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Resumo	

O	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes,	em	Válega,	Ovar,	constituiu-se	em	1996	pela	

mão	 de	 um	 antigo	 professor	 e	 diretor	 da	 escola	 Oliveira	 Lopes,	 no	 sentido	 de	 ver	

preservados	 os	 objetos	 e	mobiliário	 antigo	 aquando	 das	 obras	 de	 requalificação	 em	

meados	dos	anos	80.	Vinte	anos	depois	desenha-se	o	desejo	de	dar	voz	e	contexto	às	

experiências	 e	 histórias	 que	 cercam	 o	 seu	 edifício.	 Entre	 outras,	 encontram-se	 as	

memórias	de	antigos	alunos	da	escola	Oliveira	Lopes,	que	funcionou	ininterruptamente	

entre	1910	e	2012.	Estas	memórias	potenciaram	o	projeto	que	aqui	se	apresenta	com	o	

objetivo	 de	 desenvolver	 uma	 proposta	 significante	 para	 o	 núcleo	 museológico	

constituido	e	a	comunidade	que	serve.	Este	projeto	aqui	sistematizado	teve	como	eixo	

orientador	o	cruzamento	da	aplicação	das	tecnologias	com	a	preservação	das	memórias	

orais	no	contexto	da	conceção	de	uma	proposta	expositiva	para	o	Museu	Escolar	Oliveira	

Lopes.	Recorrendo	à	metodologia	projetual	de	Munari	e	a	estratégias	de	curadoria	e	de	

preservação	digital,	para	a	obtenção,	tratamento	e	análise	de	informação,	alicerçados	

no	recurso	a	técnicas	como	os	inquéritos	por	entrevista	e	questionário,	o	resultado	final	

ocorreu	 com	 a	 produção	 de	 objetos	 digitais	 audiovisuais.	 Mediando	 a	 justaposição	

destes	objetos	e	a	incorporação	de	formas	interativas	e	de	multimédia	diferenciadoras,	

desenvolveu-se	 uma	 proposta	 permeável	 intitulada	 “O	 Professor,	 Memória	 e	

Autoridade”.	A	maquete	final	da	exposição	evidencia	todos	os	aspetos	equacionados	ao	

longo	do	projeto	e	pretende	suscitar	um	diálogo	constante	entre	os	objetos	da	coleção,	

o	lugar	da	memória	e	a	ativação	das	reminiscências	identitárias	de	uma	comunidade.		

	

Palavras-chave:	 Curadoria	 e	preservação	digital,	memória,	 objeto	digital	 audiovisual,	

proposta	expositiva,	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes.	
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Abstract	

The	Oliveira	Lopes	School	Museum,	in	Válega,	Ovar,	was	constituted	in	1996	by	

the	hand	of	a	former	teacher	and	director	of	the	Oliveira	Lopes	school,	in	order	to	see	

the	preserved	objects	and	antique	furniture	salvaged	during	the	requalification	work	in	

the	mid-1980s.	Twenty	years	later,	a	desire	to	give	voice	and	context	to	the	experiences	

and	stories	surrounding	the	building	began	to	be	drawn.	Among	others,	there	are	the	

memories	 of	 former	 students	 of	 the	 Oliveira	 Lopes	 school,	 which	 operated	

uninterruptedly	 between	 1910	 to	 2012.	 These	 memories	 enhanced	 the	 presented	

project	with	the	aim	of	developing	a	significant	proposal	for	the	museum	nucleus	and	

its	community.	This	project	had	as	a	guiding	principle	the	combination	and	application	

of	technologies	to	the	preservation	of	oral	memories	in	order	to	design	an	exhibition	

proposal	 for	 the	 Oliveira	 Lopes	 School	 Museum.	 Using	 Munari’s	 projectual	

methodology,	curation	and	digital	preservation	strategies	for	obtaining,	processing	and	

analysing	 information,	 based	 on	 the	 use	 of	 techniques	 such	 as	 interview	 and	

questionnaire	 surveys	 to	 retrieve	 information,	 the	 final	 result	 occurred	 with	 the	

production	of	audio	visual	digital	objects.	Mediating	the	juxtaposition	of	these	created	

objects	and	the	incorporation	of	interactive	forms	and	differentiating	media,	resulted	in	

a	 permeable	 proposal	 entitled	 “The	 Professor,	 Memory	 and	 Authority”.	 The	 final	

exhibition	model	highlights	all	of	the	raised	aspects	that	appeared	during	the	project	

span,	where	a	constant	dialogue	between	the	collection	objects,	the	place	of	memory	

and	the	activation	of	a	community	identity	reminiscence	was	intended.	

	

Key-words:	 Digital	 curation	 and	 preservation,	 memory,	 audio	 visual	 digital	 object,	

exhibition	proposal,	Oliveira	Lopes	School	Museum	
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Introdução	

Aos	museus	do	século	XXI	cabe	intervir	diretamente	na	comunidade	onde	estão	

inseridos,	 permitindo	 uma	 abordagem	 ampla	 e	 quase	 universal,	 capaz	 de	 fortalecer	

ideias	e	novas	aprendizagens	informais.	As	novas	tecnologias	são	sobretudo	geradoras	

de	 potencialidades,	 primando	 através	 da	 diferenciação	 e	 interação.	 Esta	 crescente	

utilização	da	tecnologia	e	o	exponencial	acesso	à	informação	democratizada	potenciou,	

desde	o	início	do	século	XXI,	novas	abordagens	pluridisciplinares	em	museus	e	alterou	

indubitavelmente	 a	 forma	 como	os	 curadores	 expõem	os	objetos,	 como	 comunicam	

com	 os	 seus	 públicos	 e	 estabelecem	 parcerias	 entre	 instituições	 (Hooper-Greenhill,	

1995).	 Com	 as	 TIC	 permeando	 a	 vida	 quotidiana	 estas	 mudanças	 nas	 instituições	

museológicas	revelaram-se	cada	vez	mais,	desde	a	 introdução	de	meios	de	 interação	

tecnológicos,	 bem	como	a	 adoção	de	novas	políticas	de	envolvimento	dos	 visitantes	

tanto	no	espaço	físico,	como	online,	até	ao	estudo	e	gestão	de	coleções.	Aos	museus	

dos	 dias	 de	 hoje	 cabe	 a	 fabricação	 de	 experiências	 significantes	 (Cernei,	 2014)	 e	 o	

curador	 dever-se-á	 munir	 de	 uma	 série	 de	 dispositivos	 que	 permitam	 um	 diálogo	

constante,	 garantindo	 a	 perpetuação	 e	 salvaguarda	 dos	 objetos,	 mas	 também	 a	

mediação	da	 aprendizagem	 informal	 e	 interpretação	da	 coleção.	Durante	 a	 primeira	

década	 do	 século	 XXI	 todas	 as	 atividades	 inscritas	 na	 preservação	 e	 conservação	 de	

objetos	e	documentos,	assim	como	os	perfis	profissionais	a	elas	associados,	adaptaram-

se	a	estas	transformações	tecnológicas	(Pinto,	2014).	Porém,	novos	desafios	emergiram	

como	 a	 obsolescência	 tecnológica	 iminente,	 fruto	 de	 um	 avanço	 rápido	 no	

desenvolvimento	tecnológico,	envolvendo	softwares	e	hardwares.	Com	o	aumento	de	

digital	born	objects	e	de	galopantes	processos	de	digitalizações	em	museus	e	arquivos,	

pensar	em	novos	meios	de	divulgar	e	expor	as	coleções	é,	também	prever	a	gestão	de	

um	 ciclo	 de	 vida	 e	 arquitetar	 a	 preservação	digital	 destes	 objetos	 em	meio	 digital	 a	

médio	e	a	longo	prazo.	

Este	trabalho	apresenta	como	objetivo	geral	o	desenvolvimento	de	uma	solução	

expositiva	 significante,	 tendo	 como	 ponto	 de	 partida	 a	 utilização	 de	 estratégias	 de	

curadoria	digital	no	Museu	Escolar	Oliveira	 Lopes	em	Válega,	Ovar.	Depois	de	 largos	

anos	de	reestruturação,	o	museu	foi	recentemente	inaugurado	e	a	proposta	surge	no	
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seguimento	de	uma	identificação	de	necessidades	iniciais,	após	a	reabertura.	Duas	de	

algumas	 necessidades	 identificadas	 mostraram-se	 importantes	 de	 sinalizar:	 a	 não	

utilização	 da	 tecnologia	 num	 museu	 recém	 requalificado	 e	 a	 perda	 de	 património	

imaterial,	 ligado	 ao	 contexto	 da	 memória,	 vivências,	 experiências	 e	 oralidades.	 Os	

objetivos	 gerais	 foram	 traçados	 com	 vista	 a	 munir	 o	 museu	 de	 um	 novo	 projeto	

expositivo	temporário,	mas	também	de	potenciar	uma	nova	coleção	digital	agregadora	

e	ao	serviço	da	comunidade,	no	presente	e	futuro.		

Neste	contexto,	formularam-se	os	seguintes	objetivos	específicos	que	visam:	

	

-	a	recolha	de	património	imaterial,	ligado	a	um	passado	escolar,	de	tradição	oral,	numa	

estreita	ligação	com	as	vivências	da	comunidade	no	espaço;	

-	a	conceção	de	estratégias	digitais;		

-	o	planeamento	e	análise	da	informação;	

-	a	contribuição	ativa	para	a	preservação	e	acessibilidade	digital;	

-	a	supervisão	de	novas	entradas	e	mapeamento	de	futuras	exposições;	

-	o	diálogo	direto	que	permita	uma	maior	visibilidade	da	instituição;	

-	o	fomento	de	novos	públicos	e	de	novas	estratégias	expositivas.	

	

Procura-se	 assim	 que	 esta	 proposta	 marque	 o	 início	 de	 uma	 atividade	

museológica	 sintonizada	 com	 a	 atual	 integração	 das	 novas	 tecnologias	 digitais	 em	

museus.	Vocacionando	o	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	como	um	espaço	de	partilha	e	

de	integração	de	públicos,	antevê-se	que	alguns	dos	resultados	esperados	sejam:	

	

-	a	integração	futura	de	novos	objetos	digitais	na	coleção;	

-	a	concretização	futura	da	proposta	expositiva	apresentada;	
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-	a	dinamização	e	estratégias	de	integração	de	públicos	com	base	em	experiências,	ao	

invés	de	uma	prática	obsoleta	e	estática;	

-	a	concretização	de	atividades	paralelas	mais	dinâmicas	e	integradas;	

-	 o	 fornecimento	 de	 ferramentas	 de	 apoio	 que	 permitam	 uma	 clonagem	 das	

metodologias	expressas	para	a	concretização	de	novas	práticas	digitais	e	multimédia	

	

Tendo	em	vista	a	concretização	dos	objetivos	fixados	para	o	desenvolvimento	do	

trabalho,	caracteriza-se	o	projeto	que	aqui	se	apresenta	como	de	cariz	exploratório	e	

assente	 numa	 análise	 metodológica	 qualitativa.	 Da	 edificação	 deste	 quadro	 teórico	

destaca-se	o	 levantamento,	seleção	e	análise	bibliográfica	e	a	realização	de	 inquérito	

por	entrevista	(Kvale,	1996)	e	inquérito	por	questionário	(Ghiglione	&	Matalon,	1993)	

que,	ao	longo	do	desenvolvimento	do	projeto,	foram	recolhidos	junto	de	antigos	alunos	

da	escola	Oliveira	 Lopes,	bem	como	de	professores	e	encarregados	de	educação,	de	

forma	a	obter	a	maquete	final	que	se	apresenta.	O	recurso	às	entrevistas	providenciou	

a	criação	de	objetos	audiovisuais	detalhados,	baseados	em	experiências	reais	(Turner,	

2010)	 de	 alunos	 da	 antiga	 escola	 primária	 e	 a	 distribuição	 de	 inquéritos	 online	 a	

professores	e	encarregados	de	educação,	com	o	recurso	às	redes	sociais,	solidificou	a	

criação	e	projeção	da	proposta	final	(ver	5.6.).	Da	análise	das	respostas	aos	inquéritos	e	

entrevistas	 resultou	 uma	 visão	 abrangente	 e	 disseminada	 de	 opiniões	 que	 validou	 a	

implementação	da	expressão	curatorial	no	espaço,	organização	temática	e	diálogo	com	

a	coleção.	

O	resultado	destas	interações,	dentro	e	fora	da	comunidade,	incorreu	também	

na	criação	de	um	pequeno	quiz	interativo	que	figura	na	proposta.	Pretendeu-se,	desde	

o	 início	do	plano	de	trabalhos,	a	criação	pensada	e	 integrada	de	objetos	digitais	que	

obedecessem	ao	ciclo	da	curadoria	digital	onde	se	previam	algumas	estratégias	a	médio	

prazo.	A	consolidação	da	proposta	expositiva,	que	se	intitulou	de	“O	Professor,	Memória	

e	Autoridade”,	é	agregadora	de	todos	estes	elementos	criados	e	resultados	obtidos	no	

decorrer	do	plano	de	trabalhos,	difundindo	uma	dimensão	tecnológica,	multimédia	e	

interativa,	que	colmata	as	duas	necessidades	iniciais	identificadas.	
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A	 metodologia	 escolhida	 para	 a	 elaboração	 deste	 projeto	 foi	 a	 metodologia	

projetual	enunciada	por	Munari	 (1981)	em	ligação	estreita	com	o	desenvolvimento	e	

design	de	produto,	onde	 se	organizam	 linhas	de	ação.	A	 seleção	desta	metodologia,	

passou	 pela	 identificação	 de	 problemas	 iniciais	 e	 do	 plano	 de	 atividades	 para	 os	

solucionar.	 Na	 evolução	 de	 um	 qualquer	 projeto	 criativo	 são	 sempre	 identificados	

problemas	para	os	quais	existem	múltiplas	soluções.	Devido	às	suas	semelhanças	com	

outras	ferramentas	metodológicas,	nomeadamente	com	desenvolvimento	de	ideias	de	

negócio	e	gestão	de	projeto,	a	escolha	 recaiu	 sobre	esta	metodologia,	primeiro	pela	

forma	como	as	várias	etapas	estão	articuladas,	segundo	pela	sua	aproximação	a	uma	

proposta	criativa	com	alguns	exemplos	práticos.	Segundo	Munari,	esta	metodologia	não	

é	mais	do	que	uma	série	de	operações	necessárias,	dispostas	por	ordem	lógica	(Munari,	

1981,	 p.20)	 e	 neste	 projeto,	 ela	 foi	 eficaz	 na	 identificação	 de	 tarefas	 encadeadas	 e	

organizadas	permitindo	uma	ligação	constante	nas	diferentes	ações.	

O	presente	trabalho	encontra-se	dividido	em	três	grandes	partes,	uma	primeira	

de	 recolha,	 análise	 e	 de	 sistematização	 bibliográfica	 onde	 se	 evidenciaram	 todos	 os	

elementos	agregadores	do	trabalho,	como	os	conceitos	matriciais	de	curadoria	digital	e	

não	 digital,	 ciclos	 de	 preservação,	 preservação	 digital,	 obsolescência	 tecnológica	 e	 a	

ação	das	TIC	nos	museus.	A	segunda	parte,	ainda	de	enquadramento	teórico,	mas	mais	

direcionado	ao	trabalho	aplicado,	encontram-se	explanados	os	conceitos	de	memória	

coletiva	e	 individual,	um	breve	resumo	sobre	os	objetos	digitais	e	características	dos	

objetos	audiovisuais	e	a	interoperabilidade	de	sistemas.	Na	terceira	e	última	parte	do	

trabalho,	descrevem-se	os	fundamentos	teóricos	e	contextualização	do	Museu	Escolar	

Oliveira	Lopes	e	da	sua	coleção,	bem	como	a	gestão	detalhada	do	projeto,	a	criação	dos	

objetos	 digitais	 e	 a	 agregação	 dos	 resultados	 que	 incorreram	 no	 desenho	 final	 da	

proposta	expositiva	“O	Professor,	Memória	e	Autoridade”.	
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1. 	Estado	da	Arte		

1.1. A	memória,	a	informação	e	a	conceção	de	exposições	em	museus	

O	conceito	de	memória	(individual	e	social	é	indissociável	do	de	Património,	um	

termo	que,	no	âmbito	cultural	e	de	uma	forma	simples,	significa	o	conjunto	de	objetos,	

construções,	marcas	que	as	comunidades	produzem,	acumulam	e	preservam	para	se	

perpetuarem.	 	 A	memória	 espelha	 a	 evolução	das	 descobertas	 e	 acontecimentos	 da	

sociedade	humana,	não	existindo	memória	coletiva	sem	memórias	pessoais	e	vivências	

individuais,	partilhadas	ou	a	partilhar,	sendo	essencial	para	a	afirmação	das	identidades.	

A	representação	do	presente,	a	partir	de	experiências	e	factos	passados,	permite	uma	

significação	 e	 um	 reconhecimento	 partilhado	 pelos	 atores	 sociais	 (Jorente,	 Silva	 &	

Pimenta,	2015).	Na	atualidade	outras	preocupações	tornaram-se	emergentes,	desde	o	

aspeto	 produtivo	 de	 novas	 informações,	 de	 conhecimento	 e	 de	 saberes	 que	 se	

relacionem	com	a	cultural	local	(Jorente,	Silva	&	Pimenta,	2015,	p.	125).	É	neste	domínio	

que	este	projeto	se	pretende	debruçar:	na	utilização	das	ferramentas	digitais	em	prol	

do	escrutínio	e	da	valorização	das	memórias	orais,	permitindo	a	consolidação	de	uma	

possível	proposta	museológica.	

Manuel	 Castells	 (2010)	 considera	 que	 nas	 diversas	 sociedades	 o	 ser	 humano	

move-se	e	atua	sempre	num	ambiente	simbólico.	Para	este	autor	o	museu	situa-se,	nos	

dias	 de	 hoje,	 no	 centro	 destas	 alterações	 tecnológicas	 e	 culturais,	 fruto	 de	 uma	

sociedade	de	 informação,	que	 tem	como	maior	 força	de	comunicação	e	expressão	a	

Internet.	 Os	 museus	 são	 repositórios	 de	 temporalidade,	 os	 quais	 constituem	

simultaneamente	 um	 acumulado	 de	 tradição	 histórica	 e	 projeção	 do	 futuro	 (Soares,	

2017,	p.	26).	Não	esquecendo	a	presente	conjuntura,	os	museus	deverão	integrar	nas	

suas	práticas	as	realidades	tecnológicas	e	suas	múltiplas	expressões,	a	sua	atividade	não	

poderá	ser	despojada	desta	projeção	do	futuro	e	para	isso	é	necessária	uma	articulação	

pensada	de	possíveis	meios,	tecnologias	digitais	e	também	uma	nova	visão	holística	e	

integrada	da	gestão	da	informação.	Estas	novas	ferramentas	possibilitam	não	só	uma	

nova	maneira	 de	 gerir,	 expor	 e	 divulgar	 as	 coleções,	mas	 também	potenciam	novas	

sinergias	entre	os	museus	e	os	seus	públicos.	De	acordo	com	Castells	(2010),	na	segunda	
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metade	dos	anos	90,	um	novo	sistema	de	comunicação	começou	a	formar-se,	fruto	de	

uma	 globalização	 e	 da	 mediação	 por	 computadores.	 A	 este	 novo	 sistema	 que	 se	

caracteriza	 pela	 integração	 de	 diferentes	 média	 e	 pelo	 seu	 potencial	 interativo	

denominou-se	 multimédia.	 A	 multimédia	 depressa	 deixou	 o	 ramo	 da	 comunicação	

eletrónica	para	se	tornar	parte	integrante	da	vida	quotidiana	dos	agentes	sociais.	

Gantz	(2008)	debruçou-se	sobre	a	explosão	do	universo	digital	e	do	significativo	

aumento	de	informação	gerada,	atestando	que	as	organizações	deveriam	repensar	os	

seus	modelos	de	armazenamento,	gestão,	políticas,	segurança,	acesso	de	dados	e	tornar	

as	suas	infraestruturas	de	informação	e	de	bases	de	dados	mais	flexíveis	e	adaptáveis	

para	a	preservação	no	futuro.	

Nos	museus,	movimentos	do	início	do	século	como	os	LAM	(Library,	Archive,	and	

Museum	 Collections)	 (Hedstrom	 &	 King,	 2006)	 ou	 a	 comunidade	 GLAM	 (Galleries,	

Libraries,	Archives,	and	Museums)	apontam	para	o	derrubar	de	barreiras	e	o	processo	

de	convergência	entre	as	chamadas	instituições	de	memória,	que	conduzirá	a	modelos	

concetuais	como	o	CRM,	dirigido	à	representação	dos	objetos,	bem	como		um	crescente	

apelo	à	trans	e	 interdisciplinaridade	nomeadamente	com	áreas	como	os	Sistemas	de	

Informação	e	as	Ciências	da	Comunicação	e	da	Informação.	Os	modelos	supra	referidos	

só	poderão	 ser	efetivamente	viabilizados	neste	 contexto	e	 com	a	 implementação	de	

instrumentos	de	suporte	à	gestão	dos	serviços	e	das	coleções	como	o	SPECTRUM	1	no	

quadro	de	uma	gestão	integrada	da	informação	suportada	por	plataformas	digitais,	e	

em	complementaridade	com	instrumentos	como	o	CRM.	Nado-digital	ou	digitalizada	a	

informação	existente	em	meio	digital	precisa	ser	gerida	para	ser	acedida	e	usada.	

Da	análise	bibliográfica	identificou-se	a	importância	da	tecnologia	digital	como	

um	meio	e	alavanca,	viabilizando	a	sua	integração	nos	museus,	um	impacto	transversal	

que	percorre	todo	o	ciclo	de	gestão	e	de	concretização	da	sua	Missão.	Produção	nado-

digital,	 digitalização,	 gestão	 de	 coleções,	 interatividade,	 jogos,	 realidade	

																																																								

1	 O	 SPECTRUM	 é	 uma	 ferramenta	 criada	 pelo	 Collections	 Trust	 UK,	 onde	 são	 estandardizados	
procedimentos	que	permitem	um	suporte	e	gestão	de	coleções	de	instituições	e	museus	mais	eficiente. 
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virtual/aumentada,	 digitalizações	 e	 coleções	 disponíveis	 online,	 tudo	 é	 possível,	

facilitando	uma	integração	alargada	de	múltiplos	utilizadores	em	estreita	interação	com	

as	coleções.		

No	 que	 concerne	 ao	 foco	 do	 projeto,	 pensar	 numa	 proposta	 expositiva	 em	

museus	é	entender	uma	série	de	ações,	ideias	e	procedimentos	que	vão	para	além	da	

visão	curatorial	ou	de	um	mero	esboço	expositivo.	É	importante	equacionar	se	a	inclusão	

tecnológica	 ou	 de	 recursos	 multimédia	 poderá	 ser	 potenciadora	 ou	 não	 de	 novos	

significados	e	dinâmicas	antevendo,	também	e	logo	na	fase	de	planeamento	e	produção	

informacional,	os	requisitos	da	preservação	a	longo	prazo	(DCC,2020;	Pinto,	2014).	

Acresce	 que	 a	 permeabilidade	 dos	 dias	 de	 hoje,	 o	 acesso	 democratizado	 a	

diversas	 áreas	 do	 conhecimento	 e	 a	 crescente	 disponibilização	 tecnológica	 e	 de	

informação,	pressupõe	uma	polivalência	que	cruza	diferentes	áreas,	outrora	estanques.	

É	 frequente	 os	 museus	 convidarem	 os	 visitantes	 para	 construírem	 a	 sua	 própria	

experiência	 de	 uma	 forma	 relevante	 (MacLeod,	 2006),	 podendo	 também	 assumir	

políticas	que	os	encorajem	a	partilhar	objetos	e	narrativas	com	outras	pessoas	(Simon,	

2010).	Apesar	de	uma	exposição	ser	desenhada	de	forma	a	estabelecer	ligações	entre	

os	objetos	da	coleção	e	torná-los	mais	compreensíveis	com	a	ajuda	de	equipamentos	

(Hooper-Greenhill,	1995),	ela	também	deverá	despertar	a	curiosidade	ou	o	deleite	dos	

visitantes	como	um	espaço	cultural	de	questionamento.	

Inês	 Moreira	 (2013)	 define	 a	 execução	 de	 exposições	 como	 uma	 extensão	

pragmática	e	técnica	de	um	projeto	de	curadoria,	que	se	assemelha	a	outros	processos	

de	 produção,	 onde	 estão	 inseridas	 as	 etapas	 de	 planeamento,	 gestão,	 instalação	 e	

construção.	Hooper-Greenhill	(1994)	expressa	esta	atividade	como	um	esforço	de	uma	

equipa	 pluridisciplinar	 que	 interpreta	 e	 coloca	 em	 prática	 as	 ideias	 recolhidas	 e	 a	

mensagem	expressa.	Mas,	segundo	Lidchi	(1997)	as	exposições	são	constituídas	de	uma	

multiplicidade	 de	 elementos,	 como	 imagens,	 textos,	 sons	 e	 cheiros	 que	 as	 tornam	

criações	discursivas.	Os	museus	 são,	então,	mais	do	que	 instituições	de	exposição	de	

objetos;	são	lugares	de	interação	entre	identidades	pessoais	e	coletivas,	entre	memória	

e	 história,	 apresentando-se,	 desde	 o	 século	 XIX,	 enquanto	 lugares	 essenciais	 de	

exposição	do	património	e	da	identidade	nacional	(Semedo,	2015,	p.11).	
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1.2. As	TIC	nos	museus	e	a	produção	digital	nos	museus	

As	 tecnologias	 da	 informação	 e	 da	 comunicação	 (TIC)	 nos	 museus	 vieram	

revolucionar	a	maneira	 como	o	acervo	e	o	estudo	de	 coleções	é	gerido	e	 sobretudo	

como	 a	 divulgação,	 tratamento	 e	 acesso	 dos	 objetos	 é	 elaborado	 dentro	 e	 fora	 das	

instituições	 (Soares,	 2017).	 Para	 além	 da	 expansão	 tecnológica	 permitir	 aos	museus	

aderirem	 a	 estas	 novas	 tecnologias,	 também	 possibilitou,	 conforme	 já	 visto,	 a	

categorização	de	uma	nova	definição	de	património	–	o	património	digital	 (UNESCO,	

2003).	Esta	categoria	engloba	um	numeroso	grupo	de	objetos,	digitalizados	ou	nascidos	

digitalmente	 como	 é	 o	 caso	 de:	 textos,	 bases	 de	 dados,	 imagens	 estáticas	 e	 com	

movimentos,	 áudio,	 gráficos,	 software,	 páginas	 web,	 entre	 uma	 ampla	 e	 crescente	

variedade	de	coleções	que	representam	desde	objetos	pessoais	a	acervos	tradicionais	de	

instituições	de	memória	(Jorente,	Silva	&	Pimenta,	2015,	p.129).	Esta	série	de	registos,	

que	 podem	 ser	 exibidos	 em	 diferentes	 suportes,	 são	 ampliados	 pela	 facilidade	 de	

transmissão	e	implicaram,	desde	o	início	do	século	XXI,	uma	mudança	na	forma	como	a	

sociedade	 se	 relaciona	 com	 as	 memórias	 individuais	 e	 coletivas	 (Jorente,	 Silva	 &	

Pimenta,	2015).	As	TIC	permitem	a	difusão	das	coleções	e	serviços	da	instituição,	bem	

como	a	promoção	do	acesso	 facilitado,	 repositórios	e	bases	de	dados	de	entradas	e	

registos	 (Jorente,	 Silva	 &	 Pimenta,	 2015).	 Ao	 tornarem-se	 parte	 integrante	 do	

quotidiano	de	indivíduos	e	organizações,	afetando	profundamente	rotinas	domésticas	e	

de	trabalho,	 formas	de	relacionamento	pessoal,	social	e	 institucional	 (Pinho,	2014,	p.	

11),	as	TIC	permitem	aos	museus	trabalhar	mais	eficazmente	como	centros	de	produção	

e	 disseminação	 de	 informações	 (Souza,	 2018,	 p.15),	 viabilizando	 o	 acesso	 remoto,	 a	

troca	de	informação	e	o	compartilhamento	das	suas	coleções	(Souza,	2018).	

 

Todas	 estas	 interseções	 abriram	 espaço	 à	 criação	 e	 obtenção	 de	 novos	 e	

numerosos	objetos	digitais.	Fruto	de	digitalizações	ou	da	produção	museológica	e	da	

comunidade,	estes	objetos	podem:		
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-	ocorrer	da	conversão	analógica	para	um	formato	digital,	onde	o	agrupamento	de	dados	

binários	(0	e	1)	é	processado	por	computadores	ou	outros	dispositivos	(Souza,	2018)	–	

digitalização;	

-	 ocorrer	 da	 criação	 e	 utilização	 exclusiva	 de	 computadores,	 softwares	 ou	 outros	

dispositivos	–	digital	born	objects.		

Estas	ocorrências,	apoiadas	pela	intervenção	das	TIC,	para	além	de	potenciaram	

o	desenvolvimento	físico	dos	acervos	e	coleções,	poderão	ainda	desempenhar	funções	

paralelas	aos	objetos	da	coleção,	garantindo	uma	difusão	informacional	mais	alargada	

da	instituição	(Souza,	2018).		

 

	Um	 objeto	 cultural	 digital	 é	 um	 objeto	 cultural	 de	 qualquer	 tipo	 e	 formato	

expresso	sob	a	forma	digital	e	objetos	culturais	englobam,	não	apenas	os	sítios	e	

monumentos	arquitectónicos,	arqueológicos,	históricos	e	artísticos	reconhecidos	

e	 protegidos	 por	 lei,	 mas	 também	 receitas,	 danças,	 músicas,	 brincadeiras	 e	

saberes	populares	e	todos	os	aspectos	que	a	cultura	viva	pode	formar	(Silva,	2017,	

p.17).		

 

De	uma	forma	genérica	um	objeto	digital	é	um	objeto	informativo,	expresso	de	

uma	 forma	 digital.	 Esta	 ampla	 definição	 representa	 um	 grande	 desafio	 à	 sua	

preservação.	Reconhecem-se,	porém	características	básicas	nomeadamente	no	que	diz	

respeito	 à	 sua	herança	e	 sucessão.	 Thibodeau	 (2002)	 distingue	 três	 tipos	de	objetos	

digitais,	ou	como	refere	originalmente	“layers”:	o	físico,	o	lógico	e	o	concetual.	Segundo	

Thibodeau	(2002)	um	objeto	físico	é	um	conjunto	inscrito	de	signos	numa	média	(em	

cadeias	de	bits)	que	são	variáveis	de	acordo	com	os	meios	físicos	onde	foram	gravados.	

Um	objeto	lógico	é	um	conjunto	de	sequência	de	bits	reconhecido	e	processado	por	um	

software	(Souza,	2018,	p.33)	de	acordo	com	a	lógica	do	programa	e	sua	aplicabilidade.	

Estes	tipos	de	objetos	são	somente	reconhecidos	por	algumas	aplicações	e	softwares.	E	

finalmente	um	objeto	conceptual	compreende	os	objetos	entendidos	pelo	ser	humano,	

ou	em	alguns	 casos	o	 reconhecimento	por	uma	aplicação	em	computador,	 capaz	de	
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executar	transações,	por	exemplo.	Os	objetos	conceptuais	representam	a	classe	que	é	

reconhecida	como	informação	significante	no	mundo	real,	como	por	exemplo	um	livro,	

um	mapa	ou	uma	fotografia	(Thibodeau,	2002).	 	

Independentemente	 das	 suas	 classes	 é	 importante	 entender	 que	 um	 objeto	

digital	 possui	 sempre	 dois	 grandes	 elementos	 agregados	 e	 que	 são	 fundamentais:	 a	

componente	física,	tal	como	computadores	e	outros	dispositivos	(teclados	e	mouse)	e	a	

componente	lógica,	que	engloba	os	softwares	e	os	seus	elementos	estruturais	(Souza,	

2018).	Os	objetos	poderão	ainda	ser	considerados	simples	ou	complexos,	no	que	diz	

respeito	à	 sua	 composição	e	à	 forma	como	 são	acedidos.	Um	objeto	digital	 simples,	

como	uma	 imagem	em	 formato	 JPEG	por	exemplo,	poderá	 ser	descodificada	apenas	

com	um	programa,	porém	o	mesmo	não	acontece	em	objetos	digitais	complexos,	onde	

são	necessários	mais	programas	para	uma	leitura	completa	dos	ficheiros,	podendo	os	

mesmos	 serem	 processados	 através	 de	 links	 expressos	 em	 arquivos	 audiovisuais	 ou	

através	 de	webpages	 (Souza,	 2018).	 	 Foster	 e	 Rafferty	 (2016)	 definem	 também	 três	

propriedades	 dos	 objetos	 digitais	 que	 não	 se	 encontram	 nos	 seus	 correspondentes	

analógicos,	que	passam	pela	capacidade	de	o	conteúdo	ser	copiado	e	partilhado,	pela	

ativação	de	diferentes	cópias	e	ainda	pela	capacidade	de	edição	e	de	manipulação	que	

permitem	o	reuso	dos	objetos.	

A	 organização	 dos	 objetos	 digitais	 através	 da	 introdução	 de	 um	 conjunto	 de	

metadados	 é	 essencial	 para	 a	 sua	 definição,	 organização	 e	 planeamento	 de	 ações	

futuras	de	preservação	digital	 nas	 instituições	de	 forma	a	 garantir	 a	 salvaguarda	e	 a	

manutenção	ativa	da	memória	coletiva.	

 

Digital	preservation	should	minimize	the	impacts	of	time	on	the	discovery,	access,	

and	 valid	 use	 of	 preserved	 information.	While	 considerable	 progress	 has	 been	

made	in	addressing	the	mulit-faceted	challenges	this	objective	entails,	there	can	

be	no	single	or	permanent	solution	for	digital	preservation.	We	cannot	specify	any	

time	 horizon	 when	 ICT	 will	 stop	 changing;	 moreover,	 it	 is	 inconceivable	 that	

people	 would	 stop	 finding	 new	 purposes	 and	 new	 ways	 to	 use	 information.	
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Indeed,	 the	 possibilities	 are	 only	 increased	 by	 the	 exponential	 growth	 in	 the	

creation	of	information	enabled	by	digital	ICT	(Thibodeau,	2010,	p.7).	

	

	

1.3. Do	curador	à	curadoria	digital	

Quando	 se	 fala	 de	 curadoria	 está	 implicitamente	 marcada	 a	 figura	 de	 um	

curador.	O	curador	foi	sempre	uma	ocupação	intermutável	e	é	em	termos	mais	latos	a	

pessoa	que	cuida,	cura,	administra	bens	por	encargo	judicial2	ou	que	está	encarregue	de	

organizar	o	património	cultural,	artístico	e	acervo	de	uma	instituição.	Etimologicamente	

a	palavra	curador	provém	da	designação	em	latim	curatore	que	significa	aquele	que	tem	

cuidado,	encargo	ou	o	ofício	de	 (Machado,	1977).	Kurt	Pessek	 (2010)	define	o	verbo	

curar	de	diversas	formas	que	se	somam	às	responsabilidades	de	um	curador	tais	como:	

cuidar,	corrigir,	pensar,	preparar,	salvar,	sanar,	tratar,	entre	outras.	O	termo	curadoria	

abrange	também	a	seleção	e	a	preservação	de	acervos	que	se	processam	em	contextos	

organizacionais	 relativamente	 limitados:	 tais	 como	 bibliotecas,	 arquivos,	 galerias	 de	

arte,	museus,	herbários	e	 instituições	similares	 (Siebra,	Borba	&	Miranda,	2016,	p.23-

24).	A	partir	do	século	XX	é	recorrentemente	atribuído	o	termo	curadoria	ao	mundo	da	

arte	e	dos	museus,	definindo	a	forma	de	seleção	cuidada	de	obras	para	exposições.	Na	

década	de	60	e	70	foi	ainda	usado	para	designar	o	cuidado	sistémico	de	coleções	de	

espécimes	científicos	(Lee	&	Tibbo,	2011).		

O	termo	curadoria	está	vinculado	ao	ato	de	cuidar,	zelar,	vigiar	por	algo	(...)	com	

o	desdobramento	das	instituições	e	dinâmicas	nos	espaços	sociais,	o	termo	passa	a	se	

relacionar	com	o	campo	das	artes,	dos	museus	e	 respetivos	acervos.	Mais	adiante,	o	

termo	passa	a	ser	vinculado	ainda	à	atividade	de	mediação	de	um	especialista	o	curador	

(...)	 que	 executa	 conexões	 entre	 grupos,	 públicos,	 pessoas	 com	 propostas,	 objetos,	

																																																								

2	In	Dicionário	da	Língua	Portuguesa,	Porto	Editora	2003,	Porto	
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organizando	exposições	a	partir	de	modelos	de	ordem	definidos	por	ele	(Jorente,	Silva	&	

Pimenta,	2015,	p.	127-128).	

Segundo	Nina	Simon	(2010),	a	curadoria	em	museus	é	uma	ferramenta	de	design	

que	modela	a	experiência	do	espectador	e	que	permite	a	ação	contributiva	de	projetos	

dentro	 das	 instituições.	 De	 forma	 semelhante,	 Hooper-Greenhill	 (1995)	 assume	 que	

uma	 exposição	 só	 é	 exequível	 com	 a	 mediação	 de	 um	 curador	 ou	 de	 uma	 equipa	

curatorial	 responsável	 pelo	 conceito	 e	 pelo	 conteúdo,	 onde	 se	 juntam	 arquitetos,	

designers,	 trabalhadores	 do	 museu,	 entre	 outros,	 que	 imprimem	 tangibilidade	 e	

transferem	a	proposta	ao	espaço	tridimensional.	Ao	curador	cabe	também	a	função	de	

promover	uma	troca	de	 informação	e	o	diálogo	dos	objetos	como	fenómenos	sociais	

(Souza,	2018),	mas	o	sucesso	de	qualquer	exposição	é	inevitavelmente	atribuído	pelo	

público	através	da	 sua	participação,	 críticas	e	outros	métodos	mensuráveis.	Hooper-

Greenhill	(1995)	adverte	ainda	para	a	questão	do	controlo	curatorial	da	informação	em	

museus,	uma	vez	que	o	curador	é	sempre	a	figura	decisiva	na	seleção	e	distribuição	da	

mensagem	 que	 chega	 ao	 público.	 Sobre	 o	 ponto	 de	 vista	 da	 história	 da	 arte,	 é	

fundamental	 ainda	 entender	 que	os	 curadores	 sempre	 tiveram	o	potencial	 de	 servir	

como	 catalisadores	 da	 sua	 progressão	 (Cernei,	 2014).	 De	 um	modo	 semelhante	 um	

curador	contemporâneo	é	também	um	ator	que	se	envolve	em	diversas	áreas	da	cultura,	

desde	a	produção	ao	financiamento,	investigação	e	publicações,	não	existindo	como	um	

mero	 facilitador,	 mas	 como	 uma	 figura	 fundamental	 dentro	 da	 instituição	 (Cernei,	

2014).	

