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Resumo 

A avaliação é um campo disciplinar ainda pouco explorado no contexto museológico 

português. Para além da necessidade de o integrar como prática recorrente, advoga-se que a 

aplicação da avaliação em museus no âmbito do serviço educativo é uma ferramenta eficaz 

para compreender o sistema como um todo. Sendo assim, o presente trabalho tem como 

principal objetivo aplicar uma abordagem de avaliação diagnóstica no mapeamento das 

atividades propostas pelo serviço educativo das unidades museológicas da Rede de Museus 

de Vila Nova de Famalicão. 

O objeto de estudo é contextualizado a partir de um enquadramento teórico assente 

em três conceitos-chave: a avaliação como metodologia de pesquisa, o lugar da educação nos 

museus e a aplicação do conceito de rede no contexto museológico, principalmente em 

Portugal. Em seguida, é apresentada a instituição onde o estudo foi realizado. 

Para chegar ao desenho de métodos mistos simultâneos com traços de um desenho 

etnográfico aqui utilizado, partiu-se de algumas questões básicas: "Que atividades foram 

planeadas e realizadas?", "Por quem?", "Para quem?", "Como?", "Quando?", "Com quais 

recursos?". Os dados foram recolhidos através de um inquérito online e uma ficha de 

diagnóstico, com o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico dos colaboradores, relacionar 

o serviço educativo das unidades museológicas da RMVNF e as suas equipas, e mapear as 

atividades educativas planeadas para o ano de 2019. 

A análise dos dados mostra que, ao ser aplicada na esfera do serviço educativo, a 

avaliação se mostra como um método útil e relevante de conhecer práticas como ponto de 

partida para mudanças mais profundas, tanto de pensamento quanto de ação. 

 

 

Palavras-chave: avaliação, educação em museus, avaliação em museus, rede de museus 
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Abstract 

Evaluation is a disciplinary field little explored in the portuguese museum context. This 

Report argues for the need to integrate evaluation as a recurring museum practice, namely 

within the scope of educational programmes. As such it is an effective tool to understand the 

system as a whole. Therefore, the research project aimed at applying a diagnostic evaluation 

approach, the mapping out the educational activities of Rede de Museus,de Vila Nova de 

Famalicão . 

The object of study is contextualized within a theoretical framework based on three 

key concepts: evaluation as a research methodology, the place of education in museums, and 

the application of the concept of network in the museological context, mainly in Portugal. 

Then, it introduces the institution where the study was conducted. 

To arrive at the design of a simultaneous mixed methods approach with traces of an 

ethnographic design, the study started with some basic questions: "What activities were 

planned and carried out?", "By whom?", "For whom?", "How? "," When? "," With what 

resources? ". Data was collected through an online survey and a diagnostic form, with the 

objective of tracing the sociodemographic profile of the employees, understanding the 

educational activities of the RMVNF different museum units and their teams, and mapping 

out educational activities planned for 2019. 

The data analysis shows that, when applied in the context of educational 

programming, evaluation shows itself as a useful and relevant method of understanding 

practices and as a starting point for deeper changes, both in thinking and in action. 

 

 

Key-words: evaluation, education in museums, evaluation in museums, network of 

museums 
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Introdução 

Avaliar é uma prática inerente ao ser humano, uma vez que é um ato comum e 

quotidiano de determinar o valor de algo. Desenvolvida como prática profissional e disciplinar, 

a avaliação caracteriza-se como um processo sistemático e resulta da necessidade de 

responder a demandas da sociedade. No campo dos museus, a génese da avaliação relaciona-

se com a necessidade de as instituições entenderem os seus públicos, expandindo-se, 

posteriormente, para outras áreas. Frequentemente utilizada para comprovar os resultados 

de um programa de educação e apoiar a prestação de contas (accountability), a avaliação 

serve de base para os museus se posicionarem, por exemplo, como lugares de aprendizagem.   

No entanto, são diversas as abordagens possíveis neste campo disciplinar – que podem 

e devem ser aplicadas pelas instituições museológicas. Advoga-se que, para além da urgente 

necessidade de aplicação da avaliação em museus como prática recorrente, é preciso aplicá-

la no âmbito da programação do serviço educativo como ferramenta para ver o sistema como 

um todo. Perceber o que se faz as necessidades e as expectativas implicadas, é o primeiro 

passo para tornar possível a mudança de pensamento relativamente à programação.  

Neste sentido, a avaliação diagnóstica apresenta-se como um método ainda pouco 

explorado no contexto museológico e, consequentemente, pouco debatido na Museologia. É 

a partir desta carência notória de estudos neste campo, principalmente em Portugal, que o 

presente trabalho se desenvolve. Resultado do estágio curricular realizado na Rede de Museus 

de Vila Nova de Famalicão (RMVNF) no âmbito do Mestrado em Museologia (FLUP), este 

Relatório tem como principal objetivo aplicar uma abordagem de avaliação diagnóstica para 

o mapeamento das atividades propostas pelo serviço educativo das unidades museológicas 

da RMVNF. Atendendo a uma demanda da instituição, o trabalho pretende também servir de 

ponto de partida para a elaboração de uma política de educação. 

Como motivação pessoal para desenvolver este estudo, destaco o meu interesse na 

área de educação em museus e os seus desdobramentos. Além disso, acredita-se que, ao 

refletir acerca da relevância da avaliação diagnóstica como prática frequente no âmbito dos 

museus, o presente trabalho possa contribuir para o campo de reflexão sobre princípios e 

práticas da Museologia. Aplicada na esfera do serviço educativo, esta mostra-se como um 
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método útil e relevante de conhecer práticas como ponto de partida para mudanças mais 

profundas, tanto de pensamento quanto de ação.  

Assim, para realizar a avaliação diagnóstica da RMVNF, em termos de serviço 

educativo, foram recolhidos dados através de um desenho de métodos mistos simultâneos 

(Creswell, 2014, p. 231), com traços de um desenho etnográfico, utilizado em abordagens 

qualitativas (Mertens & Wilson, 2018, p. 316). 

