum modo, da indústria, que, no fundo, é a Arte dos 

grandes circuitos museológicos. A Arte dos Museus, a Arte Contemporânea, digamos assim, 

que é financiada, que é não sei o quê…, que tem objetivos muito concretos de… Que são 

também ativos de especulação económica etc. etc. etc. Mas existe também… A Arte não está 

refém, apenas e só desses, digamos assim, usos ou entendimentos, não é? Por isso é que eu 

continuo a ser educador e a fazer estes projetos com crianças e com jovens, porque acredito 

que a Arte pode ser muito mais do que estar enredada apenas e só de uma única visão, não é? 

Acho que a Arte pode ser um lugar de consciência e de formação cívica, política, cultural. 

Pode ser uma ferramenta de transformação, não é? De capacitação das pessoas, não caindo na 

ingenuidade de achar que a Arte vai mudar o mundo ou de que a Arte vai resolver a guerra. 

Mas tenho a certeza absoluta que a única forma de escapar à barbárie é pela Cultura. Quando 

eu digo Arte, estou a falar, digamos, da Cultura no geral, não é? Portanto, a Arte é uma 

música, o teatro, o cinema, a fotografia… Dentro de todas as suas disciplinas e representações 

disciplinares. Mas, para mim, se eu acredito que a única forma de escapar à barbárie é através 

da Cultura, é aculturando as pessoas, que é a única forma de nos afastarmos da natura, é o que 

está ali, não é? A única forma de nos afastarmos do animal ou do primitivo ou da barbárie é a 

Cultura. Portanto, a acessibilidade à Cultura, a vários níveis. Não só ir ver as exposições de 

artistas, mas também artistas que desenvolvem ambientes de aprendizagem, que introduzem a 

Arte nos processos de conhecimento etc. Eu incluo-me aí. Daí também ter a vocação ou tentar 

procurar… O facto de eu dar aulas, não é? O facto de ter uma prática pedagógica, num ensino 

formal, aqui na Faculdade de Belas Artes, mas também procurar pôr em prática estas ideias de 

uma forma, às vezes, mais independente, em enquadramentos não formais ou não 

institucionais ou… 

E: Já abarcaste bastantes questões. Enquanto exposição, a própria forma com que os trabalhos 

são expostos, do Projeto Anual, dialoga também com essa linguagem contemporânea, em 

suportes diferentes. Outra questão é que a exposição é realizada quando se encerram as aulas.  

Samuel: Pronto. Isso é mais outro problema, não é? Para mim, várias coisas que o projeto 

deve pensar a exposição final é aquela que, a mim, mais me trouxe problemas. Aliás, eu tentei, 
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no ano em que eu estive a coordenar, tentei pensar formas diferentes… Não fazer exposição; 

fazer uma exposição só de processos; fazer uma exposição em vários tempos; não encarar a 

exposição como um fim, mas como um meio… Mas isso foi muito difícil, e não consegui 

escapar à estrutura. Não escondo a minha frustração. Fico contente por ter feito o texto e ter 

podido fixar algumas ideias a esse respeito. Na verdade, a exposição terá sempre este 

problema, que é funcionar como um escopo, um fim. Portanto, isso fazia com que, muitas das 

vezes, não importavam os processos. Os professores iam adiando aquilo e, depois, antes da 

exposição, faziam qualquer coisa a correr para a exposição. E pronto e participavam como se 

o projeto fosse a exposição final. Portanto, a presença, a supervalorização da exposição 

inviabiliza que o que está para trás seja, muitas vezes, apenas um caminho para lá chegar. Eu 

acho que nós deveríamos, cada vez mais, olhar para o meio, para o processo, para aquilo que 

está a acontecer nas escolas, a forma como as escolas estão a pensar o tema, a forma como 

elas estão a desdobrar e a criar relações interdisciplinares. Como é que o professor de 

Português está a trabalhar com o professor de Educação Visual, a pensar o tema? Como é que 

eles produzem coisas e mostram isto à própria comunidade escolar? Exposições nas próprias 

escolas, não é? Isso é que, para mim, é que seria a grande riqueza desde projeto. Aquilo que 

eu senti... e desloquei-me a escolas, conheci o projeto nas escolas etc. e, sempre que me 

deslocava às escolas e via aquilo que acontecia nas escolas, achava aquilo riquíssimo. Mas 

depois, quando chegava exposições a Serralves, ficava sempre muito frustrado, por várias 

razões. Primeiro, porque o resultado final era sempre assim umas colagens, seguindo essa 

estética da reciclagem, que eu acho que foi uma coisa que foi introduzida em Portugal nos 

anos noventa e que foi esta ideia das políticas da reutilização e reciclagem e que tinha a ver 

exatamente com esta ideia de pegada ecológica e não sei que mais. Mas, de repente, isto foi 

tomado pelas escolas, ou sobretudo os decisores políticos, um aproveitamento político dessa 

questão, no sentido em dizer “Ah, não há dinheiro. E, portanto, não há dinheiro, vamos ser 

criativos. Vamos reciclar”. Portanto, numa perspectiva absolutamente economicista, põe-se as 

crianças a trabalhar com o lixo, não é?, segundo esse paradigma da reciclagem. O problema 

disso é que, para se trabalhar com o lixo, é preciso ter muita maturidade, porque há lixo bom e 

há lixo mau. Aquilo que eu vou assistindo é que essa clareza e essa capacidade de selecionar 

lixo para trazer, de algum modo, uma consciência estética e uma… Não sei como explicar isto, 

mas, no fundo, o que eu quero dizer é, as crianças… Os professores, não sei se a culpa é dos 

professores, mas põe as crianças a trabalhar com o lixo e, depois, eles colam o lixo um com o 

outro e, no final, aquilo nunca deixa de ser lixo. Quando existe, na Arte Contemporânea, 

obviamente, artistas que trabalharam com objetos apropriados, desde Marcel Duchamp, com 
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os ready-mades, as assemblagens… Estou-me a lembrar do Rauschenberg. Estou-me a 

lembrar de muitos artistas da Arte Póvera ou Arte Povera. Mas, se nós formos ver, há uma 

atenção e uma afinação na escolha dos materiais. São ossinhos com pedrinhas, são cartões que 

são escolhidos muito especificamente por não sei quê… Portanto, há um cuidado muito 

grande. Não é pegar indiscriminadamente em lixo ou em cápsulas de cafés, que foi assim, é 

assim a última novidade, que eu já não aguento… Cápsulas de cafés, rolhinhas de garrafas, 

que era para fazer cadeiras de rodas para deficientes e depois tudo tem rolhinhas de garrafas e 

não sei que mais. Depois aquilo tudo, com a receita ou esta perspectiva da reciclagem, no 

final, esses trabalhos, muitas vezes, até o material até já está separado. Eles vão buscar 

plásticos… papel ao papelão, plástico e vidro ao vidrão e colam aquilo tudo e, no final, vai 

tudo para o mesmo sítio. Portanto, ainda fazem pior do que a que estava lá antes, do ponto de 

vista da pegada ecológica. Portanto, muito pouco se ensina e muito pouco se… Eu acho que aí 

um professor de artes visuais tem que ter uma responsabilidade e acho que também a 

qualidade. Para mim, sempre foi uma velha máxima. Já me dizia a Elvira Leite que o mais 

importante de tudo é o material. O material que tu dás, o material que é a base de uma oficina. 

Quanto mais interessante, quanto mais criativo for a seleção do material, mais qualidade o 

trabalho irá ter. É a única, é das únicas poucas interferências que tu deves, que o educador ou 

orientador deve ter, é na escolha dos materiais que oferece para se trabalhar. Entregar a uma 

criança um material, Mandar fazer um desenho, se calhar, no mesmo formato, na mesma folha, 

da mesma maneira que ele faz em casa ou na escola, ele nunca vai…, não é? Se chegar ao 

museu, e nós damos-lhe uma folha absolutamente fora de escala daquilo que ele está 

habituado, damos-lhes um carvão vegetal em vez de um lápis de grafite absolutamente 

normal… Só a experiência do material, na relação com o formato, já está a criar uma relação 

diferente ao nível de expressão. Portanto, veja a importância do material. Eu acho que, neste 

projeto, deveria se investir mais na formação dos professores, por exemplo. A formação dos 

professores não acontece, como é óbvio, num curso, num workshop, não é? É com o tempo, 

as mudanças das mentalidades, pôr os professores a vir mais vezes ao museu, a ver mais Arte, 

a ver… Porque isso também… Há uma educação, há uma literacia visual, há uma 

sensibilidade para as coisas que se vai construindo do professor, enquanto pessoa. Enquanto 

pessoa, que não é preciso na visita de estudo ir ver a Arte, mas na sua família, ao fim de 

semana, vai aos museus. Participa da vida cultural da cidade ou da sua comunidade. Eu 

duvido muito, e contra mim falo, contra os meus pares falo, que, com esta sobrecarga de 

tarefas e burocracias e avaliações etc. dos professores nas escolas, que eles tenham tempo, que 

tenham disponibilidade mental para terem uma vida cultural, para viajarem, para virem aos 
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museus, cada vez mais caros, também. Isto é o problema maior, não é? Maior. E o museu, no 

seu Serviço Educativo, no âmbito de um projeto, não vai resolver esse problema, não é?, ao 

criar uma formação para professores, porque este projeto tem inscrito na sua estrutura, 

formação de professores. Mas essa formação de professores não é suficiente para aquilo que é 

um trabalho maior, que não é, se calhar, só responsabilidade do Serviço Educativo, não é só 

responsabilidade do próprio museu. É uma responsabilidade da própria escola também. 

Formar os professores. O que é que as escolas têm feito ao nível da formação dos professores? 

Fazer com que os professores possam ter uma aprendizagem ao longo da vida… O que é que 

a escola tem feito ao nível de aproximar os professores do campo da cultura, da poesia, do 

cinema ... 

E: Não, até porque tem professores que participam da exposição final sem ter participado em 

nenhuma oficina, nem os alunos. 

Samuel: Exatamente. Estão fechados na sua escola. Este projeto pretende também outra coisa, 

que era pôr a escola a trabalhar dentro do museu, levar o museu e as preocupações do museu 

para a escola. Mas, também, pôr as escolas em diálogo, que é outra coisa que falta nesse 

projeto. É que uma escola possa dialogar com outra, exista verdadeiramente um triângulo 

entre o museu… O museu a fazer ponte entre escolas, não é? Isso também é uma coisa que 

poderia ser pensada. Não estou a dizer que estas mudanças devem ser feitas todas ao mesmo 

tempo, mas pequeninas coisas, pequeninos projetos-piloto… Este é um projeto de massas. 

Mas um projeto de massas não pode deixar abdicar de ter dentro de si pequeninos projetos-

piloto. “Este ano vamos fazer um projeto-piloto com uma escola em particular, com um 

professor muito particular, ou com dois professores de duas escolas. Vamos, dentro do mesmo 

projeto, criar a possibilidade de esses professores trabalharem em diálogo. De repente, ambas 

as turmas se encontram para discutir um projeto em conjunto, mediado pelo museu e que, 

depois, será apresentado no museu, paralelamente ao projeto maior em que envolve o sistema 

tradicional de relação com todas as outras escolas”. Tudo isso deve ser feito. Tenho dúvidas 

que, neste momento, o Projeto Anual com Escolas tenha esse sentido de laboratório, de 

experimentação, que permite a qualquer projeto evoluir, porque se não, corremos sérios riscos 

de estagnar o grande bicho… Este projeto é um dinossauro, mas é um dinossauro que está 

imóvel e, como qualquer coisa imóvel, vai-se petrificando e, depois, depois, morre. 

E: Uma coisa que tem, aqui falando, é que não tem, não existe um retorno, porque o que dá 

visibilidade e que é ressaltado desde o início é a exposição. Mas, depois, quando a exposição 

é inaugurada, não se tem retorno, também das escolas, porque os alunos entram em férias.  
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Samuel: Sim. Alguns deles conseguem vir depois, com os pais, e outros até vêm. Não, não se 

sabe qual o impacto, qual é a opinião deles. Normalmente, vão nos chegando umas ideias. Os 

professores, normalmente, gostam muito, sempre, e é uma coisa curiosa. Uma coisa muito 

curiosa é os professores, normalmente, realçam, na exposição, não é tanto os objetos que 

estão expostos, mas os sistemas de expositivos. Os plints que são desenhados, a forma como 

aquilo está organizado e não sei que, ou seja, normalmente, eles ficam encantados e, a esse 

nível, percebem como é que também se pode expor, não é? No fundo, há uma educação para 

formas de expor. Há professores que saem de lá a dizer assim: “– Ah, já tive uma ideia para 

fazer uma exposição na minha escola. Não sabia que com essa… com um bocado de cartão, 

não sei que, podia fazer um plint. Estes polígonos estão muito bem, estão muito bem. Essa 

forma de expor os livros, suspenso, deu-me uma ideia”. Portanto, quanto mais não seja, a 

exposição tem isso de bom. Mas isso também é mérito… É importante, e eu acho, aqui, que, 

tal como alguns colegas que devias entrevistar, eu também acho que deves entrevistar uma 

pessoa muito particular, que é a Providência, a Catarina Providência, da Sete Pés, da 

Cariátides. A Cariátides é quem faz a produção destas exposições ao longo destes anos todos. 

São eles que desenham as exposições. Catarina Providência. 

[...] 

Samuel: Se existir alguma proporção, posso ser muito crítico, mas é, atenção, não é uma 

crítica do “deita abaixo”. É uma crítica… Eu, ao mesmo tempo que sou crítico, sou o primeiro 

e, talvez, o mais fervoroso a querer que o projeto continue e a reconhecer a importância desse 

projeto. Não só a sua importância no passado, a sua importância histórica, mas a sua 

importância para o futuro. Cada vez é mais essencial, é urgente envolver as escolas. É urgente 

fazer a escolas saírem de si. É urgente o próprio museu sair de si. É urgente a relação entre 

instituições, a relação entre escolas, a relação entre professores e artistas, entre a Arte e a 

Educação. Isso deve acontecer com coisas concretas, com projetos concretos, com projetos 

nem que sejam simples, porque o maior perigo do futuro é nós voltarmos às nossas capelas, é 

nós fecharmos as escolas sobre si próprias, os museus dialogarem consigo próprios… Esse 

fechamento, coisa que, no passado, eventualmente, foi assim, houve uma grande esperança no 

futuro, e que, agora, por todas as crises e mais algumas, parece que há um retorno, há uma 

nostalgia a esse passado. Não me parece que seja uma nostalgia. Parece-me que seja muito 

mais uma obrigação. Sempre que há escassez de dinheiro, a primeira coisa que acontece é 

cortar. É fazer “Ah, não há…” Menos visitas de estudo, mais dificuldades de os professores 

sair. Há escassez de dinheiro? Menos dinheiro para projetos que ponham o museu em relação 

com as comunidades etc. Portanto, isso leva a fechamentos, e os fechamentos levam a 
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autofagia. Devemos estar alerta, e eu serei sempre o primeiro a ser crítico, mas para que se 

cresça no sentido oposto. Que se cresça para fora, para a relação. Está bem? 
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E: Como surgiu essa ideia do projeto, de levar o trabalho dos alunos para dentro do museu? 

Eu sei que a professora também tem bastante experiência, com a sala de aula… Eu não me 

recordo onde, mas… da professora contando de experiências de sala de aula, das dificuldades 

e que entendia as aflições dos professores. 

Elvira: Por onde hei de começar? É assim… Na escola, a expressão artística não é 

considerada com valor idêntico à aprendizagem da leitura, da escrita, da Matemática, das 

Ciências… e os professores de Educação Visual ou Ensino Artístico tinham, e ainda têm, 

dificuldade em se afirmarem. Têm dificuldades em trabalhar de modo a terem prazer no que 

fazem. Têm programas a cumprir e extensos! Há alunos desmotivados e, dizem, logo à partida, 

que não têm jeito para desenho, para que terem de ter essas disciplinas! E sabe uma coisa? 

Relativamente, a exposições de trabalhos artísticos feitos na escola, ou fora da escola, eu era 

contra… nunca participava em júris de selecção de trabalhos artísticos das crianças! Muitos 

trabalhos tinham intervenção de professores, e outros eram cópias. Enfim, quantas vezes, os 

próprios miúdos não sabiam como se fazia a escolha, por que é que uns eram escolhidos e 

outros não…  

Mas eu sei que, se lhes fizermos propostas temáticas e lhes dermos materiais diversificados ou 

pouco habituais, as crianças e os adolescentes vão corresponder usando a linguagem artística.  

Pois é, mas a vida mudou, a sociedade mudou, e eu também fui mudando a minha forma de 

acção. Mas é muito curioso que as perguntas que os pequenitos fazem e, mesmo os mais 

avançados na idade fazem, já não têm a ver com as perguntas que os meus alunos dantes 

faziam!  

Dentro da escola pública, como professora, apanhava uma heterogeneidade de alunos. Depois 

do vinte e cinco de abril de 74, foi extraordinária a minha experiência de trabalho escolar, em 

escolas públicas, e também extraescolar. Eu estou a falar nisto e parece que estou a reviver 

tudo aquilo e dá-me muita satisfação... Gosto muito do que fiz! Dizer isto é pretensioso! 
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Parece que tudo foi prazer! Passei maus bocados. A Educação Artística não tinha o mesmo 

valor quanto as outras disciplinas!  

Então, os museus democratizaram-se e, então, pode começar na formação básica o encontro 

com a arte. Criar possibilidades de organizar encontros com os museus, criar possibilidades de 

levar as crianças, adolescentes e jovens aos museus é uma atitude educativa. É curioso que os 

mais pequeninos estão lindamente nas exposições de Arte Contemporânea, como estarão na 

Música Contemporânea, porque eles também guincham (entre aspas), eles também fazem os 

seus sons esquisitos, ouvem o barulho dos carros nas ruas, eles fazem música com latas, 

batem com a colher na mesa ritmadamente… Se os deixarem, remexem em materiais que têm 

a mão e gostam de matérias plásticas, de mexer em barro, de rasgar papéis. E isso desenvolve 

sensações e a imaginação. Em cada idade, há experiências, vivências e interesses diferentes 

que podem reflectir-se em projectos artísticos! Eu, como digo, alterei o modo de agir no 

campo educativo! Tenho alterado, com o tempo, a minha maneira de ver estas coisas. Quando 

me falavam em participar em júris para escolher os melhores desenhos ou outros trabalhos de 

crianças, eu dizia: “– Não. Comigo, não”. Mas, entretanto, comecei a pensar em diferentes 

tipos de exposições! ... “Entramos na era da comunicação visual. Quem não aparece num ecrã 

não existe! Toda a gente ou quase toda a gente sabe de electrónica. A imagem é a 

comunicação… Quer dizer, tu estás fechada se não te dás a conhecer visualmente…” Eu estou 

a falar para mim própria: “– Eu, fechada no meu canto ‘Exposições, não?’, não vais a lado 

nenhum! Muitas vezes, os artistas que nunca foram aceites na sua época, mais tarde, foram 

consagrados… O Thomas Hirschhorn, acho que é assim que se chama, é um exemplo disto. É 

um artista que eu adoro, mas ele enche de aparentes desperdícios. Pode preencher uma sala de 

“quase” lixo, de coisas que não lembra a ninguém. Quer dizer… uma vez apresentou a 

representação da escola, numa sala enorme de Serralves... Eram braços e mãos a surgir do 

chão, eram as mesas e cadeiras de uma hipotética escola, eram cartazes com textos incríveis, 

políticos, textos que faziam pensar, eram coisas muito agressivas, espalhadas pelo espaço e eu 

digo: “– Ei pá, é a primeira vez que eu vejo a escola representada”, porque ninguém quer uma 

coisa assim, quer dizer… Tudo aquilo que ele colocava no espaço ele não estava a representar 

a escola em si. Eu fiz essa leitura que me pareceu muito evidente. E era o sentido da escola 

que fazia apelo à reflexão. 

Dizia um visitante: “– Isto é muito agressivo!” Aquilo era uma sala desorganizada, uma sala 

estranha com aqueles braços e mãos a saírem do chão. Pareciam que queriam agarrar tudo ou 

libertar ou pedir ajuda, compreensão!!! … Aquela exposição marcou-me muito. O estar atenta 

à vida faz-me ir alterando, não os princípios básicos, mas alterando as minhas posturas e 
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modos de agir. Isso não há dúvida nenhuma, porque, depois, parece que eu sinto as crianças, 

eu sinto os jovens, compreendo-os... Comecei a ser mais conhecida nas Pedagogias. E, depois, 

pediam-me para eu ir às escolas ver as exposições do final do ano. Alguns até tinham sido 

meus educandos. Eu não sou pessoa que diga “Isto está mal”. Não há mal nem errado nem 

certo… Não se trata disso. Trata-se de conversar porque é que foi assim, quem interveio e, aí, 

surgem coisas novas, até para mim, misturando-me com os professores jovens. Fico também 

mais rejuvenescida nas ideias. Então, via aquelas exposições, mas é a tónica, era sempre os 

trabalhos melhores. Sempre. Eu direi quase até hoje. Eu não direi até hoje, hoje, mas posso 

dizer até aos cinco últimos anos. Eu terminei com várias coisas na minha vida… Tenho 

oitenta e um anos, sou muito velha e, agora, quero fazer outras coisas. Mas eu só acho graça 

porque, ainda hoje, vejo coisas que se repetiram no tempo. Mas, pronto, eram sempre 

realmente os melhores trabalhos, que nem sempre eram os melhores na minha perspetiva, é 

claro, porque são pouco expressivos, por exemplo, os desenhos de observação – o retrato. 

Fazem muito o retrato, e os retratos que estão expostos são os retratos mais parecidos com a 

pessoa que é retratada e tudo se faz observando  fotografias, depois são os melhores alunos… 

Eu penso numa coisa que eu aprendi com o Viktor Lowenfeld. No livro “Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora”, escreve: há dois tipos de pessoas, ou seja, dois tipos de sensibilidades. 

Há as pessoas de tipo áptico, inteligência áptica (expressionista), e outras de inteligência 

visual (capazes de fazer sínteses formais). Os que têm inteligência visual são capazes de 

desenhar a perspetiva com facilidade. Os de inteligência áptica são os de tipo expressionista. 

São aqueles que é tão importante a matéria como a forma. Quer dizer que a perspetiva 

correctamente representada, correctamente representada, tecnicamente representada não lhes 

interessa ou não a compreendem. Estive atenta aos meus alunos e verifiquei isto tudo. Alunos 

muito bons nas outras disciplinas e que até me diziam: “– Pode dar-me negativa, não faz mal, 

porque eu tenho boas notas nas outras disciplinas”. Ou me diziam: “– Eu só tenho pena de não 

poder eliminar esta disciplina do currículo”. Os alunos achavam que, a partir do nono ano, 

deviam escolher as disciplinas que quisessem. Hoje, já há países em que isto é possível.  

Elvira: Bom, retomemos à questão das exposições. Então, eu passei a ter outro ponto de vista 

e, mesmo na minha escola, cheguei a fazer exposições, na sala de aula e fora da sala de aula, 

ainda no meu tempo de professora... Eram exposições para os alunos observarem e para eles 

próprios se confrontarem uns com os outros. Há, sempre, um aluno na sala em que desenha 

com muito rigor e expressão, e outros desenham mais livremente, ou seja, de forma muito 

expressiva. Mas, se não forem compreendidos, ficam traumatizados, porque não conseguem 

fazer “perfeitinho” e querem. Porque, nessas idades, todos gostam de fazer o mais parecido 
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com o real, não é? Portanto, aquele aluno é o máximo, e nós não temos jeito! Diziam-me. Mas, 

depois, perguntava-lhes: “– Mas tu gostas do teu trabalho ou não?” E, se ele dissesse “Não, 

odeio o meu trabalho”, então ele não ia ser mostrado! 

Elvira: Esta polémica tem graça. Na escola, expor é uma coisa. Se a exposição for fora da 

escola, no museu, por exemplo, já é outra coisa, não é?  Nas minhas aulas, naquela época, 

anos 80 do século XX, todos os textos das exposições escolares eram escritos a mão, mas 

tinham que ser cuidados. Era uma escrita como se fosse desenho; era um desenho que tinha 

que ser lido e compreendido. A dimensão da letra era bem visível. Cada um, dentro do seu 

trabalho escrevia o que entendia e escrevia com uma letra que fosse legível, por vezes, letra 

desenhada. Estudávamos o texto e escrevíamos textos maravilhosos. A letra tem que ser 

cuidada, porque é para ser lida por outras pessoas, e essas pessoas têm que compreender 

aquilo que nós queremos dizer. Faz parte da exposição. A exposição é uma coisa especial. 

Tem que ser comunicativa. A montagem de uma exposição fazia parte da matéria das aulas. 

Eu conversava com os professores também sobre isto, num tempo em que Serralves 

disponibilizava uma tarde por semana, às quartas-feiras, para receber professores que 

quisessem conversar comigo sobre o Projecto com Escolas. Conversar sobre as dificuldades 

do projecto, sobre questões surgidas durante o desenvolvimento dos trabalhos, integração de 

todos os alunos da turma, derivados e desvios possíveis etc. 

Entretanto, acabaram estas sessões, por dificuldades de horários. 

Solicitava-se, sempre, que todos os trabalhos e processos teriam de ser expostos nas próprias 

escolas e, depois, de cada turma, dois exemplares seriam enviados para a exposição em 

Serralves. 

Serralves informava ainda: cada turma entrega dois trabalhos representativos da respectiva 

turma. Nos dois trabalhos a enviar, participavam todos os alunos ou então dividiam-se em 

grupos e, em cada um, se fazia o projecto para a forma final. Então, desses trabalhos, 

escolhiam dois para enviar à exposição. Não se dispensava a apresentação do processo de 

trabalho na sala de aula: vídeo, dossier, caixa etc.  

Foi-se interiorizando e aceitando bem a ideia da seleção, dado que, em Serralves, não havia 

espaço para todos os trabalhos. E aconteceu que as escolas criaram formas de trabalhar de 

modo a contentar os alunos, através de distribuição de papeis a desempenhar na recolha de 

dados e concretização do projecto e dividir a turma em dois grupos para que, em cada um, 

apresentasse um trabalho. Enfim, se todas as escolas faziam isto, não me parece. E alguns 

dossiês eram muito fracos, mas outros não. Foi curioso que uma certa contestação inicial 

desapareceu. Tínhamos um livro para que professores, alunos e visitantes escrevessem uma 
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avaliação. Era curioso verificar que alunos e professores escreviam sobre o que consideravam 

os melhores trabalhos e, a maior parte das vezes, não referiam os próprios. É no conjunto que 

a avaliação se vai fazendo. Eu posso dizer-lhe que isto… nunca tive oportunidade de reunir 

todos os professores participantes para conversarmos sobre os resultados do projecto. O que 

eu queria que se fizesse era, no final do projecto, fazer um debate com os professores inscritos, 

sobre qualidade, processo, falhas sentidas, propostas de acção melhorada etc. Uma exposição 

assim não é uma feira de vaidades. Não me pareceu. 

Catarina: Houve uma participação directa dos alunos na montagem de uma das exposições. 

Fizeram directamente desenhos na parede. 

Elvira: Sim. E resultou bem. Intervenções deste género seriam interessantes. Ainda há muito 

por explorar. 

Numa oficina para adolescentes, logo no início, dividiram-se em grupos e disseram: “–Como 

é que se vai fazer? Vão dividir-se em dois grupos para lançar ideias, debatê-las e, depois, 

fazerem uma síntese. No final, ambos os grupos apresentam as suas ideias e a partir daí, mãos 

ao trabalho com acompanhamento de arte-educadores.” Isto também fez parte da formação 

fora da escola. 

Há uma equipe de arte-educadores que intervêm com saber e entusiasmo. Creio que as escolas 

devem ter o cuidado de preparar os seus alunos para ver exposições também noutros locais, 

não é? É interessante que o tema “Montagem de exposições” seja uma matéria para reflexão e 

experimentação. Tem a ver com a melhor leitura das obras e com uma estética própria. Cada 

acção educativa, eu acho que é para pôr as pessoas a pensar. 

E: E há uma coisa que eu fiquei curiosa, é… Como foi essa recepção também pelo museu? 

Elvira: Serralves não queria exposições de escolas nas salas do museu. Por princípio, não 

queria e compreende-se. 

Mas resistiram até um dia. Talvez tenham gostado da montagem de uma exposição feita no 

Parque e, então, resolveram arriscar. Sabendo que a exposição no museu teria de ter impacto e 

ser bem desenhada. A Sofia também insistiu. Então formou-se um grupo de trabalho passando 

a incluir a Catarina Providência. 

A primeira exposição correu muito bem e então a confiança foi total. As exposições têm tido 

muito sucesso também porque dão a conhecer ao público em geral um projecto educativo 

apelativo proposto pelo Serviço Educativo de Serralves e leva mais público e outro tipo de 

público ao museu. Os temas dos projectos, aparentemente, nada tinham a ver com obras dos 

artistas contemporâneos, mas com temas da vida, temas contemporâneos, temas que estão 

implicados em trabalhos de artistas. 
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Elvira: Eu, apenas como professora/consultora, alertava as coordenadoras para a linguagem 

escolar dos trabalhos a receber! Não eram obras de arte, não eram obras cuidadas, os materiais 

poderiam ser pobres, a técnica não era muito apurada, eram trabalhos de crianças de várias 

idades, de escolas públicas e algumas privadas cujos educadores e professores tinham o hábito 

de orientar de uma certa forma, nem sempre a mais adequada. Nisto há uma cultura de escola 

que se reflecte nos trabalhos. Nada tem a ver com Arte do museu, com a arte adulta, de 

profissionais de Arte! No início, os trabalhos pareciam-lhes de má qualidade estética e 

material. Eram estranhos, feios, mal elaborados, esquisitos! Eu estava lá para dizer: “– Calma, 

que isto faz parte da cultura de escola, é para ser tudo exposto… e é bom que o seja. Os 

professores não estão habituados a este tipo de deferência e apreciam e vão aprendendo uns 

com os outros. Cada ano será melhor.” 

Sair do anonimato, sair da rotina da escola, arriscar e ser valorizado o trabalho cria 

entusiasmos nas aprendizagens… Ao verem o espaço expositivo bem desenhado, verem a 

presença de todos os trabalhos sem excepção, aprendem. Recordo uma professora dizer-me: 

“– Realmente, devia ter-me dedicado mais a isto! Os meus alunos são de origem muito pobre 

e vão encontrar trabalhos e projectos bem melhores”. Conversamos e, afinal, a qualidade nada 

tinha a ver com ser pobre ou rico. Aprendem uns com os outros outras coisas. A exposição 

mostra uma pequena parte da realidade do que é a escola e faz valorizar a educação artística, 

tão necessária na educação geral. Sempre aceitando a expressão das idades, ano a ano, os 

projectos do Projecto com Escolas mostravam cada vez mais qualidade. 

E: Sim, sim. 

Elvira: Eu lamentava que museu e parque não formassem um só corpo. Há artistas 

contemporâneos que trabalham com questões ambientais, Muitas das temáticas em jogo 

cruzavam-se. O primeiro projeto, não sei se tens aí o livro editado, foi trabalhado com o 

Samuel… Tu estiveste nesse projecto, Catarina? 

Catarina: O Projecto “Viagens 1”,  não. 

Elvira: Não? Mas trabalhaste no “Viagens II”. 

Catarina: Pois… Sim. 

[...] 

Elvira: Convidavam-se pessoas especializadas em determinados domínios do saber, sempre 

com ligação às temáticas do tema do projecto. Depois até pode ler isto com cuidado. O 

projecto culminava com a tal exposição. 

O projecto terminava com uma exposição que foi também ao ar livre. Dentro e fora da sala. 

Dentro de uma sala que, outrora, fora um lagar com dois tanques para pisar as uvas…  
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E: Eu não sei. 