Em	oposição	à	curadoria	tradicional,	a	expressão	curadoria	digital	surgiu	só	pela	

primeira	vez	em	2001	aquando	o	seminário	Digital	Curation:	Digital	Archives,	Libraries,	

and	E-Science	organizado	pela	Digital	Preservation	Coalition	e	o	British	National	Space	

Centre	 em	 Londres.	 No	 sentido	 de	 criar	 pontes	 e	 sinergias	 em	 diversas	 áreas	 do	

conhecimento	(Constantopoulos	&	Dallas,	2008),	neste	seminário	discutiu-se	também	a	

importância	da	curadoria	e	da	preservação	digital	 (Beagrie	&	Pothen,	2001).	Embora	

fruto	do	termo	curadoria	de	dados,	que	nos	anos	1980	e	1990	surge	como	a	gestão	de	

dados	científicos,	a	partir	de	2003,	pelo	seu	crescimento,	o	termo	curadoria	digital	passa	

a	 abranger	 diversas	 áreas,	 como	 por	 exemplo	 as	 Ciências	 da	 Informação,	 Ciências	
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Computacionais	 (Siebra,	 Borba	 &	 Miranda,	 2016)	 Ciências	 Arquivísticas,	

Biblioteconomia,	 História	 da	 Arte,	 Arqueologia,	 Biologia,	 Ciências	 da	 Terra	 e	 em	

aplicações	como	repositórios	de	E-Science	e	finalmente	museus,	bibliotecas	e	arquivos	

(Constantopoulos,	Dallas,	2008).		

A	curadoria	digital	é	uma	prática	 interdisciplinar	que	advém	da	necessidade	e	

desafios	 de	 gestão	 de	 uma	 quantidade	 crescente	 de	 informação,	 armazenamento,	

recuperação,	 somando-se	a	necessidade	de	análise	e	de	compartilhamento.	O	 termo	

advém	da	gestão	ativa	e	da	necessidade	de	preservar,	precavendo	a	transmissão	desses	

conhecimentos	 no	 futuro	 (Sayão	 &	 Sales,	 2012).	 Sabe-se	 que	 uma	 grande	 parte	 de	

informação	nascida	digitalmente	ocorre	também	da	digitalização	analógica,	como	é	o	

caso	de	mapas	históricos,	 gravações	de	 áudio,	 livros,	 documentos,	 fotografias,	 entre	

outros	 (Siebra,	 Borba	 &	 Miranda,	 2016,	 p.21),	 transformando	 assim	 a	 ação	 de	

bibliotecas,	arquivos	ou	museus	através	do	acesso	e	disponibilização	de	recursos,	como	

é	o	 caso	das	 coleções	 digitais.	 A	 curadoria	 digital	 pode	 então	 ser	 definida	 como	um	

trabalho	que	implica	uma	gestão	e	preservação	de	objetos	digitais	ao	longo	de	um	ciclo	

de	vida,	de	forma	a	viabilizar	o	seu	uso	futuro	e	atual	(Siebra,	Borba	&	Miranda,	2016).		

O	Digital	 Curation	 Centre	 (DCC)	 lançado	 em	 2004	 é	 um	 centro	 internacional	

especializado	em	curadoria	digital	situado	na	Universidade	de	Edimburgo	cujo	enfoque	

é	 o	 da	 construção	 e	 partilha	 de	 conhecimentos	 e	 competências	 relacionadas	 com	 a	

gestão	de	dados	científicos.	Providenciando	uma	série	de	recursos	e	de	materiais	online,	

o	 DCC	 trabalha	 ativamente	 desde	 2011,	 com	 instituições	 de	 investigação	 para	 o	

desenvolvimento	e	suporte	da	curadoria	digital.	Foi	no	sentido	de	disseminar	e	sintetizar	

procedimentos	 que	 desenvolveram	 o	 digital	 curation	 lifecycle	 model	 que	 permite	

entender	 as	 etapas	 circunscritas	 à	 ação	 de	 curadoria	 digital	 e	 também	 os	 seus	

mecanismos	 de	 gestão	 através	 de	 um	 modelo	 genérico	 que	 tem	 inspirado	 outros	

domínios,	nomeadamente	os	que	trabalham	com	os	chamados	objetos	digitais	culturais.	
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O	 ciclo	 da	 curadoria	 digital	 divide-se	 em	 quatro	 ações	 completas,	 três	

sequenciais	e	três	ocasionais.	As	ações	completas	são	as	que	permeiam	todo	o	ciclo,	

representadas	 graficamente	 como	 anéis	 concêntricos	 envolvendo	 os	 objetos	 (...)	 que	

estão	no	centro	do	modelo.	As	ações	são	as	seguintes	(Sayão	&	Sales,	2012,	p.185):	

	

-	Descrição	e	informação	representacional	(Description	and	representation	information)		

Define	a	estrutura,	a	gestão	e	a	preservação	de	dados	para	garantir	uma	descrição	e	

controlo	a	longo	prazo.	Reúne	a	informação	necessária	de	forma	a	agregar	os	objetos	

digitais	juntamente	com	todos	os	metadados	associados;	

	

	

	

Figura	1	-	DDC	Digital	Curation	Lifecycle	Model	

Fonte:	DCC,	2020	
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-	Plano	de	preservação	(Preservation	planning)	

Determinado	 no	 decorrer	 da	 duração	 do	 lifecycle,	 incluiu	 também	 o	 planeamento	

administrativo	de	todas	as	ações;	

	

-	Participação	e	observação	da	comunidade	(Community	watch	&	participation)		

Entende	e	define	os	desafios	à	curadoria	digital	através	de	uma	ação	de	observação	da	

comunidade,	 participando	 no	 desenvolvimento	 de	 normas,	 ferramentas	 e	 software	

escolhido	para	as	ações	propostas;	

	

-	Curadoria	e	preservação	(Curation	and	preserve)	

Implementa	ações	administrativas	de	forma	a	promover	a	curadoria	e	a	preservação	ao	

longo	da	duração	do	ciclo	de	vida	de	cada	objeto	digital.	

	

As	ações	sequenciais	do	modelo	repartem-se	ao	longo	do	ciclo	completo	e	constituem	

um	grupo	de	nove	momentos.	Elas	são	etapas	que	devem	ser	cumpridas	repetidamente	

para	assegurar	que	o	dado	permaneça	em	contínuo	processo	de	curadoria	de	acordo	

com	as	melhores	práticas	formando	a	base	da	cadeia	(Sayão,	Sales,	2012,	p.185):	

	

-	Conceptualização	(Conceptualise)		

Conceção	do	plano	da	criação	de	objetos	digitais,	 incluindo	a	captura	e	as	opções	de	

armazenamento;	

	

-	Criação	ou	recolha	(Create	or	receive)	

Criação	de	objetos	digitais	incluindo	metadados	administrativos,	descritivos,	estruturais	

ou	técnicos,	onde	a	informação	da	preservação	também	deverá	ser	criada;	
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Recolha	de	dados	de	acordo	com	a	documentação	e	as	políticas	de	recolha	de	criadores,	

outros	arquivos,	repositórios	ou	centros	com	todas	as	informações	apropriadas;	

	

-	Avaliação	e	seleção	(Appraise	and	select)	

Avaliar	os	dados	e	 fazer	a	seleção	para	a	curadoria	a	 longo	prazo	e	sua	preservação.		

Pressupõe	 também	a	 compilação	 dos	 documentos	 necessários	 como	políticas	 legais,	

requerimentos	ou	guias	de	orientação;	

-	Ingestão	(Ingest)	

Transferir	os	dados	para	um	arquivo	repositório;	

	

-	Ação	de	Preservação	(Preservation	action)		

Empreender	ações	para	assegurar	a	preservação	a	longo	prazo,	que	deverá	ser	feita	de	

forma	 confiável,	 garantindo	a	 sua	 integridade	e	 autenticidade,	 tais	 como	 limpeza	de	

dados,	validação,	assegurar	o	acesso	e	diferentes	formatos;	

	

-	Armazenamento	(Store)	

	Armazenar	os	objetos	de	forma	segura	e	em	concordância	com	os	standards	relevantes;		

	

-	Acesso,	uso	e	reutilização	(Access,	use	and	reuse)	

Garantir	 que	 os	 objetos	 digitais	 estão	 acessíveis	 diariamente	 para	 novos	 usuários	 e	

usuários	recorrentes.	Nesta	ação	sistemas	de	acesso	e	procedimentos	de	autenticação	

podem	ser	implementados;	

	

	-	Transformar	(Transform)	

Criação	de	novos	objetos	digitais	a	partir	dos	originais,	quer	por	ação	de	migração	quer	

por	seleção	ou	através	de	query.	
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Por	 fim	as	ações	ocasionais	que	podem	ocorrer	durante	o	ciclo	de	vida	da	curadoria	

digital.	 Estas	 ações	 interrompem	 ou	 reordenam	 as	 ações	 sequenciais	 como	

desdobramento	de	uma	decisão.	Por	exemplo,	após	uma	avaliação	pode	ser	decidido	

que	o	dado	em	questão	não	se	enquadra	no	escopo	de	um	repositório	digital,	isso	implica	

que	o	dado	deve	ser	transferido	para	outro	custodiante.	Em	outra	situação,	o	dado	deve	

ser	destruído,	possivelmente	por	motivações	legais	(Sayão	&	Sales,	2012,	p.186):	

	

-Eliminação	(Dispose)	

	Eliminação	de	objetos	que	não	foram	selecionados	e	práticas	de	preservação	digital	a	

longo	prazo	de	acordo	com	as	políticas	legais	e	orientações;	

	

-	Reavaliação	(Reappraise)	

	Reavaliar	 os	 objetos	 que	 falharam	 nos	 processos	 de	 avaliação,	 para	 uma	 segunda	

seleção;	

	

-Migração	(Migrate)	

Transposição	 de	 objetos	 para	 um	 formato	 diferente,	 de	 forma	 a	 garantir	 a	 sua	

imunidade	a	hardwares	ou	softwares	que	se	podem	tornar	obsoletos.	

	

Nos	 museus,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 os	 computadores	 e	 sistemas	 de	 dados	

providenciam	aos	curadores	e	museólogos	a	capacidade	de	obterem	informações	sobre	

as	 coleções	e	objetos	mais	 facilmente,	os	projetos	de	 inserção	 requerem	demasiado	

tempo,	 espaço	 e	 alocação	 de	 recursos	 humanos	 (Hooper-Greenhill,	 1995).	O	 uso	 de	

padrões	 comuns	 entre	 diferentes	 conjuntos	 de	 dados,	 proporcionado	 pela	 curadoria	

digital,	 cria	 mais	 oportunidades	 de	 buscas	 transversais	 e	 de	 colaboração.	 Na	 ótica	

financeira,	o	compartilhamento,	o	reuso	dos	dados	e	as	oportunidades	de	novas	análises,	
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além	de	outros	benefícios,	valorizam	e	protegem	o	investimento	inicial	na	obtenção	dos	

dados	(Sayão	&	Sales,	2012,	p.185).	Por	sua	vez	a	museologia	digital	pode	ainda	trazer	

grandes	contributos	com	os	objetos,	fomentando	uma	consolidação	científica	e	seu	uso	

na	conceção	de	exposições	virtuais.	(Sayão	&	Sales,	2012,	p.189).	

Independentemente	 dos	 objetos	 digitais	 criados	 e	 sua	 visualização,	 é	 sempre	

necessária	 uma	 boa	 gestão	 do	 projeto	 em	 curso.	 Diferente	 da	 preservação	 e	

conservação	de	objetos	 tradicional,	 a	 curadoria	digital	 enceta	uma	multiplicidade	de	

oportunidades	 e	 desafios.	 De	 acordo	 com	 Lee	 e	 Tibbo	 (2011)	 estas	 oportunidades	

incluem	 um	 acesso	 abrangente	 e	 integrado	 que	 represente	 a	 gama	 da	 experiência	

humana	 e	 registo	 do	 conhecimento	 coletivo.	Os	 desafios	 incluem	a	 obsolescência,	 a	

inércia	 social,	 a	 monitorização	 tecnológica,	 o	 controlo	 intelectual,	 a	 capacidade	 de	

transmitir	significado	ao	longo	do	tempo	e	os	ambientes	de	acesso.	As	complexidades	

envolvidas	 na	 preservação	 digital	 relacionam-se	 sempre	 com	 a	 sua	 dependência	

tecnológica.	Um	objeto	 físico,	 como	por	exemplo	um	documento	gráfico,	poderá	 ser	

sempre	acedido	através	do	olhar,	o	mesmo	não	acontece	com	um	documento	gráfico	

que	 foi	 armazenado	 digitalmente,	 porque	 o	 seu	 acesso	 requer	 uma	 operação	

coordenada	 de	 diversos	 componentes	 de	 hardware	 e	 software.	 A	 inovação	 e	 novas	

descobertas	nas	ferramentas	de	comunicação	digitais	podem	tornar	estes	componentes	

rapidamente	 obsoletos	 e	 não	 disponíveis,	 o	 que	 representa	 um	 desafio	 à	 sua	

preservação	(Lee	&	Tibbo,	2011).	

Programar	 uma	 proposta	 de	 curadoria	 digital	 em	 museus	 ligada	 à	

conceptualização	e	criação	de	exposições	é	equacionar	todos	estes	dados.	É	necessário	

entender	o	propósito	de	um	objeto	digital	e	como	deverá	ser	preservado,	mas	também	

antever	o	seu	potencial	nas	coleções	estabelecendo	pontes	e	diálogos	contantes	dentro	

de	 um	 espaço	 tridimensional	 ou	 virtual.	 Nos	 museus	 dos	 dias	 de	 hoje	 espera-se	 a	

fabricação	 de	 experiências	 que	 proporcionem	 novos	 estímulos,	 diferentes	 da	

experiência	habitual	quotidiana.	Cabe	então	ao	curador	o	uso	de	um	variado	número	de	

equipamentos	 ou	 ações	 interpretativas	 que	 estabeleçam	 relações	 com	 o	 público	

(Cernei,	2014).	Com	estas	ações	o	curador	emite,	não	só	a	mensagem	do	museu,	mas	

também	 interpreta	 o	 material	 selecionado.	 Articulando	 o	 espaço	 da	 exposição	 e	
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contextualizando	à	 realidade	do	museu,	 o	 curador	 seleciona	objetos	 significantes	 ao	

mesmo	tempo	que	descobre	elementos	comuns.	As	exposições	são	sempre	desenhadas	

com	vista	a	conceber	estas	relações	entre	objetos	e	torná-los	mais	compreensivos	com	

a	ajuda	de	mecanismos	museológicos	que	expressam	sempre,	em	última	 instância,	a	

intenção	 criativa	 do	 curador	 (Hooper-Greenhill,	 1995).	 Assim,	 através	 de	 recursos	

disponíveis,	um	curador	usa	a	verdade,	critérios	científicos	e	a	 importância	social,	ao	

mesmo	tempo	que	estabelece	pontos	de	conhecimento	comuns	na	coleção.	Para	uma	

articulação	de	todos	estes	fatores	será	indispensável	uma	boa	gestão	do	projeto	com	

vista	a	entender	e	formular	as	diversas	etapas	consoante	as	metodologias	escolhidas.	

Sobre	a	 recolha	e	análise	de	dados	e	objetos	deverá	existir	 sempre	um	pensamento	

coeso	e	estruturado	do	qual	resultará	significância.	Mas	o	certo	é	que	o	trabalho	digital	

permite	 ao	 curador	 uma	mudança,	 promovendo	 a	 interatividade,	 numa	participação	

engajada	em	que	o	visitante	decide	como	receber	o	conteúdo	(Marles,	2012).		

	

1.4. 	E	a	preservação	digital?	

Em	sentido	tradicional,	quando	se	fala	de	preservação	ou	mesmo	de	conservação	

preventiva	antevê-se	um	conjunto	de	procedimentos,	levantamentos,	avaliação,	gestão	

de	 riscos	 e	 de	 boas	 práticas	 que	 permitam	 uma	 correta	 e	 coordenada	 atuação	 nos	

objetos,	 coleções	 e	 espaços,	 possibilitando	 o	 retardamento	 da	 degradação	 física	 e	

evitando	futuras	intervenções	de	restauro.	A	ação	da	UNESCO	em	conjunto	com	diversas	

organizações	 como	 a	 IFLA	 (International	 Federation	 of	 Library	 Associations	 and	

Institutions),	ICA/CIA	(International	Council	on	Archives),	tem	sido	meritória	e	nos	anos	

80	 reconheceu	 alguns	 dos	 problemas	 e	 necessidades	 de	 Preservação	 e	 Conservação	

(P&C)	 em	 instituições	 culturais	 e	 arquivísticas	 que	 englobam:	 ações	 de	 coordenação	

(locais,	 nacionais	 e	 internacionais);	 apoio	 a	 políticas	 de	 salvaguarda	 coerentes;	

formação;	guias	de	orientação;	identificação	preventiva	e	investigação		(Pinto,	2014).	

Graças	à	emergência	das	novas	tecnologias,	esforços	ao	longo	dos	anos	estão	a	ser	

feitos	para	a	digitalização	de	objetos	analógicos	e	coleções	que	acautelam	a	integridade	

dos	objetos	e	evitam	o	recurso	a	intervenções	sensíveis	de	restauro.	Mas	estas	ações	
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acarretam	 novos	 problemas,	 como	 por	 exemplo	 a	 salvaguarda	 digital	 através	 dos	

acessos,	 quer	 por	 computador	 ou	 outros	 aparelhos	 (UNESCO,	 2003).	 Face	 a	 uma	

avassaladora	 produção	 diária	 de	 informação,	 nas	 mais	 diversas	 áreas	 da	 atividade	

humana,	 são	 necessárias	 metodologias	 e	 responsabilidades	 que	 integrem	 a	 sua	

preservação	digital,	garantindo	a	exequibilidade	e	implementação	do	ciclo	de	curadoria.		

Segundo	Pinto	(2014),	a	preservação	digital	entra	no	domínio	da	visão	estratégica,	

a	médio	e	a	longo	prazo,	definindo	políticas,	planeando	uma	estratégia	alinhada	com	a	

visão	da	instituição	ou	organização	e	o	seu	contexto.	De	uma	forma	geral,	a	preservação	

digital	 assegura	 que	 a	 informação	 produzida	 é	 autêntica	 e	 permaneça	 acessível	

garantindo,	 desde	 o	 momento	 em	 que	 a	 informação	 é	 obtida,	 a	 sua	 utilização	 em	

diversos	 meios,	 diferentes	 da	 base	 tecnológica	 original	 (Silva,	 2017).	 A	 preservação	

digital	envolve	processos	complexos	e	variáveis,	onde	é	necessário	um	planeamento	e	

linhas	 de	 execução	 detalhadas	 e	 descritivas	 (Boeres	 &	 Cunha,	 2016).	 	 Insurgindo-se	

contra	a	perda,	ela	garante	a	acessibilidade	às	heranças	digitais	de	diferentes	países	e	

comunidades,	 conservando	 as	 suas	 representações,	 cultura,	 língua,	 entre	 outras	

tradições	 e	 saberes	 (UNESCO,	 2003).	 No	 entanto,	 a	 falta	 de	 manutenção	 e	

acautelamento	dos	recursos	e	legislação	disponível	poderá	exponenciar	a	perda	deste	

património,	digitalizado	ou	nascido	digitalmente	(digital	born	objects).		

Em	2003,	a	UNESCO	emitiu	a	Carta	para	a	Preservação	do	Património	Digital,	um	

instrumento	 legal	 onde	 se	 expressa	 a	 importância	 do	 património	 digital	 como	

património	comum,	defendendo	a	implementação	de	medidas	ao	longo	do	ciclo	de	vida	

da	 informação	 digital,	 desde	 a	 sua	 criação	 até	 ao	 seu	 acesso	 (Soares,	 2017,	 p.133),	

tratamento	e	transmissão.	O	enquadramento	dos	objetos	digitais	nesta	Carta	expressa	

elementos	 culturais,	 educacionais,	 documentos	 e	 informações	 técnicas,	 legais	 ou	

médicas	que	poderão	também	ter	sido	convertidas	do	analógico	para	o	digital	(Soares,	

2017),	 bem	 como	 textos,	 bases	 de	 dados,	 imagens	 fixas	 e	 em	 movimento,	 áudio,	

gráficos,	software	e	Web	pages,	que	não	possuem	uma	componente	analógica,	entre	

uma	vasta	e	crescente	gama	de	formatos	(Soares,	2017,	p.132).	Face	ao	seu	significado	

e	 valor,	 sabe-se	 que	 estes	 recursos	 são	 muitas	 vezes	 efémeros,	 exigindo	 uma	

manutenção	e	gestão	atenta	e	monitorizada.		
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A	complexidade	da	preservação	digital	envolve	também	criadores	de	informação,	como	

empresas	 de	 softwares,	 que	 deverão	 ter	 precauções	 na	 criação	 e	 design	 dos	 seus	

produtos	com	vista	à	conservação	 futura,	uma	vez	que	a	P&C	digital	não	poderá	ser	

somente	 da	 responsabilidade	 das	 instituições	museológicas	 e	 arquivísticas	 (UNESCO,	

2003).	 As	 instituições	 culturais	 deverão	 assim	 cooperar	 com	 os	 criadores	 para	 a	

obtenção	 de	 recursos	 adequados	 com	 suporte,	 de	 forma	 a	 garantir	 que	 as	 futuras	

gerações	continuarão	a	ter	acesso	a	objetos	digitais	saudáveis.	A	cooperação,	a	partilha	

de	tarefas,	a	liderança	e	orientação	são	elementos	essenciais	para	uma	boa	e	continuada	

preservação	do	património	digital	(UNESCO,	2003).		

	

As	atenções	e	os	esforços	a	desenvolver	não	podem	perder	de	vista	o	produtor,	o	

criador,	o	contexto	de	produção/criação	e	a	importância	da	presença	da	função	

preservação	ao	longo	de	todo	o	ciclo	de	vida	da	informação,	integrando-a	num	

ciclo	de	gestão	da	informação	sustentado	numa	atuação	sistémica,	sistemática	e	

ativa	decorrente	da	assunção	de	um	novo	paradigma	(Pinto,	2014,	p.54).	

	

Sayão	&	Sales	 (2012)	defendem	que	o	desenrolar	do	processo	de	preservação	

deve	permitir	aos	utilizadores	um	acesso	continuado	para	 facilitar	o	 reuso	de	dados,	

salvaguardando	que	as	informações	sejam	estruturadas	por	modelos	de	informação	e	

traduzidas	por	 esquemas	de	metadados	 (Sayão	&	Sales,	 2012,	p.180).	A	preservação	

digital	 evoca	 novos	 desafios	 e	 uma	 transmutação	 e	 readequação	 de	 velhas	 práticas,	

desde	 a	 articulação	 constante	 entre	 poderes	 públicos,	 indústria	 de	 tecnologia	 da	

informação,	 instituições	de	ensino	e	pesquisa	 (...)	para	além	dos	 tradicionais	 serviços	

como	 arquivos,	 bibliotecas	 ou	 museus,	 entre	 outras	 instituições	 ligadas	 à	 memória	

(Pinto,	2014,	p.54).	

Falar	de	memória	na	sua	dimensão	digital	é	entrar	num	paradoxo.	Ao	mesmo	

tempo	que	a	digitalização	parece	ser	uma	solução	para	evitar	o	desaparecimento	de	

objetos	e	coleções	rapidamente	se	identificam	hardware	e	software	que	se	tornaram	

obsoletos	devido	à	velocidade	da	sua	atualização,	criação	ou	extinção	em	favor	de	novas	
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potencialidades.	A	digitalização	de	objetos	e	de	coleções	sendo	uma	via	para	um	melhor	

e	mais	rápido	acesso	não	é,	pois,	uma	garantia	absoluta	de	perpetuidade	(Jorente,	Silva	

&	 Pimenta,	 2015).	 Para	 além	 desta	 rápida	 desatualização	 tecnológica,	 é	 de	 notar,	

também	 uma	 vulnerabilidade	 do	 armazenamento	 digital.	 Uma	 grande	 parte	 dos	

suportes	 magnéticos	 ou	 óticos	 são	 frágeis	 quando	 comparados	 com	 suportes	 de	

armazenamento	analógicos	o	que	poderá	também	causar	transtornos	à	gestão	a	longo	

termo	 (Pinto,	 2014).	 A	 obsolescência	 tecnológica	 é	 assim	 fruto	 desta	 fragilidade	 e	

incapacidade	 dos	 medias	 e	 atuais	 sistemas	 digitais	 eletrónicos	 de	 garantirem	 o	 seu	

suporte	 e	 preservação	 (Pinho,	 2014).	 Acresce	 que	 hardwares	 e	 softwares	 são	

constantemente	substituídos	por	novos	mais	potentes	que	se	mostram,	quase	sempre,	

incompatíveis	com	as	suas	versões	anteriores	(UNESCO,	2003).	De	forma	a	garantir	o	

acesso	 aos	objetos	 continuadamente	 é	 necessário	manter	 a	 sua	 estrutura	 lógica	 em	

constante	atualização	e	alteração	como	a	mudança	de	formatos,	renovação	de	mídias,	

hardware	e	software,	não	descurando	atualizações	do	código	e	linguagem	(Souza,	2018,	

p.	45).		

 

Figura	2		-	A	pluridimensionalidade	do	"objeto"/unidade	informacional	digital	

Fonte:	Pinto,	2014,	p.23	
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Acautelando	 um	 conjunto	 de	 atividades	 com	 o	 intuito	 de	 estender	 o	 tempo	 útil	 da	

informação,	 a	 preservação	 digital	 garante	 a	 proteção	 contra	 a	 obsolescência	

tecnológica,	a	acessibilidade	continuada	aos	objetos,	mantendo	a	sua	forma,	conteúdo,	

estilo,	aparência	e	funcionalidade	(Barbedo,	Corujo,	&	Sant’Ana,	2011,	p.	8).	

Do	 gradual	 processo	 de	 consciencialização	 e	 produção	 de	 estudos	 e	 orientações,	

Ferreira	 (2006)	 enumera	 várias	 estratégias	 de	 preservação,	 designadamente	 o	

refrescamento,	a	emulação,	a	migração/conversão	e	o	encapsulamento.		

	

-	Refrescamento	–	não	é	uma	técnica	de	preservação	digital	por	excelência,	mas	sim	

uma	medida,	um	pré-requisito	que	poderá	ditar	o	sucesso	de	uma	qualquer	estratégia	

de	preservação.	O	refrescamento	consiste	num	processo	de	transferência	de	objetos	

digitais	 de	um	 suporte	 físico	de	armazenamento	para	outro	mais	 actual	 antes	que	o	

primeiro	se	deteriore	ou	se	torne	irremediavelmente	obsoleto	(Ferreira,	2006,	p.33).	

 

-	Emulação	–	baseia-se	na	projeção	de	um	sistema/software	emulador	que	permite	ao	

utilizador	manter	o	objeto	original,	sem	alterações.	Com	as	mesmas	características	do	

software	ou	hardware	original	que	se	tornou	obsoleto,	estes	emuladores	são	capazes	

de	reproduzir	o	comportamento	de	uma	plataforma	de	hardware	e/ou	software,	numa	

outra	que	à	partida	seria	incompatível	(Ferreira,	2006,	p.33).	

 

-	Migração/Conversão	–	consiste	transformação	do	material	digital	de	uma	versão	para	

outras	mais	novas,	de	modo	que	o	objeto	é	exposto	a	uma	 sequência	de	alterações	

estruturais	necessárias	para	a	leitura	em	novos	softwares	(Souza,	2018,	p.	47).	O	grande	

objetivo	da	migração	é	a	capacidade	de	compatibilidade	com	as	tecnologias	mais	atuais,	

sem	 recorrer	 aos	 emuladores	 (Ferreira,	 2006).	 Sendo	 uma	 das	 estratégias	 mais	

utilizadas,	a	migração/conversão	engloba	diferentes	ações,	tais	como:	a	migração	para	

suportes	 analógicos,	 a	 actualização	 de	 versões,	 a	 conversão	 para	 formatos	

concorrentes,	a	normalização,	a	migração	a-pedido	e	a	migração	distribuída	(Ferreira,	

2006,	p.37).	A	normalização	dos	formatos	da	informação,	como	por	exemplo	TIFF,	PNG,	
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PDF,	 JPEG,	 MP4,	 no	 processo	 de	 ingestão	 facilitará	 sempre	 o	 processo	 geral	 de	

migração/conversão.	

	

-	Encapsulamento	–	esta	ação	permite	a	preservação	de	um	dado	objeto	digital	cuja	a	

informação	necessária	esteja	devidamente	 reunida.	Esta	ação	permite	que	no	 futuro	

possa	 ser	 possível	 o	 desenvolvimento	 de	 conversores,	 visualizadores	 ou	 emuladores	

(Ferreira,	2006,	p.43)	de	forma	a	garantir	a	integridade	do	objeto	digital	(Sousa,	2018),	

partindo	da	informação	agregada.	Esta	informação	poderá	consistir,	por	exemplo,	numa	

descrição	formal	e	detalhada	do	formato	do	objecto	preservado	(Ferreira,	2006,	p.43)	

através	de	modelos	de	informação	que	poderão	ser	expressos	por	metadados	(Sayão	&	

Sales,	2012).	

	

Como	se	referiu	ao	citar	Lee	e	Tibbo	(2011),	importa	assumir	a	nova	produção	

informacional	digital	multidimensional	que	facilita	o	acesso	e	promove	coleções,	mas	

que	também	origina	novos	e	complexos	artefactos	digitais	a	“curar”	e	preservar,	sendo	

aconselhável	não	dissociar	a	preservação	em	suportes	físicos	da	preservação	em	meio	

digital	pois,	inúmeras	vezes,	ela	reporta-se	ao	mesmo	objeto,	ou	a	objetos	relacionados.	

	

2.	Memória	Coletiva	e	Preservação	

	

2.1.	As	relações	da	memória	individual	e	coletiva	na	preservação	através	

da	informação	e	tecnologia			

Os	museus	dos	dias	de	hoje	deixaram	de	centrar	a	sua	atividade	exclusivamente	

nas	coleções	e	objetos	que	albergam.	Esta	mudança	de	paradigma,	em	parte	também	

proporcionada	pela	 introdução	das	TIC,	 transformou	a	prática	museológica	de	 forma	

mais	 inclusiva,	 permitindo	 uma	 maior	 acessibilidade	 e	 novas	 valências	 sociais	 e	

educacionais,	das	quais	resultam	participações	ativas	dos	seus	visitantes	e	comunidades	
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(Carvalho,	 2016).	 A	 expansão	 da	memória	 coletiva	 no	 espaço	 dos	museus	 começa	 a	

ganhar	 uma	 nova	 visibilidade,	 elevando-se	 também	 ao	 estatuto	 de	memória	 que	 se	

conecta	ao	espaço	digital,	supressando	o	espaço	físico	(Cajazeira	&	Souza,	2019).	Este	

novo	espaço	digital,	virtualmente	 ilimitado,	com	uma	capacidade	de	armazenamento	

superior	a	qualquer	acervo	 físico,	permite	a	 recuperação	de	objetos	com	uma	maior	

facilidade	e	uma	multiplicidade	de	acessos	e	consultas	(Souza,	2018,	p.63).		

	 Embora	 os	 imperativos	 tecnológicos	 permitam	 novas	 abordagens,	 é	

incontornável	para	as	instituições	museológicas	uma	relação	imediata	entre	memória	e	

preservação	 na	 sua	 atividade.	 Sem	 ações	 contínuas	 de	 pesquisa	 e	 sensibilização	 nas	

instituições,	rapidamente	se	constatará	a	iminência	do	desaparecimento/esquecimento	

de	memórias	 individuais	 e	 coletivas	 que	 se	 relacionam	 diretamente	 com	 a	 coleção,	

edifício	 e	 comunidade.	 É	 importante	 entender	 que	 as	 lembranças	 não	 estão	

armazenadas	 de	 uma	 maneira	 estática	 no	 cérebro.	 São	 produto	 de	 um	 fluxo	

eletroquímico,	 enquanto	 espaço	 de	mediação	 entre	 a	 experiência	 (finda	 e	morte	 e	 o	

imaginário	presente	e	vivo)	e	a	representação	(possível	em	sua	potência)	(Jorente,	Silva	

&	Pimenta,	2015,	p.	126).		

 

A	importância	de	eventos	e	memórias	baseia-se	na	ativação	de	uma	identidade	

de	grupo	que	deixará	de	existir	com	o	passar	de	gerações,	se	não	for	continuadamente	

mantida.	De	acordo	com	Koçak	&	Koçak	(2012),	a	repetição	é	o	processo	de	preservação	

da	memória	que	protege,	através	do	acesso	ao	conhecimento,	a	identidade	de	um	grupo	

e	que	deverá	basear-se	em	métodos	de	reprodução	e	de	transferência.	As	memórias	

pessoais	são	sempre	formadas	através	da	comunicação	com	os	outros,	permitindo	que	

as	vivências	em	grupos	e	comunidades	ativem	também	a	construção	dessas	mesmas	

memórias	(Koçak	&	Koçak,	2012).	Uma	memória	que	se	define	e	constrói	como	coletiva,	

será	sempre	informação	relevante,	uma	vez	que	ela	moldará	a	identidade	do	grupo	ou	

comunidade	 onde	 se	 encontra	 inserida.	 Por	 sua	 vez,	 a	 salvaguarda	 da	 identidade	

coletiva,	também	implica	que	estas	memórias	e	eventos	individuais	se	mantenham	em	

constante	reestruturação.		
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Segundo	Bosch	(2016)	também	o	conceito	de	memória	coletiva	se	edifica	a	partir	

de	indivíduos	dentro	de	um	grupo	social.	As	memórias	são	assim	parte	de	um	processo	

cultural	de	negociação	que	define	os	eventos	como	narrativas	mediando	culturalmente	

as	informações	do	passado.	Collective	memory	is	a	socio-political	construct,	a	version	of	

the	past,	defined	and	negotiated	through	changing	socio-political	power	circumstances	

and	 agendas	 (Bosch,	 2016,	 p.3).	 Assim,	 como	 parte	 de	 um	 processo	 de	 negociação	

cultural	que	define	as	memórias	como	narrativas	interpretativas,	o	estudo	da	memória	

inclui	o	recurso	a	diversas	ferramentas,	desde	fontes	históricas,	arquivos,	textos,	até	ao	

estudo	 das	 oralidades,	 entrevistas	 ou	 inquéritos	 (Bosch,	 2016)	 fotografias,	 filmes,	

imagens	ou	documentos	escritos.	Com	o	advento	das	tecnologias	potenciaram-se	novas	

oportunidades	e	um	espaço	digital	de	eleição	para	a	formação	destas	memórias	(Bosch,	

2016).	The	 Internet	never	 forgets	 (García-Gavilanes	et	al,	 2017),	 operou	 impactos	na	

transformação	 e	 na	 preservação	 de	 memórias.	 Mas,	 embora	 os	 media	 digitais	

providenciem	opções	de	armazenamento	mais	eficazes,	a	sua	ação	nunca	se	mostrou	

completamente	suficiente	na	manutenção	de	uma	memória	social	e	identitária	(Koçak	

&	Koçak,	2012).	

  

Falar	de	memória	coletiva	e	da	sua	preservação	é	então	garantir	a	salvaguarda,	

através	 da	 repetição	 e	 transmissão	 para	 a	 manutenção	 da	 identidade	 de	 um	

determinado	 grupo	 social.	 Embora	 os	 arquivos	 de	 som	 e	 imagem	 tenham	 sido	

secundários	durante	algum	tempo,	com	o	avanço	das	tecnologias,	da	percepção	sobre	a	

relevância	e	importância	desse	tipo	de	documento	e	(...)	com	o	surgimento	do	processo	

de	virtualização,	o	audiovisual	e	seu	acervo	passaram	a	possuir	o	papel	da	preservação	

da	memória	 da	 sociedade	 e	 dos	 documentos	 informacionais	 em	 formato	 de	 áudio	 e	

vídeo.	(Cajazeira	&	Souza,	2019,	p.122).		
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2.2.	As	coleções	digitais		

Conforme	já	mencionado,	é	inegável	o	valor	das	coleções	digitais	e	multimédia	

na	vida	dos	museus	do	século	XXI.	Primeiro,	porque	servem	um	propósito	que	se	liga	à	

questão	da	preservação	dos	suportes	analógicos,	divulgação,	pesquisa	e	 trocas	entre	

instituições,	facilitando	o	estudo	e	gestão	de	coleções.	Segundo,	porque	conjuntos	de	

objetos	digitais,	mesmo	que	criados	digitalmente	(digital	born	objects),	contribuem	para	

a	 construção	 de	 exposições,	 de	 coleções	 e	 serviços	mais	 significantes	 que	 deixam	 o	

escopo	da	comunicação	unidirecional	para	se	tornaram	bidirecionais	e	mais	interativos.	

E	por	último	as	coleções	digitais	permitem	a	sustentação	de	narrativas	que	se	ligam	às	

memórias	individuais	que	por	sua	vez	induzem	uma	memória	coletiva,	necessária	para	

a	manutenção	da	identidade	de	um	ou	mais	grupos,	sendo	o	meio	digital	um	meio	de	

registo,	expressão	e	comunicação	dominante	na	sociedade	dos	dias	de	hoje.	

Em	1995	os	museus	começaram	a	voltar-se	para	o	digital.	Keene	(1997)	escreveu,	

há	mais	de	20	anos	sobre	esta	transformação	e	elencou	em	jeito	de	previsão	algumas	

das	mudanças	que	deveriam	ocorrer	no	 futuro	das	 instituições	museológicas.	Na	sua	

interpretação	 sobre	 o	 espaço	 expositivo	 e	 coleções,	 Keene	 (1997)	 assumiu	 que	 a	

comunicação	se	iria	fazer	de	forma	bidirecional,	facilitando	a	two-way	communication	

entre	o	staff	de	um	museu	e	os	seus	públicos,	cujo	acesso	facilitado	ao	conhecimento	

permitiria	a	democratização	das	coleções	e	da	informação,	proporcionando	ambientes	

interativos	 potenciadores	 de	 novas	 experiências	 sociais.	 Um	museu	 digital,	 segundo	

Keene	(1997)	iria	manifestar-se	de	diversas	formas,	desde	acesso	via	internet,	terminais	

eletrónicos,	ecrãs	embutidos	em	paredes,	entre	outras	demonstrações.	