Tendo em conta o objeto de estudo, o Relatório desenvolve um enquadramento 

teórico assente em três conceitos-chave, que se relacionam com o tema do trabalho e são 

explorados nos seus três primeiros capítulos. Assim, o Capítulo 1 ocupa-se em compreender 

as particularidades da avaliação como metodologia de pesquisa e as suas principais 

abordagens metodológicas, tendo em vista a construção de um plano de avaliação. Para isso, 

foi necessária uma revisão focada da bibliografia, que incidiu nos trabalhos de Donna Mertens 

e Amy Wilson; Daniel Stufflebeam e Chris Coryn; William Trochim; Michael Patton; Egon Guba 

e Yvonna Lincoln; Norma Denzin e Yvonna Lincoln; e Randi Korn. No campo dos museus, 

destacam-se os trabalhos de George Hein, Eillean Hooper-Greenhill, Graham Black e Isabel 

Victor. 

O Capítulo 2 tenta localizar o lugar da educação nos museus. Identificado como 

domínio de atuação mais óbvio da educação em museus, o serviço educativo é explorado a 

partir da sua definição e enquadramento na legislação portuguesa. A educação também é 

situada no espaço que ocupa nas políticas de gestão museológica, através de documentos 

orientadores que guiam as ações educacionais de uma instituição – nomeadamente a política 

de educação e o programa de educação. Para isto, foram explorados os trabalhos de Eilean 

Hooper-Greenhill, George Hein, John H. Falk e Lynn D. Dierking, Lisa C. Roberts, Alice Semedo, 

Liliana Aguiar, Sara Barriga e Susana Gomes da Silva, e Clara Frayão Camacho. 

O Capítulo 3 é dedicado às redes museológicas e preocupa-se em entender de que 

forma o conceito de rede é aplicado ao contexto museológico, principalmente em Portugal. 

Importa perceber, também, por que razão a organização reticular passa a ser um modelo de 

organização vantajoso, no âmbito dos museus, explorando, ainda, os tipos de redes 

existentes. Serviram como apoio os trabalhos de Manuel Castells, Susana Medina, Clara 

Frayão Camacho, Daniel Café, Dália Paulo, Luz María Gilabert González e Jorge Alexandre Alves 

dos Santos. 
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No Capítulo 4, é apresentado o plano de avaliação, tendo em conta a instituição de 

acolhimento no âmbito do estágio curricular e as definições do objeto de estudo e da amostra. 

São detalhadas as fases da avaliação, os procedimentos selecionados e os instrumentos 

aplicados na recolha de dados da avaliação diagnóstica. A parte final destina-se ao tratamento 

e análise dos dados, dividida em três tópicos. O primeiro traça o perfil sociodemográfico dos 

colaboradores; o segundo relaciona o serviço educativo das unidades museológicas da RMVNF 

e as suas equipas; e o último dedica-se ao diagnóstico das atividades educativas planeadas 

para o ano de 2019. 

No Capítulo 5, é feita uma reflexão acerca das atividades desenvolvidas no âmbito do 

estágio, seguido das Considerações Finais, onde são apresentadas reflexões sobre a avaliação 

diagnóstica como metodologia e sobre os instrumentos utilizados no presente trabalho, bem 

como uma análise SWOT como base para possíveis inspirações. 

Todos os gráficos e as fotografias presentes no Relatório são de autoria própria, salvo 

quando mencionado o contrário. Na generalidade, a formatação seguiu o template facultado 

pela FLUP, mas para referências bibliográficas e citações foi utilizada a norma APA 7th. 
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1. Avaliação 

 

1.1. O que é Avaliação? 

 

De acordo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa1, o termo avaliação pode ser 

definido tanto como o "valor determinado por peritos, apreciação", quanto como "ato de 

avaliar", de "determinar o valor de compreender, apreciar", ou ainda de "reputar-se, conhecer 

o seu valor". Pode dizer-se que a sua prática acompanha a condição humana já que questões 

quotidianas podem ser respondidas através de avaliações, aplicadas em diversos tipos de 

atividades. Neste processo de atestar aspetos como os que se referem à confiabilidade, 

eficácia, eficiência, segurança, facilidade de uso e probidade, somos tanto sujeito quanto 

objeto de avaliação. 

No campo científico, é indispensável ter em conta que, por ter raízes em diferentes 

disciplinas, a avaliação é apresentada sob diferentes pontos de vista, que variam de acordo 

com a sua base disciplinar ou dos autores que a abordam nos mais variados aspetos. Assim, 

encontrar uma definição para avaliação torna-se desafiador. 

Egon Guba e Yvonna Lincoln (1989) negam a possibilidade de definir a noção de 

avaliação de maneira assertiva. Isto porque, ao mesmo tempo que a tentativa de a definir se 

relaciona com a necessidade de encontrar uma resolução categórica sobre os seus objetivos 

e a maneira como é realizada, o seu significado varia de acordo com as suas metodologias. 

Para os autores, a falta de consenso entre estas questões impossibilita que se chegue a uma 

definição conclusiva (pp. 21-22). 

No entanto, a literatura oferece balizas capazes de situar a avaliação como disciplina2 

e prática profissional, caracterizada pelo seu rigoroso processo sistemático. Ainda que as 

 

1 Priberam. (sd). Avaliação. No dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível a 2 de janeiro de 2020, em 
https://dicionario.priberam.org/avaliação 
2 Por ser uma disciplina que serve a outras disciplinas, a avaliação é considerada uma transdisciplina (Mertens & 
Wilson, 2018, p. 50). 

https://dicionario.priberam.org/avalia%c3%a7%c3%a3o
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definições sejam estabelecidas dentro de diferentes enquadramentos, muitas delas acabam 

por se apoiar em termos comuns – ou jargões – do campo de estudo3. 

Donna Mertens e Amy Wilson baseiam-se na definição desenvolvida por William 

Trochim (1998, p. 248), que inclui características consideradas cruciais para diferenciar a 

prática diária da avaliação do processo sistemático e científico, distinguindo, ainda, esta 

prática profissional de outras áreas científicas4: 

Evaluation is a profession that uses formal methodologies to provide useful empirical 

evidence about public entities (such as programs, products, performance) in decision-

making contexts that are inherently political and involve multiple often-conflicting 

stakeholders, where resources are seldom sufficient, and where time-pressures are 

[grifos das autoras] salient. (Mertens & Wilson, 2018, p. 5) 

Contudo, esta definição deixa de fora aspetos do processo de avaliação que são 

enfatizados em diferentes definições encontradas na literatura, nomeadamente o valor, o 

mérito e a utilidade5. Neste sentido, Daniel Stufflebeam e Chris Coryn utilizam como base a 

definição desenvolvida pelo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: 

"Evaluation is the assessment of something’s worth or merit" (JCSEE, 1994, conforme citado 

em Stufflebeam & Coryn, 2014, p. 8). Os autores salientam a presença do termo valor na raiz 

da palavra avaliação, indicando o seu envolvimento com a produção de juízo de valor. A 

probidade, a viabilidade, a segurança, o significado e/ou a equidade são ainda considerados 

por estes autores, como valores igualmente importantes a serem atingidos pela avaliação 

como processo sistémico. Assim, chegam à seguinte definição: "Evaluation is the systematic 

process of delineating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental 

information about some object’s merit, worth, probity, feasibility, safety, significance, and/or 

equity" (Stufflebeam & Coryn, 2014, p. 14). 