Elvira: Depois tem um… Porque aquilo, aquelas salas, têm todas a ver com a parte rural. 

Portanto, eram muito bonitas as exposições lá, porque o granito conjugava bem com os 

materiais dos trabalhos. Ficavam umas exposições muito diferentes das que se fazem no 

museu, não é? No museu, com as paredes brancas, aquela coisa… Enfim, nós adaptávamos as 

exposições a esse espaço, com essa característica rural.  

[...] 

Elvira: Exposições agora no museu têm que ser tão boas como as exposições de Arte adulta. 

Tínhamos os nossos conceitos de estética e tal… As exposições tinham a ver com o espaço. 

Ao passarem para o museu, as exposições tinham que ter – quase que nos exigiram isso – tais 

características que os trabalhos ao lado uns dos outros tivessem unidade. Quando se pensa um 

projecto, já se sabe, em linhas gerais, como vai ser a exposição final. Eu estava mais ligada 

àquilo que se ia pedir para ser exposto, porque há um tema, e não é cada um faz o que quer! 

No início, isso era assim, mas aparecia-nos cada coisa! Vinham peças do tamanho desta sala, 

vinha outras muito pequeninas! Não havia critério, e era incrível montar uma exposição sem 

se saber antes o que vem por aí! Tivemos que estudar critérios. “Não se escolhem trabalhos. 

Todos serão expostos.” Este era um princípio e, depois, começamos a dar diretrizes, sem 

interferir na imaginação de cada grupo… porque esta ideia de dar total liberdade para cada um 

criar é uma ideia que, às vezes, se confunde com “Fazem tudo o que vier à cabeça, sem regras 

básicas, com o deixa correr…”. Estamos a falar de trabalho escolar. Pode criar-se a partir de 

uma proposta. Tem estes dados, estes e aqueles, e agora tu vais fazer uma criação. Nós 

dávamos o quê? O tema para ser trabalhado, se possível em trabalho de projecto. Era um 

elemento ao qual os objetos que criassem e os textos que escrevessem teriam de ter coerência. 

Tinham que ter em conta uma base, um suporte ou uma dimensão máxima, ou um elemento, 

um material como ponto de partida; um elemento ao qual todos os trabalhos tinham que se 

sujeitar. Isso faz parte de ser criativo, não é?  

São muitos trabalhos enviados, têm que caber todos na sala expositiva e têm que ser bem 

colocados. São muitos, e nós nunca podemos antever quantos trabalhos é que vêm, porque há 

escolas que depois faltam, há escolas que à última hora se inscrevem… Éramos permeáveis, 

porque tínhamos um caminho a percorrer. Primeiro, queríamos que os professores se 

entusiasmassem, não é?  

E: Mas essa ideia de criar diretrizes foi uma preocupação com a questão de como ia ser 

exposto ou o projeto cresceu tanto que foi uma forma de… 
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Elvira: Pensando bem, foi uma forma de poder dar mais unidade à exposição, integrar todos e 

poder antever como expor. 

E: É. De integrar mais gente, mas, ao mesmo tempo, de poder limitar, tentar quantificar a 

dimensão do trabalho… 

Elvira: Isso sim. A variedade era tão grande, quer na dimensão, quer na qualidade e 

características dos materiais!  

Catarina: Sim, mas tem a ver com a questão da exposição final, porque, no fundo, uma vez 

que as pessoas participam, porque vai haver uma exposição. Muitas delas. Há esse entusiasmo 

com a exposição que leva a desenvolver o projeto. Para a exposição, é preciso arranjar 

maneira de normalizar para que, depois, ela toda tenha um elo [...] Caso contrário, a anarquia 

das expressões e das formas tornava muito difícil conseguir dar uma coesão àquele conjunto.  

E: E foi assim que a Catarina entrou no projeto? Como é que foi o teu…? 

Catarina: Eu entrei para ajudar a montar. 

Elvira: Ajudar entre aspas. Olha… Não é bem apenas ajudar. Talvez, no início da sua 

participação. Mas imagina que eu tinha uma ideia já desde o início. Sabia, mais ou menos, o 

tema, o elemento que todos iam ter, para o transformar, e, depois, queríamos saber como é 

que ia ser a exposição no final, se os trabalhos iam ser pendurados nas paredes, se iam ser 

pendurados no meio do espaço, se vão ser pousados, onde? Quais os suportes, pensar numa 

coisa que fosse fora do habitual. 

Um ano, a sala ficou com as paredes brancas, mas, depois, nunca mais foi assim. Depois, 

escolhiam-se outras cores que tinham a ver com os temas. Eu não consigo fazer um projeto 

destes que não esteja delineado do princípio ao fim, podendo ter todas as rupturas possíveis, 

novos pontos de introdução de outras ideias alternativas, não é? E a Catarina, digamos, é a 

pessoa presente, para dar referências oportunas e, na montagem final, tratar da exposição, 

sugerindo alternativas de momento! A Catarina tinha um papel bem relevante. A Catarina 

sabe pôr em prática o projecto das exposições, porque, na montagem, ela sabe fazer tudo. Do 

princípio ao fim, eu tinha uma ideia, mas expunha-a a Catarina. É por isso que eu só queria 

trabalhar com a Catarina.  Olha, por exemplo, imagina que eu queria um espaço assim com 

uma fila de caixas no meio da sala. Assim estava no tal meu esboço, e ela diz-me: “– Ó, 

Elvira, pode ser, mas se interromper em alguns pontos, fica mais acessível aos visitantes!”. 

Dentro da fila, ela faz os intervalos que eu não tinha pensado. Percebe? Ela também antevê 

resultados. E, depois, sabe tudo de materiais, tudo… E, como ela monta, faz parte de um 

grupo que monta exposições, também é criadora, ela diz: “– Não, pode ser assim”. Ou, então, 

diz: “–Não há material para fazer isso. Portanto, mais vale…” Depois, discutimos que é a fase 
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que eu gosto. Converso com ela, ela conversa comigo, damo-nos muito bem. E, portanto, as 

ideias dela vão melhorar as minhas ideias.  

[...] 

Elvira: “Catarinas não há muitas.” É uma pessoa que não se impõe, é uma pessoa colaborante, 

uma pessoa que faz de tudo. Eu digo que, sei lá, sem ela, as coisas não ficavam a gosto.   

E: Mas trabalhavas já montando exposições lá em Serralves? 

Catarina: Não. Antes, foi onde eu conheci a Elvira, trabalhava num centro de investigação, 

que agora já não existe, que se chamava Centro Regional de Artes Tradicionais, o CRAT, que 

funcionava na Ribeira, que era uma entidade que se dedicava ao estudo e à promoção do 

artesanato, das artes e ofícios tradicionais e contemporâneos. Eu trabalhei lá quinze anos e 

conheci lá a Elvira, porque a Elvira dava lá oficinas para os miúdos, na altura. Conhecemo-

nos aí. Depois, colaboramos em muitas coisas diferentes, cimentando esta amizade. 

Elvira: Sim, é uma amizade que tem a ver com complementaridade. É difícil ser uma pessoa 

a fazer tudo. Eu acho que tem que haver uma equipe, tem que haver um grupo, com quem 

conversar. Hoje, não faz sentido de outro modo. Devo sublinhar que falo sempre em nome 

pessoal, eu isto, eu aquilo… mas eu integrava uma equipa. Duas coordenadoras do Serviço 

Educativo, uma do museu, outra do parque, e eu era consultora. Mas, quanto ao projecto com 

escolas, confesso que me sinto muito implicada. Eu conheço bem as escolas, fui artista 

plástica e professora reconhecida, e este projecto era para mim uma referência com sentido.  

Catarina: Portanto, nós conhecemo-nos do CRAT e, lá, já também colaboramos… Porque eu, 

no CRAT, inicialmente, fui lá para dar apoio à montagem de exposições e também apoiar as 

pessoas que estavam a organizar a exposição. Depois, fiquei lá coordenadora dessa instituição. 

Aí, a Elvira também fez lá mais que uma exposição conosco. Depois, ao fim de quinze anos, 

achei eu tinha dado a minha casa à causa pública. Então… começou a haver ali uns problemas 

e resolvi criar uma empresa para também dedicar energia à minha família. Resolvi montar 

esta empresa com duas sócias, uma irmã e uma amiga, para fazer produção de projetos 

culturais. Estudos de exposições e investigações. Somos um pequeno grupo e vamos buscar 

pessoas especialistas para as várias coisas que são necessárias. Começamos a empresa em 

dois mil e um e, entretanto, a Elvira tinha começado com este projeto lá em Serralves. Tinham 

feito uma primeira exposição, penso eu, e, no segundo ano, a pessoa que estava lá estava 

muito inseguro e, então, pediu à Elvira para arranjar alguém que pudesse ir lá ajudar a montar 

a exposição. Associado a isto, havia uma grande festa com todos os meninos que 

participavam no projeto e que envolvia milhares de crianças com atividades. Então, 

convidaram-nos para irmos lá, não só apoiar a montar a exposição, como também apoiar na 
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organização desta recepção. Portanto, foi assim que nos convidaram para irmos lá, para dar 

esse apoio. E, depois, a partir daí, todos os anos, até ao ano passado… Este ano, em princípio, 

também vai funcionar. Contrataram-me, especificamente, para dar este apoio na produção e 

montagem da exposição do Serviço Educativo. 

E: Falando do tempo que ficaste em Serralves, nunca foi escolhido o melhor trabalho ou… 

Mas que, depois, teve essa necessidade de imitar um suporte. O que se percebe é que, depois, 

nos últimos anos, agora, é um trabalho por turma. E aí… 

Elvira: Nós propúnhamos que a exposição final fosse feita, primeiro, na escola. E, então, 

quando era possível, nós íamos às escolas, convidavam-nos, e nós íamos ver a exposição, eu e 

uma coordenadora do S.E. Não foi no primeiro trabalho, nem no segundo, foi a partir… e às 

escolas que fomos foi bonito de se ver, porque os trabalhos eram tantos, tantos e todos tão 

expressivos! Eles colocavam os trabalhos o melhor possível, na exposição. Eles escolhiam 

alunos que tinham uns crachás, como os guias dos museus, para fazerem de guias para os 

visitantes e para nós. Explicavam tudo muito bem, com todo o pormenor. Via-se que estavam 

por dentro. A exposição era nos corredores da escola e, depois, abriam as portas para os lados, 

e era também nas salas. Havia coerência. Era muito bonito. Normalmente, era o presidente da 

Junta de Freguesia ou outra entidade do género que também ia inaugurar. Havia a inauguração. 

Os miúdos encantados. A escola em festa, dedicava-se toda a este projeto e a outros das 

Ciências e tal. Fechava o trabalho escolar. Não havia aulas em dois ou três dias. A exposição 

estava aberta ao público. Nem todas as escolas faziam isto, é evidente! Acontecia nas escolas 

onde havia mais dinâmica entre professores. A direcção da escola tinha muita influência 

nestas iniciativas. Eram os respectivos alunos que, dentro de tudo aquilo, os próprios alunos, 

que escolhiam os trabalhos a enviar para Serralves. Os próprios alunos, com os professores, 

escolhiam dois por turma que, por acaso, iam para Serralves, mas os outros já tinham sido 

vistos pelos pais, pela população em geral.  

Catarina: Agora é um por turma. 

E: Então, é isso que eu queria chegar também. 

Catarina: É um por turma. Mas o objetivo do projeto… Porque o objetivo do projeto não é 

fazer a exposição. O objetivo é pôr professores com os alunos a fazerem o projeto, a 

desenvolverem o projeto. 

Elvira: E, depois, fazem a exposição! É curioso isso. É por isso que eu digo: trabalhar por 

projetos Serralves pode fazer com que os professores percebam que, a partir de um tema, eles 

podem fazer um projecto, trabalhar em projeto com os alunos. A partir do tema, recolher 

dados, saírem da sala de aula, se possível, e trabalhar com tudo isso. É o que se pretende. O 
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trabalho até pode representar uma turma, se houver uma distribuição de tarefas. Um grupo 

dedica-se a procurar textos ligados ao tema, escrevem, outro faz fotografia, porque eles, em 

muitos projetos, têm que enviar fotografias e vídeos daquilo que foi feito durante o ano, não 

é? 

E: Tinha um Diário de Bordo, não tinha? 

Elvira: Diário de Bordo, exato. 

E: Eles entregavam? 

Catarina: Geralmente, associado ao projeto, há, sempre, muito a questão de fazer o projeto, 

desenvolver o projeto, registar… 

Elvira: É um projeto de trabalho, é um projeto de trabalho. O relatório ou Diário de Bordo é 

quase tão importante, ou mais, do que os objetos finais. Por exemplo, em Jardins de Infância, 

até chegam os pais a participar. Por exemplo, no projeto dos lençóis, houve um Jardim de 

Infância que foi um dia com os pais e as criancinhas para a praia. Levaram um pano, um 

lençol para a areia e fizeram… fotografaram… O lençol foi todo coberto com coisas que 

encontravam, os pais com as próprias crianças. E, depois, levaram aquilo tudo para a escola e, 

com aquela experiência, com alguns materiais, com os desenhos dos meninos, da experiência 

que tiveram, eles povoaram o lençol com desenhos, pinturas e bordados de todos. Dos pais, 

das crianças, das educadoras. E aquilo foi um trabalho maravilhoso! Tudo depende da 

imaginação também dos educadores! 

E: Como esse processo de escolha, se acontece na escola ou não. Esse processo de curadoria... 

se é o melhor trabalho ou se, no fim, é o professor que acaba fazendo… 

Elvira: Sim. Acredito que, nalguns casos, sim. Mas é visível nos trabalhos que apresentam! E, 

por vezes, eu chamava a atenção no primeiro encontro anual de professores. Também há 

trabalho com os professores lá em Serralves. Por exemplo, há escolas que trabalham com 

meninos deficientes, e essas escolas também enviavam trabalhos. Esses trabalhos, se nós não 

soubéssemos que eram de meninos deficientes, eram completamente excluídos. Mas aqueles 

trabalhos eram muito importantes. Num dos projectos, o dos Jardins Portáteis, aliás, 

lindíssimo, observei um dos trabalhos e achei que aquilo não era nada! Nem tinha relatório! 

Eu não o vi.  

E: Aqueles Jardins Portáteis, não é? 

Catarina: Sim. Um japonês queria comprar a exposição toda para a levar para o Japão. 

Elvira: Era, era. Foi um momento excecional. Foi aquele que se trabalhou em conjunto com o 

parque, porque nós queríamos era trabalhar em conjunto. Só que, depois, não conseguimos. 

Esse era um espetáculo. Recebemos um trabalho que era uma caixa, toda borratada de verde, 
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por dentro e por fora. E como era frágil, tinha ficado muito danificada, com mau aspecto. 

Depois, tinha umas bolinhas brancas atiradas lá para  dentro!... Bolinhas de esferovite, pumba, 

lá para dentro, mais nada. As bolas de esferovite… Eu conhecia a professora, mas nem sabia 

onde é que ela dava aulas. “Este trabalho, ai, meu Deus. Mas isto não é nada.” Depois, falei 

com a professora e disse: “–Olha, o trabalho vai para a exposição, mas aquele trabalho foi 

realmente feito por uma turma?” E ela disse: “– Foi feito pelo grupo dos meninos deficientes. 

Mas deficientes mesmo. E, ao fazer o jardim, eles tiveram aquela ideia!” E eu aceitei. Fiquei a 

pensar e saiu-me: “Passou a ser o jardim mais bonito da exposição”. Está a ver? Olha, isto é o 

extra que eu digo, mas isto tem a ver com o que eu disse atrás. Este era o pior trabalho, 

digamos, num certo sentido. Mas passou a ser o melhor trabalho, depois de ter lido o relatório 

e de ter conversado com a professora. Quer dizer, tudo é muito relativo. Quando está com 

muito rigor, é sinal que o professor teve intervenção ou intervém muito, muitas vezes. Porque 

nós sabemos a expressão das idades, sabemos o que é que fazem os nossos filhos, os nossos 

alunos. Nós sabemos. Quando não tem a mão do professor, sabemos a expressão deles, não é? 

Portanto, essa história ficou-me na cabeça, que aquele trabalho poderia ser excluído! Foi 

muito importante para aqueles miúdos. Muito importante verem o seu trabalho na exposição. 

E: Outra coisa. Falaste um pouquinho antes que, no encerramento, nas primeiras edições, 

tinha essa festa, não é?, de integração. E até a Catarina falou que foi lá para ajudar a organizar 

o encontro, o evento, mas, depois, que passou a ser na sala, dentro do museu. O que eu 

percebo, hoje, é que a exposição é inaugurada já quando está encerrando o ano letivo... 

Elvira: Quando o projecto era exposto no parque era feito de uma maneira. Passando para o 

museu, é de outra. O espaço era tão diferente… claro que as exposições reflectiam isso! É 

assim. Agora é assim [...] é o reverso, como eu digo. É aquilo que eu acho que se devia pensar 

e repensar. Eu acho que um projeto que tem dez anos tem que ser repensado, tem de mudar. 

Atualizar. 

E: Agora já tem dezessete. 

Elvira: Para mim, chega! A Catarina que diga a opinião dela. Para mim, é demais o projecto 

não ser alterado. É como estar uma pessoa muitos anos num mesmo sítio, a fazer a mesma 

coisa. Deveria poder mudar! Eu adoro este projeto, mas acho que devia ter alterações. Já 

devia ter sido alterado ou substituído duas vezes, pelo menos. Aqui há um termo, é pela força 

das circunstâncias, ou seja, é porque não pode ser de outra maneira. [...] Agora, os professores 

têm mais coisas que fazer. Portanto… É porque os professores de longe, de escolas muito 

longe, querem vir para entusiasmar os alunos, mas, depois, não podem trazer os alunos à 

exposição nem às oficinas! Bom, os professores vão às oficinas, mas os alunos não podem. A 
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escola é de muito longe! Ou por outro motivo! Eu acho péssimo, começa logo por aí. Nós 

dizíamos: “– Peçam à Câmara ou à Junta de Freguesia uma camioneta para trazer os meninos”. 

Uma vez, vieram de Lisboa, de um bairro próximo de Lisboa, porque eu estava a participar 

num projecto com eles que nada tinha a ver com Serralves. Passado um tempo, resolvi pedir a 

Serralves para inscrever a escola desse tal bairro no Projecto com Escolas, mas que tudo o que 

era proposta cá teria de ser feito lá.  

Catarina: Eram da Cova da Moura. 

Elvira: Cova da Moura. Fizeram lá um trabalho espetacular. Foram de Serralves lá apresentar 

o projecto. Os educadores de Serralves foram lá fazer as oficinas, apresentando filme e vídeos 

de Serralves, museu e parque, eu e a Sofia fizemos formação aos professores, 

interessadíssimos. Foi maravilhoso. O Abi Feijó foi fazer cinema de animação com eles etc. 

Deixamo-los trabalhar sozinhos com os respectivos professores durante um certo período e, 

no final, enviaram-nos os trabalhos que tinham, entretanto, realizado. Integraram-se na 

exposição e vieram cá todos, em camionetas, ver a exposição do museu, visitas guiadas e ver 

a exposição com escolas. Adoramos. 

Tratava-se de um bairro pobre, pobre, conhecidos pela emigração, caboverdeanos, 

moçambicanos, ciganos etc..… Mas eu gostei muito de os conhecer e com eles conviver e 

trabalhar. Vieram cá ver a exposição final, porque isso fez parte do meu programa. Pediram 

um programa lá e disseram que tinham que vir a Serralves, e o programa foi aceite e apoiado 

lá por não sei quem e, então, isto aconteceu, Nem é um projecto exemplar, mas era assim que 

eu concebia que fosse o projeto, percebes? Não, mas não é possível, não é possível ir às 

escolas. Começa logo por aí. Acho que estávamos em altura e mais que altura de mudar algo. 

Se há artistas que trabalham em comunidades, não é? Acho que Serralves podia ir às escolas e 

não vai. Talvez vá agora! Há professores que, se calhar, chamam um ou dois alunos, os 

melhores, porque os outros têm que fazer o desenho geométrico e tal. Aqueles que já sabem 

vêm trabalhar comigo e fazem o objeto e escrevem o processo e não sei que e mandam para 

Serralves. Isto é… 

Catarina: Ah, então, professores que trabalham só com um grupo restrito dentro da turma? É 

subversão.  

Elvira: É subversão autêntica. Há de tudo! Por quê? Está a ver um projeto que teve quantas 

escolas a participar? Quantos alunos? 

Catarina: Não sei. No ano passado, acho que foram oitenta turmas. 

Elvira: Sim, mas isso, mas antes… 

Catarina: Cento e tal, cento e cinquenta… 
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Elvira: Cento e cinquenta turmas. Cada turma com vinte e cinco alunos… Já viu o que é, o 

que era aquele mundo... Claro que Serralves diz que, e é verdade, nas férias, há crianças que 

trazem os pais. Isso é muito importante. As crianças do Porto e arredores trazem os familiares 

durante as férias. Isso é bom, porque trazem pessoas que nunca foram a Serralves. Não é só 

bom para Serralves. É bom para as pessoas que ficam a saber que existe um centro cultural, 

que trabalha com as escolas e tal. Isso é bom, mas há que analisar, avaliar os projetos e, 

depois, ir introduzindo coisas que são mais contemporâneas e mais necessárias. E lutar por 

elas, não é? Não sei, eu estou a falar porque estou de fora. Mas, agora, compreende. Há 

algumas… não é falhas, mas consequências menos desejáveis. Toda a gente fala do projeto de 

Serralves, mas também tem que se ir aos pontos, frágeis não é? Às vezes, chamamos 

especialistas para vir falar aos professores. Há, sempre, uma conferência, um encontro de 

especialistas em diferentes áreas que se integram no tema do projecto. São excelentes, sempre, 

que é muito significativo. Acho que me estou a repetir! 

Elvira: Uma vez até fizemos um projeto em que os alunos apresentavam o projecto primeiro 

fora da escola, na rua.  

Catarina: Não é um que eles andaram a pôr uns recadinhos nas paragens de autocarro? 

Elvira: Não, não, não foi esse. Foi o dos lençóis. Eles tinham que pôr os lençóis, antes de os 

enviar. Tinham que suspender os lençóis na rua próxima da escola ou noutro sítio para verem 

como era a reação do público. Foi muito engraçado. Pelo menos, houve ânimo, uma nova 

atitude. Introduziu-se um elemento novo, percebes? Acho educativo e criativo. Assim, põem-

se à prova… Não ser só professor-aluno e, sempre, o trabalhinho e tal. Foi o último projeto 

em que eu estive empenhada. Anteriormente, recordo um outro projeto em que, mais uma vez, 

a escola nos convidou para vermos a grande exposição que fizeram na escola. Uma coisa 

espetacular, mas mesmo espetacular. Esta foi sobre o quarto de dormir. Inclusivamente, uma 

das professoras, numa sala, talvez uma zona de recreio interior, os alunos dela de décimo 

fizeram aí um inédito quarto, intransportável… o quarto ideal para eles, jovens de 16, 17 anos. 

Com uma cama autêntica, mobiliário autêntico, conseguido e recuperado por eles, criado 

mesmo por eles com apoio do carpinteiro da escola. A coberta da cama, toda bordada e 

pintada; cortinas, mas tudo feito por eles e ao gosto deles! Depois, havia as pinturas nas 

paredes. Eram beijos, eram cabeças a beijarem-se, os corações por todo o lado. Aquilo era 

mesmo da adolescência, assim, no seu melhor. Eu adorei, eu adorei a autenticidade…  

E: Essas perguntas também são para entender, porque é interessante que lá, em Guimarães, 

eles estão no início. Aqui já têm dezassete anos. Enquanto a professora Elvira fala, a proposta 

inicial e o quanto que ela foi… 
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Catarina: Evoluindo. 

E: Quando eu fui visitar a exposição, uma coisa que me chamou atenção, que a Catarina 

também pode falar, é que a exposição do Serviço Educativo está separada do restante do 

museu. As letras até são as mesmas. Eu até fiquei questionando... Porque, no outro ano, não 

me chamou a atenção, porque puxa mesmo, lá com o design e essa coisa dos jardins portáteis. 

Esse diálogo todo, querendo ou não, está dentro do museu.   E a forma como o trabalho está 

pendurado, está interativo… Este ano, podia-se ir lá e brincar com os jogos. Criou-se uma 

magia. O trabalha ganha outro significado… ao mesmo tempo que coloca no mesmo patamar 

das outras exposições que estão acontecendo. 

Elvira: Ah, sim. A intenção era fazer uma exposição que fizesse sentido ser feita num museu 

de Arte Contemporânea. Que tem de ser uma exposição integrada no espaço do museu. Quer 

dizer, é de crianças, mas está bem integrada, o que não acontece em muitos. Não conheço 

outro museu que faça uma coisa dessas. Eu viajei muito, vi muitos museus e vi muitas 

exposições de trabalhos de crianças, mas são, em muitos casos, pouco visíveis! Mas também 

acho que, se calhar, esses museus fazem outro tipo de trabalho com as crianças.  

E: Uma coisa que eu também fiquei questionando é se, na cabeça desses miúdos, será que eles 

também não confundem se fazem o mesmo trabalho que um artista, que está na outra sala? 

Elvira: Ah, não. Isso não. Os miúdos que vão ver as exposições no museu veem obras de 

artistas profissionais. Eles têm a noção de que uma coisa é a criação na infância, na 

adolescência; a expressão artística cada um a pode usar desde muito pequeninos. Saber que a 

expressão artística é uma forma de expressão e comunicação acessível a todos, é uma 

linguagem, universal, é um recurso humano, muitas vezes desprezado, mas apesar de tudo as 

escolas vão trabalhando as artes plásticas. Há, na educação, a educação com a arte. Em poucas 

instituições, as crianças e jovens sabem distinguir! As crianças mais pequenas que, no museu, 

veem Arte Contemporânea, não se espantam! Nem é bom dar-lhes explicações sobre Arte 

Contemporânea! Tudo a seu tempo. Conviver com o museu é sentir a pluralidade de 

expressões artísticas. As crianças, no museu, fazem jogos criativos com materiais pouco 

comuns ou com materiais conhecidos. As propostas são criativas para que as crianças e 

adolescentes criem com prazer.  

O que as crianças apresentam para a exposição final do projecto, se reparar, não tem nada a 

ver com as exposições dos museus, mas a criatividade está presente.  

E: O que eu falo é enquanto público, enquanto eu que não conheço também o projeto… 

Catarina: Tem lá um texto… Na entrada da exposição, há sempre um texto que enquadra 

aquela exposição, o que é que está ali.  
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Elvira: Há uma folha de sala que é mais um livreto, onde está tudo revelado. Logo se vê que 

os trabalhos expostos são de crianças, adolescentes e jovens do Secundário. 

O museu, se calhar, queria que se trabalhasse mais directamente sobre obras de um artista 

contemporâneo, mas já percebeu que não é a intenção do projecto! Para os miúdos, há visitas 

guiadas adequadas às idades. As crianças frequentam as oficinas no museu que fazem algum 

sentido com a exposição presente no momento. Por exemplo, usam materiais idênticos aos do 

artista, mesmo sem verem antecipadamente a exposição etc. No final, poderão visitar a 

exposição e encontrar um ponto de abertura!  

E: Eu entendi que não tem essa necessidade da criança dizer se há diferença entre o trabalho 

que ela produz e o de um artista. 

Elvira: Não, nunca. Eu até nem gosto que comparem. Não gosto de comparações. Não há 

comparação.   

E: Porque a Arte até dá diversas possibilidades nesse sentido. 

Elvira: A Arte de que falamos é a nossa. Todos nós temos a capacidade de nos exprimirmos 

através da expressão artística, se formos educados nesse sentido. 
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APÊNDICE T - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

COLABORADORA CATARINA PROVIDÊNCIA 

 

 

Entrevista realizada no escritório Cariátides, no Porto, em 21 de novembro de 2017. 

Duração da Gravação: 40min18s. 

 

E: Como começaste a trabalhar com o projeto anual? 

Catarina: A colaboração começou naquela exposição de dois mil e dois. Estava lá o Samuel, 

e ele estava um bocado desconfortável com essa organização. Então, convidaram-me. A 

Elvira conhecia-me e sugeriu que nos contratassem para ir lá ajudar na organização da 

exposição desse evento e na gestão do fluxo das crianças. Eu tinha acabado de criar esta 

empresa, em dois mil e um. Portanto, isso foi em dois mil e dois. E, a partir daí, todos os anos 

passei a colaborar com a exposição do Serviço Educativo. Portanto, no fundo, eles contratam-

me. Parece uma prestação de serviços pontual – parece-me. Às vezes colaboro também com 

outras coisas de Serralves, mas assim, regular mesmo, é esta. 

E: Como é que é o procedimento, a colaboração de vocês no projeto? 

Catarina: Conforme se tem mais tempo para preparar o projeto ou menos tempo, porque 

Serralves tem um ritmo um pouco alucinado. Quando eles estão com tempo, eu participo logo 

na fase de definição do projeto, ajudando a perceber que materiais é que vamos fornecer. 

E: O tema também, ou não? 

Catarina: O tema não. Em princípio, o tema são eles que decidem internamente. Por 

exemplo: ontem, por acaso, fui lá por causa de uma outra reunião, e já estão a começar a 

preparar o tema deste ano – e, portanto, já começamos a falar… 

E: São a arquiteturas móveis, não é? 

Catarina: Sim. O nome mesmo nem sei, mas, no fundo, é inspirado naquele arquiteto. A 

Elvira era uma espécie de uma consultora sénior do Serviço Educativo – portanto, ela tinha 

um papel preponderante nos rumos, na maneira como o próprio Serviço Educativo se foi 

organizando e desenvolvendo e nas diretivas que ia assumindo. Ela, verdadeiramente, é que 

atua nessa parte mais conceptual, de identificar um tema e explorações. Eu sou mais de ajudar 

a operacionalizar a exposição em si. 

E: A última exposição foram jogos.  

Catarina: Eu gosto muito de jogos. Eu fiz um curso que era chamado “Manualidades 

Artísticas”, que é uma espécie de curso que podia servir também para professores de trabalhos 
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manuais – uma disciplina que dantes havia, já não há – e que, no fundo, tem muito a ver com 

os ofícios, a tecelagem, a tapeçaria, os vitrais, os mosaicos. Aprendia-se um bocado de tudo. 

Eu, pessoalmente, gosto muito de jogos e de brinquedos. No início da minha vida profissional, 

tive também uma oficina de brinquedos de madeira que eu fazia. Mas, depois, aquilo era 

difícil e desisti.  

E: Falaram que você é que fica responsável por produzir a montagem da exposição. Como é 

que acontece? Elas tinham um tema. Aí definiste o suporte junto com elas ou não? 

Catarina: Ainda não. Começamos a falar disso, mas ainda não decidimos. Elas falaram do 

tema, começamos a pensar, porque, no fundo, a maneira como a gente vai tentar condicionar o 

desenvolvimento dos projetos, a gente tem que dar algumas ferramentas, não é? Depois tem 

que pensar o que é que vai resultar dali e como é que a gente depois vai organizar o espaço. 

Agora estivemos a falar sobre o tema. Ela mostrou-me algumas imagens. Eu lembrei-me de 

algumas coisas que conheço e que podem de alguma forma ajudar-nos a materializar o 

material que a gente vai informar. Eu já lhes mandei hoje um e-mail ali com umas sugestões. 