	

	The	 digital	museum	will	 have	 these	 same	means	 and	 ends,	 but	 its	 buildings,	

people,	 and	 physical	 objects	will	 be	 digitised--i.e,	 virtual,	 not	 actual--	 and	 the	

means	of	production	will	be	computing	and	telecommunications	hardware	and	

software	(Keene,	1997,	p.	299).		
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O	 acesso	 às	 novas	 tecnologias	 e	 a	 criação	 de	 coleções	 digitalizadas	 ou	digital	

born,	permitiram,	sem	dúvida,	o	desenvolvimento	entre	a	informação,	os	profissionais	

que	garantem	a	sua	produção/armazenamento	e	o	público.	Mas	embora	a	tecnologia	

seja	um	fator	de	importância,	a	relação	entre	a	informação	e	o	usuário/visitante	que	a	

recebe	deverá	ser	mais	determinante	(Cajazeira	&	Souza,	2019).	Os	museus	usam	a	sua	

legitimidade	 social	 e	 a	 sua	 possibilidade	 transformadora	 para	 se	 converterem	 em	

espaços	de	experimentação	regulares	com	os	seus	públicos	(Cagigal,	2017).		O	acesso	

online	e	o	display	de	imagens	nos	websites	representam	uma	das	mais	usuais	utilizações	

de	 coleções	 digitalizadas	 porém,	 existe	 uma	 preocupação	 em	 tornar	 estas	 coleções	

reutilizáveis,	 permitindo	 uma	 constante	 permeabilidade	 e	 a	 introdução	 de	 novas	

interpretações	 e	 estudos	 (Lynch,	 2002).	 A	 adoção	 de	 novas	 tecnologias	 potenciou	

experiências	cibernéticas	em	museus	ou	em	exposições	online,	mas	as	coleções	digitais	

detêm	 propriedades	 económicas	 que	 se	 relacionam	 com	 a	 informação	 e	 mercados,	

permitindo	 a	 algumas	 instituições	 atingir	 metas	 de	 sustentabilidade	 (Bertacchini	 &	

Morando,	 2013).	 Experiências	 virtuais,	 imersivas,	 realidade	 aumentada,	 painéis	

interativos,	cursos	online,	utilização	e	reapropriação	de	objetos	da	coleção	através	da	

reutilização	de	imagens	para	comercialização	de	produtos,	tudo	é	possível	através	da	

digitalização	 de	 objetos	 e	 obras.	 Mas	 a	 disponibilidade	 massiva	 de	 material	 digital	

necessita	de	ser	legitimada	e	apropriada	como	conteúdo	expressivo	para	as	coleções	de	

património	digital.	 É	 inquestionável	 a	 potencialidade	das	 coleções	digitais	 e	 inegável	

também	 são	 as	 suas	 valiosas	 contribuições	 didáticas,	 expositivas,	 educativas,	

colaborativas	 na	 valorização	 dos	 bens	 culturais	 (Souza,	 2018,	 p.	 66).	 Contudo,	 é	

necessário	 reconhecer	 uma	 continuidade	 intelectual	 entre	 os	 materiais	 culturais,	

históricos	e	sociais	do	passado	e	do	presente.	

	

	The	fact	that	these	records	are	now	born	digital	is	going	to	change	the	nature	

of	our	intellectual	record	going	forward.	These	materials	are	an	important	part	

of	 the	new	digital	 cultural	 heritage	 collections,	 but	 they're	different	because	

they're	born	digital	and	they	will	follow	very	different	paths,	perhaps,	from	their	

creators	to	our	cultural	heritage	institutions	(Lynch,	2002,	p.299).		
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2.3.	Objetos	audiovisuais:	definição	e	características	

Qualquer	objeto	audiovisual	provém	da	junção	de	dois	elementos	que	podem	

ser	observados	e	compreendidos	isoladamente:	o	som	e	a	imagem.	Um	audiovisual	pode	

ser	definido	 como	 tudo	que	pertence	ao	uso	 simultâneo	ou	alternado	da	 visão	e	da	

audição	e	que	possui	características	únicas	(Cajazeira	&	Souza,	2019).	Segundo	Bravo	

(2004)	um	objeto	audiovisual	é	um	documento	que	no	mesmo	suporte	contém	imagens	

em	movimento,	 informação	 visual	 com	 som,	 sem	 distinção	 de	 um	 suporte	 físico	 de	

gravação,	 mas	 que	 requer	 um	 dispositivo	 tecnológico	 para	 gravação,	 transmissão,	

perceção	e	compreensão.	A	sua	grande	característica	é	a	dualidade	deste	carácter	misto	

e	 o	 facto	 de	 se	 veicularem	mensagens	 sobre	 uma	 trama	 espacial	 e	 temporal,	 onde	

imagens	estáticas	(frames)	sequenciam-se	constituindo	o	movimento.	Desde	o	final	do	

século	 XIX	 que	 o	 audiovisual	 atravessou	 inúmeras	 transformações,	 permeando	

diferentes	 contextos	 e	 setores,	 como	por	 exemplo	 a	 comunicação	ou	 a	 educação.	A	

grande	parte	dos	materiais	audiovisuais	produzidos	identifica	pessoas,	lugares	e	objetos	

com	objetivos	específicos	de	reprodução	e	de	preservação,	com	vista	a	capacitar	e	a	

melhorar	o	processo	da	 comunicação	humana	 (Cajazeira	&	Souza,	2019,	p.125),	mas	

também	com	o	 intuito	de	habilitar	novas	memórias	coletivas.	Nos	meios	culturais	os	

objetos	audiovisuais	têm	uma	grande	importância	na	preservação	e	salvaguarda	uma	

vez	 que	 podem	 estabelecer	 ligações	 para	 futuras	 ações	 de	 resgate,	 elevando	 a	

capacidade	das	instituições	de	resumo	e	de	indexação	para	a	recuperação	imediata	da	

informação	(Cajazeira	&	Souza,	2019).		

O	LAC	(Libraries	and	Archives	Canada)	disponibiliza	online	recursos	relacionados	

com	a	preservação	digital	de	documentos	audiovisuais	e	elenca	os	conceitos	básicos	que	

estão	 subjacentes.	Das	 características	 básicas	 de	qualquer	 objeto	 audiovisual,	 criado	

digitalmente	 ou	 digitalizado	 do	 analógico	 para	 o	 formato	 digital,	 revelam-se	 estes	

componentes:	essência,	codec,	formato/container/wrapper,	data	compression,	bit	rate,	

resolução	de	imagem,	resolução	de	scan,	sample	rate	e	bit	depth	(LAC,	2018,	p.1-4).	
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A	 essência	 é	 a	 informação	 digital	 que	 está	 contida	 em	 cada	 áudio,	 vídeo	 ou	

imagem.	Esta	pode	ser	codificada	e	ordenada	em	diferentes	formatos	com	diferentes	

níveis	de	compressão	(LAC,	2018).	

	

Um	 codec	 corresponde	 ao	 hardware	 ou	 software	 capaz	 de	 codificar	 ou	

descodificar	 a	 essência	 de	 um	 ficheiro	 áudio	 ou	 vídeo.	 Um	 codec	 reúne	 conjuntos	

específicos	 de	 instruções	 capazes	 de	 interpretar	 e	 de	 apresentar	 de	 forma	precisa	 a	

essência	 do	 ficheiro.	 For	 example,	 JPEG2000,	 H.264	 and	 ProRes422	 are	 just	 a	 few	

examples	of	the	many	different	codecs	that	are	used	to	encode	video	 in	a	 file	 format	

(LAC,	2018,	p.1)	

	

Um	 formato	 é	 também	 é	 designado	 de	 container	 ou	wrapper	 e	 serve	 para	

acomodar	 o	 codec,	 essência	 e	 metadados	 associados.	 QuickTime	 (.MOV),	 Material	

Exchange	Format	(.MXF)	and	MPEG4	(.MP4)	file	formats	are	all	examples	of	different	

standardized	containers	or	wrappers	that	could	encapsulate	coded	digital	video	essence	

(LAC,	 2018,	 p.2).	 Quando	 se	 fala	 de	 codec	 e	 de	 formato,	 elencam-se	 duas	 coisas	

completamente	diferentes	que	por	norma	são	mal	aplicadas.	Cada	formato	de	arquivo	

de	 vídeo	 utiliza	 um	 conjunto	 de	 codecs	 específicos	 que	 lhe	 permitem	 realizar	 a	 sua	

compressão	e/ou	descompressão.	

	

Data	compression	é	o	processo	através	do	qual	um	codec	é	usado	de	forma	a	

diminuir	o	tamanho	de	um	ficheiro,	permitindo	menos	espaço	de	armazenamento	e	um	

bit	rate	mais	reduzido.	O	bit	rate	é	a	quantidade	de	dados	processados	por	unidades	de	

tempo	(exemplo	minuto/segundo)	durante	a	transmissão	e	a	visualização	(LAC,	2018).	

	

A	resolução	de	imagem	consiste	na	descrição	e	detalhe	que	uma	imagem	ou	um	

vídeo	comporta.	Ela	está	circunscrita	aos	standards	de	transmissão	internacional,	aos	
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aparelhos	e	ao	número	de	linhas	por	frame.	De	forma	semelhante,	a	resolução	de	scan,	

para	conversão	analógica-digital	é	a	medida	da	quantidade	de	pixéis	que	um	aparelho	

de	scan	pode	dar	a	uma	imagem.	Assim	quanto	mais	alta	a	resolução	de	imagem	ou	de	

um	scan,	mais	alto	será	o	nível	de	detalhe	capturado	ou	transmitido	(LAC,	2018).	

	

O	sample	rate	é	a	frequência	de	um	determinado	sinal	numa	amostra.	No	áudio,	

o	sample	 rate	 é	o	número	de	amostras	por	 segundo	 retiradas	de	um	sinal	analógico	

(instrumentos,	 voz,	 etc)	 para	 criar	 um	 sinal	 digital	 através	 da	 conversão	 em	 dados	

binários.		Em	vídeo,	o	sample	rate	é	expresso	por	uma	proporção	entre	o	luma	(brilho	

em	escala	de	cinzentos:	Y)	e	a	informação	de	cor	(chroma	em	dois	componentes	Cb	e	

Cr)	e	esta	amostra	é	referenciada	como	uma	proporção	de	4:2:2	(4	Y,	2	Cb,	2	Cr).	Vídeos	

digitais	com	proporções	de	amostras	de	cor	mais	elevadas,	como	por	exemplo	4:1:1	ou	

4:2:0,	irão	criar	ficheiros	mais	pequenos	com	uma	menor	precisão	de	cor	(LAC,	2018).	

	 	

E	por	último,	o	bit	depth	que	é	o	número	de	bits	de	informação	em	cada	uma	

das	 amostras.	Quanto	mais	 alto	 for	 este	número	mais	 alta	 é	 a	 precisão	da	 amostra,	

existindo	um	incremento	na	qualidade	nos	ficheiros.	No	áudio,	um	elevado	bit	depth	

identifica	um	intervalo	maior	entre	os	valores	mais	altos	e	baixos	de	um	sinal,	designado	

de	 dynamic	 range.	 No	 caso	 do	 vídeo	 digital	 o	 bit	 depth	 descreve	 quantos	 bits	 de	

informação	são	utilizados	para	descrever	cada	canal	de	cor	RGB	(vermelho,	verde	e	azul)	

em	cada	pixel	e	por	frame.	Quanto	maior	for	a	informação	em	cada	um	dos	canais	RGB,	

maior	será	o	número	de	cores	representadas	em	cada	frame	(LAC,	2018).	

	

2.4.	Metadados	e	preservação	digital	de	objetos	audiovisuais		

Devido	à	obsolescência	dos	media,	dispositivos,	hardwares	e	softwares,	também	

a	 preservação	 de	 objetos	 audiovisuais	 a	 longo	 prazo	 representa	 um	 desafio.	 É	

imperativo	uma	boa	gestão,	documentação	de	apoio	e	metadados	estruturados	para	

garantir	a	sua	acessibilidade	no	futuro.	No	caso	da	digitalização	de	filmes	analógicos	e	
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sua	conversão	para	digital,	dever-se-ão	manter	os	ficheiros	digitais	(UNESCO,	2003)	e	

sempre	que	possível	manter	a	sequência	de	imagens	(frames)	que	compõem	o	filme,	

idealmente	 sem	 estarem	 comprimidas	 (LAC,	 2018).	 É	 ainda	 importante	 que	 na	

conservação	 digital	 de	 filmes	 analógicos,	 as	 cópias	 mantenham	 um	 dynamic	 range,	

maior	do	que	o	 seu	original,	 a	24	bits,	 de	 forma	a	garantir	que	 toda	a	 informação	é	

transferida	 (LAC,	 2018).	 Um	 ficheiro	 audiovisual	 digitalizado	 deverá	 ser	 uma	

representação	de	alta	qualidade	digital	do	objeto	analógico	e	captar	todos	os	atributos	

possíveis	 do	objeto	original	 sem	alteração	ou	melhoramentos	 induzidos	 (LAC,	 2018).	

Tanto	 um	 documento	 audiovisual	 criado	 digitalmente,	 assim	 como	 um	 documento	

audiovisual	 que	 foi	 digitalizado,	 deverão	 manter	 um	 otimizado	 nível	 de	

interoperabilidade	para	que	a	essência	do	ficheiro	e	a	informação	possa	ser	acessível	e	

recuperável	no	 futuro,	 sem	 intervenções	ou	consequências	adversas	à	 sua	qualidade	

(LAC,	2018).		

	 	

	 Basear	a	preservação	dos	objetos	audiovisuais	em	modelos	padrões	como	o	DCC,	

garante	que	no	futuro	as	instituições	possam	produzir	um	plano	de	preservação	digital,	

obtendo	um	maior	controlo	na	monitorização	de	ações	a	partir	dos	objetos	digitais	ou	

analógicos	 originais	 (Souza,	 2018).	 É	 importante	 entender	 que	 a	 conservação	 de	

qualquer	 objeto	 audiovisual	 acarreta	 muitas	 limitações	 económicas,	 sejam	 eles	

analógicos	 ou	 digitais.	 Ambos	 requerem	 muito	 espaço	 de	 armazenamento	

acondicionado	às	tarefas	de	gestão	documental	e	a	política	de	preservação	e	seleção	

deverá	 assegurar	 os	materiais	mais	 adequados,	 com	as	melhores	 condições	 técnicas	

baseados	em	critérios	operacionais,	 tais	como:	o	valor	económico,	possibilidades	e	a	

função	 do	 valor	 histórico,	 social	 ou	 cultural	 (Bravo,	 2004).	 Para	 uma	 boa	 gestão	 de	

recursos	é	necessário	estabelecer	uma	análise	que	incidirá	em	cada	objeto	audiovisual.	

As	 instituições	 culturais	 que	 lidam	 com	esta	 tipologia	 de	objetos	obtêm	 sistemas	de	

gestão	com	diferentes	tipologias	de	forma	a	otimizar	recursos,	 localizando	os	objetos	

em	pouco	tempo.	O	grande	potencial	de	reutilização	dos	objetos	audiovisuais	exige	uma	

descrição	e	representação	detalhada	de	forma	a	facilitar	a	sua	recuperação	num	curto	

espaço	 de	 tempo.	 Uma	 descrição	 deverá	 incluir	 no	 mínimo	 a	 caracterização	 de	
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sequências	mais	 relevantes	 (caso	 existam),	 nome	 dos	 personagens/intervenientes,	 a	

identificação	de	 lugares	 e	 história	 ou	 ação	 (no	 caso	de	documentários,	 filmes,	 entre	

outras)	 (Bravo,	 2004).	 	 Hoje	 em	 dia	 o	 elemento	 base	 é	 a	 existência	 de	 uma	 efetiva	

política	 e	 operacionalização	 da	 gestão	 de	 informação	 em	 museus	 que	 integre	 as	

politicas,	estratégias	e	plano	de	preservação	digital	(desde	o	planeamento	do	projeto	e	

processo	de	digitalização	ou	da	produção/recolha	digital),	em	articulação	com	a	politica	

global	de	preservação	e	conservação.	

	 Em	repositórios	digitais,	os	metadados	constituem	uma	importante	introdução,	

para	 facilitar	o	acesso,	 recuperar	a	 informação	e	permitir	a	visualização	do	conteúdo	

(Cajazeira	&	Souza,	2019).	Os	metadados,	de	acordo	com	Riley	(2017),	definem-se	como	

informação	que	é	criada,	armazenada	e	partilhada,	facilitando	a	interação	de	forma	a	

obter	a	informação	pretendida.	A	definição	mais	decorrente	de	metadados	baseia-se	no	

seu	significado	etimológico	da	qual	resulta	a	expressão	“data	sobre	data”.	Esta	definição	

genérica,	não	antevê	que	os	metadados	são	efetivamente	a	chave	para	a	funcionalidade	

dos	 sistemas,	 para	 o	 armazenamento	 de	 conteúdo,	 permitindo	 aos	 utilizadores	

descobrir	interesses,	gravar	informação	essencial	e	expandir	a	partilha	(Riley,	2017).	Nos	

museus	 e	 outras	 instituições	 culturais	 existe	 uma	 longa	 tradição	 de	 criação	 e	 de	

estruturação	de	metadados.	A	informação	detalhada	de	metadados	nos	museus	permite	

obter	informações	sobre	estudo	e	gestão	de	coleções,	tais	como	a	procura	de	ligações	

entre	objetos,	a	transmissão	de	informação	aos	visitantes,	a	interpretação	da	coleção	e	

a	sua	significância	histórica	e	social	(Riley,	2017).	Ao	transformar	os	dados	brutos	em	

conhecimento,	 os	 metadados	 descrevem	 os	 atributos	 de	 um	 determinado	 recurso	

facultando	um	conhecimento	completo	das	suas	características,	podendo	ser	criados	

manualmente	(através	da	introdução	humana)	ou	automaticamente	por	instrumentos	

ou	computadores,	como	por	exemplo	os	metadados	captados	por	uma	câmara	quando	

fotografa	ou	filma	(Oliveira,	2017).	Os	metadados	dividem-se	em	categorias,	de	acordo	

com	a	informação	que	incorporam:	descritivos,	administrativos,	estruturais	e	linguagens	

markup.		
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-	Metadados	 descritivos	 –	 incluem	 elementos	 como	 título,	 autor,	 resumo,	 palavras-

chave,	DOI,	entre	outros.		

	

-	Metadados	 administrativos	 –	 referem-se	 à	 informação	 necessária	 para	 gerir	 um	

recurso.	Nos	objetos	audiovisuais,	as	entradas	de	metadados	administrativos	podem	ser	

informações	técnicas	sobre	o	formato,	bits,	equipamento,	software,	e	metadados	de	

preservação	tais	como	a	origem	do	arquivo,	data	de	filmagem,	intervenientes,	criação,	

entre	 outros	 (Cajazeira	 &	 Souza,	 2019).	 	 Dentro	 dos	 metadados	 administrativos	

encontram-se	os	metadados	técnicos	que	salvaguardam	a	informação	necessária	sobre	

os	ficheiros	digitais,	para	a	reprodução	e	descodificação	permitindo,	caso	necessário,	a	

migração	ou	emulação	dos	ficheiros,	suas	especificidades	e	dependências	técnicas.	Estes	

metadados	para	além	de	fornecem	informações,	apoiam	os	processos	de	gestão	do	ciclo	

de	 vida.	 Ainda	 nesta	 categoria	 administrativa,	 incluem-se	 também	 os	 metadados	

voltados	para	apoio	à	gestão	dos	direitos	relacionados	aos	recursos,	como	por	exemplo	

copyright.		

	

-	Metadados	estruturais	–	descrevem	as	relações	e	partes	de	um	determinado	recurso	

para	 outro.	 Alguns	 exemplos	 incluem	 páginas	 de	 um	 livro,	 conexão	 de	 diferentes	

resoluções	ou	bit	depth	de	conteúdos	idênticos	(Riley,	2017).	

	

-	Linguagens	markup	-	Estas	linguagens	misturam	metadados	e	conteúdos	e	integram	

flags	que	permitem	a	configuração	noutras	estruturas.	
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Tabela	I	-	Tipos	de	metadados	e	objetivos	a	partir	de	Riley,	2017,	p.6	

Fonte:	Riley,	2017	

Tabela	II	-	Tipos	de	metadados	e	usos	primários	a	partir	de	Riley	2017	p.7	

	

Fonte:	Riley,	2017	

CATEGORIAS	DE	METADADOS DESCRIÇÃO

DESCRITIVOS Estudo,	interpretação	de	um	recurso/objeto

ADMINISTRATIVOS
técnicos Descodificação	e	leitura	dos	ficheiros/objetos
preservação Gestão	a	longo	prazo	de	preservação	de	ficheiros/objetos
legais Propriedade	Intelectual	e	direitos	sobre	conteúdos

ESTRUTURAIS Relações	estabelecidas	entre	as	diferentes	partes	dos	recursos	

LINGUAGENS	MARKUP	 Integração	de	metadados	e	flags	para	outra	estruturas	ou	
características	semânticas	dentro	do	conteúdo

TIPOS	DE	METADADOS EXEMPLOS	E	PROPRIEDADES USOS	PRIMÁRIOS

METADADOS	DESCRITIVOS

Título
Autor
Assunto
Género
Data	de	publicação

Display
Procura	e	pesquisa
Interoperabilidade

METADADOS	TÉCNICOS

Formato	ficheiro
Tamanho	ficheiro
Data	da	criação
Esquema	de	compressão

Interoperabilidade
Gestão	de	objetos	digitais
Preservação	digital

METADADOS	DE	PRESERVAÇÃO
Soma	de	verificação	(Checksum)	dos	dados
Evento	de	preservação

Interoperabilidade
Gestão	de	objetos	digitais
Preservação	digital

METADADOS	LEGAIS
Estatutos	de	copyright
Termos	de	licensas
Direitos	de	usabilidade

Interoperabilidade
Gestão	de	objetos	digitais

METADADOS	ESTRUTURAIS Sequências
Lugar	na	hierarquia	

Navegação

LINGUAGENS	MARKUP	

Parágrafo
Heading
Lista
Nome
Data

Navegação
Interoperabilidade
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Estas	 categorias	 de	 metadados	 suportam	 diferentes	 usos	 em	 sistemas	 de	

informação.	 Usar	 os	 metadados	 é	 assegurar	 a	 interoperabilidade,	 o	 acesso	 e	 o	

desempenho	dos	sistemas,	permitindo	a	gestão	integrada,	a	verificação	da	integridade	

e	documentação	essencial	em	caso	de	alterações	dos	objetos	digitais	(Riley,	2017).	

	

2.5.	Acessibilidade,	desempenho,	interoperatividade	

Garantir	o	acesso	continuado	aos	objetos	digitais	é	uma	preocupação	constante	

das	 instituições	 que	 possuem	 coleções	 digitais.	 A	 disponibilização	 dos	 acessos,	 o	

desempenho	e	 interoperabilidade	estão	diretamente	 interligados	com	a	 iminência	da	

crescente	 obsolescência	 tecnologia.	 Contudo,	 os	 metadados	 têm	 o	 potencial	 de	

intermediar	as	 relações	 tecnológicas	de	 cada	objeto	digital	 e	 configuram-se	 como	as	

ferramentas	de	registro	e	comunicação.	Eles	identificam	e	registram	tanto	os	conteúdos	

atrelados	 aos	 objetos	 digitais	 culturais	 quanto	 das	 características	 estruturais	 quanto	

seus	atributos	físicos	(Souza,	2018,	p.38).	

O	conceito	de	interoperabilidade	é	ainda	difícil	de	descrever	tendo	em	conta	o	

contexto	global	e	massivo	de	 infraestruturas	e	 serviços,	 com	aplicações	distintas	nos	

mais	 diversos	 cenários	 (Pagano,	 Candela,	 &	 Castelli,	 2013).	 A	 existência	 de	 várias	

definições	é	 sinónimo	desta	demanda	crescente	entre	sistemas	e	softwares.	De	uma	

forma	geral,	pode-se	definir	a	interoperabilidade	como	a	capacidade	de	um	sistema	de	

trabalhar	 de	 forma	 transparente	 com	 um	 ou	 mais	 sistemas	 ou	 componentes,	

partilhando	 e	 disseminando	 informação	 através	 de	 um	 conjunto	 de	 ontologias	 e	 de	

padrões	 abertos,	 permitindo	 a	 sua	 operação	 em	 conjunto.	 Brownsword	et	 al	 (2004)	

estabelecem	 o	 conceito	 partindo	 de	 um	 conjunto	 de	 definições	 em	 uso.	 Para	

Brownsword	et	al	(2004),	a	interoperabilidade	é	habilidade	de	um	grupo	de	entidades	

comunicantes	que	partilham	informação	específica	e	operam	essa	mesma	informação	

de	 acordo	 com	 a	 semântica	 operacional	 estipulada	 (Brownsword	 et	 al,	 2004).	 As	

entidades	 comunicantes	 indicadas	 podem	 ser	 pessoas,	 sistemas	 computacionais	 e	 a	

informação	 partilhada	 pode	 tomar	 a	 forma	 de	 descrições,	 dados,	 serviços	 ou	

capacidades.	 A	 gestão	 de	 operações	 de	 acordo	 com	 ontologias/semântica	 pré-
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estabelecidas	é	fundamental	para	que	o	processo	ocorra	(Brownsword	et	al,	2004).	Para	

a	Comissão	Europeia	(2004),	interoperabilidade	define-se	como	a	habilidade	de	sistemas	

tecnológicos	 da	 comunicação	 e	 informação	 e	 dos	 seus	 processos	 suportados,	 que	

permitem	 a	 partilha	 de	 dados	 e	 a	 capacitação	 da	 distribuição	 da	 informação	 e	

conhecimento.	O	Interoperability	Framework	(Comissão	Europeia,	2004),	é	um	modelo	

compreensivo	 que	 permite	 categorizar	 a	 interoperabilidade	 em	 sistemas	 de	

administração	pública	na	procura	de	soluções	e	abordagens	(Brownsword	et	al,	2004).	

Este	modelo	europeu	não	é	estático	e	identifica	uma	série	de	orientações	sobre	as	quais	

as	organizações	deverão	acordar,	tais	como	os	processos	de	interação	e	readaptação	ao	

longo	do	 tempo,	descrevendo	ainda	 três	áreas	de	 interoperabilidade:	organizacional,	

técnica	e	semântica	(European	Commission,	2004).	

Nos	museus	a	interoperabilidade	garante	a	promoção	de	uma	maior	interação	com	

os	seus	usuários/visitantes,	onde	os	metadados	e	os	direitos	associados	são	essenciais	

para	garantir	seu	potencial	de	reuso	(Souza,	2018,	p.39).	

	

3.	O	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	

	

3.1.	História,	edifício	e	coleção	

No	 início	do	século	XX,	 José	Oliveira	Lopes	e	Manuel	 José	Oliveira	Lopes,	dois	

irmãos	naturais	de	Válega	no	concelho	de	Ovar,	foram	os	impulsionadores	da	criação	de	

uma	nova	Escola	Primária	nesta	localidade.	José	de	Oliveira	Lopes	foi	um	dos	fundadores	

de	uma	Casa	de	Comércio	de	Cereais	no	Rio	de	Janeiro	que	se	tornou	uma	referência	

portuguesa	 no	 Brasil.	 Com	 quantias	 avultadas	 e	 uma	 devoção	 à	 causa	 republicana,	

aquando	o	regresso	a	Portugal,	ambos	os	irmãos	distribuíram	benesses	pelos	pobres	e	

grandes	 quantias	 para	 obras	 de	utilidade	pública,	 como	 foi	 o	 caso	da	 construção	da	

Escola	Primária.	
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A	inauguração	da	Escola	Primária	Oliveira	Lopes	deu-se	no	dia	2	de	Outubro	de	1910,	

em	Válega,	três	dias	antes	de	ser	proclamada	a	República	em	Portugal.	

Figura	3	-	Os	irmãos	Oliveira	Lopes	(à	esquerda	José	de	Oliveira	Lopes,	à	direita	

Manuel	José	de	Oliveira	Lopes)	

Fonte:	João	Borges,	2010 
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O	 edifício	 foi	 também	 mobilado	 e	 decorado	 com	 materiais	 didáticos	 vindos	 de	

França,	como	a	loja	Deyrolle,	que	ainda	é	hoje	uma	das	grandes	referências	na	criação	

e	disponibilização	de	materiais	didáticos	inovadores,	com	mais	de	uma	centena	de	anos	

de	produção.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	4	-	A	inauguração	das	Escolas	Primárias	Oliveira	Lopes,	2	de	Outubro	de	1910	

Fonte:	João	Borges,	2010	

Figura	5	-	Painéis	didáticos:	Physica	e	A	Seda	

Fonte:	Egídio	Santos,	2010 
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A	escola	funcionava	com	duas	grandes	áreas,	a	Escola	Masculina	e	a	Escola	Feminina,	

havendo	também	espaço	para	duas	residências	de	professores.	Difundindo	os	grandes	

ideais	republicanos,	ela	era	um	veículo	importante	na	transmissão	de	conhecimentos	de	

uma	forma	laica	e	aberta	a	toda	a	população.	A	Escola	Primária	Oliveira	Lopes	funcionou	

interruptamente	desde	1910	até	ao	ano	letivo	de	2012-2013,	sendo	alvo	de	pequenas	

remodelações	por	parte	da	Câmara	Municipal	de	Ovar	que	detém	a	tutela	do	edifício.		

O	 Museu	 Escolar	 Oliveira	 Lopes	 foi	 inaugurado	 em	 1996	 pela	 persistência	 do	

professor	 Joaquim	de	Almeida	e	Pinho	que	 foi	 salvando	e	preservando	o	acervo	das	

antigas	 salas.	O	museu	 funcionou	 no	 primeiro	 andar	 do	 edifício,	 em	 paralelo	 com	 a	

normal	 atividade	 da	 Escola	 Primária,	 subsistindo	 com	 uma	 sala	 equipada	 (exposição	

permanente)	e	um	espaço	destinado	a	exposições	temporárias,	enquanto	mantinha	o	

carácter	primordial	para	o	qual	 foi	 concebido.	Em	2016	a	Câmara	Municipal	de	Ovar	

avança	 para	 uma	 grande	 requalificação	 que	 terminou	 em	 2019	 e	 o	 Museu	 Escolar	

Oliveira	Lopes	passou	a	ocupar	a	totalidade	do	edifício,	com	novas	reservas,	salas	de	

exposição	(permanente	e	temporária),	auditório,	centro	de	documentação,	gabinetes	e	

salas	técnicas.	

	

Figura	6	-	O	novo	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes,	requalificação	da	fachada	

	

	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2018	
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O	acervo	do	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	é	vasto,	desde	mobiliário	escolar,	painéis	

didáticos,	 quadros	 de	 lousa,	 ábacos,	 globos	 terrestres,	 materiais	 de	 escrita,	 livros,	

documentos	 de	 arquivo,	 brinquedos,	 jogos,	 material	 de	 apoio	 à	 gestão	 escolar	

(máquinas	 de	 escrever,	 duplicadores,	 projetores,	material	 de	 cantina)	 e	 de	 apoio	 às	

aulas,	como	por	exemplo	carimbos	didáticos	e	caixas	métricas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	7	-	Barómetro	de	Bourdon	(à	esquerda)	e	redução	do	estere	(à	direita),	coleção	Museu	Escolar	

Oliveira	Lopes	

Fonte:	Egídio	Santos,	2010	

Figura	8	-	Palmatória	ou	"menina	dos	cinco	olhos"	(à	esquerda),	Fisga	(à	direita),	coleção	Museu	Escolar	

Oliveira	Lopes	

Fonte:	Egídio	Santos,	2010	
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Tendo	como	principal	missão	a	preservação	da	memória	e	património	material	e	

imaterial	escolar	da	comunidade	na	qual	está	inserido,	pretende-se	que	o	museu	seja	

um	espaço	 de	 diálogo	 pluridisciplinar	 entre	 o	 passado	 e	 o	 presente.	 Potenciador	 de	

novas	propostas	e	um	espaço	aberto	à	investigação,	pesquisa	com	uma	forte	vertente	

educativa.	

	
O	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	tem	como	missão	a	salvaguarda,	a	divulgação	do	

legado	das	Escolas	Primárias	Oliveira	Lopes	e	dos	seus	beneméritos,	bem	como	a	

investigação	e	o	estudo	da	evolução	história	do	sistema	educativo	em	Portugal,	

criando	condições	museológicas	adequadas	às	suas	especificidades,	com	vista	ao	

contributo	para	o	desenvolvimento	social	e	cultural	As	escolas	primárias	foram	

inauguradas	na	véspera	da	implantação	da	República,	sob	o	patrocínio	de	dois	

emigrantes	“torna-viagem”	–	os	Irmãos	Oliveira	Lopes	–	relevando	na	época	a	

imponência	 do	 edifício	 e	 a	 qualidade	 da	 arquitetura,	 quer	 pelo	 conforto,	

funcionalidade	dos	espaços,	bem	como,	pela	riqueza	dos	elementos	decorativos	

da	fachada	principal	(CMO,	2019).	

	

3.2.	A	escola,	a	memória	e	autoridade		

A	escola	como	instituição	surge	da	crescente	necessidade	de	socialização	e	de	

aprendizagem	que	visavam	qualificar	os	jovens	para	a	vida	em	sociedade.	Assim,	ela	é	

uma	construção	social	que	tem	vindo	a	sofrer	alterações	que	resultam	das	modificações	

também	elas	sociais	(Caspurro,	2014).		Segundo	Caspurro	(2014),	sobre	o	conceito	de	

autoridade	 confluem	 múltiplos	 significados.	 Entende-se	 se	 que	 as	 sociedades	

democráticas	se	organizam	com	base	em	 instituições.	E	a	atuação	destas	 instituições	

passa	por	autorizar	pessoas	a	exercer	as	 funções	correspondentes	a	um	determinado	

cargo	(...)	um	poder	recebido	(...)	um	determinado	estatuto.	O	respeito	pela	instituição,	

resultante	das	perceções	sociais,	atendendo	à	época	histórica,	pode	ser	mais	elevado	ou	

menos	 elevado,	 o	 que	 faz	 com	 que	 essa	 autoridade	 recebida	 seja	 maior	 ou	 menor	

(Caspurro,	2014,	p.	62).		
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Até	ao	 início	do	século	XX,	as	escolas	eram	sobretudo	um	espaço	privilegiado	

para	 elites	 mais	 abastadas.	 Com	 a	 revolução	 francesa	 e	 a	 difusão	 dos	 ideais	

republicanos,	a	educação	deixou	a	esfera	eclesiástica	e	por	todo	lado	surgiram	novas	

escolas	que	se	devem	sobretudo	à	 filantropia	de	alguns	 republicanos	que,	durante	o	

século	XIX	e	início	do	século	XX,	retornaram	a	Portugal	com	fortuna	feita	no	estrangeiro,	

como	é	o	caso	dos	irmãos	Oliveira	Lopes.	Este	poder	financeiro	foi	impulsionador	para	

que	 se	 vissem	 concretizadas	 e	 erguidas	 escolas	 de	 rapazes	 e	 raparigas,	

independentemente	 da	 condição	 ou	 ambiente	 social	 onde	 tinham	 nascido.	 A	 antiga	

Escola	Primária	Oliveira	Lopes,	assim	como	as	escolas	primárias	equiparadas	na	altura	

em	Portugal,	 garantiram	a	democratização	do	ensino	de	uma	 forma	 laica	e	 aberta	a	

todas	as	classes,	permitindo	a	qualificação	e	preparação	para	uma	emergente	sociedade	

industrializada	 (Caspurro,	 2014).	 Durante	 a	 altura	 do	 Estado	 Novo,	 estes	 ideais	

alteraram-se	e	a	escola	tornou-se	um	instrumento	ao	serviço	de	organizações	como	a	

Mocidade	Portuguesa,	onde	a	autoridade	do	professor	prevalecia	de	forma	autoritária.	

O	 lema	Deus,	Pátria	e	Família	 levou	a	uma	educação	nacionalista,	onde	a	obediência	

cega	ao	Estado	era	uma	das	virtudes	mais	reconhecidas.	Após	o	25	de	Abril	de	1974	a	

escola	 liberta-se	do	controlo	do	ministério,	 tornando-se	um	espaço	de	mobilização	e	

participação	social,	onde	uma	gestão	democrática	entre	professores,	alunos,	pais	e	a	

comunidade	se	começou	a	sentir	(Caspurro,	2014).		A	educação	permissiva,	em	oposição	

aos	 antigos	 valores	 de	 obediência	 impostos	 pelo	 regime,	 promoveu	 valores	 de	

liberdade,	autonomia	e	o	fomento	do	espírito	crítico	dos	alunos.	Contudo,	os	excessos	

do	presente,	no	sentido	de	alguma	permissividade,	conduzem	muitas	vezes	a	nostalgias	

relativamente	a	um	passado	(...)	O	século	XX	assistiu	a	decadências	éticas	sobre	as	quais,	

além	de	 não	 poderem	 ser	 esquecidas,	 devem	 ser	 objeto	 de	 reflexão	 (...)	 a	 sociedade	

oscila	entre	as	manifestações	extremas	de	liberdade	e	de	ordem	(Caspurro,	2014,	p.	43).		

Hannah	Arendt	(2000)	dedicou-se	ao	levantamento	e	reflexões	sobre	a	questão	

da	crise	na	educação.	Segundo	Arendt,	tudo	se	deve	à	queda	da	tradição,	admitindo	que	

a	educação	subsiste	agora	num	mundo	que	deixou	de	ser	estruturado	pela	autoridade.	

Sendo	o	contexto	educativo	espelho	de	uma	sociedade	permissiva	onde	se	caracteriza	
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uma	certa	ausência	de	deveres,	é	normal	que	se	baixe	o	nível	de	exigência	para	elevar	a	

espontaneidade	da	liberdade	(Caspurro,	2014,	p.	66).		

 

A	 crise	 de	 autoridade	 na	 educação	 está	 intimamente	 ligada	 com	 a	 crise	 da	

tradição,	isto	é,	com	a	crise	da	nossa	atitude	face	a	tudo	o	que	é	passado.	Para	o	

educador,	este	aspecto	é	especialmente	difícil	uma	vez	que	é	a	ele	que	compete	

estabelecer	a	mediação	entre	o	antigo	e	o	novo,	razão	pela	qual	a	sua	profissão	

exige	de	si	um	extraordinário	respeito	pelo	passado	(Arendt,	2000,	p.61).		

 

De	acordo	com	Simon	&	Damke	(2015),	é	importante	reter	que	os	conceitos	de	

autoridade	 e	 de	 respeito	 se	 desdobram	 para	 além	 de	 imposições	 ou	 punições.	 A	

autoridade	 dos	 docentes	 frequentemente	 questionada	 sobre	 a	 sua	 aplicabilidade	

pedagógica,	 deverá	 ser	 compreendida	 como	uma	expressão	 emocional	 do	poder	 (...)	

como	 o	 sentido	 que	 as	 pessoas	 dão	 às	 instituições	 em	 que	 vivem	 e	 às	 relações	 que	

estabelecem	(Simon	&	Damke,	2015,	p.150).		Para	se	entender	a	autoridade	na	figura	do	

professor	dever-se-á	ter	em	consideração	que	a	autoridade	foi	construída	e	reconstruída	

dentro	de	uma	procura	pela	legitimidade	que	engloba	o	respeito,	o	sentido	de	justiça	ou	

de	 racionalidade,	 diante	de	uma	atitude	ou	de	uma	decisão	 (Simon	&	Damke,	 2015,	

p.151).	 Se	 outro	 tipo	 de	 ligações	 forem	 estabelecidas	 dentro	 desta	 ação	 de	

construção/reconstrução,	como	no	caso	de	autoridades	ilegítimas	ou	autoritarismo,	o	

vínculo	da	autoridade	pode	deixar	de	existir	(Simon	&	Damke,	2015).	Na	procura	desta	

legitimidade	nas	 relações	de	autoridade,	 Simon	&	Damke	 (2015)	 ainda	 identificam	o	

medo	e	o	respeito	como	dois	elementos	fundamentais	que	ocorrem	destas	diferentes	

buscas.	Embora	considerem	o	respeito	como	um	sentimento	que	garante	uma	harmonia	

e	legitimidade	nas	relações,	ele	não	deve	ser	confundido	como	um	mero	sinónimo	de	

autoridade,	mas	sim	como	algo	construído	e	constantemente	reconstruído	através	da	

indisciplina	na	relação	escolar	(Simon	&	Damke,	2015,	p.154).	