 

3 Veja-se o Apêndice A para síntese dos termos. 
4 No âmbito da investigação aplicada, Fournier (2005, conforme citado em Mertens & Wilson, 2018, p. 6) aponta 
que a avaliação recolhe e sintetiza evidências do objeto da avaliação para atribuir a ele conclusões sobre o estado 
das coisas, valor, mérito, valor, a importância ou qualidade. No campo da Pesquisa Social Aplicada, autores como 
Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (2018, p. 1308; 2005, p. 60) e Luisa Aires (2011, p. 16) apontam para a 
avaliação no contexto da pesquisa qualitativa, fazendo parte de seu processo.  
5 Tradução livre de value, merit e worth, feita livremente pela autora. Enquanto o mérito corresponde ao valor 
intrínseco do objeto da avaliação, a utilidade vai referir-se ao valor do objeto da avaliação num determinado 
contexto. 
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Observa-se que, na literatura da especialidade, a avaliação informal e quotidiana é 

diferenciada da prática formal e científica através da utilização do termo avaliação de 

programa6 (Mertens & Wilson, 2018; Stufflebeam & Coryn, 2014; Trochim, 1998). No entanto, 

importa ter em conta que, para além de um termo, a avaliação de programa é um dos métodos 

de avaliação (Stufflebeam & Coryn, 2014, p. 64) – que, neste caso, tem como objeto da 

avaliação (evaluand) um determinado programa dentro de uma organização ou instituição. 

Sendo assim, e tal como afirmam Ramos e Schabbach (2012), abrange diferentes maneiras de 

realizar a avaliação, que podem ser categorizadas e agrupadas de acordo com critérios como, 

por exemplo, o momento em que a avaliação é realizada, quem a realiza, a sua natureza ou a 

que problema responde (p. 1275). 

Michael Patton (2015) aponta para a avaliação de programa como um dos métodos 

qualitativos, que podem ser usados tanto na investigação, quanto na avaliação, dependendo 

da proposta do estudo, do seu uso e do público ao qual se destina. Na definição do autor, 

trata-se da "systematic collection of information about the activities, characteristics, and 

outcomes of programs to make judgments about the program, improve program 

effectiveness, and/or inform decisions about future programming" (p. 62). Além disso, Randi 

Korn (1989) refere que os avaliadores, no campo museológico, utilizam teorias e métodos de 

diversos campos para examinar programas, exposições e os impactos que causam no público: 

“Engaging in evaluation and research in the museum setting shows a commitment to the 

audience, a quest for excellence, and a desire to understand and describe the museum 

experience" (p. 219). Para o autor, a avaliação e a investigação fornecem informações que 

tornam claras as tomadas de decisão, as opções acerca da programação, e as necessidades do 

público, melhorando a relação entre a instituição e os seus visitantes. 

Neste sentido, outra distinção encontrada frequentemente na literatura diz respeito à 

comparação entre avaliação e investigação. Embora utilizem abordagens metodológicas 

semelhantes, estas duas formas de pesquisa apresentam diferenças, principalmente no que 

diz respeito aos objetivos com que são realizadas: enquanto a investigação visa a criação de 

novos conhecimentos e a construção de uma teoria, a avaliação tem como objetivo apoiar 

uma tomada de decisão ou solucionar problemas, fazendo um juízo de valor do objeto de 

 

6 Tradução livre de program evaluation, feita pela autora. 
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avaliação (Mertens & Wilson, 2018, p. 11). Assim, a informação obtida é utilizada de formas 

distintas (Korn, 1989, p. 221), sendo a avaliação considerada mais útil e pragmática (Berciano, 

2019, p. 121). Michael Patton (2015) também olha para os objetivos ao afirmar que "research 

can involve studying how anything works. Program evaluation involves studying how a 

program works and what results it gets to render a judgment about its effectiveness" (p. 43). 

No que diz respeito aos pontos de intersecção destes dois campos, Donna Mertens 

(2009) destaca que a avaliação e a investigação se cruzam quando a segunda fornece 

informações sobre a necessidade, a melhoria ou os efeitos de programas ou de políticas para 

a realização da primeira (p. 2). Para Jennifer Greene (2000), apesar dos campos partilharem 

métodos e ferramentas, a avaliação os utiliza num sentido mais prático ao priorizar políticas 

e questões de atores sociais, ao invés de abordar questões teóricas abstratas: "Social program 

evaluators aim to inform and improve the services, programs, policies, and public 

conversations at hand" (p. 981). 

Outro fator que há que ter em conta é a ligação inerente da noção e dos atos de 

avaliação com questões políticas, não só pelos contextos em que é habitualmente realizada, 

mas também por esta ser usada como meio de abordar questões sociais críticas ao atribuir 

mérito e valor a programas de domínio público. Apesar de complexo, o processo de tomada 

de decisão a nível político tem na avaliação um dos possíveis instrumentos para obter 

informações. Assim, os seus resultados podem ser usados tanto de maneira instrumental – 

isto é, como base para tomadas de decisão – quanto concetual – quando tais resultados 

provocam mudanças de pensamento e atitude (Weiss, 1998, conforme citado em Mertens & 

Wilson, 2018, p. 89).  

Ao olhar para as funções da avaliação, Stufflebeam e Coryn (2014) destacam os 

seguintes contributos: "improvement, accountability, dissemination, and enlightenment" (p. 

21). Ou seja, proporcionar informações durante o desenvolvimento de um programa, 

assegurando a sua qualidade ou melhorando-o; comprovar os resultados de um programa, 

servindo como base para a prestação de contas; disseminar práticas e produtos, e justificar a 

tomada de decisões; e servir como ponto de partida para novas perceções. 