No fundo, a gente tem consciência, ao fim destes anos todos, que os trabalhos são coisas que 

normalmente têm que estar pousadas. Os projetos crescem e as pessoas põem coisas às vezes 

pesadas e, portanto, se a base não for sólida, aquilo desfaz. Desenvolve-se o tema e depois 

ficamos assim um bocadinho às cegas até eles começarem a entregar mesmo as coisas, porque 

depois acabam sempre por dar a volta ao tema. Quando chegamos à fase de preparar a 

montagem da exposição, que é para aí um mês antes da exposição, um mês e meio, 

começamos a tentar ver se alguns já fizeram alguma coisa, se já houve experiências lá. Porque, 

às vezes, também faziam isso lá em Serralves, que era de haver algumas oficinas em Serralves, 

onde era dado o mesmo material que era dado às escolas, e lá também se desenvolviam 

projetos. Começamos a ver que cor é que vai ter a sala, as paredes, o chão, como é que vai ser 

o chão. Uns anos tem chão, outros anos não tem. Que estruturas é que vamos fazer, se pomos 

tudo centrado, no meio – tudo isso é uma coisa que vamos conversando. Depois, levantam-se 

problemas e eu venho para casa tentar encontrar soluções, depois fazemos outra reunião. Há 

anos em que há mais dinheiro, há anos em que há menos dinheiro.  

E: Consegues planejar a sala, a cor, só depois que eles entregam os trabalhos? 

C: Não. A cor é engraçado. Ao princípio a gente achava que a cor, a não ser no dos jardins, de 

facto aquele verde ficou mesmo bem. Praticamente qualquer cor fica sempre bem, porque em 

qualquer cor acaba por haver sempre trabalhos que usaram essa cor. É giro, cada um faz a sua 

coisa e acaba por haver sempre uns trabalhos que funcionam, portanto, a gente tenta associar 

uma cor ao tema. Pegamos numa palete de cores, começamos a ver: “Ah, fazemos para a 
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parede esta cor, para o chão esta. Depois, procuramos materiais para o chão: “Ah, afinal não 

há naquela cor, vai ter que ser na outra. Temos que trocar”. É um processo coletivo. 

E: Quando falas de coletivo... 

Catarina: Coletivo com a equipa do museu, do Serviço Educativo – que, neste caso, sou eu, a 

Denise e a Diana. Este ano e ano passado. Há dois anos foi com o Samuel e com a Diana. 

Antes, com a Elvira e com a Sofia.  

E: Nessas discussões, chegam a realizar algum projeto no computador para visualizarem? 

Catarina: Sim, tento. Tem a planta da sala e começamos a pensar como é que vamos ocupar 

dentro da planta. Tento planear, atribuir as áreas. Imaginemos, “Ah, e tal, este ano vai ser um 

tabuleiro deste tamanho.” Então vou ver se consigo meter… Imaginemos que a gente estima 

que este ano vão ser oitenta ou cem. Tenho que ver se consigo calcular esses cem tabuleiros 

ali, porque, se não der, vou ter que arranjar outra maneira. Vou ter que criar dois. Às vezes, a 

gente faz as contas para um número, mas, depois, pode ser que venha mais vinte ou menos 

vinte. Ao desenhar, temos também que pensar que, se forem entregues mais trabalhos, como é 

que vamos resolver o problema? Ou se for menos? Vamos planejando com diferentes 

hipóteses. Tento também simular as cores: comparamos amostras de cores, pomos o papel na 

parede, pintamos a parede, pintamos o chão a ver se gostamos. Muito por pensar e testar. Por 

exemplo, fiz aquela estrutura. Fiz uma maquete daquela estrutura para ir lá ver na sala se os 

tamanhos estavam bons ou não. Se tinha que ser maior ou menor. 

E: É uma exposição que chama atenção pela disposição com que os trabalhos estão, porque, 

por mais simples que eles sejam, valoriza. Cria toda aquela áura. 

Catarina: A questão ali é essa. É como é que na diversidade se consegue dar a unidade, não 

é? Porque embora aquilo seja uma exposição de oitenta trabalhos diferentes, também é 

preciso que as pessoas, quando entram, sintam que aquilo tem uma unidade e, depois, possam 

partir para a descoberta individual, não é? Mas eu penso que isso também acaba por ajudar 

muito a criar essa unidade, por exemplo, das cores. Ter uma cor na parede e uma cor no chão, 

diferente, mas que funcione. Logo, isso já ajuda a arranjar o espaço. Depois, os suportes 

também. Quase sempre com uma cor. Mas também outra coisa que é tentar, que os suportes 

não interfiram nos objetos, não é? Ou seja, que eles sirvam de suporte, mas que se anulem em 

termos visuais, porque se não também se ficam com… Há aqui um ano em que os suportes 

tiveram muito peso e, agora, vendo as fotografias, eu penso assim: “Estes suportes eram um 

bocado matacões”. Mas pronto, são coisas que também se vão aprendendo. 

E: Mas tens contacto com todo o processo do desenvolvimento do projeto ou não? 
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Catarina: Não. Toda a parte que é do contacto com os professores e as oficinas é do Serviço 

Educativo de Serralves. Já houve um ano em que eu fui convidada para dar uma oficina, 

quando era sobre livros. Fiz uma oficina sobre encadernação. Mas nessa parte toda da ligação 

aos professores, não entro. Ah! A gente, neste ano (apontando para uma imagem num livro), 

estou-me a lembrar agora, a gente inspirou-se na exposição que também estava em Serralves, 

também tinha uns móveis deste género. 

E: Estou na página noventa, só para eu saber depois o que a gente está falando. Este móvel foi 

construído... 

Catarina: De propósito para a exposição. São sempre feitos de propósito para a exposição, os 

suportes que estão aqui. Depois, às vezes, eles guardam e depois reutilizam noutras coisas. 

E: Ah, entendi. Mas organizas também outras exposições lá de Serralves ou não? 

Catarina: Não. Quer dizer, sim. Já organizei uma que era também com o Serviço Educativo e 

que tinha a ver com autarquias. A ideia era fazer uma espécie de umas exposições temporárias, 

itinerantes, para sensibilizar a comunidade para a Arte. O tema desse ano era “De que falamos 

quando falamos de Arte Contemporânea?”. Foi uma exposição que esteve a itinerar aqui por 

os municípios… Uma série de municípios que fazem parte de Serralves ou que fizerem 

protocolo com Serralves. E isso foi uma exposição… 

E: A linguagem que envolve a exposição, as folhas de sala, as letras nas paredes, a questão da 

linguagem, o que é contemporânea…. 

Catarina: Isso é de propósito. Esta coisa do texto, por exemplo, texto na parede, é desenhado 

pelos próprios designers de Serralves e é com a mesma linguagem gráfica das restantes 

exposições de Serralves. 

E: A iluminação tens que pensar também? 

Catarina: Inicialmente, só tinha a iluminação central e por cima. As paredes ficavam muito 

escuras. Então, houve um ano que a gente pediu para pôr umas lâmpadas a reforçar e puseram 

só de um lado e no outro lado, duas frentes. E, depois, este ano, pedimos e reforçarmos nos 

outros dois lados que não tinham. 

E: Participando há tantos anos, o que consideras como pontos positivos e fragilidades do 

projeto? 

Catarina: Ah, das fragilidades. Eu acho que aquela instituição, que é uma instituição muito 

grande, com muitos funcionários, com muito peso, e que deve ter um orçamento pesado para 

se financiar precisa dos patrocínios, precisa das entradas e precisa dos números. Os 

patrocínios vão atrás de números. Têm que fazer muita atividade, muita coisa, então aquilo 

tem uma certa obsessão em termos de programa da própria instituição, do Serviço Educativo 
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de fazer acontecimentos, fazer coisas para trazer gente. Acho que isso acaba por ser uma 

ameaça à própria instituição, porque quando uma pessoa começa a ficar um bocado mais 

obcecada com uma coisa, há coisas que vão falhar. As próprias equipas começam a não ter 

capacidade. Eu, que estou de fora estes anos todos, desde o início que tenho esta sensação: 

que aquelas pessoas que trabalham ali têm uma vida um bocado louca. Mas cada ano é pior e, 

depois, no fundo, também, contamina os vários departamentos. Isso é o problema do nosso 

país porque não tem dinheiro, não é? Somos escala muito pequena, somos muito poucos. 

Somos uns tesos. As pessoas não têm disponibilidade financeira para gastar dinheiro com a 

cultura. Não sei muito bem qual será a solução. Reconheço que há esta problemática, mas não 

sei dar soluções a isso. Depois, para a parte da exposição, concordo com a Elvira, que acho 

que se calhar devia haver um trabalho mais forte nessa coisa de poder ir Serralves às escolas. 

Os monitores irem às escolas fazer oficinas. Mas isso tudo também é uma coisa que eu, como 

sou uma empresa, percebo que eles não podem fazer isso, porque isso também custa dinheiro. 

Eles já pagam mal aos monitores – eu sei que eles pagam mal aos monitores que estão lá. São 

problemas que não é fácil solucionar. Se calhar, se eles conseguissem envolver as escolas de 

uma maneira diferente, se conseguissem dar um feedback maior com as escolas, ir mais às 

escolas, envolver os professores até de outra maneira, se calhar como metodologia de projeto 

que, no fundo, é o que interessa aqui, não é tanto a questão. Claro que para Serralves é bom 

ter ali uma exposição durante o Verão, que as pessoas veem, que é uma exposição que 

conseguiu conquistar o seu espaço em Serralves. Há imensa gente que vai lá porque quer ver 

aquela exposição. E há anos em que as pessoas, quando escrevem o que é que gostaram, falam 

é daquela exposição, portanto, a exposição do Serviço Educativo.  

E: E quais os destaques desta exposição, desse projeto? 

Catarina: Dos que funcionaram melhor? 

E: É, acho que um pouquinho de tudo, do projeto em si. Falaste também que o projeto ganhou 

espaço em Serralves. 

Catarina: O dos jardins ficou muito giro, porque naquela exposição a gente entrava… Tens 

de ter acesso é às boas fotografias e ver as fotografias num grande ecrã. E assim tens uma 

noção diferente do que é que é aquilo. De facto era uma exposição que era uma delícia, 

funcionou muito bem. Um foco importante também da exposição era expor o trabalho, mas 

também a metodologia, que é uma parte importante que a Elvira defende sempre muito, ou 

defendia, que era de eles terem cadernos com o processo: como é que fizeram, o fotografar, 

dizer, escrever, desenhar – como é que desenvolveram o projeto. 

E: Nesta última edição tinha um vídeo com imagens,  
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Catarina: Eles, se calhar, não entregaram este ano o dossier do processo, portanto, 

abstratizou um pouco mais. 

E: Nesse histórico das exposições, que autoavaliação você faz do teu trabalho? Do retorno 

que tiveste dessas exposições?  

Catarina: Por exemplo, no ano do Samuel, ele tentou abstratizar um bocado mais a coisa, 

torná-la mais conceptual do que física. Eu acho que isso afastou um bocado os professores, 

pois eles têm dificuldade em lidar com a abstração. Há dois anos que se recebe menos 

trabalhos – no ano passado menos que este ano. Às vezes, a gente atribui a responsabilidade a 

uma coisa e afinal não é nada disso, é outra, porque também como coincidiu com os anos da 

crise, podia ser apenas isso. No fundo, o que eu acho é que o ano em que correu pior foi o do 

ano em que estava a tal M., e que ela tinha uma postura muito egocêntrica. Queria ser ela a 

líder, e ela é que definia e é que decidia e o projeto deixou de ser uma construção coletiva 

para ser o que ela achasse. A própria exposição também não ficou tão bem, penso que foi a tal 

do quarto. 

E: Mas que mudanças percebes, principalmente, das primeiras exposições para agora, depois 

de dezasseis anos? 

Catarina: Eu acho que houve uma espécie de profissionalização da maneira como se fazem 

as coisas, não é? Por exemplo, praticamente não havia orçamento. Era uma coisa muito 

amadora. Para conseguirmos que nos dessem uma tela impressa, era uma alegria. Agora, 

como isto já faz parte da própria programação de Serralves, já dedicam um orçamento próprio 

à exposição. Há um investimento na exposição, quase que indiscutível. Nos professores, 

penso que, se não se apostar numa relação também afetiva, de envolvimento pessoal, de 

Serralves com as escolas, penso que isto é capaz de se esvaziar e começar a reduzir os 

números de trabalhos a cada ano, porque eu acho que numa fase inicial, como a Elvira era 

muito conhecida e é uma pessoa que é fácil gostar-se dela, não é? Havia muita gente que 

vinha atrás dela, porque gostava de conversar com ela e porque vinham às sessões e ela 

participava e entusiasmava e não sei quê. Depois gostavam que ela fosse à escola ver e tal. 

Cortando um bocado com esta relação afetiva, não sei se o projeto consegue voltar a crescer 

como antes, até à expressão que já chegou a ter. Isso também fazia-se muito com a 

disponibilidade dela, porque ela, na verdade, era quase como uma voluntária da Fundação. 

Recebia uma gratificação simbólica pelo trabalho que desempenhava ali.  

E: Há alguma outra informação ou comentário que gostarias de fazer para finalizarmos a 

entrevista? 
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Catarina: Às vezes, tentamos arranjar patrocinadores que, no fundo, dão o material. Houve 

um ano que o tema era a cortiça e eles tiveram o patrocínio da cortiça e as empresas 

forneceram umas placas de cortiça, na base das quais eles faziam os trabalhos. Por acaso esse 

material, na minha opinião, não funcionou muito bem. 

E: Que este ano tem o patrocínio da Galp, não é? 

Catarina: Isso é depois o patrocínio institucional que a própria instituição negocia, ou seja, 

este ano patrocina o Serviço Educativo. O dinheiro que eles dão paga as oficinas, paga isto, 

paga aquilo. Mas esse que eu estava a falar da cortiça, foi mais um patrocínio direto, só para a 

exposição. A Galp patrocina dando mesmo dinheiro, não é? 
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APÊNDICE U - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

COORDENADORA DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU DE SERRALVES, 

DENISE POLLINI 

 

Entrevista realizada em Serralves, no Porto, em 22 de dezembro de 2017. 

Duração da Gravação: 55min03s. 

 

Denise: Falando um pouco da minha experiência e formação: eu venho de uma experiência de 

15 (quinze) anos num mesmo cargo de coordenadora do Serviço Educativo, num museu em 

SP, no Brasil, chamado de Arte Brasileira. Fui coordenadora lá durante 15 anos. Começo 

então por volta de 1999 a trabalhar nessa área e peguei justamente um período de 

transformação da atuação dos serviços educativos nos museus. Então, quando eu entrei no 

Serviço Educativo, já se discutia muito mediação, mas isso estava ainda longe de ser alguma 

coisa já estabelecida. Quando eu começo a trabalhar nessa área, as visitas são discursivas para 

um grande número de pessoas e, gradualmente, com muito mais força, a partir de 2004, 2005, 

nota-se uma enorme diferença na atuação dos Serviços Educativos – pelo menos na minha 

experiência, no Brasil, e em SP. Acho que o ano chave é 2004, 2005, por aí... Venho para 

Serralves e comecei como coordenadora do Serviço Educativo em Serralves em setembro – 

em 11 de setembro de 2015. Se você quiser depois um pouco mais uma descrição da minha 

experiência anterior... 

E: Está ótimo! Era algo mais sucinto! 

Denise: Sim. Porque esse não é o foco. 

E:  É mais para identificar o entrevistado, nesse sentido. 

Denise: Então, sobre as edições que eu participei do Projeto Anual de Serralves: quando eu 

chego, em setembro de 2015, a temática com o Projeto Anual com Escolas 2015/2016 já 

estava definida. Eu chego e a exposição “construções em trânsito” já tinha acontecido, tinha 

acabado de fechar a exposição da temática e eu pego a temática que a Liliana Coutinho – a 

coordenadora anterior a mim – deixou estabelecida, e já estava com todo um caminho 

desenvolvido com relação a essa temática. Eu cheguei e a temática era “Imagens do Corpo” e 

já estava desenvolvida. O Samuel Silva, que trabalhava com a Liliane em estreita relação 

nesse projeto, já havia definido algumas questões, mas como as oficinas ainda não estavam 

definidas, eu desenvolvi junto com o Samuel a articulação com os educadores, que fizeram 

todas as temáticas das oficinas. “A curiosidade como instrumento pedagógico” já é uma 

temática que eu escolhi, e as “Arquiteturas Móveis” – eu sou responsável por essa temática. 
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Então, na maneira como o Serviço Educativo funciona – quando a Elvira estava ainda como 

consultora –, a Elvira, junto com o coordenador, desenvolvia a temática. Depois, a Liliana 

desenvolveu a temática junto com o Samuel. Aqui, por uma questão de funcionamento do 

Serviço Educativo, essa atuação próxima – porque o Samuel não atuava só nesse projeto, ele 

atuava numa série de outros projetos junto com os educadores e não teve continuidade. Então, 

aqui nessa edição, a última 2016/2017, eu fiz um trabalho com 04 (quatro) educadores que 

atuavam de maneira mais próxima ao projeto, que são: Ana Vieira, Raquel Sambade, Melissa 

e Joana Mendonça. Fiz essa tentativa em outro formato, com quatro educadores. Depois, eu 

posso comentar um pouco mais desse formato, porque eu acho que ele deu muito certo para 

algumas coisas. Mas no nosso ritmo, nos nossos formatos de trabalho, eles têm relação não só 

com questões teóricas e pedagógicas, mas também com as questões institucionais de 

funcionamento interno, de fluxo de trabalho. Todas as decisões aqui tem que ser tomadas 

levando em consideração também as relações de fluxo de trabalho. Não é só a questão 

pedagógica – não adianta eu tomar uma decisão pensando só na parte pedagógica, se ela não 

vai funcionar no fluxo de trabalho. Se for assim, eu vou parar esse processo, se o fluxo de 

trabalho não encaixar. Mas, primeiro, quais- mais de impressão do projeto... é um projeto 

muito importante para a história do serviço educativo de Serralves. A primeira impressão é 

que é um projeto com um histórico, que tem que ser respeitado e tem que, claro, ser avaliado 

em que é preciso mudar, mas sempre tendo em consideração que houve uma trajetória e que 

existe uma importância, tanto na relação com as escolas, quanto na história desse serviço 

educativo. Imaginar esse Serviço Educativo, sem o Projeto Anual com Escolas, eu ficaria um 

pouco assustada. Um projeto que tem uma dificuldade, uma dificuldade que é justamente da 

exposição. O componente da exposição leva o projeto a ter uma determinada característica. 

Qual seria essa característica? Quando desenvolver o tema: saber que esse tema vai ser 

trabalhado como uma expressão plástica nas escolas e vai retornar a Serralves na forma de um 

trabalho, desenvolvido por quem trabalhou no projeto, e que vai integrar uma exposição. Eu 

tenho um elemento constrangedor, e qual é esse elemento constrangedor? Eu tenho que ter um 

tamanho! Se eu não tiver um tamanho, eu assumo um compromisso seríssimo, que é: a turma 

que participar vai ter um trabalho presente na exposição. Eu não posso tirar ou deixar muito 

aberta a questão do tamanho desse trabalho que vai ser desenvolvido, porque tem uma sala 

com determinadas características e um espaço para dar dignidade de exposição. A gente 

poderia relaxar e, tipo, deixar as escolas fazerem no tamanho que quiserem... O que 

aconteceria? Corria o risco de ter tamanhos muitos diversos e não dar dignidade na maneira 

de expor, entulhar a exposição de trabalhos e, depois, as pessoas nem conseguirem perceber 
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direito a exposição. Tem o elemento da exposição, que é muito importante, e ele é muito 

importante porque defende alguns ganhos que se tem com isso, só que ele tem esse elemento 

constrangedor. Não adianta apenas pensar o tema: tem que pensar que esse tema vai ser 

trabalhado de alguma forma e tem que fazer uma proposta para os professores. Que seja uma 

proposta que tenha um tamanho, e ele tem que ser fechado e aberto ao mesmo tempo. 

Fechado porque ele tem um tamanho, um volume cúbico que o trabalho daquela turma pode 

ocupar na exposição, para que se possa fazer o cálculo de metros quadrados e expor todos. 

Expor todos de uma maneira plástica, que possa favorecer a fruição desses trabalhos; só que, 

ao mesmo tempo, ele tem que ser aberto, dar liberdade para a escolha. Então... Essa sempre 

foi a dificuldade, é o ganha e perde desse projeto. Ganha porque a gente tem, aí já vou entrar 

no assunto da exposição e o retorno na maneira de apresentar a comunidade – não somente a 

escolar, mas a comunidade como um todo, todos que visitem a exposição. A gente tem um 

ganho que é isso, mas a gente tem uma parte difícil, um desafio: o desafio de ter um espaço 

digno para apresentar todos esses trabalhos. O que sempre mais me impactou nesse projeto é 

o desafio de pensar um tema que, pedagogicamente, seja relevante – que seja relevante com 

questões contemporâneas, com questões que de alguma maneira reflitam relações 

contemporâneas e que também aparecem nas exposições, que sejam relevantes para as escolas, 

que possam ser adaptadas as diversas faixas etárias que participam desse projeto e que, ainda 

por cima, seja aberto, mas que possa ser abarcado numa ideia que possa resultar num objeto 

para a exposição. A articulação de um efeito dominó, e o efeito principal nesse efeito dominó, 

é como essa temática versus os constrangimentos de espaços vão ser trabalhados.  

Antes de falar nos pontos a serem melhorados, eu queria dizer por que ele defende uma 

exposição, a exposição final. Eu imagino que, na conversa com o Samuel Silva, ele já tenha 

comentado sobre isso, mas o Samuel escreveu um texto no último material que foi publicado 

do livrinho... 

E: Ele mandou o texto, mas ele não soube indicar quais as referências. 

Denise: Eu te entrego o livro, mas o Samuel fez essa reflexão para pensar que, de alguma 

maneira, essa reflexão passa pela exposição. Por que essa exposição? Eu poderia destacar 

alguns pontos, como os benefícios ou o porquê desse projeto de alguma maneira trabalhar 

com essa exposição. Primeiro, a exposição: é inevitável a gente pensar que ela é um fator 

afetivo e um fator de chancela – a palavra não é essa, mas um fator de reconhecimento –  

desse processo por parte do museu. Não cabe afirmar que estamos colocando o trabalho dos 

alunos numa categoria de arte contemporânea. O que se tem nesse processo é que existe uma 

expressão plástica, que foi desenvolvida a partir de conceitos, e a exposição é resultado desse 
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percurso de fruição e de reflexão também, porque as oficinas também trabalham com 

conceitos artísticos a partir de obras e de referências de artistas; então, existe todo um 

processo reflexivo de prática, que nos interessa apresentar nesse resultado. Nos interessa 

porque acreditamos que o serviço educativo num museu de arte contemporânea, ou uma das 

suas responsabilidades é aprofundar a reflexão sobre a prática artística, e como a prática 

artística se articula com processos pedagógicos de aprendizagem, de fruição, de educação 

visual, de como na expressão plástica, na formação desses alunos, dá conta de como este 

trabalho pode ser mais um elemento de crescimento de um processo de expressão plástica e de 

formação global. Eu não gosto de pensar que só favorece e sou bastante contrária a esse 

pensamento – de que favorece só o crescimento do aluno na expressão plástica –, porque é 

isso que a prática artística e de reflexão de conceitos artísticos traz como um todo. É 

impossível a gente pensar em até onde vão todos os benefícios. Por exemplo, o tema do ano 

passado da curiosidade... A gente fez a proposta de fazer um jogo a partir da pergunta: “O que 

é aprender?”. Se a aprendizagem é um jogo, para fazer esse jogo da faixa etária, os alunos 

utilizaram ou experimentaram conhecimentos de diversas áreas. Se você olhar um destes 

tabuleiros, tem matemática, tem geometria, tem um pensamento ampliado, e é essa a riqueza, 

uma riqueza que nunca se vai saber de antemão. Tudo que se vai trabalhar – que Portugal 

utiliza essa expressão de mais-valia, por exemplo –, quando a gente fez a proposta não 

imagina que iria receber um tabuleiro como esse (apontando para a imagem do folheto da 

exposição da edição 2017/2018 do projeto). Eu sei que a Emanuele viu a exposição, mas eu 

não sei se a Emanuele olhou com atenção todos os tabuleiros. Os tabuleiros eram 

tridimensionais – eles não eram só tabuleiros planos, mas eles poderiam virar tridimensionais. 

E: Sim. 

Denise: Os alunos desenvolveram o jogo e as regras do jogo. É impossível encadear – e talvez 

eu nem ache que seja útil – todos os elementos pedagógicos que se envolvem. A riqueza do 

projeto é que, por uma proposta que vem de uma expressão plástica, “n” questões são 

trabalhadas, questões de expressão, porque teve na própria edição do ano passado um vídeo 

que os professores trabalhavam a partir da pergunta: “o que é também aprender?”. Uma 

reflexão disso foi desenvolvida em formato de vídeo. São duas formas de elaboração de 

trabalho, digamos assim, pelas escolas. Então... Voltando à questão da exposição... Porque a 

gente defende essa exposição... A exposição é o apresentar de um processo de trabalho, que 

foi feito uma parte em Serralves e uma parte nas escolas. Então, é claro que também existe 

uma questão afetiva, de representatividade. 

E: Falasse também de reconhecimento. 
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Denise: Sim. De reconhecimento, mas não de reconhecimento no sentido: “Ah! Está dentro 

do Museu de Arte Contemporânea”. Se pensar assim... Será um pensamento muito redutor. 

Mas esse é o reconhecimento de um processo, a exposição é um momento de dar dignidade 

maior ainda a esse processo e de conseguirmos olhar esse processo e o caminho que foi 

percorrido. Então, existe um conhecimento que também é gerado depois disso tudo... O 

professor participa dos encontros, participa do seminário, desenvolve o seu trabalho com os 

alunos, participa de oficinas aqui com os alunos – muitas vezes a gente tem oficinas 

específicas com os professores a partir da temática e o professor desenvolve junto com os 

alunos essa temática nas escolas. Há vários componentes aí, nisso que eu estou chamando de 

trajetória que o projeto tem com o aluno. É ativado inclusive o componente de negociação, 

porque, muitas vezes, o professor vai negociar com o aluno, com a turma – negociar no 

sentido de todos chegarem a um consenso em qual o trabalho que vai representar a turma aqui 

em Serralves. Em todos esses componentes de todo esse processo, quando o aluno vem visitar 

a exposição – muitas vezes vem com a família –, a gente consegue ter uma visão distanciada 

de tudo que foi percorrido e de tudo que foi gerado a partir disso – esse caminho que foi 

percorrido. É um reconhecimento da importância do trabalho e da relação museu-escola; do 

museu enquanto parceiro da escola, que dá contribuição para a educação que o museu pode 

dar às escolas. Esse acho que é um dos principais pontos do projeto que a gente defende, 

ainda que exista essa exposição. Existem uma série de questões que são discutidas nas escolas, 

existem uma série de questões que são discutidas aqui nesse caminho que é percorrido pelo 

professor, pelo aluno, junto com o aluno – o professor e o educador de Serralves. É feito um 

imenso esforço para a exposição justamente por isto: porque a gente acredita que a exposição 

já é esse olhar distanciado de um processo que foi percorrido. Dá também a conhecer ao 

visitante do museu de arte contemporânea, que o museu gera conhecimento em diversas áreas. 

O museu tem a sua atuação, o Serviço Educativo tem as suas atribuições mais específicas no 

que condiz às visitas, às oficinas e às visitas orientadas; transita ao redor das exposições, mas 

o museu dá um comprometimento de raiz com a educação e com o conhecimento. Então... 

Um feedback que a gente tem da exposição, tanto pelas escolas como pelos visitantes, é 

incrível. É também interessante a experiência de olhar os livros de visitantes, porque a gente 

tem um livro de visitantes dessas exposições e as impressões que os visitantes deixam 

registradas dessas exposições. 

E: Vocês teriam algum dado do impacto...  

Denise: de estudo... 
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E: Depois da exposição. Porque muitos... A maioria desses projetos também tem relação com 

a política do próprio museu, de ter um número maior de visitantes, de formação de público... 

Há várias questões aí. Como a exposição é gratuita para o serviço educativo, não passa pela 

bilheteria... Se vocês têm algum estudo ou mecanismo saber se como a exposição é depois 

que encerrou o ano letivo, se o aluno vem ver o próprio trabalho, o trabalho da turma dele... 

Denise: Para a gente é muito difícil controlar se o aluno vem ou quantos alunos vieram. Que 

eles vêm, eles vêm. A gente consegue ter alguma ideia pelo livro de visitantes. Vários alunos 

que participaram do projeto escrevem, ali se manifestam: “Ah! Eu vim ver o meu trabalho!”. 

Agora, é muito difícil... Esse é um dos pontos, porque existe esse projeto e uma candidatura 

para que consigamos fazer uma avaliação do impacto maior para o aluno. Uma das direções 

que queremos aprimorar no projeto é essa avaliação de impacto para o aluno. Agora, essa 

avaliação de se o aluno vem ou não é informal, tanto pelos professores como o olhar que a 

gente tem sobre esse livro de visitantes – que a gente sempre olha com muita atenção. A gente 

tentar puxar a abertura da exposição do projeto anual com escolas é difícil, mas a gente quer 

tentar abrir ainda no processo de encerramento do ano letivo. Essa foi a ideia do ano passado, 

mas não conseguimos com um calendário de atividades muito intenso no museu e um 

calendário de coisas que acontecem juntas no final do ano letivo – que a gente faz a festa de 

comemoração do aniversário do museu –, e então a gente tem muita atividade nesse mesmo 

período. Mas a ideia é culminar a exposição com o final do ano letivo, para que a gente possa 

trazer uma presença maior do aluno, da turma aqui. No ano passado, a ideia era que os alunos 

viessem jogar esse jogo, que as turmas viessem jogar esse jogo. A gente não conseguiu, por 

uma questão de não conseguir articular uma data para o museu e conseguir que casasse com 

as datas desse calendário letivo. 

E: Isso mesmo, me chamou atenção que a exposição começa quando a maioria das escolas 

encerrou o ano letivo. 

Denise: O problema... Se a gente faz a exposição antes de Serralves em Festa, final de maio, 

início de junho... Se a gente faz a exposição antes, a gente não tem uma sala para utilizar para 

o Serralves em Festa. Fica sempre essa questão. A sala do Serviço Educativo, quando tem 

exposição, esta fica durante um período... 

E: O Serviço Educativo não tem uma sala para exposições do Serviço Educativo.... É uma 

sala de oficinas... 

Denise: Que é também utilizada para exposições. O Serviço Educativo ambiente tem também 

outras salas, mas não faria o menor sentido um trabalho desenvolvido pelo Serviço Educativo 

artes e que trabalha com componentes artísticos, tendo a participação do Serviço Educativo 
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ambiente, mas numa porcentagem muito pequena mesmo, que tem como componente 

metodologia e reflexão a partir da prática artística com processo de reflexão; não faria sentido 

a gente fazer essa exposição embaixo, lá na quinta, na parte do Serviço Educativo ambiente. É 

um deslocamento muito grande, então a gente tem que fazer essa exposição na sala do Serviço 

Educativo.  

Com relação à formação de públicos, Serralves tem sim esse compromisso de formação de 

novos públicos como outras instituições culturais e museus, mas o Projeto Anual com Escolas, 

por essa questão da exposição, não existe por esse motivo. A existência principal desse 

projeto é de estabelecer uma relação mais aprofundada com as escolas. Porque se, 

hipoteticamente, todas as escolas participarem do projeto, a gente vai ter que repensar o 

projeto. A gente tem só uma sala de exposições – depois eu te dou a planta, mas tem 10 por... 

Depois te dou a metragem. 

E: eu sou péssima de metragem. 

Denise: Nós temos aqui a planta e depois eu te dou. Que seja hipoteticamente de 10 por 7... 