 

Na	 sociedade	 contemporânea,	 é	 impossível	 dissociar	 todos	 os	 processos	

educativos	dos	direitos	humanos	e	da	questão	das	liberdades	fundamentais.	Como	se	
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podem	pensar	os	processos	educativos	se	esta	figura	de	autoridade	extrema	ainda	se	

fizesse	 sentir?	 Como	 seria	 a	 educação	 se	 o	 respeito	 por	 este	 passado	 ainda	 se	

mantivesse?	Se	a	autoridade	do	professor,	fruto	de	um	valor	institucional,	manifestasse	

uma	 estruturação	 coesa	 que	 lhe	 permitisse	 instaurar	 a	 excelência	 dos	 valores	 da	

democracia?	 Face	 a	 uma	 infinita	 diversidade	 de	 componentes	 culturais,	memórias	 e	

arquétipos,	o	que	é	que	deverá	ser	 feito	para	que	se	altere	ou	questione	a	perceção	

(Moore	 &	 Allen,	 1981)?	 No	 século	 passado	 os	 professores	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

recebiam	autorização,	porque	exerciam	uma	função	que	lhes	garantia	poder,	recorriam	

à	coação,	usufruindo	do	poder	que	 lhes	 foi	 institucionalizado	através	de	atos	 físicos,	

repreensões	severas	ou	castigos.	O	sistema	educativo	nunca	deixará	de	refletir	a	própria	

sociedade	em	que	está	inserido	(Caspurro,	2014).	

Na	 proposta	 expositiva	 que	 se	 apresenta	 ambiciona-se,	 não	 só	 a	 recolha	 e	

diálogo	entre	objetos	e	memórias	do	passado,	mas	também	uma	reflexão	do	próprio	

sistema	educativo	português	e	variações	ao	longo	do	século	XX.	Mais	do	que	pensar	o	

espaço	 como	 uma	 estrutura	 fixa,	 esta	 proposta	 potencia	 o	 movimento,	 quer	 físico,	

através	da	ação	dos	visitantes	 face	aos	meios	expostos,	quer	 reflexivo,	uma	vez	que	

poderá	promover	novas	 leituras.	Fomentar	a	discussão	do	conceito	de	autoridade	na	

educação,	partindo	de	memórias	de	antigos	alunos	da	Escola	Primária	Oliveira	Lopes	e	

de	 estratégias	 expositivas,	 é	 um	 dos	 principais	 objetivos	 da	 proposta	 “O	 Professor,	

Memória	 e	 Autoridade”.	 Expor	 os	 objetos	 da	 coleção	 do	 Museu	 Escolar	 (mesa	 do	

professor,	palmatórias,	réguas,	livros	de	tabuada	entre	outros	documentos),	permitirá	

uma	materialização	do	discurso	curatorial,	recorrendo	também	ao	som,	à	projeção	de	

vídeo	e	a	 recursos	 interativos	como	por	exemplo,	aplicação	android,	estereoscopia	e	

outros	mecanismos.	Nesta	estreita	 ligação	entre	as	memórias	e	objetos,	em	paralelo	

com	a	figura	do	professor,	pretende-se	a	criação	de	um	espaço	de	indagação	sobre	os	

processos	de	alteridade	e	autoridade	dos	docentes.	A	procura	de	soluções	expositivas	

que	 dialoguem	 ativamente	 entre	 passado	 e	 presente,	 mas	 que	 se	 mostrem	

contemporâneas	na	sua	forma	de	expor,	permitirá	ver	os	objetos	expostos	para	além	da	

sua	morfologia,	fornecendo	as	ferramentas	necessárias	a	novas	construções	e	reflexões	

sobre	a	educação	e	a	sociedade.	
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4.	O	Projeto		

4.1.	Metodologia	e	Plano	

Recorrendo	à	metodologia	projetual	de	Munari	 (1981),	este	projeto	 iniciou-se	

pela	 identificação	de	dois	 problemas	 iniciais:	 a	 perda	de	património	 imaterial	 (como	

memórias,	 oralidades	 e	 experiências)	 e	 a	 inexistência	 de	 componentes	 digitais	 nos	

espaços	expositivos	do	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes.	Seguiu-se	uma	análise	onde	se	

subdividiram,	caracterizaram	e	descreveram	estes	problemas	com	vista	a	pormenorizar	

a	sua	extensão	através	de	um	levantamento	mais	analítico.	A	partir	das	componentes	

encontradas	em	cada	problema	descrito,	iniciou-se	uma	recolha	de	dados	que	permitiu	

uma	melhor	 compreensão	 na	 procura	 efetiva	 de	 uma	 solução.	 Na	 sequência	 destes	

mecanismos	rapidamente	se	percebeu	um	possível	potencial	expositivo.	Para	além	de	

introduzir	uma	série	de	desafios	e	de	novos	procedimentos	que	colmatam	os	problemas	

identificados,	 a	 proposta	 “O	 Professor,	 Memória	 e	 Autoridade”	 previu	 o	 uso	 e	 a	

fabricação	de	objetos	digitais	que	 remetem	para	uma	memória	 coletiva	e	 individual,	

através	de	soluções	interativas	dinâmicas.		

	

Foi	 imperativo	 a	 introdução	 de	 materiais	 e	 tecnologias	 e	 um	 segmento	 de	

experimentação,	que	viabilizou	não	só	a	antevisão	do	funcionamento,	como	também	

possíveis	 obstáculos	 à	 construção	 e	 edificação	 da	 proposta.	 Nesta	 fase,	 desenhos	

rápidos	e	esquissos	intermédios	começaram	a	ser	elaborados	de	forma	a	estabelecer	as	

melhores	soluções	para	o	espaço	de	exposições	temporárias	no	Museu	Escolar	Oliveira	

Lopes.	Na	etapa	seguinte	de	verificação	descortinaram-se	os	possíveis	sistemas	para	a	

implementação	da	proposta,	o	que	permitiu	elaborar	um	layout	demonstrativo	com	a	

segmentação	 dos	 espaços	 e	 um	 desenho	 final	 em	 3d	 (com	 dimensões	 verdadeiras)	

conforme	se	apresenta	no	ponto	5.2.	De	forma	a	antever	a	aplicação	da	metodologia	

escolhida,	foi	concebido	um	esquema	lógico	onde	se	podem	entender	as	diversas	etapas	

concretizadas.	
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Figura	9	-	O	Método	projetual	aplicado	ao	projeto	baseado	em	Munari	(1981)	

	

	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2019	
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Esquematizada	esta	metodologia	foram	introduzidas	e	delineadas	tarefas	a	executar	nas	

diferentes	etapas	descritas.		

	

	

	

	

	

Fonte:	Bárbara	Andrez	2019 

Figura	10	-	Tarefas	baseadas	no	método	de	Munari	(1981)	
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Os	 tempos	 de	 ação	 do	 projeto	 foram	 também	 articulados	 em	 dias	 e	 através	 de	 um	

resumo	da	duração	do	projeto	em	meses	para	uma	melhor	gestão	de	tempo	e	trabalho,	

conforme	se	pode	constatar	nas	tabelas	III	e	IV.	

	

	

	

	

TAREFAS DATA	INÍCIO TEMPO	(DIAS) FINAL

Identificação	do	problema 28/06/19 12 10/07/19
Submissão	da	proposta 02/07/19 18 20/07/19
Pesquisa	bibliográfica 15/09/19 150 12/02/20
Contacto	com	antigos	alunos	da	escola	Oliveira	Lopes 21/10/19 1 22/10/19
Elaboração	de	entrevistas 23/10/19 3 26/10/19
Realização	de	entrevistas	gravadas 13/11/19 17 30/11/19
Elaboração	e	disseminação	de	inquéritos	fechados 25/10/19 48 12/12/19
Recolha	e	organização	de	dados 02/12/19 19 21/12/19
Declarações	de	consentimento	e	proteção	de	dados 28/10/19 21 18/11/19
Análise	e	seleção	entrevistas	e	dados 07/12/19 54 30/01/20
Edição	e	pós	produção	das	entrevistas	gravadas 07/12/19 54 30/01/20
Criação	de	objetos	digitais	e	metadados 31/01/20 15 15/02/20
Seleção	e	curadoria	a	partir	dos	dados	analisados 16/02/20 15 02/03/20
Decidir	possíveis	materiais	e	tecnologias 20/02/20 5 25/02/20
Construção	de	aplicação	Android 28/02/20 30 29/03/20
Primeiro	desenho	da	proposta 26/02/20 4 01/03/20
Experimentação	de	soluções	obtidas	de	equipamentos		e	materiais 28/02/20 3 02/03/20
Desenho	de	primeiros	esboços	parciais	da	proposta 02/03/20 10 12/03/20
Verificação	e	retificação	dos	esboços,	detalhar	melhores	soluções 10/03/20 5 15/03/20
Desenho/maquete	da	proposta	e	solução	desenvolvida 02/04/20 30 02/05/20

Tabela	III	-	Tarefas	e	tempos	atribuídos	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2019	
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Tabela	IV	-	Cronograma	em	meses	do	projeto	

	

	
	 A	 concretização	 dos	 objetos	 digitais	 criados	 para	 a	 proposta	 apresentada	 foi	

delineada	 de	 forma	 a	 colmatar	 os	 problemas	 iniciais	 identificados.	 Neste	 caso,	 o	

contacto	e	apoio	constante	da	Associação	dos	Antigos	Alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes	

(AAAEOL)	foi	crucial	para	o	desenvolvimento	desta	proposta,	nomeadamente	no	que	diz	

respeito	à	estruturação	das	entrevistas,	produção,	contactos	com	antigos	alunos	e	ajuda	

na	elaboração	das	declarações	de	consentimento	(p.	140).	É	importante	mencionar	que	

a	AAAEOL	é	responsável	pela	abertura	e	inauguração	do	Museu	Escolar	em	1996	e	tem-

se,	desde	então,	dedicado	à	gestão	e	recolha	de	património	material/imaterial	de	uma	

forma	 autónoma	 com	 o	 intuito	 de	 melhorar	 a	 coleção,	 cristalizando	 experiências,	

memórias	 de	 escola,	 promovendo	 num	 cruzamento	 intergeracional	 e	 múltiplas	

atividades.	

	 A	 sequência	 de	 tarefas	 metodologicamente	 organizadas,	 bem	 como	 a	

programação	das	atividades	de	acordo	com	o	tempo	efetivo	de	realização	permitiram	o	

bom	 funcionamento	 de	 todos	 os	 procedimentos,	 garantindo	 também	 a	 produção	

atempada	 dos	 conteúdos,	 análise	 e	 tratamento	 da	 informação	 recolhida	 para	 a	

edificação	mais	detalhada	da	proposta/solução	criativa	identificada.	

TAREFAS JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

Identificação	do	problema
Submissão	da	proposta
Contacto	com	antigos	alunos	da	escola	Oliveira	Lopes
Elaboração	de	entrevistas
Realização	de	entrevistas	gravadas
Elaboração	e	disseminação	de	inquéritos	fechados
Recolha	e	organização	de	dados
Declarações	de	consentimento	e	proteção	de	dados
Análise	e	seleção	entrevistas	e	dados
Edição	e	pós	produção	das	entrevistas	gravadas
Criação	de	objetos	digitais	e	metadados
Seleção	e	curadoria	a	partir	dos	dados	analisados
Decidir	possíveis	materiais	e	tecnologias
Construção	de	aplicação	Android
Primeiro	desenho	da	proposta
Experimentação	de	soluções	obtidas	de	equipamentos		e	materiais
Desenho	de	primeiros	esboços	parciais	da	proposta
Verificação	e	retificação	dos	esboços,	detalhar	melhores	soluções
Desenho/maquete	da	proposta	e	solução	desenvolvida

2019/2020

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2019	



63	

4.2.	Criação	de	objetos	digitais	

Desde	cedo,	aquando	o	planeamento	das	tarefas	foi	entendida	a	impossibilidade	

de	execução	e	criação	de	todos	os	objetos	digitais/multimédia	que	poderiam	compor	a	

proposta	expositiva	(p.74).	Estes	fatores	prendem-se	com	a	duração	total	reduzida	para	

a	execução	do	projeto,	assim	como	um	acumular	significativo	de	funções	que	seriam	de	

difícil	 gestão	 e	 realização	 atribuir	 a	 uma	 única	 pessoa.	 É	 importante	 reiterar	 que	 os	

projetos	expositivos,	embora	partindo	de	uma	visão	individual	de	um	curador,	são	um	

esforço	 concertado	 de	 uma	 equipa	 de	 profissionais,	 não	 cabendo	 ao	 curador	 a	

preocupação	de	execução	de	todas	as	suas	 ideias	e	soluções.	Posto	 isto,	conforme	já	

mencionado,	 foram	 dois	 os	 grupos	 de	 objetos	 criados	 a	 título	 exemplificativo	 para	

inclusão	nesta	maquete.	A	decisão	recaiu	nestas	duas	componentes	uma	vez	que	elas	

colmatam	 os	 dois	 problemas	 iniciais	 identificados.	 Contudo	 a	 criação	 de	

entrevistas/testemunhos	audiovisuais	de	antigos	alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes,	bem	

como	 a	 aplicação	 “Aprendeu	 a	 lição?”	 respondem	 de	 formas	 diferentes	 à	 proposta	

expositiva	e	são	manifestamente	diferentes	no	que	diz	respeito	ao	seu	envolvimento,	

futuras	utilizações	e	preservação.	De	seguida	apresentam-se	os	moldes	em	que	estes	

objetos	foram	criados	e	como	deverão	ser	incluídos	na	solução	final	proposta.	

	

2.3.	 Objetos	 digitais:	 produção	 audiovisual	 -	 testemunhos	 de	 antigos	

alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes		

Na	sequência	do	problema	 inicial	 identificado,	perda	do	património	 imaterial,	

experiências	 e	 oralidades	 e	 seguindo	 a	 metodologia	 enunciada,	 concebeu-se	 o	

levantamento	e	recolha	de	entrevistas	a	antigos	alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes,	com	

vista	a	recolher	e	a	cristalizar	estas	experiências.	Numa	primeira	fase	consolidou-se	um	

guião	 de	 entrevista	 (p.142).	 Partindo	 de	McNamara	 (2009),	 as	 entrevistas	 efetuadas	

seguiram	uma	abordagem	de	entrevista	geral	conduzida,	onde	 foram	asseguradas	as	

mesmas	perguntas	a	cada	um	dos	entrevistados.	Esta	decisão	inicial	permitiu	uma	linha	

condutora	 direcionada,	mas	 ao	mesmo	 tempo	 foi	 assegurada	 uma	 forte	 abordagem	

conversacional.	Os	intervenientes	foram	respondendo	às	perguntas	pré-estabelecidas,	
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contudo	no	decurso	de	cada	entrevista,	foram	sendo	introduzidas	pequenas	questões,	

que	 permitiram	 aceder	 a	 novas	 memórias,	 mantendo	 um	 ambiente	 descontraído	 e	

adaptável.	Durante	a	captura	das	dez	entrevistas	os	participantes	falaram	livremente,	

sem	restrições	ou	espartilhos	de	tempo,	o	que	permitiu	a	livre	expressão	de	opiniões	e	

experiências,	reduzindo	a	visão	do	investigador	durante	a	entrevista	(Turner,	2010).		

		 Os	primeiros	contactos	foram	estabelecidos	com	o	apoio	da	AAAEOL	e	embora	

tenham	sido	contactados	diversos	antigos	alunos,	apenas	um	conjunto	de	dez	acedeu	

em	participar	ativamente	no	projeto	proposto.	As	entrevistas	foram	gravadas	de	uma	

forma	 semelhante,	 seguindo	 um	 protocolo	 inicial	 e	 um	 cenário	 estabelecido	 que	

permitiu	uma	imagem	coesa,	passível	de	ser	continuada	e	reproduzida	no	futuro.	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	11	-	Processo	de	gravação	de	entrevistas	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2019	
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O	 processo	 de	 preparação	 da	 entrevista	 e	 guião	 teve	 como	 princípios	

orientadores	os	enumerados	por	Mcnamara	(2010).	As	entrevistas	foram	realizadas	no	

auditório	do	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	onde	não	existem	distrações,	para	assegurar	

uma	 imersão	 total	 durante	 a	 captura.	 Todas	 as	 entrevistas	 seguiram	 o	 protocolo	

discriminado	 (em	anexo	p.142),	onde	se	procedeu	primeiro	a	uma	 introdução.	Nesta	

primeira	fase	foram	explanados	os	propósitos	da	entrevista	com	detalhe	e	a	importância	

da	declaração	de	consentimento,	que	foi	sempre	assinada	antes	do	início	da	recolha	de	

Figura	12	-	Os	dez	entrevistados	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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imagem.	Também	na	introdução	foi	explicado	a	cada	um	dos	intervenientes	o	modelo	

de	 captura	 das	 entrevistas,	 forma	 final	 da	 produção	 pretendida	 e	 a	 sua	 possível	

utilização.	 A	 duração	 aproximada	 de	 30	 minutos	 para	 a	 entrevista	 foi	 também	

mencionada,	 embora	 quase	 todas	 tenham	 excedido	 esta	 proposta	 de	 tempo	 inicial	

estabelecido.	No	 final	das	gravações	 recolheram-se	os	emails	dos	entrevistados	para	

envio	 do	 objeto	 finalizado,	 visualização	 e	 alteração	 caso	 necessário.	 A	 indicação	dos	

propósitos	 e	 do	 conceito,	 foi	 substancial	 para	 uma	 boa	 articulação	 durante	 as	

entrevistas	(Kvale,	1996).	De	forma	semelhante,	também	a	presença	de	um	guião	e	de	

um	desenho	e	planeamento	inicial	da	entrevista	foi	essencial	para	uma	condução	mais	

reflexiva	(Kvale,	1996)	na	procura	de	experiências	significantes	que	ligam	a	comunidade	

ao	espaço	recém	requalificado.		

Após	a	captura	de	todas	as	entrevistas,	seguiu-se	a	edição	e	pós-produção	de	

todo	o	material	gravado,	onde	se	procedeu	a	uma	ação	analítica	e	escolha	das	oralidades	

significantes.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	13	-	Edição	e	pós	produção	de	entrevistas	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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Esta	verificação	e	generalização	dos	achados	(Kvale,	1996)	e	oralidades,	permitiu	

concretizar	 objetos	 audiovisuais	 semelhantes,	 assumindo	 a	 linha	 da	 entrevista	

planeada.		

Depois	de	terminada	a	fase	de	edição	dos	dez	testemunhos,	foi	ainda	concebido	

um	pequeno	teaser	de	um	minuto	que	poderá	funcionar	futuramente	como	suporte	de	

divulgação	da	exposição	e	do	trabalho	elaborado.		

	

	

	

	

Figura	14	-	Frames	do	teaser	"O	Professor,	Memória	e	Autoridade"	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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A	fase	final	da	consolidação	destes	dez	objetos	digitais	ocorreu	com	a	exportação	

e	compressão	dos	 ficheiros	audiovisuais	criados.	Seguindo	as	normas	de	preservação	

digital,	 como	 forma	 de	 garantir	 a	 interoperabilidade	 futura,	 foram	 introduzidos	

metadados	em	side	car	file	de	apoio.	Este	documento	XMP	criado	permitirá	um	acesso	

futuro,	não	só	aos	metadados	descritivos	mas	também	a	metadados	importantes	para	

este	tipo	de	ficheiros,	como	é	caso	dos	metadados	administrativos:	criação,	copyright,	

intervenientes,	formato,	codec,	criação,	resolução	de	imagem,	som	entre	muitos	outros.	

No	seguimento	da	implementação	de	uma	boa	estratégia	de	curadoria	e	preservação	

digital,	todas	as	entrevistas	foram	exportadas	em	formato	QuickTime	com	o	codec	H264	

que	criaram	extensões	de	vídeo	MOV.	De	acordo	com	as	diretrizes	de	preservação	de	

ficheiros	de	vídeo	(Congress,	2019),	a	resolução	de	imagem	foi	de	1920x1080,	aspect	

ratio	16:9	e	o	som	stereo	AAC	a	48hz.	Adicionalmente,	foram	ainda	exportados	vídeos	

com	uma	resolução	de	imagem	de	720x576	e	aspect	ratio	de	4:3,	em	formato	MPEG2,	

para	 outras	 utilizações,	 tais	 como	 televisores	 crt	 ou	 para	 a	 transmissão	 através	 de	

leitores	de	dvd,	sem	comprometer	a	integridade	da	filmagem	original.	

	

	

	

	

	

Figura	15	-	Side	car	XMP	exemplificativo	metadados	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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Os	objetos	audiovisuais	foram	armazenados	em	diversos	discos	amovíveis	e	em	

computadores.	Cada	testemunho	foi	identificado	com	o	nome	do	interveniente	numa	

pasta,	 onde	 foram	 adicionados	 os	 objetos	 em	MOV	 e	MPEG2	 juntamente	 com	 uma	

digitalização	 da	 declaração	 de	 consentimento	 assinada	 e	 o	 seu	 side	 car	 file	 XMP	

correspondente.	Este	conjunto	de	dez	depoimentos	devidamente	arquivados,	poderão	

integrar	 futuramente	 o	 acervo	 do	 Museu	 Escolar	 Oliveira	 Lopes,	 sendo	 oportuno	 a	

criação	 continuada	 destas	 oralidades	 de	 forma	 a	 perpetuar	 a	 memória	 coletiva	 e	

individual	da	comunidade	onde	o	museu	está	inserido.	

	

4.4.	Objeto	digital:	Aplicação	Questionário	Aprendeu	a	lição?	

Com	vista	a	colmatar	o	segundo	problema	identificado	e	de	forma	a	integrá-lo	

na	proposta	expositiva	temporária	que	se	apresenta,	foi	criada	uma	pequena	aplicação	

em	forma	de	questionário.	Esta	aplicação	responde	de	 forma	articulada	às	principais	

temáticas	 levantadas	 durante	 o	 idealizado	 percurso	 expositivo	 e	 foi	 concebida	 em	

sistema	de	escolha	múltipla.		

O	protótipo	 foi	 construído	no	website	Mit	App	 Inventor	 que	oferece	 recursos	

diferenciados	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 aplicações	android.	 A	 programação	 é	 feita	

através	 de	um	 sistema	de	blocos,	 que	 representam	 linhas	 de	 código,	drag	and	drop	

permitindo	edificar	aplicações	de	forma	simples	e	intuitiva,	a	partir	de	ecrãs	que	se	ligam	

uns	aos	outros.	A	aplicação	“Aprendeu	a	Lição?”	foi	concebida	em	doze	ecrãs	e	com	dez	

perguntas.	 O	 primeiro	 ecrã	 corresponde	 à	 página	 inicial	 e	 o	 último	 ao	 resumo	 e	

contagem	de	perguntas	erradas.	De	uma	forma	simbólica,	a	contagem	de	pontuação,	

neste	caso	de	perguntas	erradas,	representa	o	número	de	vezes	que	um	aluno	levaria	

com	a	palmatória,	se	estivesse	em	contexto	de	sala	de	aulas,	remetendo	às	punições	de	

outros	tempos.	
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Este	protótipo	em	formato	apk	foi	desenvolvido	tendo	em	conta	a	duração	da	

exposição	temporária	caso	o	projeto	final	seja	efetivamente	implementado	no	Museu	

Escolar	 Oliveira	 Lopes.	 Por	 esta	 razão	 este	 objeto	 não	 foi	 alvo	 de	 um	 plano	 de	

preservação	digital	a	médio	prazo,	uma	vez	que	não	se	prevê	que	ele	faça	parte	de	uma	

coleção	 multimédia.	 A	 implementação	 do	 protótipo	 será	 somente	 feita	 através	 da	

instalação	 e	 ativação	 da	 aplicação	 em	 dois	 tablets	 que	 os	 visitantes	 podem	 aceder	

durante	a	visita.	

Conforme	 já	 mencionado,	 esta	 solução	 nasceu	 do	 problema	 identificado	 de	

trazer	a	 tecnologia	dos	dias	de	hoje	para	dentro	do	Museu	Escolar	Oliveira	 Lopes.	A	

aplicação	 serve	 sobretudo	 como	 alavanca	 de	 apoio	 ao	 espaço,	 permitindo	 uma	

sistematização	dos	conceitos	e	das	formas	elaboradas.	É	necessário	ainda	acrescentar	

que	esta	aplicação	é	passível	de	modificações	no	decorrer	da	implementação	do	projeto,	

nomeadamente	através	da	introdução	de	novas	perguntas	ou	alteração	das	perguntas	

existentes	(p.147-150).	Mais	do	que	um	recurso	tecnológico,	esta	aplicação	pretende	

Figura	16	-	Captura	de	ecrã	da	aplicação	concebida,	página	inicial,	exemplo	de	pergunta	correta	

e	ecrã	final	com	a	contagem	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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ascender	 a	 um	 recurso	 lúdico	 e	 de	 aprendizagem	 que	 permite	 a	 estruturação	 das	

temáticas	e	assuntos	depreendidos	durante	a	visita.	

	

5.	Resultados	

5.1.	Curadoria	e	sistematização	dos	resultados	dos	inquéritos	

Invariavelmente	ao	longo	deste	processo	de	construção	e	definição	da	proposta	

que	 se	 apresenta,	 algumas	 modificações	 ocorreram	 baseadas	 na	 metodologia	

apresentada.	No	seguimento	de	análises	sistemáticas	foi	necessário	consolidar	opiniões	

para	 que	 uma	 proposta	 de	 curadoria	 se	 desenhasse.	 Partindo	 de	 conversas	 com	 a	

comunidade	em	diversas	ocasiões,	desde	2016	com	diferentes	abordagens,	constatou-

se	 que	 as	 relações	 e	 histórias	 partilhadas	 baseavam-se	 sempre	 na	 relação	 dos	

professores	e	alunos	no	espaço.	Assim,	de	forma	deliberada	foram	introduzidas	duas	

questões	 finais	no	guião	de	entrevista	elaborado	onde	se	pretendeu	o	 levantamento	

destas	relações,	distantes	ou	próximas,	passivas,	abusivas	ou	excessivas	dos	professores	

primários/professores	 do	 ensino	 básico	 na	 Escola	 Oliveira	 Lopes.	 Na	 sequência	 das	

respostas	obtidas	em	cada	entrevista,	a	proposta	de	curadoria	e	narrativa	expositiva	

caminhou	impreterivelmente	no	sentido	de	indagar	o	conceito	de	autoridade	e	respeito	

presente	na	figura	do	professor,	uma	vez	que	as	oralidades	e	memórias	recolhidas	nos	

testemunhos	 caracterizaram	 estas	 relações.	 Foi	 então	 sobre	 estes	 desígnios	 de	

alteridade,	de	 transformação	social	 face	ao	passado	e	o	presente	que	a	proposta	“O	

Professor,	Memória	e	Autoridade”	foi	concebida.	

Contudo	e	porque	se	acredita	que	a	visão	curatorial	não	deve	partir	só	da	opinião	

da	figura	que	a	controla	–	o	curador	–	que	cria	modelos	de	ordem	por	ele	estabelecidos,	

foi	necessário	recorrer	à	sistematização	e	análise	de	inquéritos	que	permitiu	solidificar	

outras	 opiniões.	 Estes	 inquéritos	 baseados	 numa	 lógica	 de	 entender	 o	 porquê	 das	

mutações	ocorridas	ao	longo	do	século	XX	e	início	do	século	XXI,	garantiram	também	a	

recolha	 de	 respostas	 sobre	 o	 ponto	 de	 vista	 da	 classe	 de	 docentes.	 Os	 inquéritos	

recolhidos	foram	disseminados	online	através	de	grupos	de	professores,	onde	puderam	

ser	auscultadas	as	opiniões	de	docentes	e	educadores	fundamentadas	pela	experiência.		
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	 Os	inquéritos	foram	elaborados	em	sistema	de	escolha	múltipla	com	uma	última	

resposta	 aberta	 sem	 restrições	 de	 caracteres	 para	 que	 pudessem	 ser	 recolhidas	 o	

máximo	de	opiniões.	O	Google	Forms	foi	o	método	escolhido	para	agilizar	o	processo	e	

a	captação	de	dados	com	dez	perguntas	por	questionário	(p.150).		

Mais	de	50%	das	219	respostas	recolhidas	encontram-se	na	faixa	etária	dos	36	

aos	 50	 anos,	 correspondendo	 a	 uma	 amostra	 com	 alguma	 experiência	 na	 docência	

(desde	meados	dos	anos	90	aproximadamente)	e	42%	na	faixa	etária	dos	51	aos	75	anos	

(desde	meados	dos	anos	70	aproximadamente).	A	grande	parte	das	respostas	obtidas	

foram	do	sexo	feminino,	sendo	apenas	15%	da	amostra	representativa	da	opinião	do	

sexo	masculino.	96%	dos	inquiridos	respondeu	positivamente	à	pergunta	“Acha	que	os	

professores	primários	na	sua	altura	eram	figuras	de	autoridade?”	e	79%	dos	inquiridos	

respondeu	positivamente	à	pergunta	 “Acha	que	o(a)	professor(a)	hoje	deixou	de	 ser	

uma	figura	de	autoridade?”.	Os	dados	demonstram	uma	forte	opinião	sistematizada	no	

panorama	educativo	português.	

	 Para	além	da	síntese	destes	dados	mais	concretos	que	resultaram	de	perguntas	

fechadas,	foi	importante	a	análise	da	pergunta	formulada	em	regime	de	resposta	livre	

“Acha	que	o(a)	professor(a)	hoje	deixou	de	ser	uma	figura	de	autoridade?	Porquê?”,	à	

qual	79%	dos	219	professores/educadores	respondeu.	Devido	ao	número	de	respostas	

obtidas	procedeu-se	a	uma	divisão	e	segmentação	de	opiniões	por	áreas	de	cruzamento	

que	depois	foram	contabilizadas.	O	gráfico	resumo	infra	apresenta	os	diferentes	pontos	

e	opiniões	de	uma	forma	mais	detalhada.	
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A	 grande	 opinião	 dos	 docentes	 remete	 para	 a	 falta	 de	 educação/mudanças	

dentro	do	seio	familiar	que	leva	a	uma	falta	de	respeito	e	de	cumprimento	de	regras	na	

relação	 dos	 alunos	 com	 a	 escola.	 A	 falta	 de	 políticas	 e	 apoios	 governamentais	 e	 a	

sociedade	 em	 geral,	 segundo	 as	 opiniões	 recolhidas,	 também	 levaram	 que	 uma	

desvalorização	 da	 escola	 e	 da	 figura	 do	 docente	 se	 operasse.	 Neste	 plano	 de	

sistematização	de	dados,	constatou-se	que	as	respostas,	de	uma	forma	geral,	vão	de	

encontro	 à	 recolha	 bibliográfica	 efetuada,	 revelando	 ainda	 uma	 desacreditação	 da	

figura	 do	 docente,	 o	 desapego	 pela	 generalização	 do	 respeito,	 baseada	 na	 crise	 da	

autoridade	(Arendt,	2000).		

Na	 implementação	 desta	 proposta	 a	 curadoria	 definida	 retratará	 de	 forma	

resumida	 estes	 valores	 obtidos	 e	 respostas	 elencadas.	 Como	 elemento	 agregador	 e	

adjuvante	à	transmissão	destas	informações	obtidas,	a	proposta	contará	ainda	com	um	

elemento	 de	 vídeo	 em	 formato	 documental,	 onde	 estes	 valores	 e	 opiniões	 serão	

cruzadas	 com	 depoimentos	 reais,	 gravações,	 gráficos	 e	 arquivos	 audiovisuais	 que	

permitam	vislumbrar	todas	estas	questões	e	suscitar	novas,	estabelecendo-se	assim	um	

paralelo	entre	a	figura	do	docente	dos	dias	de	hoje	e	a	figura	no	passado.	

Gráfico	1	-	Gráfico	sistematização	de	respostas	livres	aos	inquéritos	por	questionário		

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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De	 uma	 forma	 geral	 “O	 Professor,	 Memória	 e	 Autoridade”	 baseia-se	 nestas	

premissas	de	recolha	de	oralidades	e	experiências,	ao	mesmo	tempo	que	acrescenta	

uma	 nova	 dimensão:	 a	 evolução	 do	 sistema	 educativo	 em	 estreita	 relação	 com	 os	

professores,	 respeito	 e	 autoritarismo.	 Embora	 se	 entenda	 o	 fenómeno	 social	

subjacente,	não	é	intuito	desta	proposta	curatorial	disseminar	com	acuidade	todas	estas	

referências,	mas	antes	partir	de	uma	forma	visual	e	sonora,	através	dos	objetos	digitais	

e	analógicos	expostos	para	se	obter	uma	perspetiva	com	diversas	interpretações.	Mais	

do	que	ser	um	sítio	de	respostas	um	museu	deverá	ser	um	espaço	de	questionamento.	

Acredita-se	que	trazer	para	um	lugar	expositivo	estes	múltiplos	segmentos	e	diferentes	

opiniões,	é	sinónimo	de	uma	heterogeneidade	heurística,	permitindo	que	cada	visitante	

formule,	 através	 da	 experiência	 vivenciada,	 a	 sua	 própria	 verdade.	 Esta	 crise	 da	

autoridade	não	é	retrato,	nem	representativa	de	nenhum	país	por	excelência.	O	mundo	

ocidental	 rege-se	 por	 padrões	 e	 marcos	 históricos	 que	 se	 cruzam	 e	 é	 importante	

transmitir	esta	multiplicidade	de	valores.	Portanto,	mais	do	que	refletir	as	alterações	ao	

sistema	educativo	português,	na	proposta	que	se	apresenta,	almeja-se	que	a	curadoria	

se	mostre	 também	agregadora	destas	 relações	de	alteridades	 transversais	na	cultura	

ocidental.	

	

5.2.	A	proposta	expositiva:	maquete	e	implementação	

“O	Professor,	Memória	e	Autoridade”	é	uma	proposta	que	invariavelmente	pelo	

seu	 carácter	 e	 objetivos	 específicos,	 apoia-se	 numa	 dimensão	 expositiva	 peculiar	 e	

diferenciada,	onde	os	pontos	de	partida	(as	memórias/testemunhos/análise	de	dados	e	

informação)	validarão	os	recursos	e	meios	encontrados	na	solução	que	se	apresenta.	Os	

meios	expositivos	vão	de	encontro	a	uma	proposta	de	articulação	passado-presente	e	

foram	 concebidos	 de	 forma	 não	 estática,	 facilitando	 a	 potencialização	 de	 novas	

significações	e	interpretações.		

Seguindo	a	metodologia	descrita,	depois	de	encontrada	a	solução	criativa	para	

os	dois	problemas	elencados,	procedeu-se	primeiro	a	um	levantamento	de	conceitos	

iniciais	dos	quais	se	obtiveram	numerosos	resultados	de	possíveis	implementações.	Na	



75	

etapa	seguinte	iniciou-se	a	seleção,	verificação	e	retificação	dos	esboços,	sobre	os	quais	

foram	efetuados	melhoramentos.	Estes	permitiram	que	proposta	final	englobasse,	não	

só	 a	 visão	 curatorial	 enunciada,	 mas	 também	 um	 espaço	 de	 circulação	 amplo	 com	

soluções	interativas	e	contemporâneas.	Foram	inúmeros	os	esboços	criados	de	forma	a	

atestar	a	 sua	possível	eficácia	no	espaço	e	 junção	de	 todos	os	elementos	propostos.	

Como	 resultado	 de	 todas	 estas	 articulações	 realizaram-se	 os	 esquissos	 finais	 da	

proposta,	conforme	abaixo	se	ilustra.	

	

	

 

 

 

Figura	17	-	Esquissos	finais	Proposta 

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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Estes	 esquissos	 finais	 permitiram	 o	 seguimento	 da	 maquetização	 através	 da	

construção	 de	 um	 esquema/layout	 que	 se	 segmentou	 em	 áreas,	 contraponto	 as	

medidas	do	espaço	real,	tendo	em	vista	a	sua	futura	implementação.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	esquema/layout	com	medidas	alavancou	as	soluções	determinadas	em	cinco	

áreas	distintas	e	permitiu	seguir	para	a	construção	da	proposta	final	em	três	dimensões,	

para	uma	visualização	mais	detalhada.	

 

Figura	18	–	Sala	de	exposições	temporárias	vazia	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes 

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2019	
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As	cinco	áreas	designadas	distinguem-se	na	proposta	que	se	apresenta.	Foram	

introduzidas	 com	 algum	 distanciamento,	 de	 forma	 a	 permitir	 uma	 circulação	 pelo	

Figura	19	–	Esquema	das	diferentes	áreas	expositivas	"O	Professor,	Memória	e	Autoridade"	 

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
Figura	18	-	Modelo	3D	Vista	superior	da	proposta	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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espaço	 eficaz	 e	 equilibrada.	 Procurou-se	 um	 desenho	 expositivo	 contemporâneo	 e	

despojado	 de	 artificialismos,	 mas	 ao	 mesmo	 tempo	 agregador	 onde	 exista	 uma	

interligação	de	 todas	as	áreas.	 	Com	vista	a	permitir	uma	visão	mais	pormenorizada,	

indicam-se	os	elementos	e	objetos	inclusos	nesta	proposta	por	áreas.	

	

-	Área	de	televisores	

Nesta	área	pretende-se	uma	apropriação	dos	objetos	digitais	criados	que	se	apresentam	

neste	 trabalho,	 especificamente	 na	 apresentação	 dos	 dez	 testemunhos	 de	 antigos	

alunos	recolhidos	das	dez	entrevistas	elaboradas.	Cada	televisor	apresentará	em	 loop	

um	 dos	 objetos,	 que	 poderão	 ser	 ouvidos	 através	 de	 auriculares,	 devidamente	

identificados	 com	 números.	 A	 escolha	 dos	 objetos	 de	 transmissão	 recaiu	 sobre	 dez	

televisores	crt,	que	para	além	de	estabelecerem	uma	ponte	com	um	passado	não	muito	

distante,	 permitem	 também	o	uso	de	 televisores	da	 telescola,	 na	 coleção	do	Museu	

Escolar	Oliveira	Lopes,	grande	parte	ainda	em	funcionamento.	Para	além	de	os	números	

identificarem	 os	 objetos	 e	 auriculares,	 também	 serão	 utilizados	 para	 identificar	 os	

objetos	da	coleção,	mencionados	nas	entrevistas,	demonstrando	uma	associação	direta	

da	palavra	aos	objetos	analógicos	expostos.	