Para Patton (1987), o desafio da avaliação refere-se a conseguir extrair a melhor 

informação para aqueles que a necessitam, fazendo com que seja usada na tomada decisão 

(p. 9). Considerando que "informação é poder", Guba e Lincoln (1989, p. 52) olham para a 
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avaliação de forma lógica: sendo a informação o produto final da avaliação, a avaliação é 

poderosa.  

Desta forma, a figura do avaliador torna-se central no processo de avaliação, pois o 

seu resultado depende não só da escolha dos métodos apropriados para atingir os seus 

objetivos, mas também da interpretação dada e da forma como é comunicada. É relevante 

notar que a importância do avaliador cresce à medida que a avaliação se consolida como 

prática profissional. Sendo assim, torna-se necessário perceber de que forma a prática se 

desenvolveu.  

 

1.2. A Avaliação como Disciplina: Necessidades e Abordagens 

 

O avanço do campo da avaliação como disciplina está relacionado não só a uma 

procura social, mas também à necessidade do desenvolvimento de metodologias e 

abordagens próprias, que surgem diante da complexidade dos contextos em que os objetos 

de estudo apresentam-se.  

De acordo com Mertens e Wilson (2018, p. 23), a prática da avaliação relaciona-se com 

o desenvolvimento das políticas públicas nos Estados Unidos, ainda no século XIX. No entanto, 

é na década de 1960 que a avaliação é reconhecida como uma profissão, uma vez que passa 

a fazer parte dos programas de educação como forma de avaliar os seus resultados e 

comprovar o alcance dos seus objetivos. Até então, a avaliação era dominada pela abordagem 

científica, que utilizava como base epistemológica o modelo experimental tradicional (Hein, 

1999, p. 306). Stufflebeam e Coryn (2014) batizam o período entre 1973 e 2004 de “era do 

profissionalismo” (p. 38). 
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Como já se afirmou, a história da avaliação é apresentada na literatura sob diferentes 

pontos de vista, que variam de acordo com a base disciplinar7 dos autores que a abordam. 

Assim, no contexto da Educação, Guba e Lincoln (1989, p. 22) compreendem a avaliação como 

um processo em construção, que se foi aperfeiçoando ao longo do século XX. De acordo com 

esta lógica, os autores apresentam quatro gerações de avaliação que de seguida se 

descrevem.  

A primeira destas, denominada Geração da Avaliação como Medida, foi desenvolvida 

em âmbito escolar com o objetivo de medir o desempenho dos alunos. Nesta geração, os 

avaliadores tinham um papel técnico e dominavam todos os instrumentos aplicados no 

processo. A segunda, chamada Geração da Avaliação como Descrição, passou a caracterizar 

padrões de pontos fortes e fracos, de acordo com objetivos previamente determinados. 

Assim, o avaliador agregou o papel de descrever ao de medir. Na terceira, a Geração de 

Formulação de Juízos de Valor, o processo de avaliação pretendeu atingir um julgamento e o 

avaliador assumiu, então, o papel de juiz. Foi nesse momento que surgiram os modelos 

baseados em tomadas de decisão e o julgamento passou a ser entendido como parte integral 

do processo de avaliação. Por fim, a quarta geração, chamada de Geração Construtivista (ou, 

ainda hermenêutica e interpretativa), propôs a avaliação como negociação e construção. 

Assente num novo paradigma, o da investigação construtivista, substituiu o modo científico 

que guiou as gerações anteriores. Nela, a avaliação é construída com base nas reivindicações, 

preocupações e questões colocadas pelas partes interessadas, identificadas pelos avaliadores 

através da interação (Guba & Lincoln, 1989, p. 55). 

A consolidação da avaliação como prática profissional torna-se importante uma vez 

que é através dela que são desenvolvidas normas padrão8. Criadas por diversas organizações 

 

7 No contexto das Ciências Sociais, os estudos sobre a avaliação de programas sociais e políticas públicas 
relacionados com educação, saúde pública e emprego antecedem a Primeira Guerra Mundial e são expandidos 
a partir dos anos 1950 (Mertens & Wilson, 2018, p. 24). Em 1976, são fundadas nos Estados Unidos duas 
associações profissionais relacionadas com a avaliação. Porém, até 1995, existiam apenas cinco organizações 
nacionais e/ou regionais no mundo relacionadas com a prática profissional da avaliação: American Evaluation 
Association (AEA), Canadian Evaluation Society (CES), Australasian Evaluation Society (AES), European Evaluation 
Society e Central American Evaluation Society. Em 2005, surge a primeira organização internacional, chamada 
The International Organisation for Cooperation in Evaluation (IOCE) (Stufflebeam & Coryn, 2014, p. 5). 
8 Corresponde à tradução livre, feita pela autora, do termo standards, que é usado por Mertens e Wilson (2018, 
p. 25) para referir-se ao “The Program Evaluation Standards”, publicado pelo JCSEE em 2010. Stufflebeam e Coryn 
(2014, p. 70) utilizam o termo para referir-se também ao “Guiding Principles for Evaluators”, publicado pela AEA, 
e ao “Government Auditing Standards”, publicado pelo U.S. Government Accountability Office. 
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ao redor do mundo9, essas normas oferecem uma orientação oficial para a realização de ações 

de avaliação. Assim, tais documentos apresentam padrões e diretrizes, que norteiam o 

trabalho do ponto de vista metodológico, da conduta e da ética do avaliador. Além disso, 

oferecem parâmetros para examinar a qualidade da própria avaliação. Defende-se, portanto, 

que a utilização desses documentos torna a avaliação um processo mais assertivo e 

eficiente10.  

Para além disso, Mertens e Wilson (2018) chamam a atenção para a relevância da 

competência cultural na validade de uma avaliação (p. 32). Ao admitir a negligência da teoria 

da avaliação no reconhecimento das influências da diversidade cultural e dos preconceitos 

culturalmente vinculados, a AEA publicou o “Public Statement on Cultural Competence in 

Evaluation”. Esta declaração coloca a competência cultural como um "imperativo ético", 

definindo-a não como um estado em que se chega, mas como  

a process of learning, unlearning, and relearning. It is a sensibility cultivated 

throughout a lifetime. Cultural competence requires awareness of self, reflection on 

one’s own cultural position, awareness of others' positions, and the ability to interact 

genuinely and respectfully with others. (American Evaluation Association [AEA], 2011, 

p. 3) 

Assim, para garantir a validade de uma avaliação, é preciso reconhecer a complexidade 

da identidade cultural e a dinâmica do poder, identificar e eliminar preconceitos no idioma e 

empregar métodos culturalmente adequados. 