Eu tenho um espaço limitado e então, até hoje, nós conseguimos lidar com um número de 

inscritos de maneira confortável. Às vezes a gente tem que pensar na expografia, tem que 

fazer prateleira para conseguir acomodar todos os projetos e sempre aquela questão que eu 

falei... A proposta vai ter uma metragem pública que a gente consiga trabalhar com outros e 

ainda fazer de uma maneira agradável ao olhar. Mas o projeto não tem como característica 

principal trazer novos públicos. O objetivo principal é trazer uma relação aprofundada, de 

longa duração, com as escolas... Que é isso... Hipoteticamente, todas as escolas de Portugal 

participando do projeto seria ótimo, mas a gente teria que repensar a maneira de acomodar 

esses na exposição. É um projeto que tem esse caminho, um tamanho proporcional ao número 

médio de alunos envolvidos.  

E: Lembra quantos mais ou menos no ano passado? 

Denise: No ano passado ou no ano retrasado, 4000 (quatro mil) alunos participaram, mas 

somando os alunos de todas as turmas inscritas. O número de turmas foi algo em torno de 136 

ou 156 que participaram do projeto... 

E: Mas nem todas também entregam o trabalho. 

Denise: Sim. Faz parte do desenho do projeto entregar o trabalho, mas pode acontecer da 

escola não entregar. Mas boa parte entrega – parte muito, muito significativa. A parte 

esmagadora entrega o trabalho. Muito residual a escola que faz parte do projeto e acaba não 

entregando... Residual. 

E: Vocês têm recebido um retorno do porquê dessa não entrega? 
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Denise: O professor nos explica – afinal, ele está inscrito – que por questões... Em geral, por 

questões de problemas nas escolas, de coisas que foram acontecendo no ano letivo interno das 

escolas, que o professor não conseguiu trabalhar o projeto com os alunos, de uma forma que o 

professor considere que mereça, por exemplo, que não conseguiram dedicar o tempo da 

proposta. Então, o professor dá esse retorno, geralmente por e-mail, mas é muito pequeno esse 

número. O que mais acontece é a dificuldade de deslocação das escolas, da escola participar. 

Nos últimos anos, teve uma mudança curricular nas escolas – havia um tipo de desenho 

curricular em Portugal que incluía uma área dedicada a projetos e não tem mais. No tempo 

que havia essa área de projetos, a gente notava que tinha uma fluência, uma vinda com os 

alunos para participar das oficinas, inclusive com as dificuldades. De todos os ajustes 

curriculares, a gente tem notado que havia participação maior em número de oficinas. Se 

existe uma queda, é no número de participações em oficinas. Se, hipoteticamente, antes 

participavam em 04 (quatro), agora estão participando em 02 (duas), ou então participando em 

01 (uma). Porque as escolas têm dificuldade com a deslocação – a vinda para Serralves – para 

fazer as oficinas em Serralves.  

Quanto aos pontos a serem melhorados no projeto: gostaríamos de fortalecer o contato com o 

professor, fazer encontros com os professores para saber como superar essas dificuldades. No 

ano passado, já fizemos uma tarde para conversar sobre as possíveis dificuldades e, no 

próximo ano, há vontade de fortalecer bastante a relação. É um projeto bastante custoso, 

digamos assim: custo com materiais, expografia para a exposição, seminário. Nós não temos 

condição que o educador se desloque às escolas, porque é um número grande de escolas e a 

deslocação do educador... Serralves não assume só os honorários – os honorários para o 

educador ir fazer um trabalho externo são muitos superiores ao trabalho dentro de Serralves, 

então, isso impossibilita que o educador vá, e se o educador for a uma escola, por que ele não 

foi à outra? Esta também é uma questão: se o educador vai em uma escola, fica injusto não ir 

à todas. Se a gente for à todas e multiplicar é inviável. 

E: E hoje, quantos educadores estão envolvidos no Projeto? 

Denise: Não é um número fixo de educadores. A gente explica a proposta e o educador... Não 

é fixo porque, por exemplo, a Joana Mendonça, que participa ativamente desse projeto, está 

grávida, e o ápice da gravidez, o nascimento do bebê, vai coincidir com o ápice do projeto, e 

já avisou que esse ano não vai desenvolver oficinas e não vai participar do projeto. Mas por 

volta de 15 (quinze) educadores participam do projeto e desenvolvem as oficinas a partir do 

tema. No ano 2016/2017, por exemplo, esse grupo fez uma articulação mais próxima em 

relação à temática, com a possibilidade de contemplarmos essa temática na exposição. Esse 
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ano, tentamos um outro formato: tentamos a reunião com toda a equipe do projeto para 

falarmos com toda a equipe, e estamos trabalhando com eixos de trabalho – não com 04 

(quatro) educadores, mas existem eixos de trabalho –, eixos sobre arquiteturas móveis. 

“Arquiteturas móveis” é o título, mas tem 03 (três) subtítulos a partir desse que estão 

relacionados à Sustentabilidade, com formas de viver, de se organizar, de repensar formas de 

vivências por meio da arquitetura, mas arquitetura como metáfora de formas de viver. Tem 

também os eixos: sustentabilidade, futuro e energia. Então, a gente tem esses três eixos de 

trabalho e, então, nesse ano, fiz um outro formato, experimentando formatos. Outros formatos 

que, na verdade, são dois grupos que trabalham com o eixo sustentabilidade, dois grupos com 

cada eixo. Em geral, são 08 (oito) que trabalham com cada tema. Esse ano, a mudança no 

formato da articulação os educadores é pensar em eixos de trabalhos, então é trabalhar 

diretamente com esses grupos. Agora eles estão fazendo as reuniões, por grupos de trabalhos 

para desenvolver a temática.  

Então, pontos a serem melhorados no projeto... Gostávamos de conseguir estabelecer maiores 

canais de comunicação com os professores e ainda estávamos tentando formar grupos para 

que eu consiga enriquecer o projeto. Toda a experiência que os educadores trazem... Esse 

grupo no ano passado apresentou um relatório e fez uma reflexão de como foram 

desenvolvidos os trabalhos, mas, ao mesmo tempo, como isso pode se articular com a 

organização nossa de futuro de trabalho. Porque temos uma carga de trabalho superintensa, 

muito, muito, muito intensa e, às vezes, se eu não conseguir realmente estabelecer uma 

desculpa real, eu frustro o educador. Então, esse ano, eu optei por eu mesma desenvolver de 

ano de coisa. Como que, a partir dessa proposta, eu não envolvi os educadores... Porque eu 

percebi que, na discussão com os educadores, há um grande percurso, e nessas discussões têm 

os constrangimentos de orçamento, de tamanho desse trabalho, e o que mais eu tinha que 

articular era com a Diana e a Catarina Providência. É uma questão de a Catarina dizer: “Olha! 

Dá para fazer um trabalho de 40X40”. O educador, o enriquecimento dele poderia ser em 

outra direção, mas ali não – eu frustro o educador se eu não conseguir realmente estabelecer 

um canal real de escuta. Nesse canal de escuta, eu quero agora fortalecer essa articulação do 

desenvolvimento do trabalho, de como essa oficina é desenvolvida, como estão acontecendo 

realmente as oficinas em articulação com as escolas, e o feedeback que os educadores estão 

dando a partir das oficinas. Porque eles desenvolvem oficinas a partir dessa temática. 

E: Em algumas entrevistas, foi ressaltado que as escolas se inscrevem, mas que algumas 

acabam nem participando das oficinas, mas depois participam da exposição final. 

Denise: Sim. 
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E: Isso pode acontecer? 

Denise: Sim. Isso pode acontecer. Eu não posso obrigar, é contra pedagógico obrigar a escola. 

O projeto tem esse desenho, e a gente aconselha nesse projeto o professor participar, mas eu 

não posso dizer: “Ah! Professor, você que não participou em uma oficina, você não pode 

trazer trabalho”. Por que eu não posso fazer isso? ... Porque há inúmeras problemáticas que a 

escola enfrenta. Há problemáticas que surgem – a escola teve um problema de transporte, 

então a escola não conseguiu o transporte. Muitas escolas não conseguem, o professor 

participou e fez todo o processo, participou do seminário e, por isso, a gente fez um dia de 

atender os professores aqui. Então, se o professor não foi às oficinas, ele tem a oportunidade 

de vir aqui sozinho e conversar com a gente no desenvolvimento do trabalho; então a gente 

tem esse momento também de acolhida do professor. “Ah! A gente não conseguiu vir com os 

meus alunos por problemas X, Y e Z, mas eu estou a desenvolver esse trabalho assim, assim e 

assado...”. A gente tem um dia e agora a ideia é aumentar, que não seja só um dia, para que a 

gente possa estabelecer essa relação de conversa com o professor. Uma das dificuldades pode 

ser essa, mas agora não é uma porcentagem significativa de escolas que não vieram em 

nenhuma oficina. Pode acontecer da escola vir em uma oficina. O professor pode vir numa 

oficina só para professores, pois existem oficinas que são só para professores. Agora, eu não 

posso virar para o professor e dizer: “A escola teve um problema, não conseguiu transporte, 

mas o professor participou da oficina, do seminário, participou de um encontro, de um 

encontro com professores, começou o projeto com os alunos...”. Porque as coisas não são 

cronologicamente. O professor já conversou com os alunos sobre o projeto e a gente virar e 

dizer: “Olha, professor, porque o senhor não foi à oficina, não pode fazer, não pode 

desenvolver o projeto”. Não faz sentido! O aconselhável é, sim, participar da oficina, porque a 

oficina é um momento de vivência prática daquele componente, mas ele não é o único 

componente. O professor teve uma série de encontros com a gente antes disso para trabalhar a 

temática e trabalhar a temática com a sua turma. Assim, o ideal era que todos participassem 

das oficinas. Agora, para fazer essa análise, essas estatísticas, eu teria que ter recursos 

humanos, para conseguir fazer uma análise de todos os anos e de todos que participaram do 

seminário, de turmas que entregaram trabalho, mas não vieram nas oficinas. Às vezes, é algo 

imponderável, que acontece naquele dia, e que inviabiliza a vinda dos alunos. Há questões 

climáticas também: já aconteceu de o ônibus quebrar e de a turma não conseguir marcar mais, 

coisas desse tipo... Em Portugal, e no Brasil também, mas enfim, existe uma enorme 

dificuldade com o transporte. 
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E: Falar um pouco da preocupação com a parte museográfica ou expográfica, museológica 

com a exposição também. Da apresentação também que tem uma preocupação museugráfica... 

Não sei se podemos falar assim. 

Denise: No Projeto Anual com Escolas, tem uma empresa para cenográfica – no caso, a 

Cariátides –, que tem participado. Porque existe um histórico de exposições de trabalhos de 

alunos feitos com poucos recursos. Claro que nós também não temos recursos infinitos, muito 

pelo contrário. Mas existe um histórico de exposições de trabalhos de alunos com poucos 

recursos – que não tem dinheiro para textos para folders, por exemplo. Por que tudo isso? 

Justamente para quê? Diistribuindo de uma maneira com recursos museológicos, mas na 

maneira de expor, de maneira que o visitante primeiro consiga apreender e perceber a 

exposição, que a exposição comunique da melhor maneira esse percurso. Se, hipoteticamente, 

ao invés desse tabuleiro (apontando para imagem do tabuleiro que estava no folder da 

exposição edição 2017/2018), tivesse ( ) eu iria atolar mais. Essa preocupação é para que a 

exposição tenha respiro, para que as pessoas possam sentar na exposição, possam vivenciar 

assim. A maioria com que colocamos a obra também nos preocupa a experiência que o 

visitante tem e o impacto também, que o participante do projeto venha mostrar seu projeto 

para sua família e seus colegas. Não que tenha uma comunicação melhor possível da 

exposição, assim como as exposições de Serralves tem que ter um modelo, então a pessoa que 

vem de fora e não conhece o projeto, que comece a entender o que é o projeto, consegue saber 

o que é e esse é o descritivo das oficinas. Essa é a temática e está em inglês porque nós temos 

um número grande de visitantes estrangeiros e, na lista, está o nome de todas as escolas que 

participaram da edição e o descritivo completo do educador que participou. No último ano, 

nós tivemos oficinas exclusivas dedicadas a esse professor-educador. Por exemplo, essa 

oficina “efeitos de espanto”. Os professores tiveram um encontro com uma curadora, Paula 

Fernandes, e a coordenadora da biblioteca, e tiveram acesso à coleção de livros de artistas na 

biblioteca. E tudo isso para quê? Para tentar aproximar do que é o museu, funcionamento do 

museu, de elas conversarem, ouvirem a partir de um curador como a exposição é 

desenvolvida e como é que a coleção dos livros de artistas de Serralves é trabalhada na 

biblioteca de Serralves. A gente não conseguiu, por exemplo, entrada na reserva técnica, 

porque é vedada, e eu, como funcionária, não posso entrar na reserva técnica por questões de 

umidade, bactéria, segurança... Não pode uma pessoa de fora, nem de dentro, que não se 

justifique – não entrei, nem nunca entraria na reserva técnica, porque no meu trabalho não 

justifica. 

E: Não cabe essa atribuição. 
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Denise: O que pode abrir, a gente abriu. Então, essa preocupação com a expografia é que o 

resultado comunique mais, seja o mais agradável possível e que não fique com a impressão de 

que a exposição de um trabalho de alunos não merece ser bem comunicada ou não merece 

uma atenção de formas de expor. Dentro de nossas possibilidades de orçamento, nós fazemos 

para expor da melhor maneira possível. Basicamente é isso! Então, o trabalho sempre com a 

Catarina ou com a empresa que faz a expografia da exposição é justamente para isso, para que 

a exposição seja mais comunicativa possível ao tamanho de letra, cor de prateleira, cor de 

chão. Os bancos, esse ano – a Emanuele pode ter notado –, a gente montou as mesas, 

convidando as pessoas a tirarem os jogos e jogarem nas mesas, mas as mesas tinham 

diferentes alturas. 

E: Eu não percebi. 

Denise: Aquilo deu um bruto trabalho, porque a gente procurou um pé de mesa que fosse 

regulável ou a gente iria mandar fazer para que uma criança não ficasse com uma mesa alta, e 

então tinha uma mesa mais alta, tamanho normal para adulto, e tinham umas mesas mais 

baixinhas para crianças... Para que a experiência fosse mais inclusiva e efetiva para todo 

mundo. Então tem uma série de nuances mesmo com que a gente se preocupa. É claro que não 

dá para contemplar tudo. Gostaríamos de contemplar tudo, desde aos mínimos detalhes, mas... 

Desde o tamanho da letra até como ela vai estar... Ordem dos trabalhos por ordem de turma, 

se vai estar por ordem de escola... Então optamos por ordem geral, de ordem de turma. Então 

de ordem geral, pré, 1ºciclo, 2º ciclo, 3ºciclo.... Para também não ficar, enfim, um ruído e uma 

representação dos trabalhos de uma forma global, caso contrário, poderia ficar uma 

representação de coisa de escola, que ela está representada, mas representada sob uma ótica 

de trabalho desenvolvida por cada turma da escola, basicamente isso. 
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E: Para a professora falar um pouco da formação e tempo de docência. 

Maria: Na formação é assim... Em Portugal, quando eu decidi optar pelo Ensino Básico ou 

pelo Ensino Primário, como era chamado na altura, nós precisávamos ter o 12º ano. 

Ingressávamos numa escola chamada Escola do Magistério Primário, onde fazíamos um curso 

de três anos que dava o grau de bacharelado, que era um curso misto de teórico e prático. 

Desde o primeiro ano, nós fizemos logo assistência com aulas dadas por professores de turma. 

No segundo ano, já fazíamos, em determinados pontos, intervenção direta com os alunos e, no 

terceiro ano, era um estágio em que trabalhávamos três dias por semana com alunos e, nos 

outros dois dias, preparávamos o planejamento para a semana seguinte. Eu comecei a 

trabalhar em mil novecentos e oitenta e cinco, mais propriamente no dia dois de novembro e 

vai fazer, agora, trinta e três anos, porque já tenho trinta e dois anos de serviço e uns oito ou 

nove meses. A partir daí, em uma perspectiva de formação, também para conseguir progredir 

na carreira, os professores que não tinham licenciatura foi lhes dada a oportunidade, paga, 

óbvio, de fazer aquilo que se chama um complemento de formação, que dava acesso à 

licenciatura. Então, na altura, que já não é mais assim, na altura, poderíamos progredir na 

carreira enquanto os outros colegas não. Eu fiz esse complemento de formação em Ensino 

Básico e com domínio da especialização em apoios educativos e trabalhei sempre em turmas. 

Mas teve um período de dez anos que eu tive um destacamento em uma instituição de 

internato de raparigas em que fazia o apoio aos estudos e fui encarregada da educação delas. 

Numa instituição em que as meninas estão pela assistência social ou por ordem do tribunal de 

famílias. Portanto, em casos de crianças mais ou menos em situações de risco ou que tiveram 

algum problema. 

E: Nesta comunidade, a professora já trabalha... 

Maria: Nessa comunidade já há 12 anos. 

E: Reside aqui? 

Maria: Na freguesia de Urgezes, mas na parte baixa da freguesia. A parte baixa de Urgezes é 

muito grande e há partes distintas. Na parte que estamos, da escola, há a ruralidade e a parte 
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mais urbana estão misturadas. Mas tem uma parte mais rural e outra mais urbana que já 

integra quase o centro, que é onde vivo. O limite mesmo da freguesia. 

E: Eu pergunto porque percebi que, no “Pergunta ao Tempo”, há uma diferença se o professor 

reside ou trabalha há bastante tempo na freguesia. 

Maria: Mas, em relação ao “Pergunta Tempo”, foi diferente. Eu dei bastante autonomia para 

meus alunos decidirem quem eles queriam entrevistar. Realmente, pensamos com os miúdos 

em como fazer um trabalho de grupo em que eu seria mais um elemento do grupo. Nas 

biografias históricas, inicialmente, pensávamos em enveredar pelo caminho, mas, depois, com 

as visitas de acompanhamento, sugestões e a troca de ideias e os mentores do projeto, fomos 

chegando ao trabalho final em que optamos, realmente, a biografar figuras históricas e os 

atuais que, de alguma forma, fazem a diferença para a freguesia, no qual chegamos às pessoas 

expostas. Os meninos levaram para casa, explicaram em casa quais eram os objetivos do 

trabalho, que íamos biografar pessoas de Urgezes que contribuíssem com Urgezes que, de 

algumas formas, marcam alguma diferença em Urgezes. E todos os nomes que estão lá 

biografados foram trazidos da comunidade, como pais, avós ou outros adultos que lidam com 

as crianças e que trouxeram os nomes para a escola. Depois, também fizemos uma seleção, e 

os miúdos escolheram, e contato foi feito a partir do miúdo que trouxe essa sugestão. Depois, 

tem a questão das entrevistas que construímos em sala de aula, a questão das entrevistas, 

sendo que algumas estão incluídas nas Fichas de Campo. Algumas que estão na ficha de 

campo para as preencher e outras que nos ajudaram a construir e a conhecer para, depois, 

construir a biografia. 

E: Quais os pontos que destacaria no projeto? 

Maria: Como pontos positivos, em termos de alunos e a forma de trabalhar, a possibilidade 

de contactar mais de perto um tipo de trabalho e perceberem que a comunidade é importante, 

em que contactamos com outras pessoas e percebemos outras pessoas da freguesia. Neste caso, 

é importante para a aquisição de conhecimentos que nem só aquilo que vem dos livros, nem 

só aprendizagem formal, que é mais uma questão de aprendizagem... Se posso dar um 

exemplo prático. Há um senhor que está biografado, que é um artesão, que é uma pessoa que 

não tem formação acadêmica, mas que nos deu, na entrevista, uma noção de conhecimento e 

de atitudes que, realmente, eles não teriam percebido que a forma e o conhecimento se 

adquire não só na formalidade da escola e, mesmo com as outras pessoas que falamos que tem 

do percurso de vida, de como foi a escolaridade deles, como é a dinâmica de trabalhar com ele 

é totalmente diferente... Isso é um ponto positivo muito grande. Eu integrar e, ao mesmo 

tempo, saberem abdicarem do individual para o coletivo, numa contribuição de trabalho de 
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grupo, para que, realmente, um projeto seja feito em grupo, e não uma ideia pessoal, e 

perceberem que todos os saberes estão interligados. Porque, na execução do “Pergunta ao 

Tempo”, foi ao longo do ano letivo, e eu tive que aproveitar o projeto das biografias históricas 

dentro dos conteúdos curriculares, porque, senão, nunca ia conseguir fazer tudo ao mesmo 

tempo. E eles perceberam também que a ligação, ao trabalharmos com este projeto, a ligação 

com Português, Matemática, Estudo do Meio e até Expressão Artística, porque o professor 

que coadjuvou comigo nas expressões artísticas também foi chamado a participar e eu penso 

que eles perceberam que era um ponto positivo e que essa dinâmica de flexibilização e de 

interação, a mim, como professora, foi, realmente, um desafio conseguir dinamizar e realizar 

as diferentes personalidades, diferentes colegas e com os meninos ao mesmo tempo, para que 

um trabalho final surgisse sem que fosse o meu trabalho, a minha ideia, a minha proposta, 

sem sobrepor a minha proposta à dos outros... Acho que isso foi o ponto mais positivo, em 

perceber, em termos curriculares, que é unir umas ideias que eu tenho como professora do 

Primeiro Ciclo, que estou a dar todas as ferramentas necessárias aos meninos para 

conseguirem a sua escolaridade. Se calhar, são ideias feitas, verdades como isso. Eu vou dar 

um exemplo prático: nunca tinha, em todos os anos de serviço, percebido a dificuldade que 

um aluno tem em transformar uma entrevista ou um registro áudio em um texto e isso, para 

mim, foi uma aprendizagem muito grande.  Achei que eles teriam as ferramentas necessárias e 

que isso não constituiria para eles uma dificuldade, e fizemos um registro áudio e, quando 

tiveram que transcrever e tirar informação essencial, da informação que era importante e da 

que não era importante, os meninos sentiram alguma dificuldade, e eu pensei que não seria 

essa a maior dificuldade. Para mim, isso foi uma dificuldade, mas um ponto muito positivo. E 

a interação para com a comunidade, porque eu gosto da interação. Para mim, isso é 

importante. 

E: Só para esclarecer... falaste das aulas de expressões artísticas e de um professor. Gostaria 

que explicasse como funciona. 

Maria: Nosso agrupamento tem uma hora por semana com um colega que é mesmo da área 

da Educação Visual e Tecnológica, e é ele que dinamiza as aulas e faz as propostas de 

trabalho a nível artístico com os meninos. Como ele trabalha com a minha turma, eu também 

lhe pedi ajuda em algumas questões, como exposição de objetos e exposição das biografias, e 

ele também participa do processo e isso se chama coadjuvação. Os dois em contexto da sala 

de aula e, como eu sou titular de turma, o colega, quando houve oportunidade, trabalhamos 

em conjunto. Digamos assim, a aula de um generalista com um especialista. 

E: Mas é obrigatória a frequência? 
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Maria: Sim, faz parte do currículo. Dentro das vinte e cinco horas semanais, que faz parte do 

currículo nacional. Eu também tenho mais horas para trabalhar sem o colega. O colega vem 

uma hora, e nós temos mais duas horas para trabalhar nas áreas das expressões que podem ser 

aplicadas nas Expressões Artísticas, Plásticas ou Dramática ou na Educação Física... Nosso 

currículo prevê três horas e, hoje, uma dessas horas, temos um professor das Expressões 

Plásticas neste agrupamento. A lei prevê que possa ter esse tipo de coadjuvação, e é isso que 

nós fazemos.  

E: Quais as fragilidades que a professora acha que tem nesse projeto? 

Maria: No meu ponto de vista, não que sejam necessárias mais visitas de acompanhamento, 

mas algumas alterações depois de definir a ideia. E as crianças do quarto ano ainda são muito 

pequenas e, no caso específico, depois de tomadas todas as decisões, vir alterações depois de 

tomadas as decisões, depois de muito trabalho feito. E essa é uma fragilidade. Outra, acho que 

é... para tanto trabalho dos titulares de turma, como da própria Casa da Memória que teve um 

ano inteiro de trabalho, de ajuda prática. Acho que integrar... Eu percebo que a ideia das 

vitrines estarem integradas na exposição permanente, mas acho que, como visitante, não como 

professora, mas como visitante na inauguração, acho que se perderam as vitrines no conjunto 

da exposição da Casa da Memória, pelo menos com tanta gente dentro da Casa da Memória 

neste momento. Acho que o esforço da Casa da Memória ficou diluído, um bocado abafado 

pela própria exposição permanente. Acho que, pelo menos em contexto de inauguração, 

deveria ser procurado um espaço para que se destaque, realmente, o investimento que foi feito, 

ao meu ver. Porque sou leiga neste aspecto, acho que se perdeu um pouco do trabalho, que 

tanto os professores, os meninos, essencialmente, e Casa da memória fica um bocadinho 

abafado, porque nós não podemos competir, e isso não é uma competição. Mas ficou um 

bocadinho abafado pela exposição permanente. Pelo menos, com a casa tão cheia. 

E: Mas falas mais em relação ao número de pessoas... 

Maria: Ao impacto final. Agora, eu tenho a intenção de voltar lá, para ver com atenção, para 

perceber se, realmente, essa minha ideia é errada ou não. No percurso do projeto, eu tive 

sempre, sempre que necessitei, seja por telefone, eu tive, pela Casa da Memória, uma 

alteração ou outra na altura em que já havia material produzido e que depois acabou por não 

ser utilizado. 

E: Em relação ao Diário de Viagem, que tem as fichas, qual a opinião... 

Maria: Eu percebi a ideia do Diário de Viagem e das Fichas de Campo, mas acho que, 

provavelmente, é uma questão de organização, mas nem todos os temas, todos os assuntos a 

abordar por cada escola, tem a necessidade de ter todas aquelas Fichas de Campo. Eu acho 
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que era preferível forneceram com as biografias históricas... Nós usamos documentos e 

imagens, fichas das pessoas, e era preferível separar as Fichas de Campo por temas. Essa 

escola vai abordar as biografias históricas, então, é preciso as fichas gerais de projetos, precisa 

das fichas das pessoas, precisa das fichas de documentos e imagens... Separar mais as Fichas 

de Campo por temas, de acordo com a temática. 

E: E a professora conseguiu trabalhar com esse Caderno de Viagens com a turma ou teve 

dificuldades? 

Maria: Um bocadinho. Tive que explicar várias vezes algumas perguntas, porque os meninos 

têm de nove para dez anos, e algumas perguntas, realmente, são difíceis para eles perceberem 

aquilo que nós escolhemos a fazer. No meu trabalho, nós optamos por fazer tudo em grupo. 

Nós acabamos por nos ajudar uns aos outros. Entre os vinte e sete, nós conseguimos, nós 

conseguimos chegar ao entendimento, e as minhas Fichas de Campo não foram cada menino 

que preencheu, mas foi global, em grupo. 

E: O Diário de Campo vocês chegaram a ler em conjunto ou ... 

Maria: Eu li uma vez com os meninos, e fui fazendo no quadro interativo. Pomos aqui e ali... 

Por isso que eu digo que, no projeto, eu tive mesmo que adaptar o “Pergunta ao Tempo” ao 

currículo, porque senão não dá tempo de cumprir tudo. Mas acho que é uma das questões a 

repensar pela Casa da Memória. Está bastante técnico, e penso que é uma questão de 

facilidade as Fichas de Campo estarem separadas por temas. Outra coisa que os meninos 

perguntavam muito era: - “O que vamos pôr aqui na Ficha dos Edifícios?” Porque, na parte 

histórica, nós não precisávamos preencher nenhuma ficha sobre edifício. 

E: Como a professora foi convidada a participar do projeto ou se foi uma im... 

Maria: Imposição? Houve uma reunião inicial em que foi o nosso coordenador do 

agrupamento, e há agrupamentos que optaram por mandarem logo os colegas do quarto ano. 

Nós não. Fomos nós que decidimos. Ele foi na reunião e trouxe a indicação e, no nosso 

agrupamento, há quatro professores e uma já havia participado no último ano e era uma opção 

nossa participar ou não. Em conversa com outro colega, porque nós temos três freguesias, em 

conversa com colegas do 4º ano, decidimos participar porque, cada vez mais, nós temos que 

estar integrados na comunidade, porque não vamos estar isolados numa ilha e tudo aponta 

para que nós trabalhemos mais com as autarquias, Câmara Municipal e com a Junta de 

Freguesia. Eu achei importante que o meu agrupamento também estivesse representado, 

porque não foi imposição, ninguém impôs, e eu entendi que, tanto a minha comunidade como 

o meu agrupamento, deveriam estar presentes numa iniciativa. Para sermos mais claros ainda, 
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eu não tive nenhuma pressão, nem da minha direção nem do município nem da Câmara 

Municipal E: Em relação ao acompanhamento... 

Maria: Se eu acho que deveria ser as mesmas pessoas desde o início do projeto. Eu acho, 

como adulta, porque facilitaria alguns desvios, algumas sugestões que já surgiram no decorrer 

do processo e implicaram mudanças de orientação. Isso, sim, eu acho que deveria ser as 

mesmas pessoas. No meu grupo, os meninos não questionaram nunca porque vinham pessoas 

antes e outras depois. Eu, como coordenadora de grupo, é que senti isso: manter o grupo para 

que as orientações fossem as mesmas do início ao fim. 

E: Essas pessoas que vieram depois foram denominadas, na divulgação da exposição, como 

responsáveis pelo processo criativo. Ficou claro para a professora o papel dessas pessoas? 

Maria: Não. Eu até perguntei pelo Raul e não foi dessa vez. Na questão do processo criativo, 

foram oferecidas ajudas, foram dadas sugestões para organização da vitrine, mas eu tenho um 

grupo muito orientado e muito determinado. Eles sabiam exatamente o que queriam e, nas 

conversas que mantivemos com a Casa da Memória, foram feitas sugestões, e os meninos, 

eles não tinham problemas nenhum. Acho que a equipa deveria ter se mantido inalterada até o 

fim, porque nos obrigaram algumas alterações. 

E: Quais? A professora poderia citar? 

Maria: Posso, sem problemas. Porque nós, inicialmente, tínhamos passado pela toponímia, 

em biografar pessoas que estão na nossa comunidade e que são, por exemplo, nome de rua. 

Depois foi nos feito uma sugestão... Por que não as pessoas atuais? Por que não incluir as 

pessoas vivas e que contribuem para a freguesia? Não incluir figuras lendárias, e nós fizemos 

essa incursão quando já tínhamos o trabalho já determinado de uma determinada forma. Mas 

como foi no início, nós conseguimos tirar e, depois, a quantidade de material produzido foi 

tanto que não cabia no metro quadrado e tivemos que, já quase no final, fazer a opção de 

retirar as figuras lendárias, porque, realmente, em termos de espaço não iria produzir, dar 

efeito nenhum. 

E: Se sentiu, de alguma forma, pressionada a incluir as pessoas atuais? 

Maria: Não. Mas quando a Casa da Memória sugeriu, eles tiveram um voto e aceitaram a 

sugestão. Porque, se os meninos não aceitassem a sugestão, não havia alteração.  

E: E dos alunos, o que sentiste da exposição? 

Maria: Eles gostaram. Como a Casa da Memória é muito interativa, eles também se 

misturaram e, além das vitrines, eles que já haviam visto a exposição permanente, eles 

também se deslocavam para a exposição permanente e para as partes mais da interatividade. 
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Eu acho que, com o trabalho dos miúdos e com um trabalho que envolveu a comunidade 

inteira, de partilha, foi pouco. 

E: E do calendário, da data de início, como de acompanhamento e da exposição... 