	
Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	

Figura	19	-	Modelo	3D	Área	dos	televisores	com	entrevistados	
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-	Área	central	do	Professor	

Visível	 nas	 imagens	 acima	 detalhadas,	 a	 área	 do	 professor	 será	 composta	 pelos	

seguintes	objetos:	estrado,	secretária,	globo	terrestre	e	cadeira.	Sobre	o	ponto	de	vista	

Figura	20	-	Modelo	3D	Área	Professor	e	televisores	

Figura	21	-	Modelo	3D	Área	Professor,	área	interativa	e	televisores	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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da	curadoria	esta	área	é	demonstrativa	de	uma	 figura	presente,	mas	que	ao	mesmo	

tempo	está	ausente.	Esta	figura	do	passado	ausente	estabelece	um	elo	de	ligação	com	

o	painel	explicativo	à	esquerda	da	sala,	onde	se	evidenciam	e	sintetizam	os	principais	

conceitos	 subjacentes	 ao	 projeto	 tais	 como	 autoridade,	 memória	 e	 respeito,	 com	

observações	sobre	os	significados	e	pequenas	notas	explicativas.		

	

	
	

Figura	23	-	Modelo	3D	Área	Interativa	e	área	do	professor	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	

Figura	22	-	Modelo	3D	Vista	lateral	direita	sala	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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-	Área	interativa	

Nesta	área,	foi	incluído	o	objeto	digital	criado	em	formato	de	aplicação	(ver	perguntas	

p.	147),	funcionando	como	uma	síntese	do	percurso	expositivo.	Composta	por	mais	três	

elementos	distintos,	nesta	área	propõe-se	a	consolidação	de	ações	ligadas	ao	ver,	sentir	

e	ouvir,	devidamente	sinalizadas.	O	elemento	“sentir”	pressupõe	a	conceção	de	uma	

caixa	mecânica.	O	seu	funcionamento	é	simples,	onde	é	pedido	ao	visitante	a	introdução	

da	sua	mão.	Através	de	um	jogo	de	espelhos	e	de	ilusão	de	ótica,	a	mão	do	visitante	

ficará	escondida	e	o	que	 se	 vê	 será	uma	projeção	de	uma	mão	 falsa.	Acionado	este	

movimento,	o	visitante	poderá	ver	uma	régua/palmatória	em	ação	que	atingirá	a	falsa	

mão	projetada.	Embora	este	elemento	se	prenda	com	a	questão	do	sentir,	ele	funciona	

através	da	ação	concertada	da	visão	e	da	audição.	Como	resultado	esperado,	deduz-se	

que	o	visitante	retire	a	mão	colocada	de	imediato.	Sobre	o	ponto	de	vista	expositivo	isto	

permite	 uma	 reação	 física	 e	 emocional	 onde	 se	 depreende	 a	 compreensão	 de	 um	

exemplo	 de	 castigo	 aplicado	 nas	 escolas	 primárias,	 impondo	 o	 respeito	 através	 do	

recurso	ao	medo	e	à	punição.	No	segundo	elemento	sobre	o	desígnio	da	visão,	propõe-

se	a	introdução	de	uma	imagem	estereoscópica	de	uma	sala	de	aula,	visível	através	da	

colocação	de	óculos	(verdes/vermelhos)	para	uma	projeção	tridimensional.	Pretende-

se	através	de	uma	tecnologia	já	antiga,	a	projeção	de	uma	imagem	de	sala	de	aulas	em	

movimento	que	se	reporte	ao	século	passado,	de	forma	a	que	o	visitante	possa	vivenciar	

de	uma	outra	forma	dados	fotográficos	através	do	movimento.	Por	último,	no	elemento	

dedicado	ao	som,	ambiciona-se	a	escuta	sequenciada	de	sons	de	sala	de	aula,	desde	

uma	criança	a	cantarolar	a	tabuada,	um	professor	a	dar	matéria,	o	barulho	de	uma	cana	

a	bater	numa	mesa,	sons	de	recreio,	de	ditado	e	de	escrita.	
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-	Área	de	projeção	

Na	área	de	projeção	almeja-se	o	visionamento	de	um	vídeo	em	formato	documental	que	

anteveja	a	pesquisa	curatorial	efetuada	e	que	seja	agregador	dos	conceitos	da	curadoria,	

numa	articulação	constante	entre	o	passado	e	o	futuro.	Partindo	de	arquivos,	notícias,	

depoimentos,	gravações,	 livros,	entre	outros,	o	vídeo	será	projetado	em	 loop	onde	a	

duração	aproximada	não	excederá	os	4	minutos.	

	

	

	

	

	

	

Figura	24	-	Modelo	3D	Vista	lateral	esquerda	área	interativa	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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Figura	25	-	Modelo	3D	Vista	superior	área	de	projeção	

	

	

-	Área	de	vitrines	

Na	área	de	vitrines	pretende-se	a	colocação	efetiva	de	objetos	da	coleção	do	Museu	

Escolar	Oliveira	Lopes	em	diálogo	direto	com	os	objetos	mencionados	nos	testemunhos.	

Nestas	vitrines,	será	possível	ver	palmatórias,	réguas,	nós	de	canas	de	diferentes	tipos,	

óleo	 fígado	de	bacalhau,	colheres	de	sopa,	pacotes	de	 leite,	 cadernos	com	ditados	e	

erros,	 sacos	de	serapilheira,	entre	muitos	outros.	Conforme	 já	mencionado,	 sobre	as	

vitrines	 serão	 colocados	 os	 números	 correspondentes	 dos	 televisores,	 para	 que	 seja	

possível	 entender	 o	 objeto	 sobre	 um	 ponto	 de	 vista	 da	 experiência	 pessoal.	 Isto	

permitirá	uma	articulação	direta	com	a	área	de	televisores	e	os	objetos	da	coleção	serão	

agrupados	por	número	de	acordo	com	os	números	expressos	nos	testemunhos/objetos	

digitais.	

	

	

	

	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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	A	 maquetização	 que	 se	 apresenta,	 embora	 finalizada,	 deixa	 espaço	 para	 a	

introdução	 de	 novos	 componentes	 caso	 se	 entendam	 oportunos,	 durante	 a	

implementação.	 A	 escolha	 dos	 objetos	 da	 coleção	 do	Museu	 Escolar	 Oliveira	 Lopes,	

embora	já	devidamente	consolidada	também	poderá	sofrer	alterações,	no	seguimento	

de	constrangimentos	que	possam	surgir	da	colocação	dos	mesmos	nas	vitrines.	Posto	

isto,	 a	 solução	 final	 e	 implementação	 no	 espaço	 será	 também	ela	 revista	 durante	 o	

processo	de	construção	dos	módulos,	onde	serão	reavaliadas	e	articuladas	as	soluções	

de	forma	a	se	proceder	a	uma	elaboração	mais	rápida	e	eficaz.	

	 	

Figura	26	-	Modelo	3D	Vista	superior	área	de	vitrines,	área	do	Professor	e	espaço	destinado	à	

definição	de	conceitos	

Fonte:	Bárbara	Andrez,	2020	
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Considerações	Finais	

Através	 da	 introdução	 de	 uma	 metodologia	 eficaz	 para	 a	 proposta	 que	 se	

apresenta,	este	projeto	foi	fruto	do	gerenciamento	de	dados	que	ocorreu	em	diversas	

fases	 de	 construção.	Mais	 do	 que	 sistematizar	 um	 conceito	 e	 ideia	 completamente	

fechada,	foi	fundamental	a	permeabilidade	das	ações	que	permitiram	que	a	proposta	

final	 fosse	 suficientemente	abrangente	e	 incluísse	os	dados	 sintetizados.	A	curadoria	

digital,	 estratégias	 e	 técnicas	 introduzidas,	 como	 as	 entrevistas	 e	 inquéritos	 por	

questionário,	durante	a	consolidação	da	proposta,	mostraram-se	essenciais	para	que	

algo	agrupado	e	sólido	se	manifestasse,	mas	também	que	a	proposta	mantivesse	um	

carácter	próprio	sobre	a	qual	foi	edificada.		

A	 curadoria	 digital	 potenciará	 sempre	 a	 visão	 sobre	 a	 qual	 os	 dados	 e	 as	

informações	 são	 criadas	 e	 perpetuadas	 através	 do	 acesso	 no	 futuro.	 No	 espaço	

expositivo	ela	influencia,	conforme	demonstrado,	não	só	a	criação	de	objetos	digitais	e	

a	 sua	 preservação,	 mas	 também	 pode	 e	 deverá	 servir	 como	 estratégia	 de	

implementação	expositiva,	cabendo	ao	curador	tradicional	o	uso	de	métodos	que	lhe	

permitam	a	cristalização	das	informações	que	obteve,	torná-las	visíveis,	rompendo	com	

o	paradigma	dos	modelos	de	ordem	que	ele	agrupa	e	gere	como	verdade.	Assim	permitir	

esta	fusão	entre	a	informação	recolhida	e	a	escolha	e	diversidade	de	opiniões	parece	ser	

o	caminho	da	museologia	em	pleno	século	XXI.		

Se	por	um	lado	as	ferramentas	tecnológicas	ao	dispor	permitem	a	manipulação	

infindável,	o	armazenamento	e	 soluções	de	criação,	é	 importante	entender	que,	por	

outro	 lado,	 estas	 soluções	 e	 criações	 serão	 sempre	 alvo	 de	 inacessibilidade	 ou	

obsolescência	futura,	dado	a	rápida	evolução	tecnológica	que	se	vivencia	(Sayão	&	Sales,	

2012).	 Entender	 estes	 problemas	 e	 formular	 decisões	 conscientes	 na	 criação	 de	 um	

projeto	expositivo	é	promover	o	desenvolvimento	da	coleção	de	um	museu	e	perceber	

a	 suas	 potencialidades.	 Mais	 do	 que	 capacitar	 um	 museu	 com	 objetos	 digitais	 e	

tecnologia,	 é	 necessário	 a	 tomada	 de	 ações	 conscientes	 sobre	 os	 objetos	 criados	 e	

garantir	a	sua	salvaguarda	e	preservação,	caso	seja	essa	a	decisão	escolhida.	Cabe	então	

ao	curador	digital	de	cada	museu	esta	dupla	ação.	Ao	mesmo	tempo	que	potencia	os	
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objetos	da	coleção	através	da	 recolha	e	 tratamento	da	 informação,	o	curador	digital	

deverá	entender	os	problemas	que	esta	informação	poderá	acarretar,	ao	mesmo	tempo	

que	 promove	 a	 sua	 utilização	 em	 exposições,	 por	 exemplo.	 Com	 o	 advento	 dos	

microcomputadores,	 da	 interatividade,	 hipermédia	 e	 da	 internet,	 consolidou-se	

também	a	promessa	de	valorização	das	instituições	culturais	(Constantopoulos	&	Dallas,	

2008).	Para	isso	é	necessário	um	esforço	concertado	de	cada	instituição	no	sentido	de	

promover	as	coleções	passadas,	mas	também	de	garantir	a	criação	de	novas	coleções,	

novos	 significados	 e	 dinamizar	 um	 espaço	 que	 promove	 alterações	 e	 mudanças	

(Macleod,	 2005).	Os	museus	 deverão	 ser	 sempre	 suscetíveis	 aos	 acontecimentos	 do	

agora,	em	prol	da	preservação	da	memória	e	identidades	no	futuro.	

	 Neste	projeto	as	estratégias	de	curadoria	digital	permitiram	a	concretização	de	

uma	proposta	que	se	crê	agregadora	de	mudanças,	observadas	no	presente,	mas	que	

são	espelho	e	fruto	de	um	passado.	A	criação	desta	maquete,	independentemente	da	

sua	concretização	temporária,	anteviu	a	criação	de	testemunhos	que	ficarão	gravados	e	

cristalizados	na	história	da	comunidade	onde	se	insere.		

	

Os	 museus	 continuam	 sendo	 lugares	 privilegiados	 do	 mistério	 e	 da	 narrativa	

poética	 que	 se	 constrói	 com	 imagens	 e	 objetos.	 O	 que	 torna	 possível	 essa	

narrativa,	o	que	fabula	esse	ar	de	mistério	é	o	poder	de	utilização	das	coisas	como	

dispositivos	de	mediação	cultural	entre	grupos	e	tempos	diferentes,	significados	

e	funções	diferentes,	indivíduos	e	grupos	sociais	diferentes.	(...)	Compreender	e	

saber	 operar	 no	 espaço	 (tridimensional)	 com	 o	 poder	 de	mediação	 de	 que	 as	

coisas	estão	possuídas	é	a	base	da	imaginação	museal.	Não	há	museu	possível	

sem	que	esta	potência	 imaginativa	entre	em	movimento,	é	ela	que	atualiza	os	

museus	e	lhes	confere	vida	e	significado	político-social	(Chagas,	2009,	p.205-206).	

	

Acredita-se	em	suma	que	os	processos	inerentes	à	ação	da	curadoria	digital	deste	

projeto	potenciaram	a	coleção	e	o	legado	da	Escola	Primária	Oliveira	Lopes.	Em	última	

instância	esta	proposta	debruçou-se	sobre	a	determinação	das	relações	do	espaço	com	



87	

a	 comunidade	 e	 tornou-se	 um	 veículo	 integrador	 de	 experiências,	 de	 partilha	 e	

preservação	 de	 oralidades.	 Sabe-se	 que	 a	 recolha	 de	 património	 imaterial	 é	

verdadeiramente	importante	para	a	preservação	das	memórias	de	uma	comunidade	e	

os	museus	são	inquestionavelmente	lugares	de	excelência	para	a	difusão	da	história,	de	

experiências	 e	 perspetivas	 pertinentes	 capazes	 de	 cumprir	 o	 seu	 propósito	 tão	

polissémico.	
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Anexos	

Anexo	1.	Testemunhos	audiovisuais	antigos	alunos	

10	Objetos	digitais	criados		

	

1.1.	Testemunho	Américo	de	Matos	

Duração:	6m	59s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	25	de	Novembro	de	2019,	14h30	

Conclusão	edição	vídeo	11	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.1.1.	Transcrição	objeto	digital		

AM	-	Américo	Matos		

BA	-	Bárbara	Andrez		

	

AM	–	Sou	o	Américo	de	Pinho	Matos,	nasci	no	lugar	da	Regedoura	da	freguesia	de	Válega	

em	5	de	Dezembro	de	1946	eu	já	não	me	lembro	desse	dia...	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	Escola	Primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

AM	–	Com	6	anos	incompletos,	7	anos	incompletos,	fui	matriculado,	ou	a	minha	mãe	

levou-me	 à...ao	 centro...ao	 posto	 escolar	 de	Molaredo,	 onde	 lecionava	 a	mestre	 da	

guarda.		
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Portanto...a	 primeira,	 segunda	 e	 terceira	 classe...a	 quarta	 classe	 foi	 aqui	 na	 Escola	

Oliveira	Lopes.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

AM	–	Acho	que	sim.	Portanto,	eu	penso	e	senti	as	pessoas	de	que	sentiam	um	certo,	

quer	dizer,	uma,	uma	certa	uma	certa	satisfação,	uma	certa	vaidade	de	termos	aqui	uma	

escola.	 Portanto	 era	 a	 universidade	 cá	 do	 sítio.	 E	 tem	 o	 Museu	 Escolar	 e	 etc,	 etc.	

Portanto	é	uma	satisfação.	Para	quem,	para	quem...	mesmo	que	não	tivesse	sido	aluno	

aqui,	eu	sentia	a	mesma	satisfação	de	a	Escola	Oliveira	Oliveira	que,	enfim	que	agora	

todo	o	país	conhece,	senão	todo,	mas	lá	iremos...	(ri)	E,	portanto,	é	uma	satisfação	para	

as	pessoas	de	Válega.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

AM	–	Uma	caixa	escolar	que	é	daquela	que	 tinha	que	 tinha...que	 tinha	que	 tinha	os	

sólidos	geométricos	em	madeira.	E	um	aqui	havia	um	ábaco,	que	a	nós	aos	da	quarta	

classe	 já	 não	 servia	 para	 nada,	 mas	 também,	 mas	 também,	 lá	 em	 baixo	 na	 escola,	

também	não	 tinha	ábaco,	portanto	nós	aprendíamos	a	 tabuada	a	 cantarolar	 com	os	

outros.	Portanto	toda	a	gente	sabia	a	tabuada,	tinha	que	saber	e	ai	daquele	que	não	

soubesse.	

	

E	 numa	 delas	 tinha...	 um...	 umm...portanto	 um...mapa	 de	 Portugal,	 embora	 só	 só	

riscado,	só	desenhado,	portanto,	provavelmente	teria	lá	a	capital	Lisboa	e	o	Porto	e	nada	

mais.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	
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AM	–	 Já	havia	a	cantina,	embora	eu	nunca,	nunca	 fosse	cliente,	nunca	 fui	 cliente	da	

cantina	porque	obrigavam	a	comer,	a	beber	o		óleo	fígado	de	bacalhau.	Coisa	que	eu	

nunca	provei,	não	faço	ideia	nenhuma	se	é...	mas	diziam,	disseram-me	que	era	amargo.	

	

Não	sei	se,	não	conhece	o	hino?	(Ri.	Canta)	Lá	vamos	cantando	e	rindo,	levados	levados	

sim.	Pela	voz	do	som	tremendo	das	tubas	clagor	sem	fim.	Lá	vamos	que	o	sonho	é	lindo,	

torres	e	torres	erguendo,	rasgões,	lareiras,	abrindo!	Alva	dão	e	imortal,	Roxas	névoas	

despedaça,	doira	o	céu	de	Portugal!	Querer,	querer	e	lá	vamos	tronco	em	flor	estende	

o	ramo	à	mocidade	que	passa.		

	

Evidentemente	que	naqueles	tempos,	não	era,	se	me	perguntar,	perguntassem	onde	

era	Faro	e	eu	na	vez	de	 indicar	 lá	no	 fundo	do	mapa	se	apontava	para	cima,	 lá	para	

Bragança,	levava	um	chapadão	está	o	assunto	arrumado!	

	

Também	 havia	 uma	 cantiga,	 portanto,	 que	 portanto,	 uma	 canção	 que	 nós,	 que...	

também	de	 louvor	 às	 nossas,	 portanto...(Canta)	A	oeste	da	 Europa	bem	 juntinho	 ao	

oceano,	fica	o	nosso	Portugal,	querido	torrão	Lusitano.	No	continente	é	pequeno,	nas	

colónias	o	terceiro,	o	mais	valente	na	guerra.	(Ri)		

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

AM	–	Sim	fui	aluno	da	professora	Dona	Maria	Branca	Guerra	de	Azevedo.		

Ela	tinha	duas	irmãs	uma	na	creio	que	na	terceira	classe	e	outra	na	primeira.	Então	ela	

às	tantas	ia	ajudar,	ajudar	a	outra	professora	que	era	filha	da	diretora	da	Escola	a	Dona	

Inocência.	Portanto...	(Ri.)	Era	a	Dona	Inocência	e	ela	ia	lá	ajudar.	E	depois	e	muitas	vezes	

a	gente	saiu	daqui	com	já...já	depois	do	sol	posto.	
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Um	saco	de	serapilheira	pela	cabeça	para	não	cair...e	quer	dizer	e...aqui,	vinha	a	pé	para	

aqui,	pois...	também	não	havia	transporte	público,	não	havia	nada.	Mas	nas	férias	da	

Páscoa,	do	Natal	e	da	Páscoa,	a	Dona	Branquinha,	que	era	assim	que	assim	que	a	gente	

chamava,	que	era	tratada	a	professora	Dona	Maria	Branca	a	malta	chama-lhe	a	Dona	

Branquinha	(Ri)	ela	fazia-nos	ir	às	aulas,	dava-nos	aulas	na,	na	em	casa	dos	pais	que	era	

ali	em	Candosa.	E	repare	ela	tinha	32	alunos,	reprovaram	2	na	quarta	classe.		

	

Tinha	uma	campainha	assim	de	puxar.	Inda	as	campainhas	elétricas	ainda,	ainda	ainda	

cá	não	tinham	cá	chegado.	E	aquilo	ouviu-se	tocar	(Imita	o	som	de	uma	campainha)	e	

alguém	 disse	 que	 tinha	 sido	 eu...e	 fui	 eu	 e	 eu...e	 eu...pois	 tive	 que	 dar	 a	 mão	 à	

palmatória,	pois	claro!	

	

Primeiro,	era	uma	rapariga	nova,	ela	na	altura	teria	vinte	e	tais,	talvez	ainda	não	tivesse	

ainda	 30	 anos	 e	 portanto	 a	 própria	 presença	 dela,	 portanto...	 e	 era	 assim	 digamos	

bonita...digamos	assim,	portanto	não	metia	medo	a	ninguém.	

	

Competente	e	que	sabia	e	portanto...é	pá	era	um	modelo	de	pessoa	para	nós.	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	Professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

AM	–	É	claro	que	repare...	a	reco...quando,	quando	os	nossos	pais,	ou	a	mãe,	quando	a	

minha	mãe	me	trouxe	à	escola	aqui	e	lá,	a	recomendação	que	dava	ao	professor,	olhe	

que	se	ele	precisar	de	um	puxão	de	orelhas,	não	tenha	problemas	nenhuns	porque	ele...	

E	se	a	pessoa	se	queixasse	em	casa	que	levou	um	puxão	de	orelhas	levava	mais.	
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A	pessoa	se	estivesse	em	casa	a	faz...chorar	muito	alto	ou	coisa	que	o	valha,	vinha	aquela	

ideia:	cala-te	senão	levas	mais!	Portanto	nós	já	tínhamos	uma,	uma	certa...	portanto,	

uma	certa	e	ensinavam-nos	a	ter	respeito	pelas	outras	pessoas.	

	

BA	–	E	hoje,	acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

AM	–	Eu	penso,	penso	que	não,	quer	dizer...	eu	penso	que	hoje	um	professor	se	disser	

uma	palavra	mais	ríspida	a	um	aluno,	no	dia	seguinte	tem	cá	logo	na	hora	seguinte	tem	

a	mãe	e	o	pai	a	pedir.	Portanto...hoje	um	professor...francamente.	Graças	a	deus	que	

não	sou	professor,	se	fosse	era	uma	desgraça.	

	

Os	professores	são	tentados.	Digo	só	tentados,	mas	se	calhar,	são	mesmo...tem	mesmo	

que	o	fazer	a	facilitar.	Portanto	é	por	estamos...	que	temos	o	que	temos.	Depois	a	falta	

de	normas	em	casa...	porque	toda	a	gente...isto	é	uma	realidade,	toda	a	gente	dá	ao	

menino	ou	à	menina	tudo	e	mais	alguma	coisa.	Hoje	as	crianças,	as	crianças	mandam	

nos	pais.		

	

1.2.	Testemunho	Manuel	de	Oliveira	Dias	

Duração:	7m	49s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	28	de	Novembro	de	2019,	15h00	

Conclusão	edição	vídeo	11	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.2.1.	Transcrição	objeto	digital		

	

MD	–	Manuel	de	Oliveira	Dias		
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BA	-	Bárbara	Andrez		

	

MD	–	Ora,	Manuel	de	Oliveira	Dias,	tenho	67	anos.	Atualmente	moro	em	Ovar.	Nasci	em	

Válega	e	aqui	andei	até	77/78.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	Escola	Primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

MD	–	Ora	bem,	é	evidente...eu	tive	aqui	a	fazer	contas...(Ri.)	Se	eu	nasci	em	52,	comecei	

aos	7	portanto	comecei	em	59	não	é,	pronto,	na	primeira	classe.	Eu	comecei	aqui,	exato	

eu	fiz	aqui	a	antiga	Escola	Primária,	como	se	dizia	na	altura,	da	primeira	à	quarta	classe,	

sim.	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	neste	edifício?	

	

MD	–	Portanto,	nós...nós	temos	que	situar	historicamente	um	bocado	a	freguesia,	não	

é?	E...na	altura	a	 freguesia	era	uma	 freguesia	com	uma	componente	essencialmente	

rural,	em	que	as	pessoas	viviam,	digamos	da	agricultura.	Era	o	meu	caso,	os	meus	pais	

viviam	de	 facto	 do	 trabalho	 no	 campo	 e,	 portanto,	 eu	 e	 os	meus	 irmãos	 e	 a	minha	

geração,	 digamos	 assim,	 foi	 criada	 um	 pouco	 nessa...	 nessa...nesse	 ambiente,	 nesse	

modo	de	vida	em	que	nós	todos	colaborávamos	um	bocado	na,	na	ajuda	que	dávamos	

à	família.	E	de	facto	o	haver	a	prontos,	a	Escola	Oliveira	Lopes	e	aqui	em	Válega	havia	

várias	outras	escolas,	é	evidente	que	era	o	primeiro,	a	primeira	entrada,	digamos	assim,	

em	termos	de	escolaridade	propriamente	dito	na...	na	aprendizagem.	

	

BA	–	Sente-se	agarrado	à	memória	desta	antiga	escola?	
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MD	–	Ao	fim	e	ao	cabo	a	Escola	é	uma	primeira	saída	de	casa,	entenda-se,	não	é?	Vir	de	

manhã	e	ir	à	noite	nós	tínhamos	horário...	e	eu	e	eu...	vivia	a	3	km	daqui,	portanto	ia	e	

vinha	a	pé	todos	os	dias	de	manhã	e	à	noite.	Mas	deixa	uma	memória	muito	interessante	

que	é	nós	vínhamos	em	grupo.	Nós	tínhamos	o	grupo	de...	de	uma	série	de	vizinhos,	de	

lugar,	outros	que	apanhávamos	pelo	caminho,	também	próximo...	e	que...quer	da	nossa	

classe	quer	de	classe	mais	velho	um	ano	ou	quê,	que	havia	um	grupo	de	7/8	digamos	

assim...	que	começámos	nos	primeiros	tempos.	Viria	um	dos	pais,	vinha	connosco	até	

mais	ou	menos	a	meio	do	caminho,	ou	isso,	e	depois	a	gente	vinha,	depois	nós	vínhamos	

sozinhos	todos	no	Verão	e	tal.	E,	portanto,	isso,	como	compreende	isso	era	um	pretexto	

muito	agradável	para	todas	as	brincadeiras	e	a	criação	de	uma	amizade	muito	grande	

entre	nós,	que	perdura	e	que	ficou	com	os	tempos,	 independentemente	do	percurso	

que	cada	um	foi	fazendo	na	vida.	Marcou	mesmo	emocionalmente,	marcou-nos	muito.	

Porque	era.	Foi	uma	forma	de	criar	com	muita	gente	elos	de	ligação,	elos	de	amizade,	

elos,	digamos,	afetivos	muito	grande	connosco.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

MD	–	Sim,	sim	eu	acho	que...	há	um	aspeto	que...	 isto	aliás	basta	conhecer	as	outras	

escolas	e	percebemos,	não	apenas	a	dimensão,	mas	sobretudo...os	meios	que	estavam	

meios	 técnicos,	 que	hoje	ponderando,	 vemos	que	de	 facto...	 de	 facto	uma	evolução	

grande.	E	a	escola	era	para	nós	de	facto	uma	referência.	Como	escola	em	si	enquanto	

edifício	é	lógico,	mas	eu...o	edifício	é	apenas,	digamos	uma	referência,	ou	um	pretexto,	

chamemos	 lá	 o	 que	 lhe	 chamarmos	 para	 um	 conjunto,	 como	 é	 uma	 escola	 grande,	

encontrava-se	aqui	muita	gente,	muitas	gerações	e	portanto...nós	 íamos...era	mais	o	

que	 se	 criava	 a	pretexto.	 E	 na	escola...O	edifício	 em	 si	 é	 evidente	que	é	um	edifício	

também	monumental	de	qualquer	maneira,	que,	que	nos...é	evidente,	alegrava	no	qual	

sentíamos	orgulho	e	era	de	facto	uma	referência	na	freguesia	e	foi.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	



103	

	

MD	–	Que...que	foi	muito	bom	e	de	facto	ajuda,	ajuda	a	sentir	alguma	coisa	na...	é	uma	

ligação	permanente	aqui	a	Válega	e	as	pessoas	daqui.	Acho	que	é	bom.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

MD	–	Eu	estou	a	imaginar	a	sala,	o	professor	lá	em	cima	no	seu	“estradozinho”,	mais	

alto	 um	 bocado,	 a	 secretária...	 nós	 nas	 carteiras...	 que	 tínhamos.	 Acho	 que	 aquela,	

aquele	tinteiro	e	a	pena	deixa-nos	sempre	um	registo	e...importante	que	fazíamos	isso.	

E	de	resto,	olhe,	dependia	do	dia,	uns	dias	corria	melhor	(Ri)	para	nós	outros	dias	corria	

melhor	para	outros	e	pronto.	

	

Eram	salas	 confortáveis	à	 sua	maneira,	 isto	é...espaçosas,	em	que	nos...	 em	que	nos	

sentíamos	 relativamente	 bem.	 Pronto.	 De	 resto	 era...era...digamos,	 aquela	 dinâmica	

própria	 de	 uma,	 de	 uma...	 sala	 e	 dos	 colegas.	 Achava	 muita	 piada	 àqueles	 mapas,	

àqueles	desenhos	com	os	animais,	com	as	serras,	com	os	montes,	que	a	gente	sabia	

aquilo	quase	tudo	e	tal.	Ficou	o	registo	na...na	memória	muito	esse...	que	eu	acho	que	

era...que	era...que	era...	uma	coisa	apelativa	que	chamava...que	chamava...	dávamos	

interesse,	curiosidade	em	aprender	e	saber	porque	era	e	tal	e	isso	era	importante.	Para	

além	do	quadro	que	dava	à	volta	se	não	apanhasse	ninguém	na	volta.	(Ri.)	Portanto...	

	

Quando	eu	frequentei	a	escola	havia	a	seção	dos	rapazes	e	a	seção	das	meninas,	não	é?	

Mas...nós...isso	 curiosamente	nunca	nos	 criou	problemas	de	maior.	 Isto	 é,	 para	nós,	

naquela	altura...	Para	já	porque	a	gente	não	ligava	nenhuma	íamos	e	vínhamos	todos	

juntos	rapazes	e	raparigas	e	tal.		E	depois	entendíamos	isso	como	prontos	um	método	

que	estava	ali,	eles	vão	para	ali	mas	nos	recreios	também	a	gente...o	portão	nem	sempre	

estava	fechado,	estava	aberto,	a	gente	brincava	e	tal.	
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BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

MD	–	O	Professor	que	acabou	na	fase	final	que	era	o	Professor	Rocha,	não	é,	que	já	lhe	

devem	 ter	 falado,	que	era	uma	 figura	 também	conhecida	aqui.	 Lembro-me	da	Dona	

Branquinha,	como	a	gente	lhe	chamava,	que	já	faleceu	que	era	uma	pessoa	mais	nova	

que	esteve	aqui	algum	tempo.	E...de	uma	outra	professora,	cujo	o	nome	agora	não	me	

lembra,	mas	que	até	conheço	pessoalmente.	Que	é	ali	de	Avanca	e	que	também	deu	

num	período	relativamente	curto	a	nós,	porque	às	vezes,	quando	um	ou	outro	professor	

não	 podia,	 houve	 pontualmente	 em	 circunstâncias	 muito	 pequenas,	 algumas	

substituições.	

	

Ele	variava	de	humor	com	alguma	facilidade	e	por	isso	nós	não	tínhamos...mas	prontos	

eu	acho	que	ele...	que	ele...se	fosse	hoje	em	termos	pedagógicos	estava	muito	mal,	não	

é?	Mas	isto	temos	que	situar-nos	na	história.	

	

Uma	vez	até	quando	ele	às	vezes	tinha	que	sair	 lá	pelas	razões	que	ele	sabe	e	tal.	Lá	

ficava	um	de	nós,	e	eu	fiquei	algumas	vezes,	entre	aspas	a	tomar	conta	(Ri)	da	turma	e	

tal	enquanto	ele	ia	e	vinha	e	prontos	a	gente	ficava	a	fazer	trabalhos	ele	vinha	outra	vez,	

pronto	eram	coisas	assim	da	vida.	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	Professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

MD	–	O	professor	era	de	 facto	uma...uma	 figura	para...para...que	os	nossos	pais	nos	

incutiam	que	era	uma	figura	que	tínhamos	que	respeitar,	que	tínhamos	que	obedecer.	

Dizendo...	dizendo	quase	de	outra	maneira,	o	que	ele	dissesse	era	o	que	era	para	ser	

feito	e...assunto	encerrado.	E	nós	se	dissemos	que	tínhamos	apanhado	por	isto	e	por	

aquilo,	tínhamos	que	explicar	porque	é	que	aconteceu	e	tal,	porque	o	professor	tinha	

sempre	razão.	
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BA	-	E	hoje,	acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

A	realidade	é...	a	realidade	é	completamente	diferente...e	há	um	aspeto	que	eu	acho	

que	 é...que	 continua	 a	 manter-se,	 embora	 numa...num	 enquadramento	 diferente	

mantém	a	mesma	referência	que	é	a	ligação	do	professor	com	o	aluno.	Mas	quer	dizer,	

pondo-me	a	pensar	aqui	um	bocado	consigo	agora,	eu	digo	assim.	Eu	acho	que	isso	é	

resultado	de	uma	forma	de	vivência	em	sociedade,	uma	forma	de	abertura	à	sociedade,	

por	parte	mesmo	das	crianças	que	hoje	felizmente	têm	até,	digamos,	uma	convivência	

em...em...	na...no	pré	escolar	ou	no	infantário	e	também	a	família	tem	um	outro	tipo	de	

abertura,	em	relação	aos	filhos,	da	forma	de	educar,	da	forma	de	os	ajudar	a	crescer.	Há	

sempre	alguma	coisa	que...que	se	mantém,	digamos	e...	que	ao	fim	ao	cabo,	mantem-

se	porque	as	pessoas	se	mantêm	e	as	pessoas	tem	que	crescer	e	crescem.	E	obviamente	

se	conseguirem	crescer	bem	tanto	melhor,	mas	isso	depende	de	todos,	não	é?	

	

1.3.	Testemunho	Jaime	Duarte	Almeida	

Duração:	6m	55s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	20	de	Novembro	de	2019,	18h00	

Conclusão	edição	vídeo	11	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.3.1.	Transcrição	objeto	digital		

JDA	–	Jaime	Duarte	Almeida		

BA	-	Bárbara	Andrez		
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JDA	 –	 Então,	 eu	 chamo-me	 Jaime	 Duarte	 Almeida,	 tenho	 75	 anos	 de	 idade.	 Sou	

Presidente	de	Junta	da	Freguesia	há	dez	anos.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

JDA	–	Comecei	em	1953.	Eu	vim	só	fazer	aqui	a	quarta	classe	porque	naquela	altura	havia	

os	Postos	Escolares.	Havia	o	Posto	Escolar	do	Molaredo,	onde	eu	andei	até	à	terceira	

classe	e	depois	de	fazer	a	terceira	classe	é	que	vim	para	a	Escola	Oliveira	Lopes,	fazer	a	

quarta	classe.	

	

Os	Postos	Escolares	era	uma	senhora	regenta	que	nos	dava	aulas.	E	por	acaso	eu	tive	

muita	sorte,	que	a	senhora	que...me	dava	aulas	na	primeira,	segunda	e	terceira	classe	

era	uma	senhora	extraordinária.	Vim	porque	ela	lá	não	dava	quarta	classe,	só	era	feita	

até	à	terceira	classe.	E	depois...mesmo	nós,	a	terceira	classe,	tínhamos	que	fazer	uma	

prova	depois,	mas	não	num	Posto	Escolar,	tinha	que	ser	numa	Escola.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

JDA	 –	 Sim,	 não	 tenho	 dúvidas	 nenhumas,	 senhora.	 Todas	 as	 pessoas	 que	 por	 aqui	

passaram,	 certamente	 não	 se	 esquecem	 mais	 da	 Escola	 Oliveira	 Lopes,	 o	 que	 aqui	

passaram	e	o	que	devem	à	Escola	Oliveira	Lopes	e	aos	irmãos	Oliveira	Lopes…	porque	

sem	os	irmãos	Oliveira	Lopes	não	havia	Escola	Oliveira	Lopes.	E	eles	foram	umas	pessoas	

extraordinárias!	 Eles	 eram	 republicanos,	 vieram	 do	 Brasil	 com	 ideias	 inovadoras;	

montaram	aqui	uma	escola	que,	na	altura,	não	sei	se	no	país	até	haveria	escola	tão	bem	

equipada	 como	 esta.	 Eram	 pessoas	 que	 estavam	 sempre	 ao	 lado	 dos	 mais	

desfavorecidos;	eram	pessoas	que	faziam	a	diferença	sempre	pela	positiva,	ó	senhora.	

No	tempo	que	havia	muito	analfabetismo,	pá,	e	eles	entendiam	que	para	a	nossa	terra	

progredir	tinha	que	se	combater	o	analfabetismo	e	eles	foram...estiveram	na	linha	da	
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frente.	A	linha	da	frente	a	nível	do	país	e	-	até,	não	sei,	isto...	eu	não	sei	se	haveriam	

homens	com	a	visão	que	eles	tinham	no	futuro.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

JDA	–	Este	edifício	para	mim	eu	acho	que	vale	tudo,	ó	senhora.	Vale	tudo	porque	foi	

construído	para	as	pessoas,	para	valorizar	as	pessoas,	e	como	edifício	em	Válega,	com	o	

significado	que	este	tem,	não	tem	mais	nenhum.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

JDA	 –	 Pois,	 esta	 escola	 então	 tinha	 um	 equipamento	 enorme	 e	 nós,	 através	 desse	

equipamento,	 sabíamos	os	 rios	 de	 Portugal,	 as	 linhas	 férreas,	 as	 serras...todas	 essas	

coisas	 nós	 sabíamos!	 Portanto,	 passávamos,	 mas	 nós	 quando,	 quando,	 fazíamos	 o	

exame	tínhamos	que	saber	mesmo,	porque	senão	reprovávamos.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	

JDA	–	Nós,	uma	vez,	não	sabíamos	os	planetas...Muitos	deles,	alguns	souberam	–	e	os	

que	souberam	vieram-se	embora	–	e	eu	fui	um	dos	que	não	sabia	os	planetas.	E	então,	

eram	quatro	professoras,	era...e	viviam	cá!		

Era	 a	 D.	 Conceição,	 era	 a	 D.	 Leonor,	 era	 a	 D.	 Ismengarda	 mmmm	 (pausa	 a	 tentar	

recordar)	 e	 havia	 uma	 outra	 que	 eu	 agora	 já	 não	 me	 lembra.	 O	 que	 é	 certo:	 elas	

deixaram-nos	 de	 castigo.	 “Vocês	 agora...ficam...”	 fecharam-nos	 a	 sala	 de	 aulas...	 “e	

vocês	agora	ficam	a	aprender	os	planetas	até	nós	depois	virmos	cá”.	O	que	é	certo,	elas	

foram	 lá	 para	 cima,	 lá	 para	 os	 aposentos	 delas	 tratar	 do	 comer	 e	 das	 coisas	 delas,	

comeram...e	 esqueceram-se	 de	 nós!	 O	 que	 é	 certo:	 começou-nos	 a	 dar	 vontade	 de	
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urinar.	Vontade	de	urinar,	as	casas	de	banho	eram	cá	fora	e	nós	não	podíamos	urinar.	