 

 

 

 

9 A criação desses conjuntos de diretrizes suscita o surgimento de questões, que variam de acordo com os 
diferentes contextos. Para exemplificar, Mertens e Wilson (2018, p. 28) utilizam o caso das diretrizes criadas pela 
The African Evaluation Association (AfrEA), desenvolvidas para uso em África. Associações de avaliação em todo 
o mundo também desenvolveram diretrizes ou padrões adequados aos seus próprios contextos. 
10 Tendo em conta que as diretrizes variam de acordo com a origem do documento, destacam-se aqui as normas 
padrão elaboradas pelo JSCEE (2010, s.p.), organizadas de acordo com os cinco atributos principais da avaliação: 
utilidade, viabilidade, propriedade, precisão e meta-avaliação. No que diz respeito ao desenvolvimento de 
orientações destinadas aos avaliadores, salienta-se o “Guiding Principles for Evaluators” (American Evaluation 
Association [AEA], 2018). O documento reúne normas dentro de cinco princípios que guiam a prática profissional: 
investigação sistemática, competência, integridade/honestidade, respeito pelas pessoas e bens, e ações comuns. 
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1.3. Enquadramento e Inter-relações da Avaliação 

 

1.3.1. Paradigmas e Conceitos  

 

A avaliação é realizada com base nas visões de mundo e crenças de quem a realiza. 

Não havendo neutralidade (Hein, 1999, p. 308), o avaliador, é responsável por selecionar a 

melhor forma de recolher e utilizar os dados, fazendo-o com base em diversos fatores, que 

indicam que caminhos a avaliação vai tomar. Para alguns autores, esta visão de mundo é 

identificada como paradigma (Mertens & Wilson, 2018, p. 36; Denzin & Lincoln, 2005, p. 55; 

Guba, 1990, p. 17). 

Os paradigmas da avaliação baseiam-se num conjunto de premissas filosóficas11, que 

se relacionam com as perspetivas do avaliador sobre o que considera ser ético, como 

compreende a realidade, a forma como interage com os interessados e qual método que 

considera adequado para a avaliação (Mertens & Wilson, 2018, p. 36). Desta forma, os 

paradigmas fornecem uma estrutura para examinar as diferentes visões de mundo utilizadas 

atualmente no campo da avaliação. 

No que diz respeito às teorias, os autores consideram que o campo da avaliação ainda 

não foi explorado o suficiente, a ponto de desenvolver concetualizações testadas com rigor e 

que sejam capazes de guiar procedimentos de avaliação, levando-os aos resultados desejados 

(Mertens & Wilson, 2018, p. 40; Stufflebeam & Coryn, 2014, p. 57). Assim, ao invés de falar de 

teorias da avaliação, defende-se o uso dos termos abordagens e modelos. Para Stufflebeam e 

Coryn (2014), o termo abordagem é amplo o suficiente para abranger práticas credíveis ou 

não de avaliação, enquanto o termo modelo se mostra exigente e restritivo para cobrir 

algumas ideias12, pois trata-se de um trabalho em constante evolução (p. 109).  

Para apresentar os fundamentos e as abordagens da avaliação, Mertens e Wilson 

(2018) adaptam a metáfora da árvore desenvolvida por Christina Christie e Martin Alkin 

 

11 Axiologia, ontologia, epistemologia e metodologia. Veja-se o Apêndice B para um resumo de tais premissas. 
12 Alkin (2013, p. 14) aponta para dois tipos possíveis de modelos neste contexto: o prescritivo, que visa guiar a 
prática dos avaliadores, servindo de exemplo; e o descritivo, que descreve, prediz ou explica a avaliação, 
tendendo a oferecer uma teoria empírica. 
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(Christie & Alkin, 2013, p. 21). A representação13 apresenta as raízes, a partir das quais o 

campo da avaliação emergiu, e os ramos14 de trabalho (ou seja, os conceitos), que cresceram 

a partir deles. Assim, nas raízes encontram-se a responsabilidade social, a investigação social 

e a epistemologia, enquanto as abordagens e os modelos da avaliação são organizadas de 

acordo com três conceitos: método, utilidade e valor. A eles, Mertens e Wilson (2018) 

acrescentam o conceito da justiça social, como forma de tornar a prática da avaliação mais 

inclusiva, indo além do reflexo do trabalho realizado no Ocidente, por teóricos brancos (pp. 

40-41).  

Deste modo, cada um desses conceitos pode ser relacionado, respetivamente, com um 

dos quatro paradigmas da avaliação que marcam a atualidade: pós-positivista, pragmático, 

construtivista e transformador15 – explorados com maior profundidade a seguir, mas 

resumidos na tabela 1. 

Contudo, assumindo que as teorias, as abordagens e os modelos de avaliação 

envolvem um sistema complexo, as autoras sugerem uma metáfora alternativa, em que os 

ramos deveriam estar não numa árvore, mas a flutuar num rio. Nesta metáfora, a fluidez da 

água representa os inúmeros fatores que podem influenciar a escolha por determinado ramo, 

feita pelo avaliador: "this metaphor not only allows for intermingling of waters; it also 

demonstrates that many forces come into play to determine the nature and effects of 

different ocean currents" (Mertens & Wilson, 2018, p. 42).  

Sendo o avaliador a peça fundamental no ato de avaliar, é indispensável ter em conta 

que, dentro dos princípios éticos e padrões profissionais seguidos (Stufflebeam & Coryn, 2014, 

pp. 69-70), este assume diferentes papéis, que variam não só de acordo com as abordagens e 

os modelos eleitos – que se refletem na sua prática profissional –, mas também com as fases 

do processo (Mertens & Wilson, 2018, p. 44-46). Logo, a forma como a avaliação é 

desenvolvida é influenciada por um conjunto de fatores diretamente relacionados com a 

maneira como o avaliador vê e vivencia o mundo, e com as consequências sobre os caminhos 

que elege percorrer neste processo sistemático. 