Maria: A data de inauguração não me parece que tenha sido má. Se tivermos em conta, 

muitas crianças e antecipassem a inauguração, nós teríamos a oportunidade, em termos de 

escola, organizar o resto das turmas a uma visita a Casa da Memória, o que eu acho que era 

importantíssimo... Por dois motivos: ver o trabalho que os colegas fizeram e para conhecerem 

a Casa da Memória e para transmitirem aos encarregados de educação, aos pais. É quase 

como uma onda ou um dominó, onde nós sabemos que acontece em Portugal e, quem sabe, 

em outros países, onde os espaços museológicos não são assim muito atrativos para a 

comunidade em geral e acho que, se antecipassem a inauguração da exposição, poderiam 

inaugurar em finais de maio e isso iria fazer com que os alunos das escolas, outros alunos da 

escola pudessem ver exposto o trabalho dos companheiros e, ao mesmo tempo, perceber o que 

é a Casa da Memória e levar a ideia para casa e habituar outras pessoas a frequentarem os 

espaços museológicos. 

E: Quem determinou o tema a ser trabalhado foi a Casa da Memória. Qual a opinião da 

professora? 

Maria: Eu entendo a lógica, porque, se a Casa da Memória abrisse, era possível que as 

quatorze escolas escolhessem o mesmo tema. Só acho que poderiam ter juntado os quatorze 

professores envolvidos e, entre os quatorze, conversarem e escolherem entre os que seriam 

mais importantes ou pertinentes em cada freguesia. Mas não vejo isso, para mim, como 

constrangimento. Para mim, não foi. Agora, essa dinâmica da partilha, de conversarmos o que 

a freguesia teria mais para mostrar dentro destes temas. 

E: Então, também não teve nenhum momento em que vocês se encontraram. 

Maria: Não. Foi como falei. Na reunião inicial, cada agrupamento escolheu quem enviou e, 

depois, trouxe as informações. Tem quem enviou o coordenador; outros, os diretores; outro, 

professor... Eu acho que, no momento de partilha, de organização, por ser por projetos, acho 

que falta a partilha com os quatorze professores, uma agregação de conselho. Penso que seria 

um ponto a acrescentar. 
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APÊNDICE W- TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA JÚLIA 

 

 

Entrevista realizada na Escola C, em Guimarães, em 14 de junho de 2018. 

Duração da Gravação: 13m.56s. 

 

Júlia: Estou nessa escola há sete anos, quando vim para aqui. Antes, eu trabalhava numa 

escola mais pequenina. Juntaram duas escolas daqui próximas à freguesias, há oito anos, mas 

eu leciono há trinta e três. 

Emanuele: Essa turma do projeto a professora acompanhou desde o 1ºano? 

Professora: Desde o primeiro. Há quatro anos que trabalho com essa turma. Sempre que 

podemos, fazemos isso, pois tem uma vantagem: conhecemos melhor os alunos e eles a nós. 

E: Os pais... 

Júlia: Os pais e já fazemos um trabalho diferente. 

E: Como se deu a participação da professora no projeto? 

Júlia: A escola deu-nos conhecimento de que a Casa da Memória estava com estes projetos e 

se alguém, aqui, estava interessado em participar e que eram mais as turmas do 4º ano. Sim e 

pronto. Vamos lá! No início, pensávamos que iam ser todos os 4º
s
 anos, mas não. Era uma 

turma por escola. Pronto, avançou-se com meu nome e pronto. É mais um dos muitos que tive 

aos longos dos últimos anos. 

E: Do projeto, o que a professora ressalta como ponto positivo? 

Júlia: Fazendo assim um apanhado muito global... tem vários pontos positivos. A pesquisa e 

toda a procura que fizemos os miúdos não conheciam. Tem uma parte dos alunos que também 

não são de cá, mas quase todos têm familiares aqui, aqui tem raízes. Foi muito interessante... 

porque a forma de viver, estudar as tradições as festas... Eles não tinham a mínima ideia e 

acho que isso já foi um aspecto muito positivo na medida em que eles, pronto, ficaram a saber 

de coisas que nunca ficariam a saber. No dia a dia, os pais até se esquecem de lhes falar do 

passado, e algumas coisas são do tempo dos avós deles, e outras de muito mais tempo atrás. 

Uma festa interessante que é a Festa do Nosso Senhor dos Aflitos, que é muito importante 

aqui, e a maioria não tinha nenhuma noção das tradições aqui. Outra coisa que eu achei muito 

interessante foi o empenho que eles puseram nisso. Todos traziam, a partir daí, informações 

como: - “O meu vô me disse isso... a minha tia me disse mais isso... eu posso perguntar a 

minha vizinha porque ela já tem não sei quantos anos...” Esse intercâmbio e despertar neles o 
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que queriam saber mais e despertar mais conhecimento... Acho que tudo isso foram pontos 

muito positivos. Eu gostei! 

E: E o que a professora acha que tem como fragilidades do projeto? Pontos que precisariam 

ser melhorados? 

Júlia: Da minha parte, eu acho que é um aspecto negativo, mas que acontece pelo caminho, 

em relação a mim e à turma: é a disponibilidade das pessoas em vir aqui e trazer, mesmo as 

pessoas da comunidade, a quem estou a me referir. Em relação aos monitores, se assim posso 

dizer, da Casa da Memória, acho que estiveram à altura, abertos no processo... 

E: E do material? Eles entregaram o Diário de Viagem? 

Júlia: E as fichinhas...Valeu, valeu muito! 

Emanuele: Mas achas que precisa modificar alguma coisa, a linguagem... se a professora 

conseguiu utilizar com eles em sala de aula ou se teve dificuldades... 

Professora: Algumas coisas, mas, sempre, com a nossa proteção, com o nosso olhar... porque 

nem sempre os adultos estão envolvidos nessa dinâmica. Mas acredito também que, se fosse 

alguma coisa, muito demasiada ao nível deles, não viria de encontro ao que eles, do que a 

Casa da Memória pretendia, que fosse o resultado final. Algum, não será de todo necessário, 

mas a grande parte dele foi uma boa base. 

E: E a dinâmica do projeto. No início, veio o Raul; depois; veio a Rita ou a Matilde... 

Júlia: Vieram vários, mas o facto de virem mais pessoas, que não estavam desde o início a 

acompanhar, não fizeram nada de diferente. Acho que foi sempre um completar e acho que, 

para os miúdos, isso até que foi bom... porque vinha mais uma pessoa, e as crianças queriam 

contar... Não vejo nada aí de negativo. 

Emanuele: E da exposição final? Que avaliação a professora faz? 

Professora: Olha, achei bem! Já fiz uma avaliação com os alunos, e eles gostariam que 

estivesse muito mais coisa lá. Alguns alunos chegaram e disseram: “– Mas a vitrina era tão 

pequenina!” Como de quem diz que ela estava de acordo com o espaço que tínhamos, mas 

que deveria ter mais espaço, porque, se dependesse deles, eles queriam pôr tudo. Teve outro 

miúdo que me disse: “– Se calhar, não vão gostar do que eu vou dizer! Mas, se calhar, não foi 

muito boa. Acho que a nossa vitrine estava muito escondida!” Eu disse: “– Mas filho! Tu 

viste como estava o espaço ocupado e tinha que ser distribuído. Não poderia estar aí sozinho 

no meio de uma sala e tinham mais coisas a expor, não era?” Então... para onde eu queria 

chegar... para mim, eles se envolveram de tal forma que a importância era só a deles e que 

deveria ser enorme, de ter o local de destaque. Portanto, eu acho que só por ali já valeu, deles 

sentirem isso. Eles viram as outras, gostaram, mas a nossa é a nossa. Eles queriam chegar lá e 
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ver a deles em destaque, o que é impossível, mas acho que só ali já mostrou a grandiosidade 

do projeto. Eu gostei, eu gostei do trabalho que fizemos, do projeto. 

E: A professora também acha que a altura da exposição também é pertinente? 

Júlia: Acho que sim. Tem mesmo que ser no final do ano. Vou lhe dizer que, para mim, acho 

que foi na melhor altura e vou lhe dizer por quê. Porque já me preparei para, em junho, as 

avaliações finais das crianças, e essas saídas e coisinhas assim, de maneira que, como vê, está 

tudo assim encaixadinho. Demos as nossas saídas, e essas coisinhas assim. A avaliação agora 

já está feita e terminada e pronto, mais um dia para uma revisão ou outra coisa qualquer. A 

altura, para mim, não está mal e até na altura que vieram recolher, se é assim que posso dizer, 

as coisas para a exposição, final de maio, não me fez impressão nenhum. Acho que foi a 

altura certa. Estava tudo preparadinho... 

E: Outra coisa... a professora conseguiu encaixar os conteúdos da turma ao projeto? 

Júlia: Não me alterou nada e foi mais um complemento. Até porque, repare... nós começamos 

sério já no começo de outubro, no início do ano, e, desde o início, já contamos com isso. Era 

um trabalho paralelo a toda a dinâmica do ano e, como tínhamos quase mês a mês as vindas e 

as trocas de impressões, quando ia, porque, no primeiro período, nós dávamos a história como 

complemento, nós tínhamos que falar da história, desde os tempos do Afonso Henriques até 

não sei quando... Foi mais um complemento. Não do tempo dele, mas vindo daí até cá. E nos 

nossos passados mais próximos, dos nossos avós? Não custou nada, de bocadinho a 

bocadinho foi vindo... e os pais, mas mais os avós daqueles que tinham conhecimentos, 

alguns já não têm avós etc. Mas aqueles que tinham, tinham mais conhecimentos e mostraram 

plena disposição para vir... 

E: E do tema? Porque foi determinado... 

Júlia: Do tema eu gostei. Inicialmente, me foi dada uma lista, pelo menos aqui na escola, foi 

dada uma lista com todos os temas a desenvolver. Olhei e disse que, aqui em Ponte, porque eu 

não sou natural de cá, nem moro cá, mas trabalho aqui há dezoito anos. Trabalhei em 

Campelos e de lá vim para aqui... Eu olhei a lista e disse que, para mim, não vai ser muito 

fácil, porque assim... raízes, raízes, enfim... não vai calhar ir muito de encontro... O que eu 

acho que iria a vir mais de encontro com as vivências que eu tinha tido aqui era este e por fim 

foi este. Não sei se foi por sorteio ou como isso funciona, mas sei que, na Casa da Memória, a 

Dra. Marta disse que vamos trabalhar esse. Não sei se foi por darmos a sugestão, por estarmos 

mais receptivos a este. Sei que nunca houve outro em primeiro ou segundo lugar, mas, para as 

crianças, foi bom. Acho que, pela primeira experiência no projeto, acho que foi um bom 

começo.  
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APÊNDICE X - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA INÊS 

 

 

Entrevista realizada na Escola D, em Guimarães, em 19 de junho de 2018. 

Duração da Gravação: 18min08s. 

 

Inês: Eu sou formada em Matemática e Ciências do 1º e 2º Ciclo [...] trabalhei 5 anos no 2º 

Ciclo e estou há 13 no 1º Ciclo. Precisas saber onde tirei o curso? 

E: Não. Só quanto tempo a professora trabalha aqui nesta escola e se reside nas proximidades.  

Inês: Estou aqui há 9 anos, mas não foi o tempo todo, porque, as certas alturas, como eu sou a 

mais nova da lista e todos os anos tem que concorrer e aí volto para cá. Teve um ano que não 

voltei e estive fora. Dos 9 anos, 2 anos eu estive fora. Eu moro em Fafe. Dá, mais ou menos, 

30 Km daqui. 

E: As dificuldades do projeto. 

Inês: Aqui, o projeto foi basicamente os miúdos que desenvolveram. Fizeram a pesquisa fora 

da escola, não todos os alunos, e alguns pais que ajudaram. Da Quinta do Freixeiro, teve uma 

mãe que se disponibilizou para ir lá conversar com a senhora da Quinta, e a senhora veio cá à 

escola falar conosco e explicar a história da Quinta e no que ela se tornou e ... Mas, isso tudo 

com a ajuda de uma mãe. Como eu não sou daqui, não conheço nada daqui... não é? Eu fico o 

dia inteiro aqui e saímos algumas vezes, mas conheço pouco e tive sorte em ter ajuda dos pais. 

Há poucas informações e, no início, a Marta vinha cá e dava-nos umas ideias e nós tínhamos 

que, diante delas, desenvolver. No início, ela nos deu só o tema e fizemos um apanhado do 

que havia na freguesia... As igrejas, as quintas e, depois, chegaram cá e viram o que havia de 

melhor e partimos para a escolha. Eles ficaram um bocadinho chateados, porque eles próprios 

é que ficavam aqui fazendo o trabalho, eu ia embora e eles ficavam e, de seguida, diziam: - 

“Professora, nós fizemos isso, isso e isso!” Eles fizeram os grupos e trabalharam... Isso foi 

bom porque começaram a partilhar e pesquisar sozinhos e vontade de saber mais e chegavam 

a casa e perguntavam ao pai, à mãe e ao padre, que não ajudou muito, mas... 

E: Geralmente os padres também não são da comunidade. 

Professora: Sim, hoje, já são responsáveis por várias freguesias. Antigamente, cada 

comunidade tinha seu padre. Então... mas, no levantamento, não arrumamos muito, e somente 

quem nos ajudou foi a senhora da Quinta. Ela veio cá e nos deu alguma informação, mas que 

já havia na internet, porque Quinta do Freixo está na internet, já é conhecida por turismo rural. 
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Mas a nível de passado. Foi tudo mais complicado... Tivemos que inventar futuro incompleto. 

Não foi fácil trabalhar, mas foi, foi estimulante. 

E: Como a professora foi convidada a integrar o projeto? 

Inês: Não. Nós, aqui no agrupamento... Eu não fui obrigada, não queria, mas, aqui no 

agrupamento, há turmas mistas, com turmas de dois anos e há poucas escolas que têm turmas 

limpas. Limpas nós dizemos para turmas que têm só um ano de escolaridade. A minha é uma 

das poucas que tem só um ano, e este trabalho era para turmas do 4º ano e, como havia só 

outra turma do 4º ano e, nas turmas mistas, os professores já têm muito trabalho... Esse ano, 

eu fui sorteada numa reunião, que eu não estava presente, numa reunião de coordenadores. 

Este ano, [...] fui a selecionada... Foi a nossa escola para trabalhar o projeto. Claro que nós 

aceitamos, né?! Não poderíamos fazer de outra maneira... Eu já conhecia o projeto, porque, no 

ano passado, uma colega participou e foi ela a escolhida. Durante todo o ano, ela falava da 

Casa da Memória. Eu já conhecia um bocadinho o projeto e sabia que era trabalhoso, anual, 

que começava no início do ano, basicamente, e ia até o final. É um trabalho bom, mas que eu 

não sei se se adapta bem, bem às crianças do 4º ano. Porque há temas que são assim, um 

bocadinho difíceis para eles entenderem... Aí, claro que a professora tem que entrar um 

bocadinho a fazer grande parte do trabalho, explicar o porquê e... por que fazemos isso, por 

que fazemos aquilo... Mas a nível de temas, eu acho que são um bocadinho... esse, 

especialmente, acho que é um dos mais fáceis, pelo menos é o que a Marta dizia e deixa-nos ir 

em todas as direções... Porque não é um tema que nos prende muito [...] há os que prendem e 

aqui no nosso agrupamento, no ano passado, calhou a indústria e tem que se arranjar material 

e enquanto isso, as historinhas fomos nós que inventamos, porque o que está lá foi inventado 

por nós... Se calhar, nos dá um bocadinho mais de trabalho, e eu estava em pânico. Toda vez 

que a Marta vinha cá, eu dizia que não sabia se isso ia correr bem, e ela, sempre positiva, 

dizia: “– Vai correr bem, professora, vai correr bem! Está tudo muito bem!” Estava sempre 

tudo muito bem para ela. 

E: Além do tema, há também um material, o Caderno de Viagens, que foi produzido pela 

Casa da Memória e entregue aos miúdos. Se a professora utilizou, qual a opinião... 

Inês: Qual? Aquele amarelo que vinha as fichinhas? Sim, utilizamos as fichinhas para a 

caracterização do edifício e das pessoas. Lemos o livrinho, e eles ficaram todos contentes... É 

acessível! Claro que é acessível, a partir do momento em que nós expliquemos algumas coisas 

às crianças, porque eles não percebem e tem que ser um trabalho em conjunto. Se nós dermos 

para eles lerem em casa, sozinhos, vão ao fim e muitas coisas não entendem. Tem que ser lido 

em conjunto e explicado, basicamente. São crianças do 1º Ciclo. Acho que se fosse de outro 
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ciclo se adaptava melhor. Para crianças do 1º Ciclo está um bocadinho puxado. São conceitos 

que eles fazem uma ideia, mas que não conseguem explicar direito o que é o patrimônio.  

E: O que a professora destacaria como pontos positivos no projeto. 

Inês: Eles quererem pesquisar, o interesse e o empenho deles em querer fazer as coisas. 

Quando a Marta vinha, eles diziam: “– A Marta já vem cá essa semana, e não temos pronto 

isso!” O entusiasmo deles, com o qual trabalhavam e mostram. É, basicamente, o empenho 

deles, a união deles, de que iria estar exposto, iriam ver e eles queriam fazer boa figura, não 

é?! 

E: Depois que eles foram na exposição, que reação ou comentários fizeram... 

Inês: Eles gostaram de ver o trabalho lá, mas o que eles mais gostaram foi da televisão. Eles 

estavam sempre atrás das câmeras e gostaram de ver o trabalho na televisão. Fora isso, eles 

estavam sempre: “– Olha aqui, olha aqui e isso... quem pintou e quem fez...” Realçaram mais 

estes pontos. Mas gostaram, claro que gostaram muito! Mas não realçaram nenhum ponto, foi 

mais mesmo das entrevistas: “– Professora, olha! Eu apareci na televisão!” Em si, a nossa 

vitrina estava lá, eles gostaram, mas o que lhes ficou mesmo foi a entrevista da televisão. Era 

só isso que eles falavam e, aqui na escola, toda gente já sabia que nós íamos aparecer na 

televisão. 

E: Da data da exposição, se teve dificuldade para organizar a vitrine... 

Inês: Eu não tive dificuldade, porque foi durante o ano, e a Marta marcou comigo para vir 

buscar e eu adiei. Por acaso, eu não tinha ainda pronto, mas, logo depois, ficou pronto a seguir 

e, até neste dia que ela viria, estava pronto e poderia ter vindo cá. Tive ajuda de uma 

professora que vem cá... A professora Rita, que é da Fenix, e vem cada todas as semanas, não 

tem turma e ela gosta dessas coisas de pinturas e então assumiu. Mas o trabalho foi feito na 

sala, com aquele papel cenário, onde projetamos a Quinta e, depois, a biblioteca foi imaginada 

por mim, no formato da Quinta e, depois, elaboramos o labirinto que foi inventado. O nosso 

trabalho era sobre as chaves. A dona da Quinta fala de muitas chaves, e então havia, entre as 

chaves, uma que abria para o labirinto do jardim e então partimos. Foi fácil fazer, porque eles 

estavam motivados, entusiasmados e organizaram-se. 
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APÊNDICE Y - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

COM A PROFESSORA CARLA LUCIANA FERNANDES MORAES 

 

 

Entrevista realizada na Escola F, em Guimarães, em 19 de junho de 2018. 

Duração da Gravação: 21min17s. 

 

Carla: Eu tenho formação em EVT, Educação Visual e Tecnológica, onde posso dar aula até 

o 6º ano. Mas também tenho formação no 1º Ciclo.  Foi muito difícil eu entrar, quando saí da 

universidade, logo para o 2º Ciclo e tive que concorrer ao 1º Ciclo para me dar alguma 

segurança. No entanto, eu fui convidada a trabalhar na universidade, do meu curso, e estive 

por lá dois ou três anos. Depois, fui trabalhar para Trofa com o 1º Ciclo e ia lá fazer umas 

horinhas, ou seja, dava esse complemento da Educação Visual a educadoras e professoras do 

1º Ciclo.  Na universidade, não tinha muito espaço para mim, com professores mais 

graduados e mais velhos. Entretanto, comecei a fazer uma especialização no âmbito da 

expressão plástica e, no fundo, pensar um pouquinho na problemática de que nunca há tempo 

para as áreas das expressões, pois nunca há tempo. Eu sei que, agora, estou no terreno e não 

precisava de fazer uma tese para explicar isso... E qual é a prioridade? Nós temos que dar 

conta dos conteúdos, os textos são comuns e os miúdos tem que estar preparados para os 

testes. Aproveitamos, muitas vezes, as expressões para ler, pensar, ilustrar um texto. Esses 

projetos, como o “Pergunta ao Tempo”, dá-nos um bocadinho mais de liberdade e acabamos 

por trabalhar expressões, acabamos por trabalhar escrita, no âmbito das oficinas de escritas... 

O projeto é fantástico. O problema é tempo. Sempre foi. Eu fiz as disciplinas, mas, depois, 

faltou a tese. Eu apresentei o projeto, mas, depois, no dia a dia, não dá, não dá. Mas também 

eu acho que eu não preciso de registro para ter um documento, uma tese para dizer: “– Eu fiz, 

eu sou mestre.” Não é isso! O que me interessa é o que eu vivo com os miúdos e se eu estou 

ou não estou bem assim. 

E: Dificuldades com o projeto. 

Carla: Esse projeto, eu disse a Marta, o que dificulta é em relação aos prazos. Claro que esse 

projeto tem o nível mais adequado para um 4º. Os miúdos não têm maturidade. Em um 4º já é 

um bocadinho complicado. Eu, hoje de manhã, estive a conversar com eles e imprimi o e-mail 

e falei com eles do que ficou, do que gostaram mais... Eles vão dizendo, vão falando... não de 

uma forma pensada, não sentida. Muitas vezes, nem sabem o que estão a dizer. Eu tenho 

alguns alunos aí que sabem o que era o projeto, no que consistia e estavam superenvolvidos. 
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Já lhes disse que o que vale é o processo em si. Eles gostaram muito do resultado, mas já lhes 

disse que o mais importante foi tudo o que nos levou até ali. Mas, claro que eles entrarem à 

Casa da Memória, verem as outras exposições e olharem para ela e dizer: “– A nossa é mais 

bonita, claro!” Porque, para eles, era a mais bonita, porque aquilo é deles, e nos identificamos 

com o que fazemos. Mas, eu acho que eles gostaram muito e falam muito do circuito que 

fizeram aqui com os pais, chamar os pais para lhes mostrar como é que brincavam, como é 

que se manipulavam os brinquedos... Eles adoraram! É a prática que eles gostam mais, e não a 

parte da teoria do trabalho. Às vezes, para eles, o sair da sala [...] é o que mais lhes marcou 

neste projeto. Foi o sair da sala, foi contactar com as pessoas, brincar com os brinquedos 

feitos pelos pais e por eles. Isso é que foi bom! Eu já lhes disse para pensarem que, se não 

houvesse esse projeto, não conheceriam essas brincadeiras, essas habilidades que eles têm. 

Portanto, esse projeto tem tudo de bom. Agora, os timings é que nos baralham um bocado. 

Eles vêm cá, têm as oficinas e vêm cá uma vez ou outra e, às vezes, nós nem estamos para ali 

virados. Temos outras coisas à frente, e isso, às vezes, dificultava um bocado. E não acabava 

por desmotivar, mas era estarmos sob pressão. Sentia-me sob muita pressão quando 

combinávamos esses encontros. Sentia sob pressão, mas, depois, eu falava em vamos levar 

tudo isso com calma, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e as coisas foram fluindo, 

foram surgindo... Não houve nada delineado de início, planeado. A minha turma foi a única 

que aceitou, entre aspas, do agrupamento a entrar no projeto. Eu sou coordenadora do 4º ano e 

tinha, na altura, levado o projeto para ver quem queria, e ninguém queria por questões 

familiares e por motivos de doença, familiares e isso e aquilo. Pronto, eu tenho esse cargo e 

vou eu adiante, porque não quero que meu agrupamento fique mal. Vou eu! Elas deram-me 

todas as forças e pronto, avancei. Também estou ligada às artes, à Educação Visual e eu vou, 

eu faço. Depois, claro, que falei com a Marta e lhe disse se teria um núcleo específico para 

levar, mas eu sou daqui, dessa freguesia de São Lourenço, sou daqui,  não moro aqui neste 

momento, mas  sou de cá e não andei cá, não nesta escola, mas numa escola antiga, mas isso 

diz-me muito e eu cheguei aqui e com essas brincadeiras que eu também convivi. Eu 

dispensei um pouco de personalidades, monumentos... porque não há aqui muita coisa. O que 

há já está escrito, e eu não queria que meus alunos andassem simplesmente atrás dos livros e 

ver o que já está escrito. Aí pensei: “– Eu tenho que motivá-los, eu tenho que motivar os pais 

dos meus alunos para este projeto. Se eu não os motivar, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Eu 

não quero isso!” Foi isso... Aí eu marquei com a Marta e lhe disse: “– Eu tenho essa ideia! 

Fugir um bocado daquilo que é normal, que é dos objetos de trabalho, utensílios, 

personalidades das freguesias, momentos mais marcantes... e eu não quero nada disso! Eu 
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quero trabalhar numa coisa mais atraente para mim e para meus alunos.” Aí a Marta me disse 

que me colocaria no núcleo “Memórias e Testemunhos”, porque “– Você vai trazer, recolher 

essas memórias e costumes dos pais e familiares.” Avançamos e começamos. Cada um 

escolheu o seu brinquedo preferido, que tem nesse momento. Trabalhamos a escrita, onde eles 

tinham que descrever, sem dizer qual era o brinquedo. Depois, o desafio foi ter que adivinhar, 

descobrir qual era o brinquedo. A partir daí, eles tiveram que começar a ver as características 

dos brinquedos, as cores, e, depois, começaram a trazer os brinquedos dos pais, num termo de 

comparação. Como são os vossos e dos vossos pais, que não custaram quase dinheiro algum, 

porque se recorreu à reciclagem, e eles ficaram encantados com isso. Mais encantados ficaram 

foi de brincar com eles e de ver a possibilidade que esses brinquedos tinham de juntar as 

crianças, porque os brinquedos, hoje em dia, são muito individualistas. Foi uma coisa que lhes 

ficou a partir daí... “–Vou a andar de carrinhos de rolamento, mas preciso que alguém me 

empurre, porque eles não andam nas descidas.” Antigamente, eles se arriscavam... Agora não 

há, porque os pais protegem demasiado os filhos. Nós quisemos divulgar o projeto e deixamos 

os miúdos da escola também brincarem com os brinquedos, fizemos um circuito aqui e 

tivemos um pouquinho de azar com o tempo, mas eles adoraram toda essa parte e o que nós 

tínhamos que fazer era pegar em um tema que os cativasse. Depois, também tivemos, aqui, 

uma pessoa que gostamos imenso de entrevistar, que é uma pessoa que nos diz muito, que é 

chefe dos escoteiros, que lida com a maioria da turma e é uma pessoa que ainda aplica essas 

brincadeiras nos acampamentos e tem muito disso. Tivemos também alguns pais e alguns 

avós que fizeram também aqueles brinquedos com aquelas almofadinhas, que foi uma vó,, 

mesmo naquele dia que tivemos aqui uma feirinha, circuito que os pais iam falando comigo e 

com os miúdos: “– Sabe, no meu tempo...” Penso que o topo mesmo foi essa entrevista, em 

que ela trouxe todos os brinquedos que utiliza, ela foi lá para fora brincar com eles, explicar 

como se brincava e foi, foi riquíssimo. Eu gostava de ir além e fazer os miúdos pesquisarem 

outros brinquedos e até comparar com outras partes do país, mas aí não dá tempo, tem os 

currículos para cumprir. 

E: Mas tem uma maleabilidade de partir da temática dos brinquedos e puxar esses conteúdos... 

Carla: Sim, por exemplo, eu trabalhei na oficina de escrita... Isso! Nas expressões. Depois, 

eles fizeram registro gráfico dos objetos deles e trabalharam as expressões plásticas, a pintura. 

Fizemos esses trabalhos todos, mas, claro que não dá para colocar numa vitrina, não dá para 

passar tudo e, depois, tem que estar lá aquelas fotografias minúsculas. Na oficina de escrita, 

aproveitamos para descrever seu brinquedo e, depois, fizemos as fichas dos objetos, 

descrevendo logo o material, as dimensões, a forma do objeto e aí dá para trabalhar medidas, 
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pois medimos os objetos e trabalhamos medidas. Dá para trabalhar Matemática. Claro que dá, 

mas não podemos dizer que dá para... porque, por exemplo, eu estou a trabalhar o projeto e 

vou dar só um cheirinho. Não dá. Eu tenho que aprofundar conteúdos, porque eles têm que 

aplicar em outras situações. Depois, os testes são comuns a todos, e ninguém está a trabalhar o 

mesmo projeto que eu. 

E: A professora também falou das fichas que eles preencheram... 

Carla: Elas não estavam muito adequadas, porque, se calhar, elas estavam mais adequadas 

para aqueles objetos utilitários, e não estamos a falar de um objeto-brinquedo que, às vezes, é 

muito difícil. Algumas questões que tinham lá, como, por exemplo, patrimônio imaterial, não 

tínhamos grandes objetos com patrimônio imaterial. Mas claro que também não tive grandes 

problemas... Se eu não tinha nada a dizer, eu deixava em branco. Foi isso que eu fiz. 

Inicialmente, eu também pensava que era para utilizar todas as fichas, eu era para fazer muita 

coisa. Então, inicialmente, eu pensava, mesmo assim eu tinha que fazer uma vitrine e tinha 

que passar qualquer coisa. Eu quis fazer um filme, porque eu tinha muitos vídeos dos pais a 

partilhar com os filhos as brincadeiras. Eu não sabia como fazer isso e, numa das oficinas que 

cá estiveram, digamos que uma coisa mais indicada era fazer um filme e achamos logo por 

bem o fazer, mas, depois, não estava bem, porque eu, no filme, quis focar porque estávamos 

lá a trabalhar aquela temática, porque os pais nos passaram onde é que brincavam, a que 

recorriam, a que tipo de brinquedos faziam, porque brincar no exterior, que não havia 

calçadas, era tudo de terra... Gostava mais de passar isso, propriamente o trabalho que 

desenvolvemos, mas esse trabalho também iria se perder se eu também não pusesse. Foi daí a 

necessidade de pôr na vitrine qualquer coisa, conciliar essa necessidade. Porque eu acho que o 

filme não ia passar a mensagem total. Ia estar só aí as fichas e pronto. Não! Eu tenho que 

tentar passar qualquer coisa e daí de ter feito aquele caracol, como se fosse uma brincadeira, 

um jogo com todas as fases do projeto... para mostrar o percurso, os bastidores, e não só o 

produto, mas o que esse trabalhou envolveu, o que permitiu... 

E: Mas então, quem pensou nessa vitrine foi a professora? 

Carla: Foi eu com eles. 

E: Com os alunos? 

Carla: Sim. 

E: Gostaria que a professora falasse um pouco do processo criativo, pois, no convite para a 

exposição, há o nome de duas pessoas que fomentariam o processo de organização das 

vitrines.  
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Carla: Não ajudaram. A vitrine foi uma coisa decidida por mim. Eu quis, eu avancei. 

Tínhamos combinado um filme, as formas, se calharem, dos vídeos, do circuito. Era a forma 

mais viável de passar a mensagem. Mas como eu não queria passar só um produto, eu queria 

passar o processo. Essa preocupação foi minha. Eu também gosto de espaço e meto-me a 

fazer. Depois, eu também tenho uma ideia e penso... Já não vou mais por aqui, mas por aí. 

Acho que também a vantagem desse processo é ganharmos um bocado de espaço e 

criatividade no nosso trabalho. Se quisermos apresentar qualquer coisa, claro que sentimos o 

apoio, pois eu senti com a Marta para vermos as medidas e outras possibilidades. Surgiu a 

ideia daquela estantezinha... 

E: Na última vez que estive cá, vocês combinaram de ir para ver a vitrine no CIAJG. 