Até	que	um	deles,	chamavam-lhe	o	Cunha,	de	apelido	Manuel	Salgado.	E	então	ele	disse:	

“Ó	 companheiro,	 olha…”	 havia	 os	 tinteiros	 e	 as	 penas...	 “olha,	 eu	 vou	 urinar	 num	

tinteiro.”	 E	 então	 começou	 a	 urinar	 num	 tinteiro,	 mas	 ele	 urinou	 numa	 série	 deles	

porque	estava	com	a	bexiga	cheia,	pá.	E	depois	nós...a	maior	parte	deles,	também,	que	

tínhamos	vontade,	começámos	a	urinar	nos	tinteiros;	urinámos	nos	tinteiros	todos!	

Pronto,	ao	outro	dia	viemos,	todos	desconfiados	quando	estávamos	depois	nas	aulas,	e	

pronto:	 “Vamos	escrever	ditado.”	Vamos	escrever	ditado,	 as	penas	eles	punham...as	

penas	 não	 escreviam,	 quer	 dizer,	 a	 tinta	 era,	 era	 quase	 só	 urina	 e	 o	 carago.	 Olhe,	

levámos	 tanto	 pau,	 pá,	 tanto	 pau,	 pá!	 Olhe,	 só	 queria	 que	 você	 visse,	 pá;	 levámos	

porrada	à	bessa	pá!	E…	claro…	e	pedimos	ainda	à	professora	para	não	dizer	nada	aos	

nossos	pais,	senão	ainda	chegávamos	ainda	a	casa	e	comíamos	mais,	pá.	Era	assim…	

	

Então	 tinha	 lá	 a	 sementeira,	 e	 nós	 íamos…	 ahhhh…	 	 a	 bola	 ia	 para	 lá	 e	 calcámos	 a	

sementeira	toda	ao	homem.	Um	dia	ele	escondeu-se	lá	e	o	Cunha,	pronto,	foi	logo	em	

primeiro	lugar	e	chegou	lá,	deu	um	chuto	na	bola,	a	bola	vai	para	a	sementeira,	ele	foi	

para	buscar	a	bola,	ai	ele	começou-lhe	a	dar	com	uma	piaça	–	sabe	o	que	é	uma	piaça?	

É	 um	 género	 duma	 correia	 que	 se	 amarrava	 aos	 cornos	 dos	 animais.	 E	 então	 ele	

começou-lhe	a	dar	com	uma	piaça;	ai	deu-lhe	tanta	porrada,	carago!		

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?		

	

JDA	 –	A	minha	 professora	 foi	 uma	 açoriana,	 a...	 senhora	 professora	 Conceição...	 Foi	

também	uma	professora,	que	 fiquei	 com	muito	boas	 recordações	dela.	Tinha	aquele	

sotaque,	 o	 açoriano,	 que	 nos	 chamava	 a	 atenção;	 era	 uma	 pessoa	 diferente.	 Era	

exigente,	 gostava	que	nós...Tinha	aquele	brio	profissional,	queria	que	os	alunos	dela	

fossem	sempre	melhores	que	os	dos	outros.	
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BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

JDA	–	Sim,	eu	considerávamos...	Nós	tínhamos	muito	respeito	pelos	professores,	pá.	Os	

professores	tinham	a	sua...eram	autoritários,	não	é?	Mas	pela	positiva.		

	

BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

JDA	–	Porque	a	educação	é	o	que	nós	trazemos	de	casa.	E	as	pessoas	às	vezes	confundem	

a	educação	com	a	instrução,	às	vezes	confundem	educação,	instrução	e	cultura...está	a	

compreender?	Portanto…	e	cada	uma	tem	o	seu	significado	e	cada	um	tem	o	seu	lugar	

de	base.	E	quando	nós	temos	a	educação	de	base,	que	é	a	educação	que	trazemos	de	

casa,	isso	é	meio	caminho	andado,	ó	senhora.	

	

1.4.	Testemunho	Lassalete	Borges	

Duração:	7m	40s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	25	de	Novembro	de	2019,	16h30	

Conclusão	edição	vídeo	11	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.4.1.	Transcrição	objeto	digital		

LB	–	Lassalete	Borges		

BA	-	Bárbara	Andrez		

	

LB	–	Então	eu	chamo-me	Lassalete	Borges.	Nasci	em	Ovar,	mas	residi	sempre	em	Válega,	

onde	cresci	e	vivi	toda	a	minha	infância.	
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BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

LB	–	78,	portanto,	Setembro	de	78.	A	primeira	classe	foi	naquilo	que	nós	chamávamos	o	

espaço	ou	a	sala	do	Mestre	Aranhão,	que	é	uma	sala,	era	uma	sala	que	aquela	turma	

tinha	–	que	era	a	 turma	do	Professor	Almeida	naquele	ano	–	e	que	era	ali	 perto	de	

um...daquele	monumento	da	Nossa	Senhora	do	Amparo,	que	existe	aqui	em	Válega.	Era	

um	edifício	alto	que	se	vê	quem	está	junto	ao	monumento;	mas	foi	apenas	a	primeira	

classe.	

Depois,	pronto	viemos	para	cá.	Agora,	nunca	percebi	e	nunca	questionei	porque	é	que	

o	primeiro	ano	foi	lá	e	porque	é	que	os	outros	três	depois	viemos	para	aqui.	

Nós	saíamos	e	sabíamos...já	estavam	lá	fora	os	meninos	da	telescola	e	havia	um	televisor	

na	sala,	e	na	altura	nós	sabíamos	que	era	o	televisor	da	telescola.	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	neste	edifício?	

	

LB	–	Claro	que	quando	eu	penso	em	ler	e	escrever	eu	associo	sempre	a	esta	escola.	Claro	

que	tenho	que	pensar	e	saber	que	a	primeira	classe...porque	eu	acho	que	foi	 todo	o	

primeiro	ano...	

	

BA	–	Sente-se	agarrada	à	memória	desta	antiga	escola?	

	

LB	–	Eu	consigo	reproduzir	a	minha	sala,	as	características	da	escola	que	eu	conheço,	

consigo	lembrar-me	das	cadeirinhas	que	existiam	à	saída	da	minha	sala	e	que	era	um	

ponto	mais	alto.	Havia	um	patamar,	ela	tinha	uma	situação	mais	elevada	em	relação	ao	

recreio.	 Eu	 lembro-me	 das	 escadinhas	 que	 nós	 tínhamos	 que	 descer	 e	 quando	

pulávamos	até…	pronto,	sem	usar	as	escadas	(Ri).	
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BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

LB	–	Não	tenho	dúvida	nenhuma	que	sim.	Porque	todos,	todos…	praticamente,	estou	

convencida	que	todos	aqueles	que	estão	neste	núcleo	central	da...da	freguesia	foi	aqui	

que	vieram	buscar	a	cana	de	pesca,	não	é?	Foi	aqui	que	vieram	procurar	(procurar,	ou	

que	encontraram!)	o	 instrumento	principal,	para	depois	se	 lançarem	na	vida	e	serem	

aquilo	que	hoje	são.	Quando	eu	penso	nesta	escola,	eu	penso	sempre	na	escola	que	faz	

de	mim	aquilo	que	eu	sou	hoje.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

LB	–	Literacia.	É	a	expressão	que	eu	associo	sempre,	porque	não	é	só	o	aprender	a	ler	e	

a	escrever,	mas	dar	uso	à	aprendizagem	que	eu	fiz	da	escrita,	do	saber	escrever,	do	saber	

interpretar	e	porque,	com	a	profissão	que	eu	tenho,	mais	importante	que	saber	ler	é	

saber	dar	uso	àquilo	que	eu	leio,	saber	ir	para	além	da	análise	literal	do	texto.		

	

BA	–	Lembra-se	das	salas	e	dos	objetos?	

	

LB	–	Graças	a	Deus	nas	salas	antigas.	Uma	coisa	que	me	causa	grande	mágoa	é	pensar	a	

destruição	que	fizeram	a	esta	escola	na	década	de	80.	E	depois	qual	é	o	aspeto	positivo?	

É	que	toda	aquela	destruição	deu	um	grande	abanão	no	Professor	Almeida.	

Isto	não	é	uma	escola	como	as	outras.	Temos	de	ter	algum	tipo	de	respeito	pela	história	

associada	a	este	edifício.	Foi	então	que	nasce	o	Museu,	nasce	a	Associação	dos	Antigos	

Alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes…	por	carolice	deste	senhor	professor.	

“Vamos	preservar,	vamos	proteger”		aquilo	que	ainda	conseguiram.	Os	bancos...aquilo	

que	era	mobiliário	onde	eu	me	sentei,	onde	eu	aprendi,	onde	eu	guardei	–	levantando	
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aquele	alçapãozinho	–	as	minhas	coisas,	o	meu	lanche,	a	merenda	que	os	meus	pais	me	

mandavam,	 onde	 eu	 punha	 a	 minha	 pastinha,	 as	 minhas	 coisas...e	 tudo	 aquilo	 foi	

destruído,	muito	deles	foram	queimados	e	para	ferro	velho.	

	

Na	altura	era	a	escola	primária.	Havia	a	telescola	da	parte	da	tarde,	mas	eu	creio	que	

não	 funcionava	 de	manhã,	 portanto	 não	 teria	 a	 ver	 com	 ocupação	 de	 salas	 porque	

esta...na	 Escola	 Oliveira	 Lopes	 foram	 sempre	 quatro	 salas:	 era	 a	 sala	 do	 Professor	

Almeida,	a	sala	da	Professora	Natália	–	que	ficavam	no	mesmo	alinhamento	–	depois	a	

sala	da	Professora	Elisa	e	a	sala	da	Professora	Lucília.	

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

LB	–	O	contacto	com	o	professor,	o	momento	em	que	eu	conheci	o	professor	que	eu	

acho	que	nunca	esquecerei:	porque	me	lembro	perfeitamente	de	ter	vindo	para	esta	

escola	e	lembro-me	que	um	senhor	que	tinha	já	o	porte	que	tem	o	Professor	Almeida	

me	 ter	 perguntado	 –	 conhecia	 bem	 os	 meus	 pais,	 então	 veio	 ter	 comigo,	 uma	

“franzininha”,	 e	 perguntou-me	 se	 eu	 preferia	 ter	 um	 professor	 homem	 ou	 uma	

professora	mulher.	Então	eu	disse-lhe,	 timidamente,	“uma	professora	mulher”.	E	ele	

disse:	“Então	aqui	está	o	teu	professor.”	(Risos)	

Agora,	 uma	 das	 características	 do	 Professor	 Almeida	 era	mesmo	 aquela	 pose	muito	

direita,	era	esta...este...forma	de	saudar	que	era	com	este	encostar	que	nos	abanava	

(nós	 éramos	 “franzininhos”),	 mas	 esta	 dureza…	 Eu	 lembro-me	 perfeitamente	 da	

primeira	vez	que	quase	estivemos	todos	para	ser	corridos	à	palmatória...	e	ele	tinha	uma	

cana	que	ele	usava	para	apontar	as	coisas	no	quadro	e	de	vez	em	quando	para	alertar	

alguns	menos	atentos.	Mas	nunca...acena	com	a	cabeça...Ele	nunca	precisou	de	usar	de	

violência	porque,	no	momento	em	que	ele	chamasse	o	nome	de	alguém,	toda	a	gente	

se	punha	em	sentido.		
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E	 lembro-me	que	nesse	dia	ele	fez-me	uma	pergunta.	E	tínhamos	qualquer	tarefa	no	

quadro...ele	cir...ele	correu-nos	um	a	um	e	naquele	dia	era	“Se	ninguém	me	responder	

a	 isto,	vamos	 ter	problemas!”.	E...ele	 libertou-nos	no	momento	em	que	chegou	uma	

coleguinha	que	estava	atrás,	porque	eu	também	não	sabia.	

Mas	 no	 momento	 em	 que	 havia	 aquela	 partilha	 de	 lanche	 para	 festejarmos	 um	

aniversário,	 nós	 víamos	 o	 quanto	 ele	 era	 um	 professor	 amigo	 que	 se	 preocupava	

connosco,	a	forma	como	ele	falava	connosco.	E,	então,	ele	sabia	ser	professor	dentro	da	

sala	de	aula	e	alguém	com	quem	nós	podíamos	contar	fora	da	sala	da	aula.	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

LB	–	Um	professor	na	minha	altura	era	o	Senhor	Professor.	Era	alguém	que	toda	a	gente	

respeitava	e	que	toda	a	gente	sabia	que	tinha	uma	função	nobre,	que	era	ensinar	os	

nossos	meninos,	era	garantir	que	as	nossas	crianças	estavam	preparadas	para	o	mundo	

do	trabalho.	E	nessa	altura	a	autoridade	obviamente	que	existia,	era	óbvio!	Toda	a	gente	

respeitava.	Ninguém	contestava.	Ninguém	ousava	contestar	a	figura	de	um	professor.	

	

BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

LB	–	Mas	o	que	eu	comecei	a	ver	e	o	que	eu	fui	percebendo	daquilo	que	é	a	perda	de	

respeito	por	parte	do	professor,	é	que	é	apenas	mais	um.	E	deixou	de	ser	a	figura	mais	

importante.	Não	consigo	perceber	porquê,	porque	parece-me	um	autêntico	disparate,	

mas	parece-me	é	que	os	próprios	pais	começaram	a	olhar	para	a	escola	não	como	um	

espaço	de	aprendizagem,	mas	como	quase	que	um	depósito.	Eles	têm	que	ir	para	ali	

porque	são	obrigados	e	já	ninguém	pensa	na	importância	da	escola,	do	que	é	que	ela	

significa,	é	quase	que	cumprir	uma	regra.	E	alguns	pais	que	pediam	a	nossa	intervenção	

como	Associação	de	Pais	e	diziam	“Eu	vou	ver	o	que	é	que	o	professor	fez	ao	meu	filho”,	
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e	eu	lembro-me	que	na	altura	dizia-lhes,	“Mas	já	perguntou	ao	seu	filho	o	que	é	que	o	

seu	filho	fez	que	despoletou	esta	reação	do	professor?”.	

	

1.5.	Testemunho	Celeste	Marques	

Duração:	5m	10s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	13	de	Novembro	de	2019,	10h00	

Conclusão	edição	vídeo	10	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.5.1.	Transcrição	objeto	digital		

CM	–	Celeste	Marques		

BA	-	Bárbara	Andrez		

	

CM	–	Olá,	eu	sou	a	Celeste,	tenho	59	anos,	sou	de	Válega,	nasci	em	Válega	e	vivo	em	

Válega	e...e	estou	aqui.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

CM	–	1967...	entrei	na	1ª	classe.	7	anos,	fazia	8	em	Janeiro,	entrei	em	Outubro,	na	altura	

era	no	dia	7	de	Outubro,	por	norma	era	mais	ou	menos	nessas	alturas.	Fiz	a	sexta	classe	

em	Válega,	não	foi	propriamente	nesta	Escola	mas	foi	no...	a	quinta	classe	foi	mesmo	ali	

ao	lado...	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	neste	edifício?	
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CM	–	A	minha	avó	já	me	tinha	ensinado	a	escrever	o	meu	nome,	a	ver	as	horas	e	mais	

algumas	letras,	o	abecedário...	eu	não	vim	com	os	olhos	tapados	para	a	escola.	Os	meus	

brinquedos	eram	relacionados	com	estudos,	era	sempre	papeis	que	eu	podia	apanhar...	

Não	havia	muitos	 livros,	 como	pode	 imaginar	naquele	 tempo,	mas	 tudo	o	que	 fosse	

papéis	eu	metia	num	saco,	e	andava	tipo,	como	quem	queria	já		ir	para	a	escola.	

	

BA	–	Sente-se	agarrada	à	memória	dessa	antiga	escola?	

	

CM	–	Foi	a	casa	onde	eu	vivi	6	anos,	basicamente,	não	é?	Naqueles...naquelas	horas,	

não	os	6	anos	aqui	totalmente,	mas	ligados	a	esta	escola,	e	isso	de	uma	forma	emocional	

mexe	sempre	comigo.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

CM	–	Que	minha	avó	iniciou	a	escola	em	1910.	Ela	nasceu	em	1903	e	ela	veio	iniciar,	ela	

veio	na	inauguração	da	escola.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

CM	–	 Isto	é	um	 livro	que	conta	histórias.	Eu	 falo	por	mim	e...por	as	minhas	 filhas	se	

calhar	também	porque...	ensinou,	podemos	dizer,	desde	1910,	toda	a	gente	que	quis	

entrar.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	
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CM	–	Adoro	aquele	tinteiro	e	aquela	caneta	porque	me	faz	lembrar	as	provas,	não	é?	

Antigamente	era	as	provas.	Então	nós	tínhamos	que	tar	muito,	muito	bem,	e	eu	era	uma	

pessoa	 que	 vinha	muito	 fixa	 daquilo	 que	 ia	 escrever	 na	 prova...	 não	 tinha	 qualquer	

dúvida,	nunca	tive.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	

CM	–	Nós...	 nós	 ainda	nos	 damos	muito	 bem,	 ainda	outro	 dia	 encontrei	 uma	 amiga	

minha,	que	não	foi	da	primeira	classe	porque	era	de	outro	 lugar	de	Válega,	mas	que	

andou	comigo	na	quinta	e	na	sexta	e	 ficou	uma	amizade	prá	vida.	Nós	mandávamos	

postais	de	Natal	e	de	anos	prás	nossas	melhores	amigas.	Nós	continuávamos	a	enviar	os	

postais	 e	 as	 cartas...	 E	 era	 assim,	 as	 crianças	não	 tinham	guarda-chuva,	 tal	 como	eu	

mas...	eu	 lembro-me	que	vinha	dentro	de	um	saco	de	farinha	de	plástico...e	a	minha	

malinha	lá	dentro	para	não	molhar	os	livros,	que	isso	é	que	era	mais	importante...	e	o	

importante	era	chegar	à	escola,	não	era	como,	molhados	ou	não,	se	a	gente	se	molhasse	

ficava...na	escola,	mas	escola	não	podia	falhar.		

	

Eu	comecei	a	trabalhar	com	7	anos	e	não	tinha	tempo	de	ir	a	casa	mudar	a	roupa	quando	

me	molhava	porque	eu	trabalhava	num	talho	e	então	ia	cedo	para	o	talho.	Às	terças,	

quintas	e	sábados,	porque	ao	sábado	também	havia	escola.	E	então	eu	ia	levar	a	carne	

às	senhoras,	e	quando	chovia,	molhava-me...	pronto,	como	não	tinha	tempo	de	ir	a	casa,	

não	havia	meio	de	transporte	para	levar	crianças	à	escola,	no	meu	caso,	e	no	caso	das	

minhas	amigas,	elas	esperavam	por	mim	no	talho,	de	eu	chegar	de	levar	a	carne	e	eu	ia	

molhada	para	a	escola.	Na	vinda	de	levar	a	uma	senhora,	passava	por	casa,	a	minha	avó	

tava	a	tirar	o	leite	à	vaca,	e	eu	passava...	o	meu	pequeno	almoço	era	beber	o	leite	tirado	

da	vaca.	E	lembro-me	que	ia	para	o	quarto,	metia...	assim	sentadita	na	cama,	enquanto	

eu	não	fizesse	os	deveres,	os	trabalhos	de	casa,	os	tpcs	agora,	não	é?	Eu	não	ia	comer.	

E	 a	minha	 avó:	 “A	 comida	 já	 está	 fria!”	 E	 eu	 disse:	mas	 enquanto	 eu	 não	 fizer...	 os	

trabalhos	eu	não	vou	comer!...		
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E	lembro-me	de	uma	altura	que	ele	não	fez	nada,	de	deveres,	nem	nada	e...	claro,	levava.	

Então	eu	sei	que	ele	levou	20	reguadas	em	cada	mão	(Ri).	E	até	parece	que	tou	a	ver	ele:	

dava	uma	dava	outra,	dava	uma	dava	outra!	

	

BA	–	Lembra-se	dos	seu	professores?	

	

CM	–	Gostei	muito	da	D.	Urgélia.	Era	uma	pessoa	com	um	coração	de	ouro.	Adorava-a.	

D.	Urgélia	era	uma	senhora...	fantástica!	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

CM	–	A	educação	que	nós	tínhamos,	que	eu	trazia	de	casa	era:	respeitar	o	professor	

como	um	Deus.	

	

BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

CM	 –	 Eu	 acho	 que	 as	 crianças	 hoje	 não	 têm...elas	 têm	 tudo.	 Elas	 têm	 coisas	

demasiadas...e	acho	que...no...talvez	de	uma	certa	forma,	não	lhe	é	incutida	essa...	esse	

respeito	que	devem	ter	para	com	o	professor.	Porque	até	se	calhar	se	portou	mal	ou	

assim,	mas	conta	à	maneira	dele.	A	mãe	fica...	a	mãe	já	está	a	fazer	o	filme	da	forma	que	

o	filho	conta.	E	não	se	vai	apurar	que	o	filho	que	pode	ser	como	um	outro	qualquer	que	

faltou	ao	respeito	ao	professor.	

	

1.6.	Testemunho	Ana	Costa	

Duração:	7m	21s	
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Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	16	de	Novembro	de	2019,	15h30	

Conclusão	edição	vídeo	10	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.6.1.	Transcrição	objeto	digital		

	

AC	–	Ana	Costa		

BA	-	Bárbara	Andrez		

	

AC	–	Olá,	eu	sou	a	Ana	Costa.	Eu	tenho	35	anos	e	sou	de	Válega.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

AC	–	1990,	do	primeiro	ao	quarto	ano.	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	escrever	neste	edifício?	

	

AC	–	Eu	andei	na	pré-escola	também	aqui	em	Válega	que	era	na	escola	de	Quinta	e	Rego	

que	é	atrás	da	Junta	da	Freguesia	e	nós...	já	vínhamos	aqui.	Vínhamos	aqui	almoçar,	já	

tínhamos	contacto	com	aqui,	mas	a	única	 coisa	que	aprendíamos	era	o	aeiou	 fora	e	

depois	o	nome	e	mais	nada.	Agora	a	ler	e	a	escrever	foi	exatamente	aqui	nesta	escola.	

	

BA	–	Sente-se	agarrada	à	memória	desta	antiga	escola?	
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AC	 –	 Todos	 os	 Valeguenses	 olham	 para	 isto...com	 muito	 amor.	 Sim	 do	 tempo	 que	

vivemos	daquilo	que,	é	pá,	aqui	dentro	a	gente	sente	um	conforto,	conseguimos	ver	

cada	cantinho	do	que	é	que	isto	era.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

AC	–	Muito	amor.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

AC	–	Eu	quando	vim	prá	aqui	a	escola	´tava	nova	e	tinha	tido	obras.	Em	1990	a	escola	

tinha	 tido…	 tinha	 as	 obras,	 tinha	 deixado	 de	 ser	 a	madeira	 do	 chão	 e	 tinha	 aquele	

pavilhão.	Tinha...O	Professor	Almeida	gostava	muito	que	a	gente	brincasse,	por	isso	é	

que	ele	meteu	ali	umas	balizas,	umas	tabelas.	Nós	brincávamos	ali	quando	chovia,	mas	

também	dali	saiu	daqui	um	galo	que	nunca	mais	desapareceu.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	

AC	–	Eu	sempre	tive	medo	de	agulhas.	Ainda	hoje	tenho	medo	de	agulhas	e	na	altura,	

não	sei	se	agora	ainda	acontece	isso,	nós	apanhamos	as	vacinas	na	escola	e	então,	cada	

vez	que	vinham	cá	as	senhoras	enfermeiras	de	bata	branca,	eu	chorava	baba	e	ranho	e	

o	Professor	Almeida	já	sabia	e	então	ia	logo	atrás	de	mim	para	pegar	em	mim	ao	colo	

porque	senão	eu	ia-me	esconder	então	lembro-me	sempre	disso.	Também	me	lembro	

uma	vez,	coincidência	ou	não,	olha	hoje	trago	uma	camisola	amarela,	eu	tinha	um	fato	

de	treino	amarelo	que	eu	gostava	imenso,	gostava	muito...	E	esse	fato	de	treino	a	minha	

mãe	não	me	deixava	trazer	para	a	escola	mas	que	era	a	roupa	de	Domingo.	Naquele	

tempo	era	a	roupa	de	Domingo.	Não	é	que	eu	tenha	muita	idade,	mas	à	30	anos	atrás	
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era	a	roupa	de	Domingo	e	a	roupa	da	escola	e	a	minha	mãe	deixou-me	trazer.	Nesse	dia,	

o	Professor	Almeida,	era...era...	um	Professor	que	tratava	da	escola,	era	ele	que	zelava	

a	escola,	e	então	 resolveu	arrumar	os	 sótãos	da	escola.	Encontrou	 lá	umas	barreiras	

e...umas	 barreiras	 daquelas	 barreiras	 dos	 miúdos	 saltarem	 não	 é?	 Tipo…	

saltar...E...então	nós	fomos,	andamos	a	 limpar	aquilo,	a	arranjar,	e	então	o	Professor	

deixou-nos	 saltar.	O	que	 é	 que	 aconteceu?	 Eu	 rasguei	 as	 calças.	 Pronto.	 E	 foi	muito	

chato.	Cheguei	a	casa	e	já	ia	pelo	caminho	a	chorar	porque	o	meu	pai	e	a	minha	mãe	

iam	ralhar	comigo,	mas	não	ralharam,	não	ralharam.	

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?		

	

AC	–	O	Professor	Almeida	era	uma	pessoa	enorme.	Eu	era	pequenita.	Ainda	sou,	não	é?	

E	 ele...Eu	dava	por	 baixo	da	barriga	dele.	 Ele	 era	muito	 exigente	 e	principalmente	 a	

Matemática.	Nós	todos	tínhamos	que	saber	muito	bem	Matemática,	muito	bem.	Mas	

tinha	o	outro	 lado	dele.	Muito	carinhoso.	Eu	acho	que	não	há	ninguém	nesta	escola	

que...que	não	tivesse	medo	dele	quando	ele	andava	cá,	mas	que	hoje	passa	na	rua	e	

toda	 a	 gente	 o	 cumprimenta.	 Então	 nós	 erámos	 filhos	 dos	 alunos	 dele	 e	 depois	 era	

engraçado	que	ele	dizia	“É	pá,	tu	és	igualzinho	ao	teu	pai”	ou	“Tu	és”	não	sei	o	quê.	Eu	

vou-te	dizer	ao	teu	pai.	Olha	que	tive	com	o	teu	pai.	E…	é	pá	era	aquela,	era	aquela	

relação	e...	“Olha,	o	teu	pai	estudou	aqui”,	“O	teu	pai	teve	isto”,	“´Tás	a	ver	esta	carteira?	

O	teu	pai	já	se	sentou	aqui.”	Era…	era	muito	bom	mas	nunca	sentei	para	aprender,	mas	

tínhamos	os	 bancos	 em	madeira	 cá	 fora	 ainda,	 aqueles	 antigos.	Usávamos	os	 livros,	

íamos	à	biblioteca,	coisas	muito	antigas…	e	íamos	ao	sótão	ver	as	coisas	que	ele	fazia	

questão.	

	

Fomos	 fazer	 uma	 visita	 de	 estudo.	 Fomos	 fazer	 uma	 visita,	 recolhíamos	 folhas	 e	 eu	

tinha…	eu	era	muito	faladora	como	sou	agora	(Risos)	e	então	o	Professor	Almeida	era	

incrível	para	me	calar	aquilo	era	uma	coisa	incrível.	E	então	nós	fomos	uma	vez	a	essa	

visita	e	fomos	apanhar	os	ouriços,	fazíamos	uma	série	de	recolhas…	E	ele	levava-nos	a	
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esse	tipo	de	coisas,	ele	deixava-nos...	Eu	acho	que	hoje	em	dia	o	que	falta	na	escola	é	

exatamente	 aquilo	 que	 nós	 tínhamos	 antes	 que	 era,	 ele	 deixava-nos	 dar,	 dava-nos	

liberdade,	dava-nos	espaço	para	nós	sentirmos	as	coisas	e	termos	noção	que	para	além	

duma	sala	de	aulas	existe	tudo	o	resto,	que	hoje	em	dia	os	miúdos	não	têm	isso.	

	

A	maneira	dele	quando	ele	ficava	muito	aborrecido	connosco…	ele	saía	da	porta,	ele	

batia	a	porta	e	nós	já	sabíamos	que	estávamos	a	portarmo-nos	muito	mal.	Então	vinha	

a	 Professora	Natália,	 que	 era	 a	mulher	 dele,	 do	 outro	 lado	 do	 corredor	 e	 vinha-nos	

acalmar	a	dizer	“O	que	é	que	vocês	fizeram?”		Eram	fantásticos!	E	olhava	assim	para	nós	

por	 baixo	 e	 nós	 já	 sabíamos	 que…	 (Som)	 a	 partir	 dali	 não	 podíamos.	 Agora	 quando	

também	a	Dona	Efigénia	vinha	chamar	o	Senhor	Professor	para	ir	arranjar	alguma	coisa	

na	 escola	 que	 estava	 estragada,	 era	 uma	 alegria	 muito	 grande	 para	 nós	 (Risos).	 O	

problema	é	que	nós,	ele	fechava	a	porta	e	a	gente	nunca	sabia	quando	é	que	ele	vinha	

e	às	vezes	ele	aparecia	de	surpresa	e	ficávamos	de	castigo	e	não	íamos	ao	recreio	muitas	

vezes.	 Portávamo-nos	mal,	 ele	 tinha	 razão,	 não	 é?	 Punha-nos	 de	 castigo.	 E	 a	 gente	

ficava,	E	então	lá	toda	a	gente	vinha	chamar	o	Professor	Almeida	e	ele	dizia	muitas	vezes	

isto	 “O	 Professor	 Almeida	 é	 para	 tudo.	 É	 Professor	 Almeida	 para	 aqui,	 é	 Almeida	

pr’ácola,	é	Almeida	para	tudo!”	Um	cano	estragado,	lá	ia	o	Almeida	arranjar.	Lá	tava	um	

vidro	partido,	lá	ia	o	Professor	Almeida.	Era	sempre	assim.	Ele	fazia	de	tudo	nesta	escola.	

	

BA	–	Acha	que	no	sei	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

AC	–	Tínhamos	muito	respeito	e	educação	por	ele.	Muito.	Acho	que	nos	dias	de	hoje	ser	

Professor	é	muito	mau	e...	naquele	tempo,	o	Professor…	para	nós	era	como	se	fosse	o	

Primeiro-Ministro.	 Nós	 tínhamos	 a	 educação	 de	 saber	 respeitar,	 “Bom	 dia	 Senhor	

Professor”.	Não	era	‘stôr,	não	era	nada	dessas	coisas,	era	Senhor	Professor,	“Boa	tarde	

Senhor	Professor”,	“Muito	obrigada	Senhor	Professor”.	Isso	também	era	a	educação	que	

nós	tínhamos	em	casa.	
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BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

AC	–	A	geração	dos	meus	pais	foi	muito	retraída	pelos	pais	deles	e	então	eles	quiseram	

dar	a	nós	melhor,	que	deixar	mais	 liberdade,	e	nós,	com	35	anos,	eu	sou	mãe	há	um	

mês,	mas	eu	tenho	colegas	meus	de...que	já	são	pais	há	se	calhar	há	dez	anos	e	então	

deixaram	abusar	muito	mais.	Porque	no	meu	 tempo	eu	chegava	a	 casa	e	dizia	 “Ai	o	

Senhor	Professor	fez-me	isto	e	isto”.	“Atão	mas	então	o	que	é	que	tu	lhe	fizeste?”	Agora	

não	se	faz	isso.	É	exatamente	o	contrário.	Vai-se	reclamar	com	o	Professor	sem	saber	

aquilo	que	aconteceu,	porque	a	educação	vai	de	casa.	Eu	acho	que	é	que	os	pais	hoje	

em	dia	não	têm	paciência	pós	filhos	e	tem	a	vida	muito...têm	uma	vida	muito	ocupada	

e	a	maneira	de	entreter	os	filhos	é	dar	tudo	o	que	eles	querem.	Eles	acham	que	dar	amor	

é	dar-lhes	tudo	o	que	eles	querem	e	não	é	isso.	E	depois	o	que	é	que	acontece?	Eles	

chegam	 à	 escola	 e	 acham	 que	 também	 têm	 que	 ter	 tudo	 o	 que	 lhes	 apetece,	 sem	

terem…	e	não	têm	a	base…	eu	acho	que	o	amor,	o	respeito…	o	nós	‘tarmos	com	eles,	a	

presença	deles,	é	fundamental.	

	

1.7.	Testemunho	Augusto	Pinho	

Duração:	7m	42s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	27	de	Novembro	de	2019,	16h00	

Conclusão	edição	vídeo	12	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.7.1.	Transcrição	objeto	digital		

	

AP	–	Augusto	Pinho		
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BA	–	Bárbara	Andrez		

	

AP	–	Chamo-me	Augusto	Pinho.	Sou	natural	de	Ovar	e	tenho	43	anos	e	sou	ex-aluno	da	

escola	Oliveira	Lopes.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

AP	–	A...isso	já	foi	à	tanto	tempo…	ehhhh…	era	uma	questão	de	fazer	as	contas	mas	para	

aí	 1982...Frequentei	 o	 ensino	 primário	 todo	 aqui	 na	 escola	 Oliveira	 Lopes,	 desde	 o	

primeiro	ao	quarto	ano	e	tive	como	professor	o	Professor	Joaquim	Almeida	e	Pinho.		

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	escrever	neste	edifício?	

	

AP	–	Eu	aprendi	a	 ler,	a	escrever,	a	contar...também	fiz	amizades	para	a	vida,	não	é?	

Tenho...	tenho	ainda	alguns,	alguns	amigos	que	no	fundo	são	desse	tempo.	

	

BA	–	Sente-se	agarrado	à	memória	desta	antiga	escola?	

	

AP	–	Sim.	Eu	frequentei	esta	escola	na	primeira	versão,	que	era	a	versão,	podemos	dizer,	

da…	da	fundação	da	escola	em	1910.	Ou	seja,	era	completamente	diferente	em	termos	

de	estrutura	interior.	E	era	uma	escola	basicamente	à	moda	antiga,	ou	seja,	soalho	de	

madeira,	ainda	era	o	soalho	de	madeira,	era	o	quadro	negro	encostado.	Encostado	não,	

pendurado	na	parede.	A	secretária	do	Professor	sempre	num	ponto	mais	elevado	da	

sala.		
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No	meu	tempo,	a	minha	sala	tinha	cadeiras	ou	carteiras	mistas	e	carteiras	individuais.	

Curiosamente	 as	 carteiras	 mistas	 que	 é	 aquelas	 que	 ainda	 hoje	 existem	 no	 Museu	

Escolar	Oliveira	Lopes	e	que	datam	desde	1909-1910,	estavam	colocadas	no	lado	direito	

da	 sala	 e	 basicamente	 nessa,	 nessa,	 na	 sala	 eram	 aqueles	 alunos	 que	 estavam,	

estavam...sentados	 os	 alunos	 que	 tinham	mais	 dificuldades.	 Ou	 seja,	 esta	 escola	 de	

manhã	estava	ocupada	com	os	alunos	que	estavam	a	frequentar	o	ensino	primário	e	

durante	a	tarde	estava,	era	frequentada	pelos	alunos	que	estavam	a	fazer	o	quinto	e	

sexto	ano	através	da	telescola.	Eu	tenho	tias,	por	exemplo	que	frequentaram	a	telescola	

e	tenho	colegas	meus,	que	acabaram	aqui	o	quarto	ano	que	também	frequentaram	a	

telescola.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

AP	–	É	assim…	este	edifício	representa	uma	boa	parte	ou	a	larga	maioria	da	comunidade	

Valguense,	porque	foram	muitas	as	gerações	que	passaram	pelos	bancos	desta...desta	

escola.	 Os	 avôs...os	 pais...os	 filhos...prontos	 e	 depois...várias	 gerações.	 Portanto	 há	

muita	 gente	 que	 se	 identifica	 efetivamente	 com	 esta	 escola	 porque	 foi	 aqui	 que	

estudou.		E	esta	escola	não	deixava	de	ser	uma	escola	também	de	referência	se	calhar	a	

nível	 até	 concelhio...a	 nível	 nacional...até	 pelas	 próprias	 instalações	 que	 tinha.	 Há	

também	uma	particularidade	que	eu	acho	que	é	importante	ainda	na	atualidade	que	é	

a,	 podemos	 dizer,	 a	 estabilidade	 do	 corpo	 docente.	 Pronto	 e,	 ok,	 a	 escola	 por	 si	 só	

enquanto	edifício	não	marca	a	vida	das	pessoas.	Aquilo	que	marca	a	vida	das	pessoas	é	

as	vivências	e	convivências	que	nós	temos	na	escola.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

AP	–	Esta	escola	para	mim	representa	amor.	Representa	amor	por	tudo	aquilo	que	eu	

vivenciei	aqui.	
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BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

AP	–	Lembro-me	de	dois	objetos	que	me	marcaram	de	alguma	forma...de	forma	algo	

negativa.	Pronto,	havia	uma	cana,	havia	uma	régua,	pronto	que	eram	objetos	podemos	

assim	dizer	contundentes.	A	régua	era	mais	utilizada	na	questão	dos	ditados,	ou	seja,	

nós	fazíamos	ditados	e	depois	levávamos	umas	reguadas	de	acordo	com	os	erros	que	

nós	dávamos	no	próprio	ditado.	Agora	tinha	colegas...coitados!	Que...	davam	dez	erros,	

nove	 erros...e	 portanto,	 aquilo	 era	 um	 tal	 bater	 na,	 com	 a	 régua.	 Ainda	 hoje	 que	

detestam	esta	escola	atenção...pronto...nem	toda	a	gente	deve	amar	a	Oliveira	Lopes,	

mas	 detestam	 esta	 escola	 porque	 tiveram	 no	 fundo	 uma	 má	 experiência	 com	 o	

professor.	

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

AP	 –	 Lembro-me	 do	 cheiro	 que	 ele	 tinha,	 né?	 Que	 ele	 tinha	 um	 cheiro	 muito	

característico.		

	

Basicamente	nós	tivemos	a	estudar	a	balança	decimal,	não	é,	como	é,	como	é	que	se	

pesava	com	uma	balança	decimal	numa	aula.	Vá	lá,	nós	estávamos	a	aprender	as	coisas	

do	 ponto	 de	 vista	 teórico	 e	 depois	 o	 Professor	 Almeida	 resolveu	 num	 intervalo	 da	

manhã...também	 era	 o	 único	 que	 nós	 tínhamos...de	 fazer	 uma	 experiência,	 ou	 seja,	

podemos	dizer,	aplicar	os	conhecimentos	teóricos	na	prática.	E	então,	foi	à	cantina	e	

pediu	 à	 funcionária	 da	 escola	 que	 trouxesse	 para	 fora	 uma	 balança	 decimal,	 à	

séria...uma	balança	decimal,	porque	nós	tínhamos	na	sala	de	aula	uma	balança	decimal	

pequenina.	Chamou	os	alunos	todos	da	escola,	portanto	tava	a	escola	toda	em	peso,	

para	ver,	para	assistir	a	um	momento	memorável	e	basicamente	colocou-se	em	cima	da	

balança	e	chamou-me	a	mim	para	ser	eu...	o	aluno	que	o	iria	pesar.	Tentei	lá	colocar	os	
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pesos	não	é…	pronto	lá	no	prato	da	balança	e	depois	ele	perguntou-me	“E	então,	qual	é	

o	meu	peso?”	e	eu	na	altura	disse	um	valor,	posso	também	agora	precisar...70	kilos,	

pronto...	mas	não	correspondia	ao	valor	que	ele	pesava.	Pronto	e	levei	imediatamente	

sem	estar	a	contar	2	estalos,	bem	dados,	em	frente	a	toda	a	escola,	portanto	tavam	ali	

todos	os	alunos	da	escola.	Passado	alguns	anos	encontrei	o	Professor	Almeida	e	cheguei-

lhe...e	perguntei-lhe	porque	é	que	ele	na	altura,	não	é...nos	tempos	em	que	eu	estava,	

em	 que	 eu	 passei	 por	 cá,	 fez	 aquela	 experiência	 da	 balança.	 Pronto.	 Como	 eu	 não	

consegui	 acertar	 no	 valor	 do	 peso	 ele	 também	 sentiu-se	 algo	 humilhado	 porque	 no	

fundo	era...o	aprendiz	falha	porque	o	mestre	não	lhe	transmitiu	bem	a	lição.		