 

13 Veja-se o Apêndice C para a representação adaptada a partir de Mertens e Wilson (2018). 
14 Tradução de branches, feita livremente pela autora. 
15 Para manter a abstração entre teoria e paradigma, Mertens e Wilson (2018, p. 50) se distanciam do uso do 
termo teoria crítica, utilizado por Guba (1990) para nomear o quarto paradigma. 
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Tabela 1 - Os paradigmas da avaliação 

 

Paradigma Conceito Descrição 

Pós-positivista Método 
Concentra-se principalmente em projetos e dados 
quantitativos; pode usar métodos mistos, mas 
dominam os métodos quantitativos. 

Pragmático Utilidade 
Concentra-se principalmente em dados que são 
considerados úteis para as partes interessadas; 
defensores do uso de métodos mistos. 

Construtivista  Valor 

Concentra-se principalmente na identificação de 
múltiplos valores e perspetivas através de métodos 
qualitativos; pode usar métodos mistos, mas 
predominam os métodos qualitativos. 

Transformador Justiça social 

Concentra-se principalmente nos pontos de vista de 
grupos marginalizados, interrogando estruturas 
sistémicas de poder através de métodos mistos para 
promover a justiça social e os direitos humanos. 

Fonte: Traduzido de Mertens & Wilson, 2018, p. 42 

 

1.3.2. As Abordagens na Avaliação de Programa 

 

Na literatura da especialidade, é possível encontrar diferentes formas de organizar as 

influências que afetaram a evolução da avaliação como prática. Esse exame minucioso e 

sistemático – realizado mais recentemente por Stufflebeam e Coryn (2014) e Mertens e 

Wilson (2018) – das abordagens desenvolvidas por teóricos e utilizadas no campo de estudo 

torna-se uma mais-valia para a profissionalização na área, uma vez que organiza diferentes 

possibilidades de realização de uma avaliação de programa. 

Considerando que a avaliação de programa determina o valor e o mérito do objeto de 

estudo, Stufflebeam e Coryn (2014) criaram um sistema de classificação para 23 abordagens, 

relacionado com o grau de juízo de valor que elas são capazes de proporcionar (p. 111). Tais 

abordagens de avaliação de programa foram estudadas por estes investigadores seguindo 
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como principal lógica a determinação dos seus pontos fortes e fracos, e as circunstâncias em 

que cada uma delas pode ser apropriada e útil. Separadas entre cinco categorias distintas – 

tendo sido uma delas, com seis abordagens, considerada ilegítima por ocultar o valor do 

objeto de estudo – elas são apontadas como aquelas utilizadas no campo da avaliação 

atualmente16. 

Sob outra perspetiva, Mertens e Wilson (2018) utilizam o conceito de paradigma para 

organizar as abordagens de avaliação (p. 42). Como mencionado anteriormente, os 

paradigmas são enquadramentos filosóficos assumidos pelo avaliador para escolher a forma 

como vai desenvolver a avaliação de determinado evaluand. Vale destacar que o uso deste 

conceito no campo de estudo da avaliação tem raízes na análise de Egon Guba (1990), que 

identificou a utilidade e a relevância dos paradigmas do positivismo, pós-positivismo, 

construtivismo e teoria crítica para a educação (pp. 20-27). Com base nestas reflexões, 

Mertens e Wilson (2018, p. 42) utilizam os paradigmas pós-positivista, pragmático, 

construtivista e transformador, e os ramos de trabalho a eles associados – método, utilidade, 

valor e justiça social – como estrutura para classificar e examinar 23 abordagens utilizadas no 

campo da avaliação, desenvolvidas por teóricos ao longo da sua consolidação como disciplina. 

Assim, as autoras fazem uma análise detalhada do enquadramento das suposições axiológica, 

ontológica, epistemológica e metodológica em cada paradigma17. As visões de mundo dos 

teóricos e as suas abordagens são organizadas consoante os paradigmas e os seus conceitos. 

Aqui, importa destacar que as fronteiras entre os paradigmas e as abordagens de 

avaliação associadas a cada um deles não são delimitadas, o que pode justificar os diferentes 

critérios utilizados pelos autores nas formas de organizar o campo da avaliação. Assim, mesmo 

identificando características semelhantes, Stufflebeam e Coryn (2014) apontam para as 

abordagens construtivista e transformadora como tipos de avaliação da categoria “agenda 

social e advocacia” (p. 191). Já Mertens e Wilson (2018) identificam ambas como paradigmas, 

servindo de guarda-chuva para outras abordagens de avaliação (p. 129; p. 157). 

Deste modo, e considerando-se que um posicionamento situado com mais firmeza 

numa das posições paradigmáticas indica a vontade de ver intervenções eficazes em prol da 

 

16 Veja-se o Apêndice D a tabela que sintetiza o sistema de classificação criado por Stufflebeam e Coryn (2014, p. 
111) para as 23 abordagens de avaliação de programa surgidas entre os anos 1960 e 2000. 
17 Veja-se o Apêndice E, que resume as suposições filosóficas assumidas dentro de cada paradigma. 
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melhoria social (Mertens & Wilson, 2018, p. 50), este estudo explora com maior profundidade 

o paradigma transformador, no qual se inspira a avaliação em questão. 

 

1.4. O Paradigma Transformador 

 

De maneira geral, o paradigma transformador (Mertens, 2009; Mertens & Wilson, 

2018) é um enquadramento filosófico em que o avaliador assume a justiça social18 como 

princípio de orientação do trabalho. Surgido no final dos anos 1980, este paradigma proposto 

e difundido no campo da avaliação por Donna Mertens (2009) tem contribuído para que não 

só o discurso, mas também as práticas que procuram a justiça social, equidade e diversidade, 

estejam cada vez mais presentes entre os profissionais desta área.  

Como destacam Mertens e Wilson (2018, pp. 158-159), as suposições que formam o 

paradigma transformador reúnem diversas vertentes da filosofia. Uma dessas vertentes foca-

se em / na: 

● questões de poder e tratamento de desigualdades como meio de promover os direitos 

humanos e a justiça social – que inclui o reconhecimento da perspetiva carregada de 

valor da investigação; 

● aceitação da justiça social como princípio da pesquisa e da avaliação; 

● conceitos de deliberação e democracia como bases para a transformação social; 

● inclusão de perspetivas oriundas de grupos marginalizados, em busca do 

entendimento de outros pontos de vista. 