Carla: Sim, e aí surgiu a ideia da estantezinha para colocar os brinquedos e, depois, acho que 

foi uma das facetas mais interessantes da vitrine, que é possibilitar as pessoas a tocarem e eu 

acho que os trabalhos de escola têm que ser mesmo assim. Claro que há sempre aquela 

preocupação de proteger, pois há objetos que as pessoas não podem tocar, mas eu acho que a 

temática ajudou. Os brinquedos estão lá e podem ser tocados, podem ser manipulados e, se 

estragar, não é isso que está em questão e os alunos já disseram: “– Ó professora! O mais 

importante é que eles estejam lá, eles foram feitos para estarem lá.” Pronto, eu acho que esse 

lado foi meu, porque eu também tenho essa formação na área e claro que todos nós tivemos 

expressões, mas, se calhar, um dos mais específicos, mais especializados, que era do 

patrimônio, porque a minha área é isso. Eu acho que o professor de Artes tem mais, eu não sei 

explicar, talvez mais sensibilidade. Hoje em dia, por exemplo, há as atividades 

extracurriculares e, aqui, eles têm artes performativas e atividade física. As demais áreas 

somos nós que damos. Mas, pronto, claro que gostei muito do projeto e tenho essa formação. 
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APÊNDICE Z - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA ELSA GOMES 

 

 

Entrevista realizada na Escola E, em Guimarães, em 19 de junho de 2018. 

Duração da Gravação: 32min55s. 

 

Elsa: Eu vivo cá e nasci cá, moro a porta da escola, mesmo a frente. Eu andei a essa escola, 

claro que não neste edifício, mas também na escola da Charneca.  

E: quanto tem a professora está nesta escola? 

Elsa: Nove anos. 

E: Tempo de profissão? 

Elsa: Vinte.  

E: Como a professora entrou no projeto? 

Elsa: Normalmente, o agrupamento é convidado a participar com uma turma do 4º ano. Eu, 

além de ser professora nessa escola, também sou coordenadora do 4º ano e coordenadora de 

Ciclo. Na minha reunião do 4º ano, apresentei a proposta aos colegas, e não existiu assim 

muita receptividade por parte dos colegas, com exceção de uma colega que, depois de insistir 

um bocadinho, porque achava que tinha uma turma que tinha assim também um perfil. Insisti 

um bocadinho, e ela acabou por aceitar, mas, depois, a Marta liga-me para dizer que não pode 

ser aquela turma, porque é suposto o projeto passar por diferentes escolas, por diferentes 

localidades, e essa colega era da escola onde, no ano passado, uma turma do 4º ano já 

desenvolveu o projeto. Ligou a pedir para arranjar outra turma, mas eu não consegui, e ela 

disse: “– Por que não a sua turma?” “–Porque eu já estou em vários projetos, tem projeto de 

Educação Financeira, tem o projeto da turma e, depois, gosto de fazer as coisas minimamente 

bem feitas” [...] Portanto, a verdade aí é que não arranjamos mais ninguém e então eu disse: 

“– Ah! Pronto, Marta. Vou aderir ao projeto!” E foi assim... Também depois de conhecer o 

objetivo do projeto. Foi muito bom e não estou de todo arrependida. 

E: Quais as dificuldades para coordenar esse projeto? 

Elsa: Primeiramente, foi o tema que calhou a nossa turma: cartografias. À primeira vista, não 

estava a ver como eu ia trabalhar com eles isso, pois são pequenos. Se fossem com outros 

mais velhos, era mais fácil. Perante essa dificuldade e depois também de falar com a Marta, 

primeiro, fomos falar com a junta da freguesia da Taipas e, depois, definimos o que nós 

queríamos apresentar, o que queríamos destacar... Pronto!  A turma escolheu o patrimônio 
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local, pois eles gostam muito de como era a história de antigamente e, perante isso, fui pedir 

ajuda a pessoas da localidade, num senhor que existe aqui das Taipas, que é muito conhecido 

e tem disponibilidade, gosta muito de trabalhar com as escolas e fui pedir ajuda. Fui pedir 

ajuda para professor do 3º Ciclo, geógrafo e de História, que vieram cá para dar o seu 

contributo. O professor Antônio José, que é também um historiador daqui, conhecido na 

região; os pais da turma; fomos buscar ajuda a todo lado para superar essas dificuldades que 

fomos encontrando.  

E: A professora teve alguma dificuldade com material que a Casa da memória disponibilizou 

ou acabou nem utilizando... o Caderno de Viagens. 

Elsa: Isso foi um problema. Posso sair um pouquinho? 

(A professora vai até a sala de aula e retorna à entrevista com material encadernado) 

Elsa: Inicialmente, de certa forma, achei que eram obrigatórios os ficheiros que nos foram 

dados. De certa forma, nós fomos trabalhando e fomos organizando o nosso trabalhinho. Este 

é o portfólio de um dos alunos. Cada um tem o seu, de tudo o que fomos fazendo no projeto e 

tudo que cá está foi feito por eles. Eu já trabalho com eles desde o 1º ano, e nós também 

temos alguns computadores, de modo que eles também já têm algumas competências, isto 

desde as escolhas das imagens à organização, colagem, letra... Tudo feito por este aluno. 

Claro que cada um fez o seu! Isso foi logo um dos primeiros desafios, com a Marta na altura, 

quando trabalhamos com o projeto “Pergunta ao Tempo” e cada um fez o seu... e isso foram 

trabalhos que foram feitos ao longo do projeto. [...] Para mim, qualquer projeto só faz sentido 

se fizer parte do currículo, porque nós temos um currículo pavoroso, pesado, e nós temos que 

contornar algumas situações, mas não podemos fugir deles.  [...] a construção da nossa 

maquete, que teve a ajuda principal de dois pais, que nos ajudaram aqui a criar essa maquete e 

a criar o mapa, pintar as ruas e, depois, colocamos as luzinhas a sinalizar os pontos. 

Primeiramente, localizaram onde eu vivo, as atrações principais das Taipas [...] Aqui, cada um 

entrevistou uma pessoa da comunidade.  

E: Legal que a professora utilizou a informática. 

Elsa: Sim. Para eles, o que está na internet é verdade. Às vezes, eles vão buscar, e eu digo: “– 

Não é assim!” Eles me dizem: “– É, é! Está na internet!” Aqui, também, para eles perceberem 

no trabalho de pesquisa duas coisas: dizer a fonte e questionarem e procurarem várias fontes 

de pesquisa, porque nem tudo que está na internet é verdade. Depois, uma expressão giríssima, 

“olho de geógrafo”, que lhes foi deixada e nunca mais esqueceram pelo professor de 

Geografia que cá veio, porque, “– A partir desse momento, vocês vão olhar para as coisas de 

outra forma, questionar, não vão ver tudo da mesma forma.” Também são outras coisas que 
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fez sentido para eles: aprender que poderia ver as coisas de outra forma, com “olho de 

geógrafo”, que as coisas nem sempre parecem o que é, há sempre uma razão para as coisas 

estarem lá.  

[...] 

Elsa: Isso tudo é porque, quando me perguntou das fichas... eu fiquei com muita pena. Foi 

quando me disseram: “– Professora, isto está tudo muito bom! Mas temos que ter uma 

apresentação uniforme e temos que passar isso para as fichas!” E eu tive que pegar nos 

portfólios dos meus alunos. Ainda por cima, nós fomos a Lisboa no dia oito, de avião, e 

tivemos muitas aventuras e fui eu que vim aqui pedir-lhe os ficheiros, o portfólio e colei 

naquele ficheiro. Mas eu fiquei muito, muito triste, porque vou à exposição e vejo a maquete, 

que é muito bem, muito gira, mas, para mim, o valor deste trabalho é isso aqui. Eu fotocopiei 

fora, porque a nossa avariou e gastei muito dinheiro e isto não está lá. Enfim, para mim, eu 

fiquei muito triste com isso! Percebo, mas fiquei muito triste com isso, que aquilo que lá está 

é o menos de tudo de todo este projeto. É a parte mais insignificante deste projeto, porque nós, 

se eu quisesse, em uma semana, nós tínhamos feito a maquete para colocar lá. Aquilo foi a 

base e foi, sem dúvida, o nosso tema ou, se calhar, não tivemos criatividade suficiente para... 

não sei. Mas, fiquei com pena! No final, fiquei com pena!  

E: Pelo jeito, a professora não precisou utilizar aquele Caderno de Viagens com as fichas. 

Elsa: Não. Eu achei que aquilo era muito redutor. Achei que era pouco para, talvez, dar vida a 

este projeto, e fui por outro caminho. Mas, no fim, tinha mesmo que apresentar aquilo. 

E: E o que os alunos falaram depois de ir lá visitar a exposição? Que avaliação eles fizeram 

junto com a professora? 

Elsa: Eles gostaram, adoraram mesmo e perdemos tempo a ver os trabalhos das outras turmas, 

os temas... E eles gostaram. O dia não é o mais apropriado, o dia da inauguração não é o mais 

apropriado para fazer essa visita, porque é muita gente. Nós até estávamos para ir de manhã, 

mas aí o autocarro não nos veio buscar e, então, depois, fomos de tarde, com o grupo da tarde. 

Mas não dá, por exemplo, com tanta gente, pois isso até ganhava mais valor se os meninos 

pudessem explicar aos outros como é que fizeram. Mas é muita gente e não dá para fazer um 

trabalho... É mesmo só passar e tomar conhecimento da exposição, tanto que uma aluna 

minha já foi lá com a mãe, e a ideia deles também é que vão lá levarem as famílias e 

explorarem novamente, mas os bocadinhos em que nós ouvimos os meninos a explicar... são 

muitos ricos! A partilha deles e quando eles falam para os outros, falam mesmo das 

descobertas mais importantes, que deram mais significado, e nós, se formos falar, nem 
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falamos nisso. Eles não. Eles falam o que realmente lhes foi significativo e é muito giro os ver 

falar do seu trabalho. 

E: Eu percebi que a professora conseguiu abarcar outros conteúdos durante o processo. 

Durante o processo, como foi a assessoria por parte da Casa da memória? 

Elsa: Eles comentaram do Raul que acabou saindo do projeto, porque foi com ele que 

começaram o tema do projeto e a Casa da Memória e depois ele veio uma vez aqui. O apoio 

da Casa da Memória, para mim, teve duas vantagens: uma a nos lembrarmos, não nos 

fazermos esquecer do projeto, olhar ao longo do ano; porque nós sabemos que as vezes, se 

não nos põe timing, vamos deixando... e o fato de virem cá com alguma periodicidade foi 

importante. Sempre que cá vieram e nos ouviram, ouviram também os garotos e, de certa 

forma, também estavam confortáveis com o caminho que se estava a seguir. Mas também, às 

vezes, dizia à Marta: “– Vieram cá a embaralhar-me a cabeça toda!” Ou seja, as questões que 

colocavam e até outras ideias fizeram sempre mexer-nos e repensarmos as coisas e isso 

também é muito bom. Ouvirmos outras opiniões e colocar outras questões. Nós, na altura, os 

garotos, quiseram trabalhar a história, os monumentos e a história da nossa vila. Houve um 

momento em que eu si, que o grupo, talvez até nos quis direcionar para o outro lado, para, por 

exemplo, falou-se com os miúdos em outro tipo de mapas e que podemos, por exemplo, 

representar, no mapa, locais onde as pessoas costumam se encontrar para determinada coisa, 

porque há sempre o que temos na Vila o local que chamamos de “o banquinho dos 

reformados”. Eu achei a ideia muito gira, mas eles foram persistentes na ideia do patrimônio. 

Eles gostam e eles não faziam ideia daquele que estava por trás daqueles locais que eles 

passam e simplesmente passavam e ficaram tão apaixonados por esta ideia que eles próprios 

não deixaram fugir o caminho daí. Mas essa equipe que nos acompanhou eu achei que foi 

positivo vir nos visitar e colocar novas questões, apesar de nós, no fundo, continuarmos no 

nosso caminho, mas fez aí, no fundo, um momento de debate. 

E: E a opção por montar aquela vitrine... foi dos alunos, da Casa da Memória, da professora? 

De chegar naquele formato... 

Elsa: Quando saiu a cartografia, já começamos a pensar em como iríamos apresentar aquele 

trabalho. Quando fomos na Casa da Memória, eles adoraram essa mesa e a ideia deles foi: “– 

Porque não podemos fazer um mapa assim?” Depois, eles aprenderam o que era um mapa 

topográfico, relevos mais ou menos elevados e, depois, tivemos a ideia de um pai de aluno 

[...] depois, a ideia de pôr as luzinhas surgiu da ideia de estudarmos em estudo do meio os 

circuitos elétricos. Antes, eles queriam fazer uma maquete em 3D dos locais turísticos, mas 

não dava para pôr proporcional e aí surgiu a ideia de substituir os locais por aquelas luzinhas.  
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APÊNDICE AA - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA ANA MAFALDA ROCHA 

 

 

Entrevista realizada no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, em Braga, em 21 de julho 

de 2018. 

Duração da Gravação: 01h28min.   

 

E: Apresentação, formação. 

Ana: Chamo-me Ana Mafalda Conde da Rocha, tenho 40 anos, sou natural de Lisboa, 

atualmente resido, e leciono no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) em Braga, na Escola 

Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga (em destacamento por 

condições específicas). Frequentei o Ensino Secundário na área artística e realizei o 1º ano do 

curso de Iniciação ao Desenho (aulas com modelo), ministrado pela Sociedade Nacional de 

Belas-Artes de Lisboa (1995/96). De 1997/98 a 2000/01, frequentei a licenciatura do Curso de 

Professores do Ensino Básico Variante – Educação Visual e Tecnológica, no Politécnico de 

Leiria – Escola Superior de Educação de Leiria – Polo de Caldas da Rainha. Em julho de 

2000, dinamizei um ATL (Atividades de Tempos Livres), com mais três colegas de estágio, 

no Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha, em colaboração com o Serviço Educativo; No 

ano letivo 2001/2002, iniciei a minha atividade como professora no 2º/3º CEB, ministrando as 

disciplinas de Educação Visual e Tecnológica e Educação Tecnológica. No ano letivo 

2006/2007, ingressei no Mestrado em Educação Artística, na Faculdade de Belas-Artes, da 

Universidade de Lisboa, tendo concluído o primeiro ano (pós-graduação) e, atualmente, 

encontro-me a concluir a dissertação/trabalho de projeto. De 2011/2012 até ao presente ano 

letivo, leciono no 1º CEB. No ano letivo 2014/2015, vinculei ao Quadro de Zona Pedagógica, 

no grupo 110 – 1º CEB. No ano letivo de 2012/2013, realizei a especialização/pós-graduação 

em Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor, no Instituto Superior de Ciências da 

Informação e Comunicação.  

E: Edições que participou do projeto. 

Ana: Eu participei nas seguintes edições com o Projeto Anual com Escolas de Serralves, que 

isso foi deste 2015. Comecei em 2015/2016, com as imagens do corpo; no ano letivo 

2016/2017, participei no projeto a Curiosidade como Elemento Pedagógico e, no último ano 

letivo 2017/2018, com arquiteturas móveis, energia, sustentabilidade e futuro. Eu já conhecia 

o projeto de Serralves já há bastante tempo e sempre achei interessante e deu-me vontade de 
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participar dele desde que eu vim aqui para Braga, mais precisamente desde que fui para o 1º 

Ciclo e há três anos, 2015/2016, quando comecei a trabalhar na Escola Artística da 

Conservatória de Música Calouste Gulbenkian, de Braga, que é uma escola diferente [...] É 

um conservatório em que tem o ensino integrado desde o 1º de escolaridade até 12º ano, em 

que os alunos têm a vertente da área da música muito desenvolvida, que tem uma carga 

horária bastante grande [...] Desde que eu vim trabalhar para o 1º Ciclo que comecei a 

verificar que a área de Educação Artística é assim um bocadinho descuidada, os trabalhos 

desenvolvidos por alguns professores, e que não têm assim, se calhar, uma formação assim na 

área de artes, não gostam muito de trabalhar... um pouco e, depois, também há a própria 

questão do programa que é extensíssimo e eu acho que, depois, aconteça que haja uma grande 

quebra desde o Pré-Escolar a quando vão para o 1º Ciclo. A nível de expressão plástica, é 

assim um bocadinho pobre e, depois, há poucas horas também a nível do currículo. Deu-me 

vontade, então, de participar no projeto de Serralves com escolas, porque também senti essa 

necessidade de explorar com os alunos as questões com Arte Contemporânea [...] eles 

também perceberem o que é Arte Contemporânea, que é assim um bocadinho complicado 

para eles perceber assim como se deve interpretar e outras assim [...] até para os próprios 

adultos há essa dificuldade, que é, às vezes, contextualizar e interpretar. Eu acho que essa 

literacia a nível da parte da Educação Artística, nesse caso das Artes Plásticas, é importante. É 

importante começar desde pequeninos, não é? 

E: Posso te interromper um pouquinho? Essa escola artística é pública? 

Ana: É pública. Há seis escolas dessas no país. 

E: Mas é mantida pelo governo ou pela Fundação ou em coparceria? 

Ana: Estamos orientados pelo Ministério da Educação, só que são chamadas Escolas de 

Ensino Artístico, nesse caso, na área da música. Tem uma parte relacionada com a Fundação 

Calouste Gulbenkian que, agora, não estou a lembrar muito bem, mas que deu uma ajuda. 

Mas foi na época dos anos 60 que foi construído o prédio, e acho que a Fundação ajudou. Por 

isso deram o nome da Fundação. Acredito que apenas na época da fundação é que havia esse 

tipo de apoio, porque já havia o ensino artístico desde o Pré-Escolar [...] depois, eu te passo o 

site da escola que tem essas informações. Hoje em dia, tem o 1º Ciclo, com os 1º
s
 anos com as 

aulas “ditas” normais... 

E: Que você ministra? 

Ana: Sim. Neste caso, não tenho mesmo uma turma, mas estou, desde que estou lá, a 

trabalhar em apoio, desenvolver esses projetos relacionados com a parte da Educação 

Artística, com concursos que surgem... Esse apoio a nível do 1º Ciclo. Esse ano, fiquei a 
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trabalhar com uma colega, numa turma de 1º ano, a fazer coadjuvação, a trabalhar em 

simultâneo em sala de aula, porque é uma turma de 26 alunos, e tinha o caso de um aluno com 

necessidades educativas especiais e, depois, durante o primeiro período, verificou-se que 

havia outro. Portanto, já tinha essa tarefa, por causa do primeiro aluno que estava a auxiliar e, 

depois, surgiu outro e pronto. De fato, a ajuda foi preciosa, porque as turmas são muito 

grandes. 

E: Então. Para entender... Trabalhaste nessa disciplina e com outros projetos junto com a 

professora. Mas como sendo uma escola artística, eles têm aulas específicas de música?  

Ana: Eles não têm o mesmo horário que uma escola que tem o 1º Ciclo normal. Nas outras 

escolas, eles começam às 9 horas, depois tem o almoço às 12h30min e, depois, entram 

novamente por volta das 13h30min e, depois, tem aulas até as 17h30min com as AECs 

(Atividades Extracurriculares). Aqui, não. Aqui, eles têm duas turmas de cada ano: duas do 1º, 

duas do 2º, duas do 3º e assim por diante. Aqui, há os turnos – turno da manhã que entram às 

8h20min e, depois, tem o turno da tarde que entram às 13h30min e saem às 18h30min e 

utilizam as mesmas salas. O problema aí é a falta de um edifício maior, porque tem muitos 

alunos e, então no turno da manhã, tem os 1
ºs
 anos e os 3

ºs
, este ano letivo; e, no turno da tarde, 

os do 2º e os do  4º. Depois, é assim, os alunos têm aula de manhã, têm toda a parte a nível 

curricular de Português, Matemática, Expressão e Educação Plástica, que é obrigatório em 

qualquer outra escola.   Depois, na parte da tarde, têm instrumento duas vezes por semana, 

têm Educação Musical 3 horas por semana, depois têm AECS também, Atividades 

Extracurriculares, Inglês, Educação Física, que é oferta da escola; e, quem quiser, tem 

também Educação Moral, tem essa disciplina.  Ainda na parte da manhã, costumam ter classe 

conjunto, que são duas horas por semana [...] classe conjunta é o coro, onde juntam as duas 

turmas de cada ano, que são as duas turmas de 1º ano ao mesmo tempo em uma outra sala e 

tem o coro. É assim, um bocadinho diferente. Os alunos têm, assim, uma carga horária 

bastante intensa, porque, além dessas atividades curriculares, tem outras atividades que 

surgem durante o ano, tem concertos de final de período, os coros, as audições, as provas... 

E: Era para entender mesmo a dinâmica da escola, já que é uma escola artística e diferente das 

demais escolas.  

[...] 

Ana: Ali, há miúdos dos 06 até os 17 anos, a terminar o 12º ano, a conviverem ali no mesmo 

edifício. Por ser uma escola artística a dar muita ênfase na parte musical, achei interessante e 

tive a oportunidade e a convocação das colegas para participar e participei com algumas 

turmas no projeto. 
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E: Na parte da coordenação? 

Ana: Sim, na parte da coordenação, mas também das próprias colegas que já são as 

professoras titulares de turmas. Eu, por exemplo, desde que fiquei aí, no ano letivo 

20015/2016, propus que havia um tema interessante, expliquei o projeto e perguntei se 

algumas das colegas queria, a nível da Expressão Plástica, com esse projeto de Serralves. Não 

seria elas a desenvolver, mas seria eu, a sala. Acordamos 1 hora por semana, e eu ia à sala 

para desenvolver e foi assim que trabalhamos. 

E: Na verdade, então, trabalhaste como uma professora específica da área, que és, a trabalhar 

com inserções na sala de aula, na área que, provavelmente, os professores têm maior 

dificuldade. 

Ana: Exato. 

E: Participaste o primeiro ano e, depois, o que te levou a continuar participando? Porque 

tinhas uma ideia inicial do projeto, mas depois o que lhe motivou a aderir nos anos seguintes e 

continuar com o projeto.  

Ana: Porque eu tinha essa dificuldade inicial, apesar de ter trabalhado com Educação Visual e 

Tecnológica. Eu já sabia, pelas informações e pela organização das atividades e tudo, como se 

processava a dinâmica mais ou menos, e algum feedback de alguns amigos meus educadores 

da Educação Visual e Tecnológica. Portanto, eu achava fascinante e o que me levou a 

participar novamente e a propor de novo para a escola foi o fato de os miúdos terem tido uma 

receptividade muito grande e gostaram. Fizeram alguns exercícios que foram propostos pelo 

Serviço Educativo, orientações e mediante também os recursos que temos, que também assim 

não são muitos, conseguiram fazer e pronto. Há algumas atividades que foram interessantes e 

que eles gostaram muito e envolveram-se bastante, pois os miúdos, de maneira geral, gostam 

muito da parte da expressão plástica e pronto. Isso levou-me a inscrever, no ano letivo 

2016/2017 e este ano também. Só que a questão é que, no 1º ano, quando eu trabalhei com as 

imagens do corpo, eu trabalhei com quatro turmas, que foram 104 alunos que trabalharam, 

com duas turmas do 2º ano e duas turmas do 4º ano. Depois, no ano a seguir, 2016/2017, 

trabalhei com duas turmas do 3º ano, que ainda não tinha trabalhado com eles. Este ano 

trabalhei com as turmas do 1° ano. Estou tentando ver se conseguia trabalhar com 

praticamente todos. Só esta turma do 2º e que vai para o 3º é que ainda não trabalhei com eles. 

Seria uma possibilidade para o próximo ano eles trabalharem no projeto. Outra coisa que 

também é interessante no projeto é que tenta tirar partido do que tem a nível da arquitetura, de 

uma envolvente na parte da natureza, que está relacionado com as questões ambientais, 

ciências... 
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E: Isso do último ano? 

Ana: Não, de uma forma geral. Sempre existiu e propõe sempre atividades que abrangem 

essas áreas. Não sei se há algum ano que não houve, mas não sei. De uma forma geral, 

apresentam sempre atividades para as ciências, para a arte, a parte da arte a nível da 

arquitetura, e pronto. Acho que é também importante.  

E: Fragilidades do projeto. 

Ana: No primeiro ano que participei, percebi que não estava mais a mesma pessoa que eu 

conhecia, que era a Sofia Victorino, porque a entrevistei para a minha dissertação do mestrado, 

e que havia uma nova pessoa na parte da gestão do Serviço Educativo, que é a Denise e que, 

pronto, esse ano a parte de calendarização ficou assim, um bocadinho atrasado. O que eu senti 

é que, quando fazem a apresentação do projeto, não há assim uma calendarização do projeto 

que especifica relativamente, por exemplo, a parte da exposição que vai mais ou menos em 

junho, e que tem ocorrido mais por aí, quase em julho, há mais ou menos, aí já vão uns dez 

anos, mas esse ano também estava a pensar que seria no final de junho e não foi. Foi para 

maio e, então, o que eu tinha planificado com as colegas seria para desenvolver mais a parte 

do trabalho prático no terceiro período que aí daria tempo de eles concluírem, e não aconteceu 

isso. Eu acho que essa questão, da parte da calendarização, principalmente, que eu acho que, 

nos outros anos, anos anteriores, quando ainda não tinha participado, a exposição era muito 

cedo. Desde que estou no projeto, esse ano foi um bocadinho mais visível essa questão da 

calendarização. Também não sei se eles também não são dependentes de outras partes de 

organização do museu, como da curadoria, do calendário das exposições que estarão vigentes, 

porque o Serviço Educativo trabalha com o ano letivo e o desenho das exposições é a nível 

anual. Por isso, iniciam o ano letivo, mas não sabem muito bem, se calhar, acho eu, não 

sabem as exposições que terão no próximo ano, ainda em setembro. Agora, o que eu acho é 

que faz mesmo mais sentido a exposição em maio para os alunos poderem ir, por exemplo, 

visitas de escolas verem e, este ano, tive essa possibilidade de levar os alunos lá. Mas, foi 

assim um bocado complicado, porque começa a ser um bocadinho difícil as escolas saírem 

com os miúdos, porque há diversas questões. Depois, tudo depende que, quando se organiza 

uma visita de estudos, quem paga não é a escola. São os pais. Tem transporte, ingresso no 

museu. Neste caso, eles fizeram duas oficinas, e foram os pais que pagaram. 

E: Lembra o valor? 

Ana: Agora não, mas eu acho que era três euros. Depois posso verificar isso e te enviar. Eu 

fui e não sabia, mas Braga é uma das autarquias amigas de Serralves e, então, tem um 

desconto, e eu sei que os miúdos pagaram dois euros e oitenta e cinco cêntimos [...] eu acho 
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que o valor para a oficina são três euros ou 3,20 euros, mas já não me recordo. Eles têm uma 

coisa boa que é: os meninos com necessidades educativas especiais e os que têm ação social 

escolar também não pagam as oficinas. Esse ano, já consegui, no terceiro período, e ver como, 

burocraticamente, tentava justificar nessa altura uma saída, dinheiro para pagar [...] 

conseguimos levar os miúdos [...] eles fizeram duas oficinas relativas aos projetos, e cada 

turma fez uma oficina na parte da manhã e outra na parte da tarde. Almoçaram lá e tiveram a 

oportunidade de ver a exposição do projeto que já estava.  

E: Ah! Foram fazer a visita e a oficina depois que o projeto havia terminado!? 

Ana: Ainda tentamos a hipótese de levá-los durante a fase de desenvolvimento do projeto, só 

que com uma turma seria muito mais fácil do que com duas, porque os professores/as turmas 

têm que estar a trabalhar em simultâneo, tentar fazer numa uma coisa e, às vezes, tentar fazer 

em outra, outra coisa. Achamos que não íamos conseguir e optamos por ir no final, e eles 

acabaram por fazer oficinas que não tinham temáticas do projeto. 

E: Em outros anos, conseguiste levar eles ao museu? 

Ana: Não. As informações sobre a exposição eram sempre transmitidas pelos encarregados de 

educação, que sabiam que eles estavam no projeto [...] a informação também da inauguração 

da exposição era enviadas aos professores e aos encarregados de educação. No primeiro ano, 

ainda fui num sábado e fui a uma inauguração e tinha um aluno com os pais. De cento e 

quatro alunos, tinha um e falava com eles e explicava que poderiam ir com a família em um 

domingo de manhã até as 14 horas que não pagavam, porque, ao domingo, é gratuito e teriam 

a oportunidade de ver a exposição, o museu, o parque... passear, já que o ingresso é bastante 

caro. Mas sempre foram informados disso. No primeiro que participei, só pareceu um aluno 

na inauguração; no segundo ano, não foi possível ir à inauguração, mas alguns, depois, 

acabam por ir depois, em passeio nas férias, para ver a exposição. 

E: Houve alguma dificuldade desde o início em falar para eles sobre o projeto, que vai ter 

uma exposição no final, mas sem ir para aquele local? Se a maioria conhecesse Serralves, se 

sabe do que se trata. Até para desenvolver o próprio trabalho... 

Ana: Eu, desde que iniciava, sempre fazia uma breve contextualização e levava imagens do 

que era museus. Eu não falava só do projeto. Eu falava e partia da questão o que é um museu, 

o que para eles é um museu... Até para eu ter uma ideia do que para eles é um museu, que tipo 

de museu é que existe, por exemplo, o que podemos fazer num museu, o que é um Serviço 

Educativo. Todas as questões, e não só especificamente o museu de Serralves é que eles vêm. 

Tenho a preocupação de levar algum registro gráfico/fotográfico de como é o museu, de como 

é a casa, de como é o jardim... Que surgiu primeiro a casa antiga, para tudo não cair neles 
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assim, de fazer um projeto, que tem um tema para este ano e que eles podem participar. Eu 

nunca fiz isso. Sempre fiz uma contextualização e, depois, para eles também chegarem na 

questão do que é arte, que tipo de artes é que existem, porque há artes que não estão no museu 

[...] também é importante o que é Arte Contemporânea, o que a palavra contemporâneo 

significa, para eles perceberam que contemporâneo é o que está a acontecer agora, porque o 

moderno foi o que aconteceu há pouco, porque eles também são muito pequeninos e eles 

também sabem palavras para ampliar o vocabulário. Saber distinguir. Claro que, às vezes, a 

Arte Contemporânea tem as formas, assim... porque, às vezes, tenho o cuidado de dizer que o 

mais importante não é o resultado. Na Arte Contemporânea, às vezes, se dá mais importância 

ao próprio processo, do que se está falando e refletindo, do que propriamente o resultado final. 

Por isso, às vezes, é que há um bocadinho dessa dificuldade de verem o resultado final, 

porque tem que haver essa contextualização na Arte Contemporânea para as pessoas 

perceberem o que está ali, o que é que o artista quis dizer com o trabalho, não é!?  Põe pensar, 

a refletir. Não é como irmos num museu, por exemplo, de retratos, de pessoas e logo vemos aí 

o que está retratado. É obvio. A Arte Contemporânea já não mostra isso.  

E: Talvez por Braga ser uma cidade grande e ter museus talvez também seja mais fácil para 

eles entenderem, pois, apesar de não conseguir levá-los à Serralves, consegue fazê-los 

entender... 

Ana: É um pouquinho complicado, porque quando me referi ao primeiro ano que trabalhei, eu 

esqueci de referir-me a uma coisa: essa turma tinha ido no ano anterior à Serralves em uma 

visita de estudos. Não sei se eles fizeram alguma atividade, mas foram visitar os jardins e, se 

calhar, uma exposição que lá estava, mas não participaram do projeto. Então, quando inicio, 

inicio com eles já tendo uma ideia do que é Serralves. No ano passado, quando trabalhei com 

os 2º
s
 anos, só trabalhei com duas turmas, quando foi a curiosidade como elemento 

pedagógico. Eu tinha dito que era o 3ºano, mas não, era o 2º e que agora estava no 3º. 