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

AP	–	Na	altura,	antes	da	autoridade,	acho	que	era	uma	figura	respeitada.	Que	é	algo	que	

não	acontece	na	atualidade.	Eu	acho	que	muitas	vezes	a	autoridade	tem	a	ver	com	as	

características	 do	 próprio	 professor.	 Eu	 sou	 professor	 não	 é,	 como	 tu	 sabes,	 de	

profissão,	e	consigo,	numa	sala	de	aula,	impor	a	ordem,	impor	a	disciplina,	mas	conheço,	

tenho,	tenho	colegas	que	se	calhar	não	têm	tanta	facilidade	em	conseguir	impor	essa,	

essa	disciplina.	

	

BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

AP	–	A	profissão	de	professor	neste	momento	é	em	parte	totalmente	desvalorizada	pela	

própria	sociedade.	Quer...	por	ação	do	próprio	Ministério	da	Educação,	das	leis	que	vão	

saindo	e	que	não	valorizam	a	carreira	do	professor…	quer	até	pela	própria	formação	dos	

pais.	É	lógico	que	na	atualidade	os	pais	são	muito	mais	presentes	na	educação	dos	filhos,	

mas	muitas	vezes	rogam-se	de	um	direito	de	poder...falar	sobre	uma	área	que	de	certa	

forma	não	dominam,	não	é?		
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1.8.	Testemunho	Maria	do	Céu	Pinho	

Duração:	5m	32s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	20	de	Novembro	de	2019,	10h30	

Conclusão	edição	vídeo	11	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.8.1.	Transcrição	da	entrevista	-	Objeto	digital		

MCP	–	Maria	do	Céu	Pinho		

BA	–	Bárbara	Andrez		

	

MCP	–	Maria	do	Céu	Mendonça	Costa	Pinho.	Tenho	66	anos.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

MCP	–	Eu	entrei	com	oito	anos	que	eu	estive	em	Angola	e	depois	 já	entrei	assim	um	

bocadinho	mais	tarde.	Entrei	com	oito	anos	para	a	escola.	Até	à	terceira.	Depois	fui	fazer	

a	quarta	classe	em	Carvalho,	que	os	meus	pais	fizeram	uma	casa	em	Carvalho	e	eu	fui	

para	lá.	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	neste	edifício?	

	

MCP	–	Foi	(Risos)	por	acaso	foi.		

	

BA	–	Sente-se	agarrada	à	memória	desta	antiga	escola?	
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MCP	 –	 Lembro-me	 muito	 do	 passado.	 Lembro-me.	 Tenho	 boas	 recordações	 desta	

escola.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

MCP	–	Sim,	porque	na	altura	que	isto	fechou,	foi	para	obras	e	assim,	os	comentários	que	

anda...houveram,	houveram	para	aí…	prontos	que	esta	escola	que	havia	de	continuar	

realmente	sempre	em	escola	mesmo.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

MCP	–	Para	mim…	prontos…	acho	que	foi,	foi	uma	grande	escola…	prontos.	Gostei	muito	

de	andar	aqui	assim,	foi	muito…	Também	andei	lá	em	Carvalho,	também	gostei.	Mas	os	

professores	 e	 assim	 gostei,	mas	 foi	 como	 eu	 disse	 à	 terceira	 classe	 foi	 a	 professora	

péssima	que	nós	tivemos	naquela	altura.	Mas	gostei	muito	de	andar	nesta	escola.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

MCP	–	A	primeira	classe	e	a	segunda	foi	na	da	frente	e	a	terceira	já	foi	esta	dali,	esta	do	

lado	ali.	Havia	os	mapas,	havia...os	 tinteiros,	que,	eu	por	acaso	não	tinha	muito	esse	

hábito	mas	haviam	alguns,	algumas	que	ainda	apanhavam	por	causa	disso,	sujavam	os	

cadernos	todos	e	tudo	e	depois...os	professores	batiam,	batiam.	Não	toleravam	nada.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	



129	

MCP	–	Havia	uma	que	ela	é	aqui	de	Válega,	que	quando	eu	vejo	essa	rapariga	eu	lembra-

me,	a	mocinha	quando	chegava	a	altura	de	ir	ao	quadro...	ela	era	uma,	aprendia	muito	

mal	coitadita.	E...quando	ela	chegava	para	ir	ao	quadro	a	menina	fazia	xixi	de	caminho	

na	carteira	donde	estava	antes	de	ir	ao	quadro,	na	terceira	classe.	E	depois	quando	ela	

chegava	 ao	 quadro	 e	 não,	 não	 sabia,	 ai	 ela…	 era	 canadas	 e	 mais	 canadas	 dessa	

professora.		

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

MCP	–	Camila	Isabel	Correia	Carneiro.	Nunca	mais	vi	essa	professora,	mas	também	não	

deixei,	deixou	saudades.	E	apanhávamos	reguadas.	Ensinava-se	um	bocadito	tarde	aqui,	

A	minha	mãe	era…	íamos	para	os	pinhais	apanhar	 lenha	com	os	molhitos	à	cabeça	e	

depois	a	minha	mãe	fazia	o	comer	tarde…	chegámos	aqui	assim…	a	surpresa	que	havia	

foi	na	terceira	classe.	Foi	a	pior	professora	que	havia	naquela	altura.	Era,	era	os	oito	e	

dez	bolos	em	cada	mão.	Eu	por	acaso	nunca	levei	assim	muito	com	canadas	na	cabeça,	

não	no	quadro,	mas	havia…	ai	essa	professora	que	ela	mandava	com	as	raparigas	contra	

o	quadro,	era	canadas…	era	demais.	Aonde	eu	gostei…	prontos,	gostei	muito	da	Dona	

Inocência.	 	Era	uma	senhora	 já	assim	de	 idade,	espetacular.	Uma	vez	andei	ali	assim	

havia	uma	roda,	uma	roda	e	eu	fui	para	a	roda	e	depois	andava	naquilo	e	comecei	a	orar,	

a	orar,	e	estava	ansiosa	que	a	roda	parasse	para	eu	vir	cá	para	fora,	para	sair.	Cheguei	

cá	abaixo,	vomitei,	e	ela	foi	fazer,	foi	fazer,	foi-me	fazer	um	cházinho,	ela	esteve	amarela,	

fiada	(Risos)	mas	prontos.	

A	minha	irmã	e	eu	aprendia	melhor	que	a	minha	irmã.	Prontos,	não	sei,	aprendia	melhor	

do	 que	 ela.	 Ela	 assim	 muitas	 vezes	 ao	 quadro	 e	 eu	 já	 não	 ia	 assim	 tanto.	 Eu	 era	

muito...aprendia	muito	bem	era	História.	Gostava	muito	de	História.	Adorava	História.	

O	meu	filho	também	acabou	por	tirar	esse	curso.	E	quando	ela	em	Carvalho	fomos	para	

aquela	 escola	 em	 Carvalho,	 ninguém	 queria	 ir	 a,	 dar	 a	 lição	 de	 História	 e	 eu	 ia	 ao	

quadro...	 a	 lição	 de	 História.	 Eu	 aquilo	 para	 mim...	 sabia	 aquilo	 de	 cor	 e	 salteado.	

Gostava	 muito	 da	 História.	 Nós	 íamos	 mesmo	 assim	 lá	 para	 trás	 e	 depois	 vinham	
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meninas	 da...da	 ribeira,	 de	 Válega	 para	 cima	 e	 depois	 nós	 juntávamo-nos	 todas.	

Vínhamos	 todas	 para	 cima.	 Apanhámos	 todas	 quando	 chegámos	 tarde	 era…	 era	

sempre…	era	raro	o	dia	que	a	gente	não	apanhava.		

	

Às	vezes	um	saco	daqueles	de	serapilheira,	descalçinhas	que	nós,	oh	eu,	nós	éramos	

doze	filhos.	Eu	era		a	mais	velha.	E	nós	estávamos	ansiosas	por	chegar	aqui	assim	à	escola	

para	aquecer	os	nossos	pézinhos.	Descalças	que	não	havia	assim	calçados	nem	nada.	Os	

primeiros...a	minha	irmã,	a	minha	mãe	comprou-me	uns	tamancos	ao	fim	da	escola	lá	

em	Carvalho,	na	quarta	classe.	Ah...	quando	ela	me	comprou	os	tamancos	eu	fui	brincar	

para	a	beira	do	rio	e	o	rio,	o	rio...olha...um	tamanco	foi	pelo	rio	abaixo.	Foi	os	primeiros	

tamancos.	 (risos)	 “Agora	 hás-de-andar	 descalça!”	 Nunca	 mais	 me	 comprou	 uns	

tamancos	nem	nada.	E	o	meu	pai	fazia-lhes	umas...umas	tamanquinhas	também	com	

umas	tirinhas	assim	para	a	gente	andar	e	era	assim.	Mas	chegávamos	à	escola	e	era	

para…	era	uma	alegria	de	chegar	ali	para	aquecer	os	pézitos.	Mas	o	meu	pai	ainda	queria.	

O	meu	pai	“ai	porque	tens	cá	o	abono”	e	tudo	mais	mas	ela	nunca	me	deixou	estudar.	

Tinham	 sempre	 medo	 que	 as	 raparigas	 de	 antigamente,	 que	 acontecesse	 alguma	

coisa...era	 assim,	 prontos.	 Mas	 eu	 podia	 realmente	 naquela	 altura.	 Agora	 não...já	

não...já	não	 tenho	assim	 cabeça	para	 certas	 coisas.	 (Risos)...	 já	 não	me	dá.	Não,	 era	

chegávamos	à	beira	tipo	era	as	orelhas	puxadas	era	tudo.	Ela...ela...ela	era	assim.	Com	

a	mais	pequenina	coisa...a	gente	já	ficava	cheiinhas	de	medo.	Pois	eu	tou-lhe	a	contar	

que	essa	senhora,	ela	já	é	mãe	de	filhos	agora,	é	das	minhas	idades.	Ela	fazia	xixi.	Ela	já	

fazia	xixi	ao	sair	da	carteira.	Depois	é	que	ela	apanhava.	Fazia	no	quadro,	à	beira	do	

quadro	e	tudo.	Era	o	que	calhava	e	batia-lhe	com	as	cabeças	no	quadro...era	assim.	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

MCP	–	Eles	podiam	não	ser,	mas	eram,	eram!	Prontos...tinha	de	haver	muito	respeito.	

Não	é	como	agora,	que	eles	agora	não	faltam...	faltam	respeito	aos	professores,	não	é?	
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BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

MCP	–	Porque	eu	acho	que	anda	tudo	mais	à	balda,	mesmo	em	casa,	fazem	também	

certas	vontades	que	até	aos	miúdos	nem	deviam	fazer.	E	depois	vão	tirar	os	próprios	

pais	 torna-se	mal-educados	que	dão	 toda	aquela	 liberdade	aos	meninos	e	depois	os	

meninos	e	depois	ainda	vão	tirar	satisfação	com	os	professores	e…	e	até	baterem	às	

vezes	quem…	há	esses	casos	que	a	gente	tem	visto.	É	ou,	não	é?	

	

1.9.	Testemunho	Manuel	de	Oliveira	Soares	

Duração:	6m	37s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	28	de	Novembro	de	2019,	15h00	

Conclusão	edição	vídeo	12	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.9.1.	Transcrição	da	entrevista	-	Objeto	digital		

MOS	–	Manuel	de	Oliveira	Soares		

BA	–	Bárbara	Andrez		

	

MOS	–	Portanto,	sou	Manuel	de	Oliveira	Soares,	natural	de	Travessa	da	Malta,	número	

86.	E	tenho	63	anos...62.	

	

BA	–	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

MOS	–	Eu	nasci	em	57,	mais	seis,	63.	Quatro	anos	cá	na	escola,	mais	o	tal	da	telescola.	
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BA	–	Sente-se	agarrado	à	memória	desta	escola?	

	

MOS	–	Há	dias	que	uma	pessoa	passa	de	relanço,	e	há	outros	dias	que,	pronto,	marca.	

Tem	que	haver…	marca	e	muito	grande.	

Ah,	porquê?	Porque,	olha,	antigamente	era	filha	única;	não	havia	mais	outra	escola	aqui	

tão	perto	de	minha	 casa.	 E	nós	éramos	obrigados	a	 vir	para	aqui,	 ao	 fim	e	ao	 cabo.	

Portanto	era	a	escola	da	freguesia	toda,	ao	fim	e	ao	cabo.	Não	havia	mais	nada.	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

MOS	–	Sim,	acho	que	sim.	Sim.	É	uma	marca	muito	importante	para	os	Valeguenses.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

MOS	–	Pá,	atraente,	talvez.	Atraente	pela	cultura	que	me	deu.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

MOS	–	A	minha	 sala	de	aulas	 foi	 esta	 aqui,	 do	 lado	nascente	 (Aponta)	 e	 foi	 do	 lado	

poente	(Aponta	com	o	dedo	noutra	direção),	que	era	onde	eu	tive	aulas	com	o	Professor	

Rocha.	 Eram	 cadeiras,	 eram	 carteiras	 duplas,	 era	 um	 banco	 corrido,	 que	 existia	 na	

carteira	um	tinteiro	–	para	meter	tinta	e	não	sei	quê	–	para	a	malta	escrever	no	caderno	

de	 duas	 linhas.	 E	 íamos	 ali	 à	 loja	 ao	 lado	 –	 que	 havia	 duas	 ali	 em	 frente	 (Aponta	

novamente)	e	havia	acolá	outra	que	era	a	Dona	Maria	Alice	e	a	Dona	Rosa,	buscar	o	

papel	mata-borrão	para	o	excesso	de	tinta	(Risos).	
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	“Ó	Senhora	Professora,	o	Mendes,	ele,	escarrachou-me	o	bico!”	(Risos).		

Exatamente,	a	gente	tinha	de	ter	uma	mãozinha	certinha,	mas	se	alguém	carregasse,	o	

bico...já	foste!	

Portanto,	qualquer	loja	por	aqui	tinha	os	aparos	e	os	cabitos,	palmaré.	Ah,	isto,	e	depois	

a	 tinta	 era	 feita...não	 sei	 como	 eles	 faziam	 a	 tinta,	 sinceramente	 não	 sei	 (Acena	

negativamente	com	a	cabeça).	

	

Numa	vez,	o	meu	pai,	o	meu	falecido	pai,	tinha	uma	caneta	dessas;	eu	queria	trazer	para	

a	escola	para	fazer	a	prova.	Só	que	aquilo	não	correu...correu	menos	bem.	Depois	sofri	

as	consequências	(Risos).	

Um	“estradozinho”,	tinha	a	secretária	dele	e	a	cadeira	–	aquelas	cadeira	que	existem	

no…	existiam?...	Acho	que	ainda	está	aí	uma!	Ah	o	coiso	e	pronto.	

Havia	o	quadro	rotativo	naquela	sala	(Aponta),	que	andava	para	um	lado	para	o	outro	

(Faz	 o	movimento	 do	 quadro	 rotativo	 com	as	mãos).	 Era	 uma	 coisa	 quando	 éramos	

chamados	 ou...às	 vezes	 éramos	 castigados,	 de	 costas	 para	 o	 pessoal,	 a	 olhar	 para	 o	

quadro	uma	tarde	inteira	ou	uma	manhã	inteira.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	

MOS	–	Milho,	reguadas,	aquilo	era...canas	da	Índia	com	aqueles	nós	na	cabeça...	Uma	

vez	houve	um	colega	meu	que	o	professor	arrancou-lhe	as	orelhas	(Agarra	as	próprias	

orelhas).	Suspendeu-o	pelas	orelhas	e	ele	ficou…	cortou	as	orelhas.	

Éramos	sempre	castigados!	(Sorri.)	Era	um	erro	no	ditado,	um	bolo	(Risos).	Aquilo	chovia	

todos	os	dias,	acho	que	era	Inverno	todos	os	dias	(Risos).	

Não	tive	essa	sorte	ou	esse	azar!	Mas,	muitas	das	vezes,	colegas	meus	da	minha	idade	

eram	castigados	de	joelhos,	com	milho	nos	joelhos,	horas	e	horas.	Tu	vê	lá	o	sacrifício	

que	aquilo	não	era!	
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Na	altura,	o	óleo	de	fígado	de	bacalhau…	pois,	tu	imagina!	Ali...portanto	aqui	era	a	sala,	

ali	a	cantina.	Era	em	fila.	Eles	tinham	uns	frascos	ou	quê;	meter	uma	colher	daquelas	de	

sopa	graúdas,	e	depois	um	gomo	de	laranja	ou	dois	a	atacar	aquilo.	Depois	a	colher	era	

para	todos,	era	a	mesma	para	todos.	(Risos)	Era	obrigatório.	Ah,	pois	era!	Em	fila,	ah.	E	

ai	daquele	que	botasse	fora!	

Quem	fazia	a	sopa	na	altura	era	a	Senhora	Leonia,	que	morava	ali	à	frente	(Aponta	numa	

direção),	 e	outra	 senhora	qualquer...Acho	que	era...a	mãe	do	Raul?!	Acho	que	era	a	

Senhora	Ester.	Ah,	e	eu	soube	há	pouco	tempo	que	era	mãe	do	Raul.	Portanto	e	uma	

coisa	muito	boa,	que	era:	aquela	sopa	era	um	espetáculo!	Era	feito	com	uns	ossos	aqui	

do	 talho,	 aqui	 do	 Senhor	 Tavares,	 e	 ele	 picava	 aquilo...epá,	 ficava	 uma	 sopinha,	 pá!	

Maravilha!		

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	

	

MOS	–	O	Professor	Rocha,	e	depois	na	telescola	voltei	a	ter...	Eu	acho	que	tive	também	

a	Dona	Eugénia	(Risos).	O	que	tinha?	Acho	que	era	muito	rigoroso.	Rigoroso	e...	ajuntava	

à...ao	rigoroso,	juntava	um	bocado...a	violência.	

Olha,	era	erros	no	ditado,	por	exemplo.	Ou,	às	vezes,	quando	uma	pessoa	estava	a	fazer	

barulho,	ele	vinha	com	a	canita	 lá	da	Índia	e	aqueles	nós	na	cabeça,	aquilo	não	era…	

nada	jeitoso	(Acena	negativamente	com	a	cabeça	e	encolhe	os	ombros).	Prontos	e	tinha	

essas	coisas.	E	falava	muito	alto.	Ah	e	depois	–	não	sei	se	te	recordas?	Aqui,	esta	escola	

teve,	tinha	um	dos	melhores	jardins	da..	pá,	para	os	miúdos.	Tinha	os	escorregões,	tinha	

a	roda,	tinha...como	é?...o	baloiço...Entretanto	isso	foi	tudo	removido.	E	ele	depois	disso	

fez	a	horta.	Uma	horta	e	às	vezes	no	recreio	chamavam-nos	para	nós	andar	lá	a	cavar	e	

qualquer	coisa	do	género	(Risos).	E	no	corredor	de	passagem	existiam	vários	cabides	

que...para	as	batas	brancas.	Que	nós	éramos	obrigatório	usar	batas.	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	
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MOS	–	Se	calhar	até	era.	Ah,	porque	ele	dava	a	 impressão	que...quando	 impunha	as	

normas	dele,	as	regras	ou	quê.	E	tinha	que	ser.	

	

BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

MOS	–	Poça,	será	que	os	professores	agora	têm	tanta…	como	é	que	eu	hei-de	dizer?	

Tanta	força	como	os	de	antigamente?!	Um	professor	antigo,	do	meu	tempo	de	escola,	

era	uma	referência,	era	uma	marca;	agora,	os	professores	de	agora	talvez	não.	

	

1.10.	Testemunho	Sérgio	Pinho	

Duração:	8m	11s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

Gravação	entrevista	28	de	Novembro	de	2019,	16h00	

Conclusão	edição	vídeo	12	de	Fevereiro	de	2020	

	

1.10.1.	Transcrição	objeto	digital		

SP	–	Sérgio	Pinho		

BA	–	Bárbara	Andrez		

	

SP	–	Chamo-se	Sérgio.	Humm...Atualmente	estou	a	morar	na	rua	de	Paçô	em	Válega.	Na	

altura	que	andava	na	Escola	Primária,	neste	caso	na	Escola	Quinta	e	Rego	ou	na	Escola	

Irmãos	Oliveira	Lopes	como	possam	chamar...	vivia	na	rua,	na	Roçadas	da	Espinha,	num	

antigo	 lugar	 que	 agora	 é	 a	 rua	 do	Covelo,	 abaixo	 do	 cruzamento	de	 ligação	 à	 Igreja	

Matriz	de	Válega.	Tenho	40	anos...pronto	e	é	isto.	
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BA	-	Em	que	ano	andou	na	escola	primária	Oliveira	Lopes?	Quantas	classes	fez?	

	

SP	–	Fiz	os	quatro	anos	aqui	na	escola,	entrei	com	6	anos...	Sou	de	79	por	isso	em	85.	

	

BA	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	neste	edifício?	

	

SP	–	Aprendi	a	ler	e	a	escrever...a	única	situação	que	eu	gostava	era	de	matemática,	e	

tinha...pronto,	gostava	mesmo	de	matemática	e	quando	vim	para	a	escola	 já	sabia	a	

tabuada	e	já	sabia	fazer	contas,	o	meu	pai	me	ajudava,	ensinara	antes	de	vir	pá	escola.	

	

BA	–	Sente-se	agarrado	à	memória	desta	escola?	

	

SP	 –	 São	 várias	memórias,	 são	 várias	memórias	 que	 tivemos	em	que	passamos	 aqui	

diariamente	temos	sempre	saudades,	porque	é	na	minha	opinião	o	momento	mais	feliz	

da	nossa	vida	é	quando	nós	somos	crianças.	Claro	que...	temos	muitas	histórias	aqui,	

pronto...haviam	alunos	mais	rebeldes,	menos	rebeldes...	Eu	não	vou	dizer	que	não	sou	

rebelde	que	era	rebelde.		

	

Nós	quando	entramos	ainda	era	soalho,	andávamos	por	baixo	do	soalho...	à	procura	dos	

berlindes	que	caiam	pelos	buracos	e	pelas	canetas.	E	depois	punham-se...	nunca	me	

esqueço	pôr	um	colega...	o	Avelino	a	tomar	conta,	para	ver	se	vinha	algum	professor	

enquanto	andávamos	lá	de	baixo	do...soalho,	mas	entretanto	o	Avelino	quando	viu	o	

professor		a	primeira	coisa	que	foi	fugir	e	depois	o	professor	apanhou-nos	e	pronto.	
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A	segunda	classe,	do	segundo	para	o	terceiro	ano	começou	a	reabilitação	por	fases.	Ao	

final	 de	 um	 ano	 já	 pudemos	 regressar	 à	 nossa	 e	 já	 tínhamos	material	 novo	 de...de	

escolar,	as	cadeiras	baixinhas,	as	mesas	meias	cremes...	

	

BA	–	Acha	que	este	edifício	representa	a	comunidade?	

	

SP	–	Eu	acho	que	sim.	Ou	seja,	ahhh...a	comunidade	total	não.	Representa...faz	sentido	

para	as	pessoas	que	andaram	cá.	

	

BA	–	O	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

SP	–	Ehhh...não	sei	é...eu	enten...isto	é	um...é	o	edifício	que	dá,	dá	o	valor	à	pessoa.	

	

BA	–	Lembra-se	da	sala	e	dos	objetos?	

	

SP	–	Lembro-me	dos	famosos	mapas...de,	do	corpo	humano,	o	mapa	de	Portugal,	tudo	

aquilo	 que	 trabalhamos	 com	 aquele,	 os	 carimbos	 que	 era	 uma	 coisa...que	 achava	

fantástico,	pena	é	que	nunca	conseguia		pintar	direito.	

	

Depois	havia	a	telescola	à	tarde,	pronto,	e...por	isso	é	que	justificava	as	televisões	nas,	

nas	 salas	de	aula.	Pronto...a	 cruz	de	Cristo	 também	 lá	na	 sala	de	aula	e	 isso	pronto,	

apanhámos	 isso	tudo...	porque	havia	a	 telescola	 também.	E	 foi-nos	tirados	as	nossas	

mesas	que	nós	gostamos	tanto	de	colar	chiclas	e	de...e	de	bater	e	pronto	foi-nos	tirado	

isso...	esse	tipo	de	material.	

	

BA	–	Lembra-se	dos	seus	professores?	
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SP	–	A	minha	professora	era	a	Doutora...		a	professora	Natália.	

Depois	tínhamos	a	outra	melhor	professora	que	era	aquela	coisa:	essa	e	que	não	bate	a	

ninguém	não	ralha,	que	era	professora	Adelaide.	

	

A	 reguada	 era	mais	 os	 trabalhos	 de	 casa.	 Os	 trabalhos	 de	 casa	 era...tinha	 direito	 à	

reguada	 em	não	 fazia	 trabalhos	 de	 casa,	 pronto	 era	 o	método!	Descobrimos	que	 se	

levássemos	uma	reguada	no	principio	da	manhã	não	tínhamos	frio	nas	mãos	o	resto	do	

dia.	 Ehhh...Nunca	 perdoei	 os	 meus	 amigos	 que	 os	 pais	 era	 carpinteiros	 que	 faziam	

questão	de	trazer	uma	régua	para	dar	à	professora.	Nós	enfiámos	dentro	do	poço	as	

réguas,	roubávamos	as	réguas	e	enfiámos	dentro	do	poço,	mas	depois,	logo	a	seguir...	

as	réguas	voltavam,	não	eram	as	mesmas,	é	que	haviam	os	alunos	que	faziam	todos	os	

gosto	que	os	pais	lhes	oferecessem	as	réguas.	

	

A	 Dona	 Eugénia	 fo...sempre...uma	 verdadeira	 contínua,	 como	 se	 costuma	 dizer	

não...pronto...os	nomes	nunca	esqueceram...pronto...se	os	nomes	nunca	esqueceram	é	

porque	as	pessoas	pessoas...nos...de	alguma	forma	marcaram.	

	

BA	–	E	outras	histórias?	

	

SP	–	Íamos	tocar	o	sino,	até	nos	tirarem	a	corda	porque	chegaram	à	conclusão	que	não	

valia	a	pena	ter	sino.	Depois	era	aquelas	brincadeiras	até	aqui...	Pronto	que...	se	fosse	

agora	não	acontecia,	porque	nós	levamos	os	nossos	filhos	à	porta	da	escola.	Mas	até	lá	

era	uma	diversão	e	não	queríamos	que	os	nossos	pais	nem	ninguém	viesse	porque..	

desde	andarmos	com	os	pés	no	meio	da	água...	tínhamos	galochas	pronto.	E	também	a	

minha	mãe	colocava	os	protetores	de	joelhos,	mas	sem	as	calças	estarem	rasgadas	que	

era	para	evitar	rasgar	as	calças.	Desde	comermos	as	flores	amarelas,	não	sei	se	lembram-
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se	o	que	que	eram	as	flores	amarelas,	uma	coisa	amarga	mesmo,	mas	aquilo	era	uma	

maravilha	parecíamos	os...as...cabrinhas	no	meio	do	pasto.	

Como	era	bom	a	matemática	no	primeiro	ano	fui	ensinar	os	da	quarta	a	fazer	a	tabuada	

e	isso	também	me	marcou	pela	positiva.	

	

Era	uma	festa	para	nós...	quando	vinha	o	camião	do	leite	da	Mimosa,	ou	seja	aquele	

camião	a	chegar	a	pra	descarregar,	era	o	dia	que	tínhamos	uns	minutos	livres,	mas	o	que	

é	certo	é	que	íamos	ajudar.		

Que	era	o	prazer	de	encher	o	pacote	e	depois	arrebentar-lo	no	chão	e	dava	o	tal	gosto,	

depois	esquecíamos	que	às	vezes	não	bebíamos	até	ao	 fim	e	 fazíamos	asneiras.	Mas	

também	o	leite	também	tem...	tinha	esse	particularidade	

	

BA	–	Acha	que	no	seu	tempo	o	professor	era	uma	figura	de	autoridade?	

	

SP	–	Huummm,	criava	o	tal	respeito	foi	aquilo	que	eu	há	bocado	disse.	Só	o	facto	de	

existir	uma	bata	branca	quando	nos	recebeu,	a	pessoa	era	para	respeitar.	A	bata	branca	

respeita-se	e	nós	quando	vamos	ao	médico	temos	que	respeitar	o	médico...	e	a	bata	

branca	no	primeiro	dia...eu	comecei	a	chorar.		Ou	seja...e	depois	ainda	agravou	o	choro	

porque	o	meu	pai	veio-me	entregar	à	prof...	a	sala	de	aula	e	a	professora	tava	a	receber	

e	comecei	a	chorar	porque	não	queria	ficar.	E...vinha	com	umas	coisas	na	mão	da	tal	

tabuada,	das	contas	feitas	nas	caixas	de	Bravo,	naquele	de	esfregar	os...os	tachos.	Ou	

seja,	não	havia	muito	dinheiro	então	era	as	folhas...não	havia	folhas...	então	eu	fazia	

nas,	 nas	 caixas	de	 cartão	das	embalagens	que	havia	por	 casa.	 Pronto	e	 recordo	que	

trouxe	aquilo	todo	orgulhoso	que	sabia	fazer	já	contas.	No	entanto,	nunca	me	esqueço	

das	 palavras	 quando	 do	 que	 o	meu	 pai	me	 disse	 à	 entrada	 que	 foi:	 “Sô	 professora	

quando	ele	precisar	você	dê-le!”	Pronto...	a	partir	daí	se	o	meu	pai	autorizou,	a	nossa	tal	

autoridade	a	dar-nos	uns	açoites	quando	eu	precisasse...	pronto	a	partir	daí	tem	que	

respeitar	aquela	pessoa.	
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BA	–	E	hoje?	Acha	que	continua	a	ser	uma	figura	de	autoridade?	

	

SP	–	 Sim	eu	 vejo	des...um	bocadinho...um	bocadinho	a	 indiferença	do...do	dar	 aulas	

aos....alunos.	O...professor	cumpre	um...	tem	que	cumprir	um	manual.	Podem	criticar	

os	métodos	que	eram	usados	no...	passado,	mas	entendo	que	eram...alguns	corretos.	

Não	se	calhar	no	tempo	dos	meus	pais	não,	que	era	um	exagero,	se	calhar.	Mas	o	tal	

açoite	fez	bem	na,	no	momento	certo,	a	educação	e	nós	sentimos	que	fomos	educados	

na	própria	escola.	

	

Anexo	2.	Declaração	de	consentimento	

	

DECLARAÇÃO	DE	CONSENTIMENTO		

	

Eu,______________________________________________________________	 pessoa	

singular	 titular	 de	 dados	 pessoais,	 residente	 em	

_______________________________________________________,	portador	do	cartão	

de	cidadão	n.º	____________________,	válido	até	________/____/____,		declaro	para	

os	devidos	efeitos	autorizar	por	minha	livre,	específica	e	informada	vontade	a	captação,	

tratamento	e	respetiva	difusão	da	imagem	própria,	voz	e	dados	pessoais	inerentemente	

a	esta	associados	para	a	integração	de	uma	nova	coleção	audiovisual.	Mais	autorizo	a	

utilização	 que	 será	 dada	 no	 futuro	 à	 minha	 imagem	 e	 voz,	 considerando	 que	 as	

gravações	 autorizadas	 e	 realizadas	 integrarão	 uma	 coleção	 que	 documentará	 e	

perpetuará	depoimentos	de	antigos	alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes.	Autorizo	ainda	que	

os	 registos	 a	 que	 se	 faz	 referência	 nesta	 declaração	 passem	 a	 integrar	 a	 coleção	

documental	 da	 Associação	 dos	 Antigos	 Alunos	 da	 Escola	 Oliveira	 Lopes	 (AAAEOL)	 e	

consequentemente	 sejam	 utilizados	 na	 criação	 de	 exposições	 ou	 atividades	 de	

investigação,	promovidas	por	iniciativa	da	AAAEOL,	ou	em	parceria	com	esta,	neste	caso	
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ainda	que	promovidas	por	outras	entidades,	desde	que	se	destinem	aos	fins	associados	

à	AAAEOL.		

Atesto	que	tomei	conhecimento	que:		

1. Os	dados	pessoais	da	presente	declaração	serão	tratados	nos	termos	do	n.º	1,	

alínea	c)	do	artigo	6º,	e	do	n.º	2,	alínea	d)	do	artigo	9º,	ambos	do	Regulamento	

(EU)	 2016/679	 do	 Parlamento	 Europeu	 e	 do	 Conselho,	 e	 em	 respeito	 pelos	

princípios	do	referido	Regulamento;	

2. A	 imagem	e	difusão	 supra	 referidas	 serão	 apenas	 para	 os	 fins	 anteriormente	

indicados,	durante	um	período	de	tempo	indefinido,	porém,	cessará	mediante	

comunicação	 nesse	 sentido	 por	 parte	 do	 titular	 dos	 mesmos,	 por	 meio	 de	

subscrição	 de	 declaração	 de	 cessação	 expressando	 a	 vontade	 do	 titular	 dos	

dados.	

3. Sem	 prejuízo	 do	 referido	 na	 parte	 final	 da	 declaração	 que	 integra	 este	

documento,	 os	 dados	 registados	 não	 serão	 facultados	 a	 qualquer	 outro	

organismo	 ou	 entidade,	 sem	 nova	 autorização,	 quando	 o	 mesmo	 não	 tenha	

qualquer	 relação	 com	 a	 AAAEOL,	 Museu	 Escolar,	 ou	 com	 os	 fins	 por	 estes	

promovidos.	

4. A	 imagem	 poderá	 ser	 disponibilizada	 em	 redes	 sociais/sites	 para	 efeitos	 de	

divulgação.	

5. Serão	 asseguradas	 todas	 as	 possibilidades	 de	 correção	 dos	 dados	 pessoais	

registados,	no	ficheiro	vídeo	em	causa.	Para	tanto,	enquanto	titular	dos	dados	

tenho	o	direito	de	solicitar	ao	responsável	pelo	seu	tratamento,	nos	termos	do	

regulamento	geral	de	proteção	de	dados,	o	direito	ao	acesso	aos	dados	que	me	

digam	 respeito,	 bem	 como	 à	 sua	 retificação,	 eliminação,	 dentro	 dos	 limites	

legalmente	impostos.		

6. Para	segurança	dos	meus	dados,	e	para	garantir	que	os	meus	direitos	estão	a	ser	

cumpridos,	está	à	minha	disposição	um	encarregado	de	proteção	de	dados,	que	

poderá	 ser	 contactado	através	do	endereço	de	e-mail	meollopes@gmail.com,	

que	na	AAAEOL	exerce	as	funções	de	Presidente	da	direção.	
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7. Os	dados	pessoais	recolhidos	podem	ser	tratados	informaticamente	e	de	forma	

automatizada	 ou	 não	 automatizada,	 garantindo	 em	 todos	 os	 casos	 o	 estrito	

cumprimento	 da	 legislação	 de	 proteção	 dos	 dados	 pessoais.	 Estes	 serão	

utilizados	para	o	cumprimento	de	efeitos	legais	associados	à	proteção	de	dados	

e	no	âmbito	das	atividades	desenvolvidas	pela	AAAEOL.					

	

	

Válega,	___	de	_____________	de______	

	

______________________________________	

(assinatura)	

	

Anexo	3.	Entrevistas	

Anexo	3.1.	Roteiro	Entrevista	

10	entrevistas/testemunhos	

Duração	aproximada	vídeo	–	4	a	8	minutos	

Duração	Entrevista	–	aproximadamente	30	minutos	até	1h	

Público	Alvo	–	antigos	alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes		

Faixas	etárias	–	35	aos	75	anos	

	

Local	de	filmagens:	auditório	do	Museu	Escolar	Oliveira	Lopes	(controlo	sonoro,	cenário	

com	poucas	distrações)	

Cenário:	 duas	 cadeiras	 no	 palco,	 mesa	 de	 apoio	 com	 objetos,	 mesa	 de	 apoio	 com	

autorizações	e	canetas	
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Plano	 das	 entrevistas:	 PM	 –	 plano	médio	 (corte	 pela	 cinta,	 ou	 PMP	 –	 Plano	médio	

próximo)	

Ângulo	 de	 filmagem:	 ângulo	 normal	 (Câmara	 posicionada	 ao	 nível	 dos	 olhos	 do	

entrevistado/a)	

	

Protocolo	de	entrevista	

	

1. Receber	a	pessoa	na	receção	do	museu	

2. Levar	a	pessoa	até	ao	sítio	das	filmagens.	Sentar	a	pessoa	confortavelmente	de	

frente,	ao	nível	da	câmara	(auditório)	

3. Explicar	o	porquê	da	entrevista	e	formato:	

	

-	Esta	entrevista	faz	parte	de	um	projeto	que	estou	a	desenvolver	no	âmbito	do	

meu	 mestrado	 em	 Museologia	 na	 FLUP	 em	 conjunto	 com	 o	 Museu	 Escolar	

Oliveira	 Lopes	 e	 Associação	 dos	 Antigos	 Alunos	 e	 tem	 como	 objetivo	 a	

concretização	de	uma	nova	coleção	multimédia,	neste	caso	audiovisual.	

-	A	entrevista	terá	a	duração	aproximada	de	20-30	minutos	e	será	filmada.	

-	As	gravações	serão	tratadas	e	produzidas	de	forma	a	poderem	ser	utilizadas	

como	testemunho/depoimento.	Tanto	o	Museu	Escolar	como	a	Associação	dos	

Antigos	Alunos	acreditam	na	 importância	desta	recolha	de	tradição	oral	como	

parte	do	património	histórico,	por	isso	a	produção	destas	entrevistas	servirão	de	

documento	audiovisual,	farão	parte	de	uma	nova	coleção	digital	e	integrarão	um	

futuro	projeto	expositivo	que	estou	a	delinear.	