Uma outra vertente filosófica presente no paradigma transformador está associada à 

investigação participativa, caracterizada por envolver membros da comunidade na tomada de 

decisões sobre a avaliação.  

Em suma, o paradigma transformador 

 

18 Destaca-se que a justiça social está conectada com outros tipos de justiça, comprometendo-se de maneira 
amplificada com a transformação social (Mertens & Wilson, 2018, p. 158). 
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is applicable to people who experience discrimination and oppression on whatever 

basis, including (but not limited to) race/ethnicity, disability, immigrant status, political 

conflicts, sexual orientation, poverty, gender, age, or the multitude of other 

characteristics that are associated with less access to social justice. In addition, the 

transformative paradigm is applicable to the study of the power structures that 

perpetuate social inequities. Finally, Indigenous peoples and scholars from 

marginalized communities have much to teach us about respect for culture and the 

generation of knowledge for social change. Hence, there is not a single context of social 

inquiry in which the transformative paradigm would not have the potential to raise 

issues of social justice and human rights. (Mertens, 2009, p. 4) 

As suposições filosóficas do paradigma transformador partem da consciência do 

avaliador de que as estruturas sociais – com as suas relações de poder e acessos diferenciados 

aos privilégios – exercem influência nas premissas da ética, da realidade, do conhecimento e 

da metodologia. Tal reconhecimento serve de ponto de partida para escolhas acerca da 

axiologia, da ontologia, da epistemologia e da metodologia, visando o objetivo de alcançar e 

aprimorar a justiça social. 

Assim, no que diz respeito à suposição axiológica, a definição da prática ética do 

avaliador carrega implicações complexas, pois deve considerar, para além das normas padrão, 

a relevância cultural e as perspetivas menos dominantes – como o conceito de ética em outras 

culturas, por exemplo. Desta forma, a axiologia transformadora apoia-se nos princípios do 

respeito cultural; da promoção da justiça social e dos direitos humanos; da resolução das 

desigualdades; da reciprocidade; e do reconhecimento dos pontos fortes e da resiliência da 

comunidade. 

Em termos da suposição ontológica, considera-se que a realidade é multifacetada, mas 

assume-se que as diferentes perspetivas sobre o real são formadas por valores e experiências 

de vida associados ao nível de acesso a privilégios. 

Tendo em mente que o conhecimento também é construído no âmbito de um contexto 

de poder e privilégio, no que se refere à suposição epistemológica, entende-se que o 

conhecimento acerca de uma só realidade é possível através da proximidade e interação entre 

o avaliador e os envolvidos no processo da avaliação. Nesta relação de colaboração está 

presente a ideia de partilha sobre aquilo que se sabe sobre o conhecimento. 
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Por fim, a suposição metodológica também está consciente dos fatores contextuais e 

históricos, especialmente no que diz respeito à discriminação e opressão. Sem abordagem 

definida, a metodologia vai combinar as abordagens que melhor servirão para aprimorar a 

justiça social e atingir níveis dialógicos e dialéticos com os participantes, através de um 

relacionamento crítico e reflexivo. Inclinado ao uso dos métodos mistos, o paradigma 

transformador utiliza instrumentos adaptáveis às questões culturais e às necessidades da 

avaliação, permitindo sempre que sejam reconsiderados. 

Depois de delineadas as suposições filosóficas transformadoras, é possível traçar o 

desenvolvimento do paradigma transformador da avaliação através de uma revisão da 

literatura, analisando teóricos que baseiam os seus trabalhos em democracia e justiça social.  

Mertens e Wilson (2018) identificaram 23 abordagens de avaliação, sendo oito delas 

abordagens transformadoras19. Neste levantamento, que não cabe aqui detalhar, é possível 

notar a presença de perspetivas diversas, que refletem pontos de vista oriundos do 

feminismo, da teoria crítica da raça, dos direitos humanos, dos direitos dos deficientes, e das 

teorias indígenas, queer e LGBTQ. O que tais perspetivas têm em comum é o critério de 

qualidade, assente na justiça social e nos direitos humanos. "Social Justice Branch evaluations 

prioritize the incorporation of strategies to enhance social justice and human rights, 

emphasize the importance of a careful contextual analysis, and include mechanisms for action 

into the design" (Mertens & Wilson, 2018, p. 175). 

 

1.4.1. Confluências e Divergências com Outros Paradigmas 

 

O paradigma transformador mantém semelhanças com outros paradigmas 

identificados no campo da investigação. Destacam-se as confluências entre ele e o paradigma 

da teoria crítica (Guba & Lincoln, 1994, p. 109; Lincoln, Lynham, & Guba, 2015, p. 215) – 

relativamente à algumas suposições filosóficas. Da mesma forma, é possível identificar 

semelhanças com o paradigma pragmático, no que diz respeito aos métodos mistos de recolha 

 

19 Veja-se o Apêndice F, com o resumo das abordagens identificadas pelas autoras. 
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de dados, e com o paradigma construtivista, relativamente ao reconhecimento da existência 

de múltiplas realidades e formas de conhecimento.  

No entanto, o enfoque na justiça social marca uma das principais diferenças do 

paradigma transformador no que se refere aos outros paradigmas. Ao focar-se na promoção 

da transformação socio-organizacional e na redução da desigualdade a partir dos resultados 

encontrados, o avaliador assume convicções particulares sobre a forma como vê o mundo. 

Vale destacar, como exemplos, a perceção do conhecimento como algo social e 

historicamente situado, e o comprometimento com a pluralidade de valores da comunidade 

onde ela ocorre, mantendo-se, numa posição de igualdade, atento e vigilante sobre a 

complexidade do contexto. Olhar para as diferenças é também ter atenção às ideias pré-

concebidas sobre a realidade, rompendo com elas sempre que preciso.  

Outra particularidade é a concentração nos pontos fortes das comunidades, 

dispensando uma visão orientada para os problemas do objeto de estudo (Tarsilla, 2010, p. 

109). Ainda que não exista uma avaliação neutra (Hein, 1999, p. 308), no paradigma 

transformador o caráter explicitamente político torna-se não só uma marca, mas também um 

dos seus maiores desafios (Tarsilla, 2010, p. 105). 