Participaram do projeto, e tivemos a oportunidade de ir visitar com eles, em novembro, a 

exposição do Miró. As professoras têm muito tempo de serviço, mas são muito abertas e 

estavam muito empolgadas, com essas questões da arte e diziam: “– Vamos à exposição com 

os miúdos e vai ser muito giro! Vai ser tudo, muito interessante para eles, e eles gostam”. Aí 

tentamos e conseguimos ir, nessa altura, ver a exposição do Miró e, depois, fizemos também 

uma oficina para eles terem a vertente da natureza artística também. Por isso, eles já 

conheceram antes de ir, quando fizemos uma contextualização, eles já tinham ido. Este ano, 

com os mais pequeninos, nunca tinham ido. Claro que também foi feita essa contextualização 

e explicou-se o que é museu. Explicou-se também o que é, de uma forma mais ou menos 
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simples, o que é com essas faixas etárias, porque o discurso também deve ser muito simples e 

tentar, depois, também explicar o que arquitetura quer dizer, o que arquitetura móvel quereria 

dizer. O que é um móvel? Como é o móvel que tem em casa, de transportar... Desconstruir 

isso tudo... O que é energia? O que é sustentabilidade? Futuro? Pronto.  

E: Pontos positivos. 

Ana: Eu acho que o projeto tem vários pontos positivos.  Eu acho que, por aquilo que eu 

conheço, mas falando da minha experiência e do que eu sei... Serralves tem um serviço a nível 

educativo que apresenta um projeto sólido, no sentido que, há bastante anos, mais ou menos 

no mesmo modelo, com temática, e desenvolvem projeto com escolas [...] depois, também 

tem uma coisa muito interessante que é trabalhar do Pré-Escolar ao Secundário e é bastante 

interessante. Também pelas escolhas das temáticas que tem sido escolhida ao longo dos anos, 

pelo menos ao longo dos últimos três anos. Acho que são temáticas atuais e muito boas para 

serem trabalhadas em sala de aula com os alunos. Acho também interessante a preocupação 

que tem, não somente com a coordenação da Denise, mas antes, a ter os seminários 

relacionados com a temática [...] acho também que são importantes. É uma forma também de 

reflexão e conhecimento e até de aprendizagem. Muitas das pessoas não têm a formação 

mesmo artística da formação das Belas Artes, que abrange um leque completo, que, por 

exemplo, é diferente da minha formação. Se calhar, devia, agora, fazer para ter mais para o 

ensino, ter mais seminários em diferentes áreas relacionadas com a temática: artes plásticas, 

arquitetos, filósofos... Acho que é importante.  Porque ajuda a organizar e as oficinas para 

professores também ajuda a fazer uma abordagem em sala de aula. Ligações eram feitas nas 

oficinas, claro que adaptando às diferentes faixas etárias... E tem me dado a impressão que, 

desde o início, a Denise também tem dado importância e ela promoveu, agora, que era uma 

Conferência “O museu e seus públicos” que convidou também do Brasil, da Holanda, da 

Espanha... vários oradores que trabalhavam no Serviço Educativo e as atividades que estavam 

desenvolvendo e que eram muito interessantes. Acho isso tão importante [...] ter esses 

momentos, esses encontros... Outra coisa também é que a própria instituição tenta fazer uma 

ligação com a comunidade, e acho que as escolas mais próximas é que têm esse contato, com 

o próprio Serviço Educativo e com as atividades que desenvolvem... Acho que essa área da 

arte, da Arte Contemporânea, da arquitetura, do meio ambiente, sempre foram áreas que eles 

nunca descuidaram; mas acho que também uma instituição daquele porte, com tantos recursos, 

há que saber tirar partido deles. 

 E: Papel da exposição final no projeto. 
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Ana: Em relação à exposição final no projeto. Acho que é sempre importante para os alunos 

verem o seu trabalho exposto, daquilo que realizaram [...] também acho importante que esse 

projeto requer, no final, trabalhem em grupo. No início, podem até trabalhar individualmente, 

mas, depois, tem que ter a colaboração de todos, que se organizem e concretizem as ideias que 

vão tendo [...] eu pude ver essa reação quando, mais nesse ano letivo, terminou e os levei lá, 

as duas turmas, e como eles são tão pequenininhos, de fato, a felicidade deles quando viram o 

trabalho deles lá exposto. Eu tive dois casos, de dois miúdos, de uma menina e de um menino, 

que não puderam ir, com a turma que eu trabalho mais... Os miúdos choraram porque, 

coitados, estavam doentes e não puderam ir. Claro que são situações que acontecem em 

qualquer altura do ano. Então, eu acho que qualquer criança ver seu trabalho exposto, seja na 

escola ou no museu, acho que é sempre muito importante. Eu, por acaso, sempre tive o 

cuidado, no ano passado não consegui realizar, porque, na nossa escola, não tem um espaço 

que permita. Por exemplo, o átrio da escola é um átrio que permite expor, digamos assim, e as 

exposições dos alunos, quando são dirigidas à comunidade escolar, devem ficar em locais que 

a comunidade vá. O átrio da escola, a entrada principal é sempre mais visitada pelos 

encarregados da educação quando vão à secretaria, quando se dirigem à escola para falar com 

os professores e até para assistir aos espetáculos, porque temos auditório, e a escola, portanto, 

é bastante movimentada. No primeiro ano, até consegui, quando foi as imagens do corpo a 

expor na escola. No ano passado, não consegui e, este ano, estamos a pensar em fazer a 

exposição das maquetes na escola, para o início do próximo ano, para os alunos, quando 

entrarem na escola e iniciarem um novo ano letivo, verem o trabalho que foi feito por essas 

duas turmas. Nós tivemos até duas coisas engraçadas que foram na turma que eu trabalho, do 

1º ano, que, apesar de eu ter ido também na outra turma trabalhar com eles, em colaboração 

com eles, com a professora titular, mas como o 1º A é a turma que eu estava mais horas, nós 

tivemos um pai, de um menino, que é arquiteto e que também fez assim, uma atividade, 

digamos com eles, relacionado com a parte da arquitetura. Também queríamos que o senhor 

tivesse ido com eles, no segundo período, mas não conseguiu. Só conseguiu ir agora, no final 

do terceiro período, mas pronto. Foi bastante interessante e foi, depois, no fundo, relacionar o 

conhecimento que tiveram com o trabalho, também com a proposta do pai do nosso aluno, 

que também foi interessante.  Em relação à última questão, que foi do retorno dos alunos, eu 

já falei... 

E: Queria que falasses um pouquinho da reação deles na exposição, mas já falaste um 

pouquinho disso. 
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Ana: Então, no primeiro ano, só tinha um aluno, como já falei. Mas, depois, alguns acabam 

indo com os pais nas férias. De uma forma geral, não digo todos, mas a disposição econômica 

dos alunos da escola e os pais têm formação acadêmica; outros não, claro. Mas, de uma forma 

geral, são pais bastante interessados nessas questões, pertinentes e interessados nessas 

questões. Alguns acabam por dizer: “– Acabei por ir na exposição com a minha mãe!” Claro 

que não todos, mas sei que os pequeninos do primeiro ano devem de certeza, não digo todos, 

mas os que não foram, devem ter acabado logo por ir, porque os colegas contaram. Mas de 

certeza que devem ter levado as famílias para verem as exposições. 

E: Gostaria, se pudesse, que fizesse um resumo de como foi a organização do trabalho. Já 

falaste um pouco de como trabalhaste no início, mas de como foi a construção. 

Ana: Então, começo com todas essas questões, de como é um museu, porque serve um museu, 

a importância de um museu... Pronto. Isso tudo foi debatido em sala de aula com os miúdos. 

Depois, passa-se para a instituição – o que é Serralves – para eles saberem como é que 

apareceu, como é que surgiu, se é uma entidade privada ou se pertence ao Estado... Para o 

primeiro ano, de uma forma ainda mais fácil, que eles perceberam. Depois, se entra na 

questão do tema, e tem muitas palavras para falar do seu significado, que, provavelmente, já 

ouviram falar de sustentabilidade, energia e futuro. Conseguiram associar. O mais difícil foi a 

parte aí da arquitetura móvel e sustentabilidade. Depois, também falamos um pouco da 

questão do projeto que tinha um pouco, onde foram buscar a ideia desse tema. Falamos um 

pouco do Yona Friedman, que até pesquisamos e achamos um site que até tinha fotografias 

das construções daquelas imagens, que aquele senhor mostrou no seminário, daquelas fotos 

todas das construções que ele tinha em casa e há um site, um blog que se vê algumas dessas 

construções. Os miúdos viram aí, puderam ver também que o próprio arquiteto também 

constrói com materiais do dia a dia. Depois, também expliquei a questão da reutilização e da 

reciclagem, que são duas maneiras diferentes, não?! Porque podemos pegar num objeto que se 

pode ir para o Ecoponto, reciclar, e outra coisa é darmos outra função. Isso também foi 

explicado. Claro que, depois, também se vai explicando a questão da reciclagem, ecopontos. 

No 1º Ciclo, às vezes, temos que apurar mais essas questões, porque também tem o estudo do 

meio, e tentarmos ligar um pouco isso, explorar mesmo o pormenor, porque o 1º ano é muito 

engraçado... Depois disso, pedimos para eles desenharem a casa do futuro deles. Mas, antes 

deles desenharem, começamos por pedir o que significava a casa, que foi tirada da oficina que 

participamos. Eles tinham que dizer o que casa significava, o que sentia dentro de casa, se era 

conforto, brincadeira; se sentem amor dentro de casa...  que são sensações que eles sentem. 

Então fizemos isso e pusemos lá no painel. Depois, escrevemos a palavra casa e, depois, 
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colocaram lá os papelinhos com cada palavra que escreveu e depois explicou... Depois disso, 

fizeram um desenho que foi utilizado para fazer aquele vídeo, mini vídeo, que era a casa do 

futuro para eles. Como seria a casa do futuro para eles. Mediante aquilo tudo que tínhamos 

falado com parte as arquiteturas móveis e a forma que eles poderiam pensar de uma casa ser 

transportada de um sítio para o outro, o que acham que deveríamos utilizar [...] quando eles 

fizeram esse desenho, na turma B, a professora titular fez mais para a parte de uma das 

sugestões que lá estavam que era das habitações serem coletivas, do estudo do meio, das 

habitações serem sociais, hospitais, escolas, comunitárias... Aí, nessa outra turma, deixamos 

um bocadinho mais aberta, para eles próprios decidirem como seriam as casas deles. Ficou a 

critério. Fizeram o projeto e, depois do projeto, pedimos para eles trazerem materiais 

possíveis de se trabalhar e trouxeram. Claro que trouxeram uma quantidade enorme e 

trouxeram um monte de caixinhas, caixas de ovos, aquelas coisinhas do rolo de papel 

higiênico e pronto. Trouxeram um monte de material. Aí decidimos e deixamos eles 

trabalharem com os materiais e deixamos eles experimentarem e construírem. Eles 

construíram e fizeram as construções, por exemplo, o que lhes estava na cabeça, e não 

seguindo o projeto, para eles também experimentarem e verem a capacidade dos materiais e 

montarem, recortarem, colarem, montarem uma coisa em cima da outra, fazerem as 

construções que isso também é importante. Depois, já para a construção final, foram mais 

ligeiramente orientados. Mediante os trabalhos que realizarem, conseguiram tirar algumas 

ideias e, depois, para conseguirem executar a construção, utilizamos as caixas de remédios. 

Abrimos as caixas de medicamentos e explicamos que aquilo poderia ser utilizado pela porta 

de dentro, sem marca. Era branca, e eles mesmo poderiam fazer ali os edifícios, pintar, 

desenhar, pintar com lápis de cera, marcadores [...] nós temos um problema ali na escola: que 

as salas não têm área para lavar, lavatório, e torna-se um pouco caótico quando se utiliza 

tintas. Não há muita condição. Também, como não tínhamos muito tempo, utilizamos as 

caixas que tinham como base e ficou, no fundo, engraçado. A outra turma também partiu. Foi 

com base na questão do ambiente, na parte das zonas que, daqui há uns anos, pode ser 

problema, como a subida dos níveis das águas, ser uma construção que estivesse em água... A 

professora canalizou depois, quando eles fizeram o desenho, que também tivesse água, 

pensando nessa possibilidade. Depois a 1ª turma, a 1ª optaram por colocar uma piscina, 

optaram por fazer um jardim na parte de baixa e tentaram utilizar os desenhos de uma menina 

que tinha um desenho com tubos coloridos que saíam da casa. 

E: Além do que conversamos, há outra questão ou sugestão que gostaria de dar sobre o 

projeto? 
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Ana: Tem a questão da calendarização. Acho que a apresentação do projeto deveria ser em 

setembro. Deveria ser mesmo no começo do ano letivo. As oficinas também não têm, assim... 

capacidade física pra abrangerem algumas escolas, porque eles também não têm muitas 

condições, salas. Desenvolvem muito do trabalho pela parte expositiva ou então lá fora, 

quando é no espaço exterior. Mas, é claro que, no espaço exterior, tem sempre condicionantes, 

porque nós, agora, quando fomos na visita de estudo dia sete de junho, choveu, e duas 

oficinas que tínhamos escolhido, em cada uma das turmas, tivemos que fazer dentro do museu 

e outra fora. A que era fora do museu, acabou sendo feita dentro, e acho que é importante o 

fato de fazer dentro do museu, mas ter uma sala, ir para um outro espaço. Porque, querendo 

ou não, os miúdos fazem barulho e é sempre assim... um bocadinho constrangedor. Por 

exemplo, tive uma situação em que um aluno, não sei como, o marcador fez assim [fazendo o 

movimento com a mão para direção das costas, sobre o ombro] e foi parar dentro de uma obra 

de arte, que lá estava exposta, [...] era uma instalação que tinha lá uma tina, tipo para revelar 

as fotografias. Era uma tina retangular que estava eletrificada, tinha água, tinha a fotografia lá 

dentro... e a miúda estava lá, fez assim e pá... 

E: Não era uma tina com ácido? 

Ana: Acho que sim. Tinha algo lá dentro que nem podíamos colocar a mão dentro. Mas claro 

que são os riscos que se corre quando se está a trabalhar e pode acontecer algumas dessas 

coisas, porque o Serviço Educativo só tem aquela sala onde fazem a exposição.  

E: O que achaste da forma com que eles organizaram a exposição final? 

Ana: Eu gostei da forma. Acho que não está tudo a monte, tem alguma organização e eu sei 

que, para eles, não é fácil fazer naquele espaço, tentarem incluir. Os meninos não 

experimentaram, não mexeram nas mesas. 

E: Por que você não falou ou ficou com receio? 

Ana: Não falaram e eu também não me atrevi, porque estavam entusiasmados e punham o 

dedo [...] foram chamados à atenção e, depois, também fiquei com receio. Depois, eu nem 

tentei, mas essa ideia é engraçada. Também com a parte do jogo, no ano passado, também 

podiam pegar no jogo e jogar. Aquele eu não gostei muito. Achei que iam montar outra 

proposta, assim como das imagens do corpo, que entregaram um cabide e um papel cenário 

2X2. Claro que eles não conseguiriam também expor todos os papéis cenários, mas estavam 

enrolados, e eles, as pessoas que visitam a exposição, podiam tirar o rolo e pôr lá num sítio. 

Depois, os trabalhos estavam lá expostos como se fossem roupas e não dava muito para ver. 

Para se ver os trabalhos, tinham que se tirar para ver e pensava que iam deixar pendurado, 

mas eles não tinham espaço. 
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E: A gente fala muito do processo e também falaste um pouco disso, mas quando vamos lá na 

exposição tem o trabalho final... 

Ana: E não se tem o processo. Bem, temos, agora, o processo que acho que foi criado pela 

Denise, que é aquele vídeo, acho eu. Do vídeo até era para eu falar, e eu esqueci porque os 

miúdos, nos anos letivos anteriores, não tinham, ah! No ano passado, tinha, mas, no ano 

anterior, não. Nessas do corpo, não tinha. No projeto do corpo, tinha lá uma folha de papel 

cenário que explicava um pouco do processo... Agora que estou a lembrar. Acho que, agora, o 

vídeo é um pouco ilustrativo do processo de trabalho, porque, quando foi com o primeiro 

vídeo, “a curiosidade como elemento pedagógico”, nós partíamos a partir da pergunta: “– O 

que é aprender”, Mas, depois, também é um vídeo muito curso. Esse ano, nós também 

fizemos, mas digitalizamos, as palavras que eles disseram sobre a casa, e eles tinham “A 

minha habitação do futuro deve ser: –confortável”, e eles iam dizendo as palavras. Acho que o 

processo é uma ideia interessante  

E: Acho que é tudo! Gostaria ainda de acrescentar algo? 

Ana: Antes fizesse referência e queria falar, mas acabei esquecendo. Eu queria falar um 

pouco dessa questão dos museus em Braga.  Aqui, não há museus de Arte Moderna e 

Contemporânea. Tem museus relacionados com arqueologia e tem museu relacionado 

também com a parte da religião. Tem a coleção de pinturas de Medina, da Universidade do 

Minho. Tem, aí no centro, uma Casa Museu. Há também outros museus. Museu da Imagem 

para ter contato com a fotografia. Mas há outros, para além das igrejas que são muitas... Ah! 

Uma das coisas que eu também acho positiva nesse projeto é que são dadas referências de 

artistas, sugestões de oficinas que nós até podemos desenvolver em sala de aula, e isso 

também é importante para nós vermos as referências, fazermos a pesquisa [...] também 

lembro-me das “imagens do corpo” que haviam várias sugestões de como poderíamos 

trabalhar em sala de aula e que desenvolvi com algumas turmas uns trabalhos com colagens, 

com referências de trabalhos de artistas, que mostrava também, e depois trabalhávamos. Acho 

que, no 1º Ciclo, é preciso ainda muito de modelos, muitas referências para visualizar, porque 

uma pessoa não pode só explicar, mas tem que ter imagens. Mostrar imagens é fundamental. 

Não é para copiarem exatamente o que lá está, porque eles têm que ver, que é diferente de 

estar a explicar para miúdos de 12, 13 anos. Acho que é importante para eles, na fase da 

pesquisa, verem imagens. Claro que é o professor que vai pesquisar, mas, depois, ter imagens 

para mostrar é fundamental, ainda mais quando se trabalha na área das Artes Plásticas e 

Visuais. 
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APÊNDICE AB - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA LISETE MOREIRA 

 

 

Entrevista realizada em um café, no centro da cidade do Porto, no dia 24 de julho de 2018. 

Duração da Gravação: 38min32s. 

 

E: Sua formação principal, apenas para nos situarmos. 

Lisete: Meu nome é Lisete Moreira. Eu dou aulas desde 2001. Comecei a dar aulas ao 1º 

Ciclo, mas a minha formação base é em Educação Visual e Tecnológica. Fui professora da 

Educação Visual durante cinco, seis, sete anos... e, depois, voltei ao 1º Ciclo e já estou 

vinculada, isto é, efetiva no 1º Ciclo. Estou vinculada numa área que não é a minha, bem 

longe daqui. Estava em Lisboa e, agora, consegui ficar vinculada perto de Leiria. Mas, de 

qualquer maneira, vou conseguir fazer uma aproximação a casa.... acho eu!  

E: Primeiramente, para falar um pouco das edições que participaste no Projeto Anual com 

Serralves. 

Lisete: A minha aproximação com Serralves começa em 2005. Em 2005, faço o meu primeiro 

projeto com Serralves e, a partir daí, todos os anos que tenho turma, eu trabalho com eles. 

Este ano, eu não trabalhei porque estou a trabalhar numa associação, que é a ACAP, que estou 

a passar manuais para braile. Mas, ano passado, ano letivo de 2015/2016 e 2016/2017, 

participei. Este ano é que não. Estes últimos anos, sempre participei com turmas de alunos do 

1º Ciclo. Aliás, participei com uma turma do 1º ano, que é a 1ª classe, os mais pequeninos. 

Muitos tinham cinco ou seis anos e, no ano seguinte, com a mesma turma, participei com eles. 

E: Por que motivo te interessaste ou aderiste ao projeto? 

Lisete: Inicialmente, porque eu achava que a Arte Contemporânea tinha que entrar mesmo no 

currículo e, então, era a minha grande preocupação. Enquanto professora de Artes, eu tentava 

fazer essa ponte, essa aproximação, e o projeto de Serralves é tão livre que conseguia encaixar 

qualquer área no programa de Educação Visual, sem problemas nenhum, e dava essa 

liberdade de trabalhar com eles. No 1º Ciclo, o grande problema, muitas vezes, é que despreza 

as áreas artísticas e, então, o que acontece é que, muitas das vezes, nós, mesmo sem querer, 

acabamos por nos concentrar na Matemática, no Português, no Estudo do Meio... e só 

naquelas alturas temáticas é que entramos mais para o lado artístico [...] eu sempre fui contra 

isso e achava que podia dar Matemática, trabalhar Matemática através das artes. Eu posso 

trabalhar Português através das artes, Estudo do Meio através das artes... O projeto de 
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Serralves, normalmente, era quase que aquela força exterior que me motivava a levar para 

fora da sala de aula aquela motivação. Por isso, para mim, sempre foi uma mais-valia 

participar com eles. Para os miúdos, o feedback que eu tenho é que eles adoram, porque os 

temas são sempre muito diferentes, muito abrangentes [...] por momentos, nós temos que ficar 

sem perceber por bocadinhos que caminhos é que vamos seguir. Mas, isso, para trabalhar com 

crianças pequeninas é ótimo! Porque só pegarmos exemplos. Houve uma altura em que se 

pegava uma roupa e tinha que utilizar essa peça de roupa, doada por eles. E, a partir daí, o 

trabalho plástico seria em cima dessa roupa. Imediatamente, os mais pequeninos disseram: “– 

Professora, eu tenho uma coisa que eu posso trazer.” E eles é que escolheram o que queriam 

trabalhar e acabou por ser uma capa de chuva. [...] nós cobrimos essa capa de chuva com 

massa de papel branco, e uma das formas que eu tive de todos eles terem um trabalho deles lá 

foi começar a trabalhar a questão do corpo e, por acaso, estávamos a dar órgãos e sentidos, no 

Estudo do Meio, e por que não trabalhar a questão da visão? E qual é o órgão, o olho? Então 

vamos estudar olhos, desenhar olhos e vamos construir olhos, vamos colocar os olhos no 

corpo dessa capa que ganhou, que ficou como se fosse uma escultura, com montes de olhos e 

escolheram o nome para a peça, que seria quase como uma escultura e era “Olhos nos olhos”, 

os olhos de quem vê e os olhos deles que lá estavam a observar e ser observados. Isto tudo é 

quase como se fosse um novelo que vai a acontecer... e consegui trabalhar Português, porque, 

no primeiro ano, conseguir escrever a palavra olhos não é muito fácil, porque há casos de 

leitura. Trabalhei Estudo do Meio, trabalhei a parte plástica com várias técnicas, que usaram 

desde o recorte à colagem, pasta papel, mesmo com alguma limitação, a fotografia, o desenho 

de observação em que cada um tinha que olhar para o olho do outro e fazer registro. Há uma 

imensidão de possibilidades que, depois, terminou com uma peça que, depois, como escultura. 

Era uma peça muito bonita e que foi feita por miúdos, um com necessidades educativas 

especiais, outro de etnia cigana e a mais velha teria sete anos. Todos eles participaram com 

imensa capacidade. Por isso, para mim, como professora, é uma mais-valia ter um projeto 

desses que me motiva e que me deixa trazer a arte com total liberdade para mim, para dentro 

da sala. O curioso é que a única coisa que nos deram, na altura, porque eles dão sempre uma 

base, era um cabide. Foi um cabide e uma espécie de papel de cenário onde o processo iria 

aparecer [...] o empenho deles foi tanto, na construção do objeto artístico, como no processo, 

no registro do processo, porque, para eles, também foi importante. Um ser fotografado, 

porque eu fotografei o olho de cada um, em que fizeram jogos que, depois, tentavam 

adivinhar o olho que pertencia, o sentido do corpo que aquele objeto lhes pertencia e que 

estava em um espaço de museu. Aliás, depois, eles foram ver a exposição com os pais, porque 
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eu não tive a oportunidade de os levar comigo por questões financeiras, que a escola não tinha 

como os levar lá, mas enviei sempre e motivei os pais para irem com eles, nem que fosse no 

dia de abertura gratuita ao espaço do museu, embora eles até pudessem ir a qualquer dia, 

porque a sala do Serviço Educativo está sempre aberto e é gratuito. Mas eu também fazia um 

bocadinho de pressão para que eles lá fossem e pudessem aproveitar o museu, e não só para 

ver a exposição dos filhos. Aproveitar e levar o filho para ver lá uma exposição que tivesse, 

fossem ao jardim... E fiz muitas vezes isso, de que se buscava uma avaliação, se buscava 

explicar sobre o projeto que estávamos a fazer, até para eles se sentirem motivados e 

perceberem que tipo de trabalho é que se estava a ser feito. Por isso, para mim, é sempre um 

promover ótimo de motivação, tanto para mim para levar como justificação a arte para dentro 

da sala de aula, porque, legalmente, eu tenho sempre que dar a conhecer, dar a conhecer, no 

plano da escola, do agrupamento e ficar registrado no Plano Anual de Atividades. Obriga-me 

a tomar uma responsabilidade muito séria, institucional, em relação a isso. Por isso, a escola, 

se tiver abertura para me aceitar nesse projeto, eu normalmente participo sempre. 

E: A escola que participaste e que lecionavas está localizada aqui no Porto ou em qual 

cidade? 

Lisete: Essas duas últimas em São Romão do Tornado, que pertence a Trofa, que pertence ao 

Distrito do Porto. Mas, são miúdos que, muitas vezes, nunca tinham ido ao museu, não tem 

aquela cultura, tem a cultura do shopping. Vem ao shopping, mas não tem aquela cultura de 

vir visitar uma exposição, de vir ao jardim de Serralves, por exemplo, e isso aproxima-os 

também. Porque há, aqui, uma criação de públicos, porque: “– Professora, eu  fui com meus 

pais em Serralves. Eu fui ao museu de Serralves.” Isso parece que não, mas acaba por ser um 

projeto que entra de forma tímida na sala de aula, mas que, depois, ganha uma importância 

relevante nas famílias, quando lhes digo que a peça que seu filho participou está num museu. 

Por isso, vá ver e isso é quase que, ao mesmo tempo, um convite, quase um incentivo a ter um 

público novo, diferente e que, se calhar, de outra forma nem lembrariam em visitar, não é!? 

Por isso, para mim, é sempre uma mais-valia. 

E: Falaste que não conseguiste por questões financeiras. Eu já percebi que o transporte tem 

sido um empecilho em todas as escolas... Então, acabaste desenvolvendo o projeto, mas não 

conseguiste levar eles nas oficinas ou para conhecer o museu. 

Lisete: Não, não.  

E: Instigaste para que, depois, cada um fosse. 

Lisete: Foi a solução que eu arranjei e, ao mesmo tempo, fui mostrando sempre imagens do 

museu, tudo que podia mostrar, como pequenos vídeos, pequenas imagens, fotografias das 
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exposições que estive lá... para, depois, mostrar-lhe e lhes passei em CD para que cada um 

ficasse com um registro. É aquela história... não podes ir até o museu, o museu vem até ti, 

através da imagem e do discurso, que a gente consegue valorizar ou não, e foi uma das 

soluções que nós fomos arranjando. Quando trabalhava no 2º Ciclo, uns anos atrás, havia mais 

facilidade, mas, de qualquer maneira, as oficinas sempre foi algo muito difícil e era um dos 

grandes problemas para mim, como professora, porque é bastante fácil para as escolas do 

Porto, próximas em que, rapidamente, conseguem autorização dos pais e podem, facilmente, 

se deslocar para lá, de a pé ou até de transportes públicos, porque é uma logística 

relativamente simples para quem está na periferia do Porto ou para quem está em Braga ou 

Guimarães, porque há escolas que participam de vários pontos. Participar das oficinas requer, 

pelo menos, ir uma, duas ou até três vezes lá. Eu nunca consegui dar aulas no centro do Porto. 

Sempre consigo nos arredores. Por isso, uma ou outra vez que eu os consegui levá-los foi 

porque tinha a Câmara que disponibilizava a camioneta ou, que aconteceu uma vez, eu 

consegui convencer a escola a deixar levar os alunos integrado na visita final de ano, 

entendes? Mas isso só me aconteceu uma vez! 

E: Agora, já entramos um pouquinho nas dificuldades... que outras dificuldades tiveste com o 

projeto. 

Lisete: Sempre achei que devesse ter uma comunicação mais próxima. O Serviço Educativo e 

a escola em si, principalmente, as direções. Porque se há diretores que são extremamente 

sensíveis às questões artísticas e que acham que há uma mais-valia [...] outros acham que não 

há problema nenhum. Isto nos deixa e me deixa numa posição. Por um lado, vejo que, 

havendo uma boa relação com o coordenador da escola, provavelmente, vou conseguir. Se eu 

não tiver uma boa relação, as instituições entre elas não se comunicam. Sou eu que tenho que 

os convencer. Nesse aspecto, eu acho que Serralves, principalmente o projeto educativo, 

deveria ter essa capacidade de chegar mais próximo das direções. Protocolo, parcerias... nem 

que fosse por uma questão de vaidade daquela direção, daquela escola: “– Eu tenho uma 

bandeira, eu tenho um símbolo de Serralves na minha escola”, num sentido de que “– Eu 

colaboro com Serralves”. Entende o que eu quero dizer?  

E: Perfeitamente. 

Lisete: Porque eles costumam lembrar de uma placa ou um adesivo que diz: “Escola amiga de 

Serralves”, “Professor colaborador de Serralves”. Algo neste sentido... [...] eles oferecem uma 

plaquinha que mencione que a escola, normalmente, colabora com Serralves. Criar algo 

institucional, de parceria, e não precisa ser com escola, mas com as direções [...] neste 

momento, nós temos um diretor que gere não sei quantas escolas do 1º Ciclo. Imagina que nós, 
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nos últimos anos que temos trabalhado, participo, eu tento sempre levar mais algum comigo, 

ou da Educação Especial ou da Pré-Primária. Tento, sempre, puxar para que mais alguém 

venha, às vezes, com sucesso e, às vezes, sem sucesso. Mas isso que eu faço é muito mais 

poderoso: se fosse através do agrupamento, se nós somos uma escola amiga de Serralves, 

então vamos propor aos professores para participar e se criava logo um impacto. Outra coisa 

que acho é que deveria haver um convite personalizado para as turmas que participam, em 

que é entregue à família para irem com os pais, amigos... seja entrar às 9 horas da manhã e 

sair à noite, fazendo um lanchinho na casa de chá. Acho que era uma delicadeza que deveria 

haver. Mal ou bem, há envolvimento dos pais e família... e aí, sim, eu acho que eles não 

tinham nada a perder, não é? E, mais uma vez, chegar em outro tipo de público. 

E: Enquanto estamos conversando, vão surgindo outras questões... Começaste em 2005. Não 

sei se a Elvira Leite ainda estava à frente. Percebes... 

Lisete: Percebo a falta que ela faz.  A Elvira tinha uma capacidade imensa de... Ela estava 

sempre presente. No início de cada ano letivo em que nos era passado, mais ou menos, algum 

esboço do projeto, mas havia sempre palavras da Elvira [...] a professora Elvira Leite também 

é uma pessoa muito especial, porque ela é muito comunicativa. Tinha uma capacidade de 

envolvimento muito grande, imensa, e, ao mesmo tempo, um espírito muito livre. Muitas 

vezes, na sala dos professores, nos habituamos a ter determinadas rotinas que nos limitam a 

dar cabo da nossa criatividade. Mas ela, não. Incitava a sair da nossa rotina, sair da nossa zona 

de conforto... Ela dava sempre seu testemunho, exemplos, situações que ela experimentava. 