-	 Tenho	 estes	 documentos	 de	 consentimento	 de	 uso	 e	 filmagem	de	 imagem,	

importantes	neste	processo.	Gostaria	que	os	lesse,	se	tiver	alguma	pergunta	não	

hesite	em	perguntar.		Se	estiver	de	acordo	com	o	que	acabou	de	ler,	gostaria	que	

assinasse	e	poderemos	dar	início	à	entrevista.	
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4.	Colocar	o	microfone	de	lapela	e	testar	câmara	

-	Perguntar	se	tem	alguma	questão	antes	de	começar	a	gravação.	

-	Gravação.	

	

B	–	Como	é	que	se	chama?	Pode	olhar	para	a	câmara	e	dizer	o	seu	nome?	

	

B	–	Quantos	anos	tem?	

	

B	–	Lembra-se	em	que	ano	é	que	andou	nesta	escola?	

	

B	–	Lembra-se	de	quantos	anos	é	que	esteve	cá?	

	

B	-		Quantas	classes/anos	é	que	fez?	

	

B	–	Aprendeu	a	ler	e	a	escrever	nesta	escola?	

(Não)	Porque	é	que	teve	que	sair?	

	

B	 –	 Quando	 entra	 neste	 edifício	 recorda-se	 de	 alguma	 situação	 imediata	 que	 tenha	

vivido	ou	experienciado	aqui?	Como	é	que	o/a	faz	sentir?	

	

B	–	Se	sim,	diria	que	se	sente	de	alguma	forma	agarrado	à	memória	desta	antiga	escola?	

	

B	–	Consegue	dizer	porquê?	
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B	–	E	agora	uma	pergunta	mais	geral,	gostaria	de	saber	o	seu	ponto	de	vista	sobre	este	

assunto:	acha	que	este	edifício	de	certa	forma	representa	a	comunidade	de	Válega?		

	

(Sim)	Consegue	dizer	porquê?	

(Não)	Então,	o	que	é	que	este	edifício	representa	para	si?	

	

B	–	Com	certeza	que	se	lembra	da	sua	sala,	com	as	mesas	e	quadro	e	a	secretária	do	

professor	no	centro	da	sala.	Há	algum	objeto,	música	ou	situação	dentro	das	paredes	da	

sua	sala	que	se	recorde	ou	que	o	tenha	marcado?		

	

B	–	Recorda-se	de	alguma	história	com	esse	objeto?	Gostaria	de	partilhar	essa	história	

ou	com	outro	objeto	que	se	lembre	de	usar	durante	o	seu	tempo	aqui?	

	

B	–	E	mudando	o	nosso	foco	para	um	dos	pontos	centrais	em	qualquer	sala	de	aula.	

Lembra-se	do	nome	do	seu	professor/a?	

	

(Não)	 Mas,	 lembra-se	 de	 algum	 pormenor	 acerca	 dele/a?	 Um	 jeito	 de	 vestir,	 uma	

expressão,	 qualquer	 coisa?	 Se	 o/a	 visse	 na	 rua	 acha	 que	 ainda	 o/a	 conseguiria	

identificar?		

	

(Sim)	E	lembra-se	de	alguma	história	acerca	do	seu	professor/a?		

(Não)	voltar	à	pergunta	acima.	

	

(Não	tenho	nenhuma	história	–	Seguir	para	a	próxima	pergunta)		
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(Tenho	uma	história)	Quer	partilhar	a	história?	

	

B	–	Sabemos	que	a	nossa	sociedade	se	estrutura	em	volta	de	figuras	e	instituições	que	

muitas	vezes	não	contestamos,	como	por	exemplo	a	polícia,	hospitais,	o	governo,	só	

para	citar	alguns.	Acredita	que	no	seu	tempo	o	professor/a	era	visto	como	uma	figura	

de	autoridade?	

	

(Sim)	–	Consegue	identificar	porquê?	

	

(Não)	–	Consegue	dizer	porque	é	que	acha	que	não?	Lembra-se	de	alguma	situação?	

	

B	–	Olhando	para	trás	e	pensando	no	tempo	presente	acha	que	a	figura	do	professor	é	

uma	figura	de	autoridade?		

	

(Sim)	–	Porquê?	

(Não)	–	Tem	alguma	opinião	sobre	o	porquê	de	ter	deixado	ser?	O	que	o	leva	a	dizer	

isso?	

	

B	 –	 E	 as	 minhas	 perguntas	 terminam	 aqui.	 Muito	 obrigada	 pelo	 seu	 tempo	 e	

disponibilidade	 para	 fazer	 esta	 entrevista.	 Deixo-lhe	 o	 meu	 contacto	 telefónico	 e	

endereço	 de	 email	 e	 esteja	 à	 vontade	 para	 escrever	 ou	 falar	 sobre	 qualquer	 outro	

assunto,	dúvida	ou	questão.	

	

Anexo	3.2.	Teaser	entrevistas/exposição	

Teaser	exposição	“O	Professor,	Memória	e	Autoridade”	
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Duração:	0m	57s		

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez		

	

Anexo	4.	Aplicação	concebida	

Anexo	 4.1.	 Vídeo	 demonstrativo	 da	 aplicação	 “Aprendeu	 a	

Lição?”	

Duração:	1m	29s	

Copyright:	AAAEOL,	Bárbara	Andrez	

	

Anexo	4.2.	Questões	aplicação	“Aprendeu	a	lição?”		

	

Ecrã	1		

Página	inicial	

	

Ecrã	2	

1-	Antes	de	ser	um	museu	este	edifício	era...	

uma	escola	primária	(certa).	

uma	escola	secundária.	

uma	biblioteca.	

	

Ecrã	3	

2-	Quem	são	as	pessoas	que	vemos	nos	vídeos	nas	televisões?	

Antigos	funcionários	da	Escola	Oliveira	Lopes.	
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Antigos	alunos	da	Escola	Oliveira	Lopes	(certa).	

Antigos	Professores	da	Escola	Oliveira	Lopes.	

	

Ecrã	4	

3-	Antigamente	se	os	alunos	não	fizessem	os	deveres,	no	dia	seguinte	era	normal...	

o	professor/a	ajudar	a	fazer	na	aula.	

o	professor/a	descontar	pontos.		

o	professor/a	bater	com	a	palmatória	(certa).	

	

Ecrã	5	

4-	Para	quê	que	serviam	as	canas?	

Para	apontar	e	pôr	em	sentido	os	alunos	menos	atentos	(certa).	

Para	apontar	qualquer	matéria	no	quadro.	

Para	apontar.	

	

Ecrã	6	

5	–	No	século	passado	o	milho	existia	nas	salas	de	aulas	para...	

castigar	os	alunos	de	joelhos	(certa).	

fazer	pipocas.	

fazer	trabalhos	manuais.	

	

Ecrã	7	

6	–	O	que	era	o	óleo	fígado	de	bacalhau?	

Uma	comida.	
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Um	doce.	

Um	suplemento	alimentar	(certa).	

	

Ecrã	8	

7	–	O	que	acontecia	se	houvessem	erros	depois	da	correção	de	um	ditado?	

O	professor/a	batia	nas	mãos	dos	alunos	usando	a	palmatória	(certa).		

O	professor/a	ensinava	melhor	a	matéria.	

O	professor/a	tirava	dúvidas	em	conjunto	com	a	turma.	

	

Ecrã	9	

8	–	Autoridade	e	respeito	são	sinónimos?	

Não	(certa).	

Sim.		

	

Ecrã	10	

9	–	Selecione	a	errada.	

Pode	haver	respeito	sem	existir	autoridade	

A	autoridade	é	uma	expressão	emocional	de	poder	

A	autoridade	é	violenta	(certa).	

	

Ecrã	11	

	

10-	Selecione	a	correta.	

O	respeito	é	sinónimo	de	autoridade	
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O	respeito	deve	ser	universal	(certa).	

O	respeito	não	pode	existir	na	autoridade	

	

Ecrã	12	

Página	final	com	resultados		

Voltar	à	página	inicial	

	

Anexo	5.	Maquete	“O	Professor,	Memória	e	Autoridade”	

Vídeo	 demonstrativo	 da	 maquete	 da	 exposição	 criada	 “O	 Professor,	 Memória	 e	

Autoridade”		

Duração:	0m	43s	

Copyright:	Bárbara	Andrez	

	

	

Anexo	6.	Respostas	aos	inquéritos	por	questionário	

“O	Professor,	Memória	e	Autoridade”		
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Porquê?	

173	respostas	

	

1. Porque	existem	mudanças	drásticas	no	relacionamento	familiar	e	na	forma	como	

a	educação	se	tornou	mais	permissiva,	levou	a	estas	alterações	

2. Houve	uma	grande	desvalorização	da	profissão	docente	por	parte	da	tutela	e	da	

sociedade	em	geral	

3. Quando	 acontece	 é	 porque	 a	 família	 não	 ensina	 esse	 respeito,	 tratando	 o	

professor	como	uma	espécie	de	"criado".		

4. Porque	os	pais	não	incutem	regras	e	o	sentido	de	responsabilidade	bem	como	

respeito	pelos	superiores.	

5. Pressão	negativa	da	sociedade	(alunos,	pais,	etc)		

6. Foram	 desautorizados	 pelos	 encarregados	 de	 educação	 e	 pelo	 ministério	 da	

educação		

7. Não	 conheço	 com	profundidade	a	 situação	 real	 de	um	professor	do	primeiro	

ciclo.	 Há	 neste	 inquérito	 alguma	 confusão	 de	 terminologia	 entre	 ensino	

primário/	primeiro	ciclo	/	ensino	básico.		
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8. Porque	 os	 alunos,	 em	 casa	 não	 são	 ensinados	 a	 respeitar	 ninguém.	 Nem	 os	

próprios	pais.	

9. Muitos	alunos	ainda	respeitam	os	professores.	Os	casos	de	violência	que	chegam	

à	comunicação	social	são	uma	minoria.	Numa	turma	de	20,	2	não	respeitam	o	

prof,	mas	18	respeitam.		

10. Há	muita	falta	de	valores	educacionais	que	deviam	ser	transmitidos	pela	família.	

E	 ainda	 os	 sucessivos	 ministros	 da	 educação	 que	 ajudaram	 a	 desautorizar	 o	

professor.	

11. Família	não	respeita	o	professor	

12. A	autoridade	esvaziou-se	ou	foi	esvaziada.	Professores,	agentes	da	autoridade...	

13. Porque	nem	em	casa	lhes	é	incutido	a	respeitar	os	mais	velhos,	quanto	mais	fora	

de	casa.	Além	do	facto	de	a	sociedade	estar	habituada,	pela	natureza	invejosa	

do	povo	"tuga",	a	dizer	mal	dos	professores	só	porque	acham	que	ganham	muito	

dinheiro	e	não	fazem	nada.	Para	todos	a	culpa	é	sempre	dos	professores	porque	

os	meninos	são	todos	santos.	É	incrível	uma	mãe	ir	a	uma	escola	tirar	satisfações	

a	uma	professora	porque	tirou	o	telemóvel	ao	filho,	como	eu	já	assisti.	Estão	a	

matar	a	escola	pública.	E	não	é	inocentemente.		

14. Porque	 a	 profissão	 e	 os	 professores	 foram	 totalmente	 desvalorizados,	 todos	

acham	que	têm	uma	palavra	a	dizer	na	educação.	

15. Os	meninos	é	que	são	a	autoridade	em	casa	e,	consequentemente,	fora	dela.	

16. Porque	as	famílias	não	valorizam	os	professores	e	o	estado,	por	razões	

economicistas,	também	não.	

17. Porque	o	Ministério	desde	a	ministra	Maria	de	Lurdes	tem	fragilizado	a	figura	

dos	docentes	e	a	família	raramente	apoia	o	trabalho	desenvolvido	na	escola.	

18. Porque	os	pais	não	educam	os	filhos	

19. Pelo	descrédito	geral	relativamente	à	profissão.	

20. Demasiado	ruído	

21. Porque	não	é	incutido	o	respeito	à	professora	no	seio	familiar.	As	crianças	quase	

não	respeitam	os	pais,	quanto	mais	os	professores	

22. Devido	à	desvalorização	social	da	profissão	
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23. O	papel	do	professor	é	desvalorizado	pela	família	e	pela	sociedade.		

24. Porque	deixou	de	se	valorizar	a	escola	

25. Devido	à	educação	ou	falta	dela	que	muitas	crianças	trazem	de	casa	

26. Porque	a	própria	sociedade	não	o	respeita.		

27. Falta	de	respeito	pela	figura	de	professor	pela	sociedade	e	instituições	do	país	

28. Os	pais	não	respeitam	a	figura	do	professor	

29. Perda	de	valores	na	sociedade	em	geral	e	no	seio	familiar	em	particular,	inclusive	

o	respeito	pela	figura	do	professor	acima	de	tudo.	

30. Os	 professores	 deixaram	 de	 ser	 figuras	 de	 autoridade	 porque	 o	 sistema	

educativo	 tornou	o	professor	um	burocrata,	 ao	 invés	de	alguém	cujo	papel	é	

ensinar.	 Para	 além	 disso,	 os	 professores	 confrontam-se	 cada	 vez	 mais	 com	

jovens	e	crianças	que	foram	educados	por	famílias	que	não	lhes	incutem	uma	

imagem	 positiva	 do	 professor	 e,	muitos	 dos	 quais,	 deixam	 aos	 professores	 a	

própria	educação	dos	educandos,	papel	este	que	não	lhes	compete.	

31. Falta	de	cultura	familiar	e	de	auto-responsabilização	do	aluno	e	descredibilização	

pelo	Ministério	e	sociedade	civil		

32. Falta	de	valores,	respeito	e	educação	na	família	

33. Por	influência	das	próprias	políticas	educativas	

34. Porque	os	alunos	não	reconhecem	a	autoridade	s	ninguém	

35. Porque	em	 casa	 (sociedade	no	 seu	 todo)	 não	 se	 educa	para	o	 respeito	pelos	

outros.	seja	criança.	jovens	e	idosos.	

36. Devido	à	falta	de	valores	familiares.	

37. porque	 a	 escola	 deixou	 de	 ser	 valorizada	 pelos	 diferentes	 governos	 e	

especialmente	pelas	famílias.	

38. A	figura	do	professor,	fruto	de	muitas	causas	(ser	uma	classe	profissional	muito	

grande	em	termos	numéricos	e	orçamentais,	p.e.)	e	interesses	imediatistas	dos	

governantes	 (poupar	 recursos	 económicos	 e	 humanos,	 quebrar	 lutas	

profissionais,	combater	certos	direitos	antigos	tidos	como	excessivos,	conseguir	

atingir	metas	de	sucesso	com	pouco	investimento	e	de	forma	rápida,	etc.),	foi	

muito	atacada	e	fragilizada	nas	últimas	duas	décadas	(com	reflexos	na	opinião	
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pública,	que	vê	os	professores	como	privilegiados,	com	salários	elevados,	com	

muitas	 pausas,	 como	 prepotentes,	 por	 vezes	 como	 pouco	 competentes).	 A	

agressão	 a	 docentes	 é	 um	 sinal	 de	 que	 a	 fragilização	 da	 autoridade	 dos	

professores	é	efetiva	-	havendo	uma	imagem	negativa	dos	professores,	há	mais	

margem	para	exageros	no	ataque	à	figura	do	professor.		

39. Porque	a	sociedade	desvalorizou	o	papel	do	professor.	

40. Cultura	do	facilitismo.	

41. A	autoridade	deve	 ser	exercida	em	conformidade	com	os	valores	de	partilha,	

disposição	para	ouvir...	

42. Falta	de	referências	pelos	valores	e	respeito.	

43. O	 conhecimento	 e	 a	 escola	 deixaram	 de	 ser	 meios	 que	 garantiam	

empregabilidade,	sucesso	e	promoção	social.	

44. Crise	de	valores	retira	poder	às	profissões	que	detinham	alguma	autoridade	no	

passado	

45. Maior	 preocupação	 por	 aspetos	 burocráticos	 e	 desvalorização	 da	 vertente	

pedagógica	

46. Muitas	das	suas	decisões	são	questionadas	pelos	encarregados	de	educação		

47. Porque	 a	 família	 começou	 a	 desvalorizar	 a	 figura	 do	 professor.	 Porque	 os	

políticos	e	a	conjuntura	atual	não	valorizam	a	classe	docente.	

48. Falta	de	estatuto	social	

49. E	contestado	em	todas	a	áreas,	pois	roda	a	gente	pensa	que	sabe	o	que	ensinar.	

Os	ataques	constantes	da	 tutela	por	via	direta	ou	 indireta	 contribuem	para	a	

perda	de	autoridade	

50. Fatores	contextuais:	família,	política	e	sociedade	em	geral.	

51. Pela	desvalorização	manifestada	pelos	nossos	governantes,	nomeadamente	pelo	

ME,	pelo	menosprezo	e	mentiras	apresentadas	pela	comunicação	social	que	se	

repercute	na	opinião	da	população	sobre	os	professores.	Pela	falta	de	valores	e	

normas	de	comportamento	social	da	geração	atual	(pais	e	alunos)		

52. Porque	a	classe	docente	foi	descredibilizada		
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53. Porque	as	famílias	veem	os	professores	como	sendo	os	"criados"	dos	filhos	e	dos	

pais,	exercendo	sobre	eles	diversas	formas	de	coerção.	Hoje,	o	professor	é	visto	

como	 alguém	 que	 toma	 conta	 das	 criancinhas	 enquanto	 os	 pais	 trabalham,	

descansam	e	se	divertem.	Mais	tarde	virá	um	RCCV,	um	curso	de	alfabetização	

ou	 similar	para	dar	aos	 jovens	adultos	os	 certificados	que	eles	precisam	para	

ultrapassar	quem	trabalhou	e	se	esforçou.	

54. Desvalorização	 social;	 falta	 de	 valores;	 ensino	 confundido	 com	 educação;	

feminização	da	docência	

55. Porque	a	sociedade	desacreditou	os	professores.	Porque	as	leis	nacionais	tiraram	

autoridade	aos	professores.	Porque	as	famílias	passaram	a	responsabilidade	de	

educar	para	as	escolas.		

56. Vem	 da	 educação,	 das	 posições	 dos	 nossos	 governantes	 e	 das	 direções.	 A	

massificação	do	ensino	

57. A	sociedade	deixou	de	respeitar	o	professor.		

58. Socialmente,	 politicamente,	 economicamente	 e	 no	 seio	 das	 famílias	 foi	

desvalorizado	enquanto	figura	com	um	papel	social	preponderante.	Acossado,	

julgado	e	questionado	com	frequência	na	sua	ação/função.	

59. Porque	não	é	respeitado	nem	valorizado.	

60. Porque	os	Pais	não	 incutem	o	 respeito	pelos	Professores	aos	 filhos,	porque	a	

sociedade	a	começar	pelo	Estado,	pelo	Ministério	da	Educação,	não	apoia	e	não	

prestigia	o	papel	do	Professor.		

61. Nem	sempre,	mas	a	falta	de	respeito,	tenta	entrar	na	sala	se	aula	e	o	facto	da	

família	 "permitir"	 que	 o	 aluno	 diga	 mal	 e	 questione	 as	 ações	 do	 professor	

enfraquece	a	sua	autoridade,	dentro	sala	de	aula.	

62. Inversão	de	papéis.	Os	pais	demitiram-se	da	função	de	educação.	

63. Os	valores	que	são	passados	atualmente	vão	no	caminho	inverso	daquilo	que	se	

espera	 do	 aluno.	Os	 pais,	 sem	qualquer	 filtro,	 põem	em	 causa	 o	 trabalho	 de	

todos	os	profissionais	de	Educação,	o	que	 incute,	 indiscutivelmente,	a	mesma	

visão	às	crianças.	No	meu	tempo,	o	 respeito	pelo	docente	era	 trabalhado	em	

casa	e	nunca,	em	tempo	algum,	o	seu	trabalho	foi	posto	em	causa.	Os	princípios	
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de	cortesia	hoje	são	renegados	e	os	princípios	de	respeito	e	entreajuda	ficam	no	

pensamento,	porque	cada	vez	é	mais	gritante	a	falta	de	respeito	do	ser	humano	

para	 com	 o	 outro.	 Se	 não	 se	 respeitam,	 como	 vão	 respeitar	 um	 professor?	

Deixámos	de	ser	figuras	de	sabedoria.	

64. Os	pais	retiram	por	completo	a	autoridade	aos	profs	

65. Os	alunos	não	respeitam	as	orientações/ordens	que	lhes	são	dadas.		

66. Porque	a	educação	que	os	alunos	têm	em	casa,	diminui	o	papel	do	professor	

67. Se	os	pais	não	respeitam	o	professor,	como	podemos	esperar	que	as	crianças	o	

façam?		

68. Porque	"todos"	mandam	na	sala	de	aula	menos	o	professor	e	o	respeito	é	cada	

vez	menor	

69. Os	professores	são	vistos	como	"uns	coitados",	ninguém	os	respeita,	sobretudo	

o	Ministério	de	que	dependem,	alastrando	esse	desrespeito	aos	pais	e	alunos.		

70. Porque	 há	 uma	 falha	 no	 exercício	 da	 parentalidade	 e	 porque	 a	 liberdade	 se	

confunde	com	libertinagem	e	ausência	total	de	responsabilidades.	

71. Porque	não	é	respeitado	pela	família	e	pela	sociedade	em	geral	

72. Na	maioria	das	situações,	porque	em	casa	a	figura	do	adulto	(principalmente	da	

mãe)	 também	 não	 impõem	 essa	 autoridade.	 Além	 disso,	 muitos	 alunos	

consideram-se	populares	entre	os	seus	pares,	por	desafiarem	/	contrariarem	as	

orientações	que	o	professor	lhes	dá.		

73. Não	existe	cultura	de	respeito.		

74. Porque	os	sucessivos	governos	lhe	foram	retirando	a	autoridade	e	mais	grave	o	

respeito	que	lhes	é	devido.		

75. Por	sofrer	na	pele	diariamente	a	falta	de	respeito	por	parte	de	alunos	e	pais.		

76. Não	há	respeito	em	casa	e	nas	escolas,	os	pais	não	 incutem	nos	seus	 filhos	o	

respeito	pelos	outros,	os	alunos	confundem	liberdade	com	muitas	outras	coisas.	

77. Nestas	idades	não	penso	que	a	autoridade	seja	atributo	de	um	professor		

78. Porque	os	alunos	e	as	famílias	deixaram	de	o	ver	como	figura	de	autoridade		

79. Porque	o	ensino	deixou	de	ser	a	pedra	basilar	para	o	futuro	dos	jovens.	Cada	vez	

se	dá	mais	valor	ao	supérfluo	e	à	obtenção	do	lucro	rápido	sem	qualquer	esforço.		
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80. O	governo	e	pais	assim	o	permitem	

81. Crise	 de	 aceitação	 e	 respeito	 pela	 autoridade	 generalizada	 na	 sociedade	 e	

transmitida	aos	educandos	

82. A	própria	família	se	encarrega	disso	

83. Porque	a	sociedade	mudou		

84. Porque	os	alunos	são	altamente	protegidos	pelos	psicólogos	e	os	pais	não	são	

responsabilizados	pelos	atos	dos	seus	educandos.	

85. Porque	o	ministério	da	educação	mudou	o	paradigma	da	escola-	os	alunos	e	pais	

têm	 demasiados	 direitos	 e	 os	 professores	 viram	 o	 seu	 trabalho	 e	

responsabilidades	crescer!	O	insucesso	de	um	aluno	é	sempre	culpa	do	professor	

e	nunca	do	aluno	e	respetiva	família.	O	ministério	desvirtuou	a	escola	quando	

esta	 passou	 a	 ser	 um	 lugar	 “lúdico	 “	 e	 não	 um	 local	 de	 esforço,	 trabalho	 e	

empenho.	

86. Desvalorização	da	profissão	pela	sociedade	

87. Por	 causa	 da	 sociedade,	 os	 encarregados	 de	 educação	 e	 pais	 também	 não	

respeitam	os	docentes.	A	sociedade	desvaloriza	os	professores.		

88. Os	pais	não	lhe	reconhecem	autoridade	moral	nem	pedagógica.		

89. Socialmente	denegridos.	

90. Falta	de	reconhecimento	pelas	famílias	sobre	a	importância	do	professor	

91. Foi-lhes	retirada	a	autoridade.	

92. Consecutiva	desvalorização	na	sociedade	e	sobretudo,	no	seio	familiar,	fruto	da	

pouca	importância	dada	à	cultura	e	ao	conhecimento	nos	dias	de	hoje,	onde	só	

conta	o	mérito	oco	e	onde	vale	tudo	para	se	destacar.		

93. Não	há	respeito	pala	pessoa	nem	pelo	trabalho	que	exerce.	

94. Não	respeitam	a	figura	do	professor	e	a	família	não	incute	esse	valor		

95. Porque	não	existe	este	conceito	na	maior	parte	das	famílias	nos	nossos	alunos	

96. Porque	 sou	 professora	 e	 noto	 de	 ano	 para	 ano	 uma	 alteração	 para	 pior	 em	

relação	ao	respeito	em	sala	de	aula	

97. O	governo	não	respeita	a	classe	docente	e	 levou	a	sociedade	a	desrespeitar	e	

desvalorizar	a	escola,	as	aprendizagens	e	os	professores.	
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98. Porque	a	sociedade	não	respeita	ninguém!	

Falta	e	educação	e	valores.	

99. Porque	eles	ignoram-nos	muito.	Não	respeitam	regras.	

100. Por	não	ser	incutido	às	crianças	o	respeito	pelo	professor;	pelos	encarregados	de	

educação	não	terem	confiança	no	trabalho	do	professor;	pela	opinião	negativa	

da	sociedade	em	relação	ao	professor	e	ao	seu	trabalho;	pelo	próprio	laxismo	e	

irresponsabilidade	do	Ministério	da	Educação,	que	retira	condições	de	trabalho	

autónomo	ao	professor	

101. Porque	 os	 professores/as	 são	 dos	 grupos	 profissionais	 mais	 resistentes	 à	

mudança	e	não	se	adaptam	aos	alunos	do	séc.	XXI.	Continuam	a	usar	modelos	

pedagógicos,	ferramentas	e	formas	de	estar	na	educação	totalmente	obsoletas	

que	 não	 motivam,	 não	 promovem	 aprendizagens	 significativas,	 não	 fazem	

qualquer	 sentido	 nem	 estão	 adaptadas	 ao	 desenvolvimento	 neurológico,	

cognitivo	e	social	dos	alunos/as.		

102. Porque	os	 pais	 delegam	nos	 professores	 a	 responsabilidade	da	 educação	dos	

seus	filhos.	

103. Porque	os	pais	incitam	os	alunos	a	não	respeitarem	os	professores.		

104. A	falta	de	investimento	na	educação	em	casa	

105. Família	 que	 desvaloriza	 o	 papel	 da	 escola	 e	 do	 professor,	 tendo	 uma	 visão	 e	

comportamento	incoerentes	nos	conceitos	de	educação	e	ensino.	Se	a	educação	

se	inicia	no	seio	familiar,	e	se	a	mesma	mantém	uma	postura	de	desrespeito	pelo	

trabalho	 de	 um	 professor,	 o	 educando	 adota	 o	 mesmo	 comportamento	 e	

pensamento,	desafiando	constantemente	a	autoridade	do	professor	em	sala	de	

aula.	Esta	situação	piora	quando	não	há	um	reforço	positivo	dentro	do	sistema	

escolar	 e	 quando	 o	 próprio	 Ministério,	 assim	 como	 as	 escolas	 -	

independentemente	 se	 são	 públicas	 ou	 privadas	 -,	 não	 agem	 de	 forma	 séria	

perante	 a	 violência	 verbal	 e	 física	 dentro	 do	 espaço	 escolar.	 Enquanto	 não	

existirem	consequências	graves	para	as	ações	de	alunos	e	pais	contra	o	espírito	

verdadeiro	da	escola,	esta	continuará	a	ser	vista	como	um	depósito	de	crianças	

e	jovens	que	se	consideram	donos	de	toda	a	estrutura	educacional.	
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106. Não	há	respeito	nenhum	pelos	professores		

107. O	poder	político	desprestigiou	a	profissão.		

108. Os	professores	deixaram	de	ser	respeitamos	pela	sociedade	sendo	os	próprios	

pais	os	primeiros	a	dar	o	exemplo		

109. Todos	falam	dos	professores	sem	respeito	

110. Porque	os	professores	a	escola	e	 toda	a	comunidade	educativa	deixou	de	ser	

respeitada.	A	escola	passou	a	ser	apenas	um	depósito	de	crianças.	As	escolas	são	

coniventes	com	a	indisciplina	e	o	desrespeito	que	reina	nas	nossas	escolas.		

111. Desinvestimento	na	Educação	

112. Porque	todas	as	figures	de	autoridade	

113. A	figura	do	professor	não	é	importante	no	seio	familiar	

114. Já	não	se	valoriza	o	conhecimento.	O	Ministério	da	Educação	transmite	a	ideia	

de	que	os	professores	são	incompetentes	e	descartáveis.	Os	pais	não	investem	

na	formação	dos	filhos.		

115. A	imagem	do	professor	tem	vindo	a	ser	banalizada,	degradada	pela	classe	política	

e	 jornalística,	 provocando	 desconforto	 e	 conflitos	 mútuos	 entre	 as	 partes	

envolventes,	 nomeadamente	 E.E.	 e	 alunos.	 Como	 consequência	 a	

vulnerabilidade,	o	desrespeito	e	a	perda	do	poder	de	decisão	do	professor	na	

sala	de	aula	

116. O	respeito	pelos	professores	não	é	incutido	no	seio	familiar	e	restante	sociedade	

117. Principalmente	 porque	 a	 família	 não	 educa	 para	 os	 valores	 e	 desautoriza	

constantemente	os	professores	

118. Porque	a	própria	sociedade	perdeu	todos	os	valores.	Hoje,	vale	tudo	!	

119. Porque	os	pais	nao	incutem	a	ideia	de	autoridade	do	professor	

120. Porque	os	alunos	fazem	o	que	querem.	Não	têm	respeito	pelo	professor,	grande	

parte	 dos	 alunos	 não	 têm	 interesse	 em	 aprender	 e	 os	 professores	 têm	 que	

arranjar	sempre	estratégias	para	manter	os	alunos	 interessados	na	aula	e	não	

perturbar	a	aprendizagem	dos	restantes	alunos.		

121. Devido	à	falta	de	respeito	da	sociedade	em	geral	
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122. Porque	a	sociedade	encara	com	muita	permissividade	a	educação	e	a	forma	de	

educar.	

123. Desvalorização	da	escola	e	do	conhecimento	pelas	famílias	e	pela	sociedade	

124. Ninguém	reconhece	a	importância	dos	mesmos	,	governo,	pais,	alunos.	

125. Os	nossos	governantes	tiraram	todo	o	valor	e	credibilidade		

126. A	autoridade	foi	retirada	pelos	sucessivos	governos.	

127. Falta	de	respeito	por	parte	de	alunos,	pais	e	Estado	para	com	o	professor.	

128. Porque	a	família	desresponsabilizou-se	de	passar	os	valores	que	contribuem	para	

uma	vida	em	sociedade		

129. Devido	à	fraca	educação	de	valores	que	os	pais	transmitem	aos	filhos.		

130. Porque	os	sucessivos	Governos,	desde	2005...assim	o	permitiram...	

131. Porque	a	sociedade	começou	a	apontar	o	dedo	aos	professores,	por	haver	falta	

de	educação	no	seio	familiar	e	por	os	pais	se	meterem	em	demasia	na	profissão	

do	professor	com	o	aval	do	ministério.	

132. Aos	jovens	deixou	de	ser	ensinado	o	respeito	pelos	mais	velhos	e	pelas	figuras	

de	autoridade.	

133. Pela	falta	de	respeito	que	é	transmitida	pela	maioria	dos	pais	e	sociedade	em	

geral.		

134. Porque	deixaram	que	os	pais	mandassem	em	tudo	incluindo	na	escola		

135. O	 professor	 perdeu	 autoridade	 e	 respeito	 na	 sociedade.	 O	 trabalho	 não	 é	

valorizado	pela	maioria	da	população.	A	própria	escola	deixou	de	ser	vista	como	

o	lugar	onde	se	aprende,	passou	a	ser	o	local	onde	as	crianças	e	adolescentes	

passam	o	dia,	e	o	professor	é	um	cuidador	que	tem	de	satisfazer	as	vontades	dos	

mesmos.	A	sociedade	tornou-se	egoísta	e	as	escolas	são	o	reflexo.	

136. Não	existe	respeito	pelo	professor.	

137. São	desvalorizados	pelos	pais	e	as	crianças	são	educadas	como	tendo	sempre	

razão	e	estando	sempre	certas.	O	professor	é	que	não	sabe	ensinar.		

138. O	sistema	tem	vindo	a	denegrir	a	imagem	do	professor.	Há	uma	grande	falta	de	

valores	e	de	educação.	O	grau	de	exigência	curricular	não	está	equilibrado	com	
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as	 faixas	 etárias	 originando	 um	 grande	 desinteresse	 por	 parte	 dos	 alunos,	

contrapondo-se	com	um	facilitismo	associado	aos	rankings.		

139. A	família	não	incute	em	casa	o	respeito	pelo	professor	e	o	estado	não	o	apoia	

retirando-lhe	a	autoridade.	

140. Porque	o	seu	papel	deixou	de	ser	apreciado	e	valorizado.	

141. O	 poder	 político	 desde	 2004	 tem	 pressionado,	 caluniado	 e	 desvalorizado	 os	

docentes	 com	 a	 anuência	 da	 comunicação	 social.	 Isso	 influenciou	 a	 opinião	

pública	 que	 hoje	 julga	muitas	 coisas	 completamente	 erradas	 sobre	 a	 carreira	

docente	e	o	trabalho	dos	professores.	

142. O	 poder	 político	 desde	 2004	 tem	 pressionado,	 caluniado	 e	 desvalorizado	 os	

docentes	 com	 a	 anuência	 da	 comunicação	 social.	 Isso	 influenciou	 a	 opinião	

pública	 que	 hoje	 julga	muitas	 coisas	 completamente	 erradas	 sobre	 a	 carreira	

docente	 e	 o	 trabalho	 dos	 professores.		

Não	vejo	onde	se	está	a	estudar	a	memória	neste	questionário.	

143. Não	 é	 respeitado	 pelas	 famílias		

Há	muitos	"treinadores	de	bancada"	

144. não	é	respeitado	pelos	pais,	nem	pelos	alunos.	os	valores	da	sociedade	alteram-

se	por	causa	do	capitalismo,	os	pais	chutam	os	filhos	para	a	escola	e	espera	que	

esta	os	eduque;	o	modelo	de	ensino	está	desfasado	da	realidade	atual.		

145. Porque	a	 sociedade	não	dá	valor	ao	papel	da	escola,	 logo	o	professor	é	visto	

como	mero	"ocupador".	

146. Porque	a	 sociedade	não	dá	valor	ao	papel	da	escola,	 logo	o	professor	é	visto	

como	mero	"ocupador".	

147. A	sociedade	não	valoriza	o	papel	do	professor	 como	antigamente.	Há	 fatores	

negativos	nos	programas,	na	formação	de	turmas,	matriz	curricular,	burocracias	

e	q	n	existiam	antes.	

148. Porque	a	Sociedade	não	o	valoriza.	Há	um	desrespeito	pelo	professor	que	passa	

para	as	crianças/jovens.	

149. Pela	mesma	razão	que	antes	era:	a	família	deixou	de	 incutir	nas	crianças	esse	

respeito		
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150. Porque	deixou	de	haver	respeito	pelos	adultos	por	parte	das	crianças	

151. Porque	o	professor	sempre	devera	ser	respeitado		

152. Porque	 não	 se	 pode	 contrariar	 a	 criança	 porque	 estão	 habituados	 a	 que	 lhe	

facilitem	a	vida	e	porque	não	há	valorização	da	escola	e	do	professor...		

153. A	comunicação	social	e	os	Governos	têm	denegrido	a	figura	do	professor.	

154. Porque	os	Media	conseguiram	denegrir	a	imagem	do	professor	junto	da	opinião	

pública,	passando	a	imagem	de	que	os	professores	nada	fazem	e	que	têm	um	

belíssimo	ordenado.	Também	porque	os	alunos	passaram	a	ter	mais	direitos	do	

que	deveres,	o	que	 levou	à	 falta	de	educação.	E	por	 fim	porque	passou	a	ser	

permitido	 que	 os	 pais	 mandem	 na	 escola	 e	 no	 professor,	 retirando-lhe	

autoridade.	

155. Os	valores	morais/sociais	deixaram	de	existir.	

156. Porque	o	seu	trabalho	deixou	de	ser	reconhecido.	

157. Falta	de	valores	e	de	respeito.		

158. Porque	tudo	o	que	acontece	de	mal	nas	escolas,	culpam	os	professores.		

159. Os	pais	deixaram	de	incutir	nos	filhos	valores,	princípios	e	respeito	pelos	outros.	

	

160. Por	 foram	 retirados	 ao	 professor	muitos	 dos	 seus	 direitos.	 Por	 outro	 lado,	 a	

família	 está	muitas	 vezes	 contra	 o	 professor	 e	 desrespeita-o	 diante	 dos	 seus	

filhos.	

161. falta	de	respeito	pela	classe	docente	dos	alunos,	dos	pais,	a	sociedade	

162. Porque	hoje	em	dia	são	os	encarregados	de	educação	que	tomaram	as	rédeas	da	

escola,	e	enquanto	assim	for	o	professor	será	desrespeitado.		

163. Falta	de	respeito		

164. Porque	 o	 ministério	 da	 educação	 contribuí	 para	 que	 a	 sociedade	 visse	 os	

professores	como	classe	privilegiada,	que	trabalha	pouco	e	ganha	muito.	Os	pais	

dos	alunos	não	apoiam	os	docentes,	só	os	criticam	á	frente	das	crianças...não	

sabem	educar	para	o	respeito.	
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165. Porque	a	orientação	que	o	professor	dá	é	contrariada	pela	família	sempre	que	

esta	entende	fazê-lo,	sem	preocupação	em	estabelecer	diálogo	prévio.	A	família	

põe	em	causa	toda	a	decisão	do	professor.		

166. O	conceito	de	autoridade	mudou	mesmo	entre	pais	e	filhos.		

167. Não	concordo	com	as	pedagogias	do	Estado	Novo.	Hoje,	as	políticas	mudaram	e	

a	 autoridade	 do	 professor	 esvaziou-se	 totalmente	 por	 questões	 políticas,	

intromissão	excessiva	dos	encarregados	de	educação,	em	questões	que	não	lhes	

diz	respeito,	falta	de	educação	dos	alunos,	deturpação	da	imagem	do	professor	

nos	média,	etc...	

168. Depende	da	forma	assertiva	que	usa	para	obrigar	ao	cumprimento	das	regras		

169. Porque	o	respeito	pelo	professor	não	lhe	é	incutido	no	seio	familiar	e	pela	própria	

sociedade.	

170. Porque	a	figura	do	professor	foi	banalizada.	

171. A	autoridade,	hoje	em	dia,	necessita	de	muita	negociação...	avanços	e	recuos...	

172. É	 um	entre	 pares	 a	 quem	não	 dada	 nenhuma	 importância	 pela	 família	 e	 por	

conseguinte	pelos	filhos.	

173. A	profissão	de	professor	deixou	de	ser	valorizada	pela	comunidade,	em	geral.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