Ela se testava e se permitia experimentar e passava muito essa mensagem. Ao ouvirmos uma 

senhora com essa idade e essa capacidade sem ter receios, sem ter medo de falhar... é muito 

motivador. Infelizmente, depois, ela afastou-se e nem tenho mais a visto. Eu até nem sinto 

essa necessidade da presença de um apoio lá em Serralves, mas acredito que, se eu iniciasse 

agora num Projeto de Serralves, ia ser um incentivo, porque quem participar no início deve 

ouvir um discurso arguido, porque, muitas das vezes, o tema deixa as pessoas inseguras. Eu 

noto, muitas vezes, isso nas pessoas, nas conversas, de não saber muito bem que caminho 

teria que seguir, por onde teria de pegar. Embora todos os anos tenham feito, fazem umas 

espécies de sessões, onde convidam um artista plástico, um orador que possam, de alguma 

forma, trazer umas ideias, e tem as oficinas que também podem ajudar, levar umas ideias... 

para diminuir essa distância entre o curador do museu, que está para aquele lado artista, e o 

professor que é um simples trabalhador, no sentido da palavra mais básico, que vai executar 

com o aluno. Porque, para mim, o museu é quase como uma segunda casa. Eu vou todos os 

meses, porque, se calhar, tem mostrado performance artística, porque mostrei e tenho 
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mostrado sem medo isso ou aquilo. Mas, para o professor mais tradicional, é... sem dúvida, 

essa ponte que a Elvira era, era fundamental. Agora isso não existe. Entendo que eles querem 

deixar o espaço mais aberto ao professor, e confesso que isso é uma das coisas que mais me 

agrada; me agrada no saber que não tem limites. Porque, muitas vezes, o limite é o espaço que 

eles têm na exposição, o objeto que eles têm que nos limitam. Esses são os entraves [...] eu 

também acho que estava na hora deles mudarem o formato da sala de exposições. Eu acho que 

o projeto de Serralves, neste momento, já devia sair. Era uma mais-valia. Aquele espaço, logo 

à entrada, enorme, acho que está muito confinado às paredes. Aquelas salas do Serviço 

Educativo, embora eles sejam muito dinâmicos e que, nos últimos anos, já teve vários gêneros 

de exposição, várias formas de expor, mas não deixa de ter as paredes brancas num espaço 

fechado. Acho, tenho a certeza que é uma mais-valia alargar para o espaço exterior. Estou a 

lembrar ali, logo na entrada, naquele tapete verde maravilhoso, onde poderiam trabalhar 

questões que já deveriam, poderiam ser trabalhadas... Há muitos anos [...], quando eu ainda 

não trabalhava e a Elvira estava completamente embrenhada, que estava com os espantalhos. 

E: Tive a oportunidade de conhecê-la, e isso foi anterior ao projeto anual de Serralves, o que 

deu origem. 

Lisete: Exatamente. Porque, hoje, podemos encontrar, em qualquer escola, uma exposição 

com espantalhos, mas que, nessa altura, não era comum. 

E: Tema espantalhos na escola? 

Lisete: Sim. Normalmente, em momentos sobre reciclagem, e há escolas que utilizam imenso, 

porque é um objeto que se pode colocar nas rotundas... e cada escola construía um espantalho, 

por exemplo, com objetos e coisas recicladas, por poder estar ao ar livre, mas, geralmente, são 

projetos camarários, mais fechados, que aí as pessoas recolhem, vão às escolas, tem nas 

rotundas e tudo... Mas tudo isso para quê? Porque eu acho que deveria sair. Os formatos já 

foram vários e variados. Já se trabalhou do vídeo, áudio, haviam questões que, perfeitamente, 

já foram sérias e, ainda ano passado, tivemos problemas que era a questão da curiosidade... 

Houve imensos problemas aí com questões relacionadas à privacidade, à identidade da 

criança... Tínhamos uma legislação que estava a sair, e o meu agrupamento disse-me logo que 

eu não podia gravar a voz e filmar as caras. Então eu fiz um vídeo em que estava em cima da 

minha mesa da secretaria, e eles diziam determinadas palavras em coro, que não dava para 

distinguir quem disse o que e estavam de cabeça baixa, em roda e em pequenos grupos em 

que começava tipo um desenrolar lenga-lenga em que eles diziam o que era curioso, o que era 

curiosidade... E eu tive que filmar de cima, para contornar essas questões, embora sempre 

peça aos pais uma autorização por escrito e tenha salvaguardado sempre, independentemente 
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do agrupamento... Mas acho que estava na hora de sair cá para fora, sair... Eu sei que eles são 

limitados, mas acho que estava mesmo a precisar sair desse quadrado, de ver essa motivação 

ou até mesmo se ver... Porque se fala tanto em performance, dança e as Artes Visuais 

misturadas com outras... por que não haver uma hipótese em que os alunos fizessem uma 

performance no museu? É uma forma de arte como outra qualquer, em que era visualizada, 

gravada, e depois que poderia ser passada dentro do museu. Ou a construção de uma peça que 

pudesse estar exposta ao ar livre, saísse um bocadinho fora daquela sala. Não sei se será muito 

fácil para eles, mas acho que estava na hora de sair um pouco daquele quadrado branco. Em 

relação aos professores, é uma questão de motivação pessoal. Não tenho dúvida em relação a 

isso! Gostar de fazer... é possível? É. Porque ainda temos uma margem de manobra, apesar 

dos professores dizerem que não, e eu confesso que existem muitos constrangimentos, que há 

que se ter jogo de cintura para se contornar as questões burocráticas da escola, mas se 

quisermos, conseguimos perfeitamente fazer o objeto de Serralves, dentro da sala de aula, 

porque uma das coisas que eu tento sempre é não ficar confinado a minha sala de aula, nem 

ficar confinado ao espaço de Serralves. Eu, agora, faço uma exposição com trabalhos que 

foram feitos ao longo do ano, inclusive com os trabalhos todos do processo de Serralves, 

mesmo antes de levar as peças a Serralves. Normalmente, eu abordo uma exposição com 

todos os trabalhos, todos que foram feitos ao longo do ano, inclusive com os trabalhos de 

Serralves. Antes de levar em Serralves, normalmente apresento na própria escola. Onde os 

miúdos fizeram? Dentro da escola. Onde vão ver validado o seu trabalho? Dentro da escola. 

Então, se houver espaço físico onde se possa expor primeiro, nós colocamos para que todos os 

outros vejam e se sintam também motivados. Lá na plataforma digital do agrupamento, 

também é elaborado um pequeno texto, colocado na plataforma, que é enviado ao professor 

explicando, de forma que também é enviado ao diretor da escola, do agrupamento, para que 

fique visível que aquela escola participou, do trabalho da turma. Não interessa quem é o 

professor. Neste caso, não é. Eles pedem o nome do professor, mas é menos importante. O 

importante é perceber que há uma turma de meninos, de não sei quantos anos, que se 

envolveram naquela causa e fizeram um objeto artístico. Acho que isso é uma mais-valia. 
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APÊNDICE AC - TRASCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA FERNANDA SANTOS 

 

 

Entrevista realizada no ateliê da entrevistada, na cidade de Vila Nova de Gaia, no dia 08 de 

fevereiro de 2019. 

Duração da Gravação: 35min54s. 

 

Fernanda: Simplifico muito meu percurso artístico... Eu sou professora, artista e 

pesquisadora. Eu procuro refletir ações que integrem o conhecimento através da arte 

contemporânea. Nós estamos nessa época e podemos encontrar todo o conhecimento nessa 

época, onde experiências ocorrem e criam cenários para que essas experiências sejam 

significativas e integradoras do conhecimento e de tudo aquilo que eu lhes quero passar, a 

nível de... Que, sobretudo, germine um novo olhar! É meu desejo criar novas formas de ver, 

mais expressivas, abertas e sábias para tudo que nos rodeia. Tenho imensa vontade em 

concretizar imensos projetos no âmbito da educação artística. Minha formação é em Pintura e 

Educação Artística, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e estou inscrita também no 

Doutoramento na área de Educação na Universidade Complutense, em Madrid. Isso tudo é a 

nível de formação. Eu sou uma imensa curiosa, não fico só com aquilo que eu aprendi e isso é 

o que é mais importante num professor. 

E: No colégio que você leciona – que eu acompanhei –, os alunos têm aulas com professores 

especialistas, o que não deixa de ser um privilégio, visto que, na maioria, ainda são os 

professores titulares que ficam responsáveis por todas as áreas, incluindo as expressões 

plásticas. 

Fernanda: Nós construímos pontes e os professores do 1°ciclo constroem pontes com os 

professores específicos; nós construímos projetos, que é para aquilo que lhe estava a dizer, 

para integrar, que sejam significativos, caso contrário é mais uma coisa, e se essa coisa não 

for integrada no mundo, rapidamente desaparece, porque, na vida, o importante é ter um 

significado. 

E: Lá no Colégio Oceanus você leciona para alunos dos 03 anos aos 10 anos? 

Fernanda: Sim, lá é outro contexto. 

E: Trabalhas há quantos anos neste colégio? 

Fernanda: 09 (nove) anos e, agora, comecei a trabalhar em outro colégio, de que estão 

também gostando; agora não, já faz 02 (dois) anos e lá dou aulas para o primeiro ciclo. Agora 
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também estou com formação para pais – isso no novo colégio –, dou ateliê para pais e depois 

isso germina, desbloqueia, integra... E depois aquilo que é dado no ateliê é dado aos pais, o 

que significa uma consolidação mais efetiva do conhecimento. 

E: Falando agora do Projeto Anual com Escolas, de Serralves, e das edições que participaste. 

Fernanda: Eu já participei de imensas edições, imensos anos. Teve um ano que até foi 

engraçado, eles identificam logo o Colégio Oceanus, porque a peça normalmente sai com 

estética, percebes? Então, é integrado o projeto em cada nível da turma que participa, mas a 

peça sai semelhante. Quero dizer que faço opções e, nessas opções, primeiro eu analiso o 

projeto, depois tento criar uma estrutura para os integrar; é nessa estrutura que eles vão andar 

a fluir, dependendo do nível de ensino. Teve um ano que deram destaque na primeira página 

do folheto do projeto. O que eu acho é que atualmente essa parte é mais uma coisa que 

Serralves faz, mas não é aquilo que eu acho que eles poderiam estar a fazer – poderiam estar a 

fazer muito mais coisas. Eles já tiveram lá uma equipa boa, que tinham lá até a Elvira Leite e 

a deixaram ir. Lá há muitas intrigas, o que não permite consolidar uma equipe boa, que se 

desloque às escolas e não as escolas que se desloquem ao museu, porque sempre se tem que ir 

à Serralves. Há a questão de a escola ir a Serralves, mas também, por que não Serralves ir às 

escolas, ter alguma coisa portátil aí? Eu acho que é mais uma coisa que eles fazem como 

título, que é colocar esse trabalho com escolas e “check”, mas o trabalho com escolas poderia 

ser muito melhor. 

E: Então, desde que começaste a participar deste projeto, que diferenças sentiste ao longo das 

edições? As motivações eram outras? 

Fernanda: Sim, sim. A motivação era outra, o acolhimento de Serralves era outro, atualmente 

sinto que é... Já foi. Tinham alguns ateliês esgotados, ligados ao tema de Serralves, e 

acabamos por fazer outro, mas o próprio monitor não tinha a capacidade de enquadrar aquela 

cena, torná-la mágica, despejando aquela coisa, seja com que idade fosse. 

E: Mesmo assim, continuas participando. 

Fernanda: Sim. Até o início do ano avancei com o tema “olhar” e, por um acaso, o tema do 

projeto toca nisto: o olhar. Mas ainda nem sei o projeto em si, vou iniciar agora por aí, em 

março. Agora não dou assim grande destaque na escola. Eles participam, dou o tema.... É 

sempre positivo abordar; integrar esses desafios na escola é sempre positivo. O que eu acho é 

que o papel de Serralves poderia ser melhor e até a nível expositivo. Eles colocam o trabalho 

das crianças lá em cima, onde ninguém vai – só quem participa, escolas e professores, ou 

alguns pais que vão para lá. Acho que, se é museu, se há destaque para um artista, por que não 

dar destaque também a um projeto tão grande, que é a formação de uma nova sociedade. Eles 
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estão a formar novos públicos, que é um papel muito importante, ou deveriam dar um 

destaque grande nesse âmbito, como em uma série de museus, assim como tem no Tate. Um 

destaque grande em umas salas que são próximas de artistas, artistas consagrados.  

E: É isso que percebes de diferença da primeira edição que participaste? 

Fernanda: eu estou falando das edições em geral, percebes? O que eu sinto de diferença é a 

nível de acompanhamento. Eu sei que eles estão lá presentes, se eu for lá; mas deveria haver 

uma diferença de dinamismo, deveria ter o museu mais presente nas escolas, não as escolas 

circularem tanto aos museus. É importante haver isso, mas também é importante haver o 

contrário, e que se falasse mais da educação artística. Por exemplo, essa semana eu fui à Casa 

das Artes, que é um espaço muito bonito no Campo Alegre, e fui lá pedir espaço para expor o 

trabalho das crianças e foi quase de consenso que trabalho de criança não tem lugar num sítio 

de destaque. Por que não? Expuseram lá finalistas de Belas Artes, ok! Por que não trabalho de 

criança, bem elaborado, bem estruturado? Isto é do ponto de vista da educação Artística, não é 

só trabalhares lá naquele momento, de levar os alunos à sociedade, de tentar que a educação 

artística seja cada vez mais importante, aceite pela sociedade, para germinar novos olhares, 

ver aquilo como uma integração de conhecimento e não como uma atividade que se faz umas 

coisinhas, que se pinta. É importante esse destaque fora da sociedade, para mexer com a 

sociedade e também para valorizar a criança – o ser que participou –, também ter esse 

feedback é muito importante. Que a criança veja que o que fez é importante, então há mais 

vontade em seguir um percurso cultural, percebes? 

E: Falando disso, sei que costumas fazer exposições de trabalhos de alunos em ateliês, 

galerias... 

Fernanda: É fundamental, é fundamental para eles.  

E: O que percebes e que se destaca em cada exposição que montas? 

Fernanda: Eles ficam transformados, sentem-se com valor. Umas crianças que não 

acreditavam nos seus trabalhos, passam a acreditar! Aquela obra mereceu destaque e não está 

numa gaveta, num portfólio. Porque as vezes a professora mete num portfólio, aí chegam à 

casa e os pais metem em baixo de qualquer sítio e fica esquecido. Aquela obra não! O que os 

pais fazem dos alunos que participam é depois colocar em molduras, colocam em casa e os 

próprios pais ganham gosto pela parte cultural da sociedade, visitam cada vez mais 

exposições...Porque tudo isso mexeu com a estrutura familiar dessa criança que participa. 

E: A maioria das exposições acontecem fora do horário escolar, no contraturno. Como se dá a 

participação dos pais? 
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Fernanda: Na inauguração, há sempre muitos pais. Claro que não estão lá todos, mas cada 

vez há mais. A última exposição foi na Fundação Faria Guimarães, que, até agora, fechou por 

falta de verbas, e, por isso, estou procurando outro local, mas que seja receptivo, sabes? Vou 

encontrar, vou encontrar... 

E: Realizaste uma exposição também em Gaia, não foi?  

Fernanda: Sim, na Casa Museu, que até então nenhuma escola havia se atrevido a desafiar o 

próprio museu, e por que não um museu? Claro que eu sei que, para o professor, é trabalhoso... 

E o que é que eu fiz? Eu reuni os pais que também participaram da montagem. Depois, esses 

pais estão a participar nos ateliês, ganharam gosto pela parte artística... Estás a ver as 

mudanças nessa sociedade?! 

E: Mas ainda tens dificuldade que as crianças participem das montagens... 

Fernanda: As crianças também participaram – claro que só as mais crescidas com os pais; 

pois os mais pequenos acabam por atrapalhar um pouco, mas os mais crescidos participaram. 

E: E a repercussão que geralmente tem nas escolas essas exposições? 

Fernanda: É boa, muito boa! Serralves é aquela coisa que acontece... A exposição não tem o 

“timing” ideal, porque é feita no verão. O destaque das exposições é nomeadamente sempre 

muito positivo, mas o de Serralves não acontece no tempo certo, porque a maior parte dos 

pais não vai lá. Depois, mandam-me os convites em cima da hora, há muita falta de 

organização e no ano passado isso foi brutal.  

E: No ano passado, na turma que acompanhei, não conseguiste levar os alunos até Serralves. 

Fernanda: eles participaram do projeto, mas depois não os consegui levar lá, mas esse ano 

vou levá-los. Vou inscrevê-los em algum ateliê ligado ao projeto, oficina, e vamos ver o que 

será. 

E: Há custos associados. 

Fernanda: tem. Aquilo é financiado, mas depois tem, e o que pecam aí é que a escola ao se 

deslocar paga autocarro. As oficinas, por assim dizer, são baratas! É 1 ou 2 euros 

normalmente, mas até poderiam ser gratuitas, porque eles têm muitos financiamentos e 

poderiam investir na construção de novos públicos, que são os públicos que vão para lá ver as 

exposições, porque estamos a construir públicos para essa nova sociedade.  

E: O que o serviço educativo poderia fazer nesse projeto para cativar mais as escolas? 

Fernanda: Eles fazem um aparato grande na abertura do projeto, mas a intenção não é fazer 

isso – a intenção é que as escolas se desloquem para lá, fazem os ateliês e depois é uma mais 

valia, é dinheiro que entra, fazes festa de aniversário lá e tal... Mas o que se quer disso tudo? 

O que se quer? Só dinheiro a entrar... Sem qualidade? Ou se quer realmente formar os 
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públicos? Agora, um professor pode fazer aquilo só para cumprir calendário, dizer que 

participou em Serralves... Isso também depende dos professores, se eles mergulham ou não no 

tema e no projeto. Isso já não é um tanto quantificável, um professor que investiga, que vai 

atrás, pesquisa... Por isso é importante haver aí essa ponte mais aliada entre Serralves. Sei lá, 

fazer uma apresentação do projeto, uma dinâmica qualquer para construir o interesse no 

professor, porque, sobretudo, é ele que vai ser o motor daquilo tudo. Se ele não está motivado, 

vai fazer aquilo só para cumprir calendário. Depois, se perguntar para as crianças o que foi 

feito de importante, vão dizer: “Nada!”. Por isso, é importante ter essas pessoas mais 

presentes nas escolas, para se efetivar uma verdadeira educação artística, senão é um cumprir 

de protocolos. 

E: Como você chama ou define os trabalhos produzidos pelas crianças? Você anteriormente 

falou: “Por que não estar no museu?!” 

Fernanda: É uma obra de arte, uma obra daquelas crianças, é uma expressão daquela 

identidade. Não estamos a copiar: é a expressão, a identidade dela que está espalhada sobre 

um determinado tema, é aquele o olhar, o olhar dela. É uma obra de arte. Há muitas pessoas 

que falam que são meras experiências. Sim, podem ser experiências, explorações; mas quando 

eu chego naquela obra final, há uma série de experiências, projetos que estiveram por trás, 

não se vai logo para a obra final. Há primeiro uma organização do pensamento, para depois o 

pensamento gerar uma obra com maior significado, e o significado é a obra plástica que 

aquela criança fez, mediante a resposta dela a um desafio, tendo aí a sua identidade.  

E: Mas, por exemplo, no Projeto Anual com Serralves, a autoria se dissolve ou não? 

Fernanda: Não. É a identidade de um grupo, como a identidade de um país, a identidade de 

uma cidade, que aquele grupo constrói, que tem uma identidade, é a identidade daquele grupo. 

Houve diálogo, o conhecimento passou, fizemos os projetos e chegamos a um consenso. 

Aquela obra é a identidade de um grupo, aquela obra é um mix de identidades, mix de olhares 

daquele grupo, as respostas a aquele desafio. 

E: No Projeto Anual, a forma com que os trabalhos são expostos condiz com os objetivos do 

projeto? 

Fernanda: Mais espaço, mais interativo, não tão fechado para sociedade entender melhor o 

que se passa, pois a maioria dos pais nem vão lá. Deveria ser mais interativo: cada obra 

deveria estar lá com filmagens, se quisermos com um filme a correr ou o processo lá descrito 

ou uma legenda na obra. Isso é importante a nível de estética – ter uma base comum, ter 

aquela estrutura comum, esteticamente depois há melhor organização do processo expositivo. 

Mas, agora, para além disso, cada obra deveria estar lá e seguir uma legenda. Por isso 
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precisava ter mais espaço, uma legenda escrita ou filmada... Isso dependia do professor. As 

etapas principais – não todas – eram importantes estarem presentes, porque é uma exposição 

educativa que está integrada na escola e, por isso, era importante o processo estar manifestado, 

para visitas. Quando eu monto as exposições, a disposição é outra, porque há outro contexto, 

já não é do Projeto com Escolas, mas explico o processo, que é entre escolas e ateliês. Às 

vezes lá está o processo em livro, até se fez um tema – que é o livro – e estava lá o processo 

num cantinho, mas não era visível. O processo era importante estar, porque é uma exposição 

educativa. 
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APÊNDICE AD - QUADRO COM AS ATIVIDADES REALIZADAS E O 

INSTRUMENTO METODOLÓGICO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS DO 

PROJETO PERGUNTA AO TEMPO 

 

Data Atividade Instrumento metodológico 

10/05/2017 
Conhecer o museu e o 

projeto Pergunta ao 

Tempo. Ida à Escola Q. 
Notas de campo e fotografias. 

20/05/2017 

Visita à Escola B, no qual 

os pais e alunos estariam 

montando a maquete para 

exposição do projeto. 

Notas de campo e fotografias. 

08/06/2017 
Encontro na Casa da 

memória para discutir a 

avaliação do projeto. 
Notas de campo. 

09/06/2017 

Abertura da exposição 

“Pergunta ao tempo” com 

presença de 04 (quatro) 

turmas de estudantes e 

professores, com 

autoridades, no período da 

manhã. 

Notas de campo e fotografias. 

09/06/2017 

Abertura da exposição 

“Pergunta ao tempo” com 

presença de 03 (três) 

turmas de estudantes e 

professores, mais 

autoridades, no período 

vespertino. 

Notas de campo e fotografias. 

10/06/2017 

Visita da exposição na 

Casa da Memória pelos 

pais e 01 (uma) turma de 

alunos e professora. 

Notas de campo, fotografias e 

folhas de avaliação. 

13/06/2017 
Visita a Escola E para 

avaliação com turma e 

professor. 

Notas de campo, entrevista com 

professor e associação livre com 

turmas de estudantes. 

13/06/2017 

Visita a Escola N para 

avaliação com turma e 

professor. 

Notas de campo, entrevista com 

professor e associação livre com 

turmas de estudantes. 

14/06/2017 

Visita a Escola B para 

avaliação com turmas e 

professor no período 

matutino. 

Notas de campo, entrevista com 

professor e associação livre com 

turmas de estudantes. 

continua 
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continuação 

Data Atividade Instrumento metodológico 

14/06/2017 

Visita a Escola Q para 

avaliação com turma e 

professor, período 

matutino. 

Notas de campo, entrevista com 

professor e associação livre com 

turmas de estudantes. 

14/06/2017 

Visita a Escola P para 

avaliação com turmas e 

professor, período 

vespertino. 

Notas de campo, entrevista com 

professor e associação livre com 

turmas de estudantes. 

14/09/2017 

Reunião na Casa da 

Memória promovida pelo 

serviço. educativo para 

apresentação da edição 

2017/2018 para os 

coordenadores do 1ºciclo. 

Notas de campo. 

03/10/2017 
Entrevista na Casa da 

Memória com Catarina 

Pereira. 
Entrevista. 

03/10/2017 
Entrevista na Casa da 

Memória com Raul 

Pereira. 
Entrevista. 

06/10/2017 
Entrevista na Casa da 

memória com Marta 
Entrevista. 

14/11/2017 
Acompanhamento da 

turma de Salgueiros na 

Visita da Casa da memória 
Notas de campo e fotografias. 

28/11/2017 

Acompanhamento da 

turma da Escola A na 

Visita da Casa da 

memória. 

Notas de campo e fotografias. 

05/12/2017 

Visita à Escola B com a 

Casa da Memória para 

1ªSessão de 

acompanhamento. 

Notas de campo e fotografias. 

05/12/2017 

Visita à Escola de Escola 

N. Sra. da Conceição com 

a Casa da Memória para 

1ªSessão de 

acompanhamento. 

Notas de campo e fotografias. 

14/12/2017 

Visita à Escola A com a 

Casa da Memória para 

1ªSessão de 

acompanhamento. 

Notas de campo e fotografias. 

02/02/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola A 

Notas de Campo e fotografias. 

continua 
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Data Atividade Instrumento metodológico 

15/05/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola B. 

Notas de Campo e fotografias. 

15/05/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola N. Sra. da 

Conceição. 

Notas de Campo e fotografias. 

16/05/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola G. 

Notas de Campo e fotografias. 

17/05/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola A. 

Notas de Campo e fotografias. 

17/05/2018 

Sessão de 

acompanhamento do 

serviço educativo na 

Escola J. 

Notas de Campo e fotografias. 

12/06/2018 

Inauguração da Exposição 

do Projeto “Pergunta ao 

Tempo” na Casa da 

Memória. 

Notas de Campo e fotografias. 

12/06/2018 

Inauguração da Exposição 

do Projeto “Pergunta ao 

Tempo” na Casa da 

Memória. 

Notas de Campo e fotografia. 

14/06/2018 Visita a Escola A. 

Notas de Campo, fotografias, 

entrevista semiestrutura com 

professora e dinâmica com 

estudantes. 

14/06/2018 Visita a Escola C. 
Notas de Campo, entrevista 

semiestrutura com professora e 

dinâmica com estudantes. 

19/06/2018 Visita a Escola D. 
Notas de Campo, entrevista 

semiestrutura com professora e 

dinâmica com estudantes. 

19/06/2018 Visita a Escola F. 
Notas de Campo, entrevista 

semiestrutura com professora e 

dinâmica com estudantes. 
19/06/2018 Visita a Escola E. Dinâmica com estudantes. 

22/06/2018 Visita a Escola B. Dinâmica com estudantes. 
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APÊNDICE AE - QUADRO COM AS ATIVIDADES REALIZADAS E O 

INSTRUMENTO METODOLÓGICO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS DO 

PROJETO ANUAL COM ESCOLAS 

 

Data Atividade Instrumento metodológico 

20/06/2017 
Entrevista em Serralves com 

mediadora Sónia. 
Entrevista 

07/07/2017 

Visita à Exposição do serviço 

Educativo, resultante do 

Projeto Anual com Escolas 

“A curiosidade como 

elemento pedagógico”. 

Notas de campo e fotografias 

07/07/2017 
Entrevista em Serralves com 

a mediadora Raíssa. 
Entrevista 

19/07/2017 
Entrevista em Serralves com 

mediadora Isa. 
Entrevista 

20/07/2017 
Entrevista em Serralves com 

mediadora Ana. 
Entrevista 

20/07/2017 
Entrevista em Serralves com 

mediadora Joana. 
Entrevista 

06/09/2017 
Entrevista em Serralves com 

a mediadora Angela. 
Entrevista 

12/09/2017 
Entrevista em café com a 

mediadora Malu. 
Entrevista 

18/10/2017 

Encontro de formadores em 

Serralves para apresentar 

ofertas do serviço educativo 

2017/2018. 

Notas de campo e fotografia. 

07/11/2017 
Entrevista na FBAUP com o 

mediador Samuel. 
Entrevista 

21/11/2017 

Entrevista na Empresa 

Cariátides com a professora 

Elvira Leite e colaboradora 

Catarina Providência. 

Entrevista 

21/11/2017 
Entrevista na Empresa 

Cariátides com Catarina 

Providência. 
Entrevista 

22/12/2017 

Entrevista em Serralves com 

a coordenadora do serviço 

educativo do museu, Denise 

Polini. 

Entrevista 

13/01/2018 

Seminário sobre a temática 

do projeto, apresentação do 

Projeto Anual e entrega de 

material aos professores 

inscritos em Serralves. 

Notas de Campo, fotografias e 

anexos. 

28/02/2018 
Visita ao Colégio O para 

conhecer a turma do 1ºAno e 

apresentar o Projeto. 
Notas de Campo. 

07/03/2018 
Acompanhamento do projeto 

no 1ºano no Colégio O. 
Notas de Campo e fotografias. 

continua 
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continuação 

Data Atividade Instrumento metodológico 

10/03/2018 

Oficina para professores 

A.BRI.GO UM.BI.GO das 

10h às 13h com as 

mediadoras do serviço 

educativo Cristina Camargo 

e Ivone Almeida. 

Notas de Campo e fotografias 

10/03/2018 

Oficina para professores 

A.BRI.GO UM.BI.GO 14h 

às 17h com as mediadoras do 

serviço educativo Joana 

Nascimento e Sofia Pontes. 

Notas de Campo e fotografias. 

11/04/2018 
Acompanhamento do projeto 

na turma de 1ªano do Colégio 

O. 
Notas de Campo e fotografias. 

18/04/2018 
Acompanhamento do projeto 

na turma de 1ªano do Colégio 

O. 
Notas de Campo e fotografias. 

02/05/2018 
Acompanhamento do projeto 

na turma de 1ªano do Colégio 

O. 
Notas de Campo e fotografias. 

09/05/2018 
Acompanhamento do projeto 

na turma de 1ªano do Colégio 

O. 
Notas de Campo e fotografias. 

16/05/2018 
Acompanhamento do projeto 

na turma de 1ªano do Colégio 

O. 
Notas de Campo e fotografias. 

22/05/2018 

Inauguração da Exposição do 

Projeto Anual com Escolas 

na Sala do serviço educativo 

de Serralves. 

Notas de Campo, fotografias e 

recolha de material (panfletos). 

03/06/2018 
Retorno a Exposição durante 

o evento Serralves em Festa. 
Fotografias. 

06/06/2018 
Avaliação com a turma do 

Colégio O. 
Notas e Campo e Dinâmica com os 

estudantes. 

21/07/2018 

Entrevista em Braga com a 

professora Ana Mafalda 

Conde Rocha uma das 

participantes da edição 

2017/2018. 

Entrevista. 

26/07/2018 

Entrevista em um café, no 

Porto, com a professora 

Lisete Moreira que 

participou em edições 

anteriores do projeto. 

Entrevista. 

08/02/2019 

Entrevista no Ateliê 

Pequenos Artistas com a 

professora Fernanda, em Vila 

Nova de Gaia. 

Entrevista. 
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ANEXO 1– Gráfico com as cidades com o maior número de visitantes em Portugal nos anos 2012 e 2017. 

 

Fonte: Reprodução (PORDATA, 2019)  
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ANEXO 2– Gráfico com o número de visitantes escolares nos museus das principais cidades de Portugal nos anos 2012 e 2017 

 

 

Fonte: Reprodução (PORDATA, 2019, site) 
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ANEXO 3– Convite enviado pelo Museu de Serralves por e-mail, em 18 de maio de 2018. 
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ANEXO 4 – Frente e verso do convite impresso para a exposição do Projeto Pergunta ao 

Tempo, na Casa da Memória, entregue a todos os estudantes participantes do projeto. 
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ANEXO 5 – Imagem da capa do livreto em azul e do anexo em amarelo com as fichas de 

campo. Material disponibilizado pelo serviço educativo para apoiar professores e alunos no 

Projeto Pergunta ao Tempo. 
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ANEXO 6 - Parte externa do folheto de sala da exposição do Projeto Anual com Escolas, edição 2018/2019. 
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ANEXO 7 - Parte externa do folheto da exposição temporária “Pergunta ao Tempo”, edição 2017/2018. 

  