 

1.5. A Avaliação em Instituições Museológicas 

 

Acompanhando a tendência dos diversos setores sociais, as instituições museológicas 

incluíram a prática da avaliação nos seus contextos, relacionando-se diretamente com o seu 

caráter educativo (Korn, 1989, p. 220). Com raízes nos estudos sobre o comportamento dos 

públicos em exposições nos finais da década de 1920 e início da década de 193020, a avaliação 

em museus ganhou força a partir dos anos 1960, nos Estados Unidos, centrando-se em 

aspetos educativos, com enfoque nos objetivos de aprendizagem (Pérez Santos, 2000, pp. 25-

29). 

 

20 Nos Estados Unidos destacam-se o trabalho de Edward Robinson e Arthur Melton, considerado pioneiro neste 
campo (Korn, 1989, p. 220) e os estudos voltados para conhecer os perfis dos públicos (Pérez Santos, 2000, p. 
25). Na Europa, é considerada marco a metodologia expositiva orientada ao visitante, desenvolvida por Otto 
Neurath e aplicada no Museu Social e Económico de Viena (Pérez Santos, 2000, p. 23). 
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Na Europa, a incorporação da prática da avaliação foi tardia por conta das 

contingências sociopolíticas do pós-Segunda Guerra Mundial e assumiu um caráter 

sociológico, voltado para a noção de accountability. Assim, a sua consolidação aconteceu a 

partir dos anos 1970 e relaciona-se com as mudanças socioeconómicas provocadas pelas 

políticas liberais, que impulsionaram a transformação dos museus em instituições culturais e 

educativas, mais voltadas para o público e mais preocupadas em prestar contas (Korn, 1989, 

pp. 220-221). 

Outros autores, como, por exemplo, Graham Black (2005, p. 151), referem que a 

função principal da avaliação no campo dos museus é aferir os resultados obtidos nos 

programas de educação em relação aos objetivos propostos. Já Hooper-Greenhill (2007) 

acredita que medir o desempenho é uma forma dos museus se posicionarem como lugares 

de aprendizagem na pós-modernidade (p. 3).  

No entanto, no contexto do pós-museu, Isabel Victor chama a atenção para o paradoxo 

existente quando se fala de avaliação em museus. Para esta autora, 

o paradoxo acontece quando queremos designar algo e a palavra que aparentemente 

mais se aproxima do que queremos nomear, no caso concreto dos museus – avaliação 

– não serve, no plano instrumental, para captar a essência da realidade da acção 

museológica contemporânea em toda a sua vocação social, porque, cada vez mais, o 

termo avaliação é um eufemismo de públicos, espectacularização do património e 

mercantilismo da cultura, que o faz refém da museologia tradicional. (Victor, 2006, p. 

105) 

Neste contexto, é necessário apresentar, ainda que brevemente, alguns 

posicionamentos epistemológicos acerca da educação em museus na contemporaneidade.  
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2. O Lugar da Educação em Museus 

 

2.1. Mudanças de Paradigmas 

 

Os museus são entendidos como espaços de educação desde a sua configuração como 

instituições públicas, nos finais do século XVIII. A ideia de que os espaços de exposição – até 

então maioritariamente privados – tinham o dever de contribuir para a educação das 

“massas” foi desenvolvida ao longo do século XIX, como consequência das mudanças sociais 

que o processo de industrialização e o êxodo rural causaram na sociedade moderna21. Assim, 

paralelamente às escolas, as instituições museológicas foram criadas com o intuito de educar 

a população, desenvolvendo uma vertente educativa que permitisse dotá-la de 

conhecimentos e experiências. 

Apesar deste papel educativo ser visto como função crucial para o Museu desde a sua 

criação (Hein, 1998, p. 3), é só a partir dos finais do século XX que a educação é reconhecida 

como uma função especializada das instituições museológicas (Hein, 2006, p. 342). Esta 

mudança acompanha a transição para um novo paradigma social, sucessor da era industrial, 

no qual a economia deixa de basear-se em bens, para se basear no conhecimento, na 

experiência e na transformação (Hooper-Greenhill, 1994, p. 6; Falk & Dierking, 2000, p. 1). A 

denominada Sociedade da Aprendizagem tem a produção de conhecimento como recurso 

básico e, como tal, "depende da capacidade dos seus membros de se adaptarem a mudanças 

continuando a aprender de forma autónoma e uns com os outros" (Coutinho & Lisbôa, 2011, 

p. 11).  

Neste contexto, o conhecimento deixa de ser visto como objetivo e verificável, e passa 

a ser percebido como algo que é socialmente construído e moldado por cada indivíduo, de 

acordo com os seus próprios interesses (Roberts, 1997, p. 2). A aprendizagem, por sua vez, 

passa a ser percecionada não só como um processo que acompanha os indivíduos ao longo da 

 

21 Eilean Hooper-Greenhill (1992, conforme citado em Marstine, 2006, p. 21) considera as epistemes identificadas 
por Michel Foucault como períodos de rutura e, por isso, as aplica na história dos museus. Assim, considera que 
os períodos da Renascença, o Clássico e o Moderno moldaram a formação e a identidade dos museus nos 
diferentes paradigmas que se apresentam. 
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vida, mas como elemento essencial para a experiência humana (Black, 2005, p. 125). Para este 

processo, contribuem os museus enquanto terrenos férteis para a construção do 

conhecimento e para o processo de aprendizagem.  

O crescimento e a popularidade, alcançados pelas instituições museológicas, assim 

como o desenvolvimento da museologia como campo disciplinar a partir da década de 1990, 

impulsionaram o surgimento de uma nova teoria de museus22 (Marstine, 2006), que leva ao 

questionamento sobre o papel dos museus na sociedade e à reflexão sobre as práticas 

museológicas. Entre os muitos indicativos para a ascensão do pós-museu, as mudanças na 

natureza das relações entre a instituição e o seu público ganham destaque – e refletem-se no 

que diz respeito à educação nos museus.  

Na viragem para o século XXI, as instituições museológicas precisam mostrar a sua 

relevância no processo de transformação do indivíduo, da sociedade e do mundo e isso implica 

mudança, nomeadamente no seu papel como agente educativo. Este processo de 

transformação resulta, progressivamente, na transição para um novo paradigma museológico. 

No entanto, "não se trata de uma alteração radical, mas sim de (a) abertura a novos 

entendimentos sobre o papel do museu e da educação neste contexto" (Semedo, 2019, p. 37).  

No conceito do pós-museu (Hooper-Greenhill, 2007, p. 1), encontram-se 

transformações ocorridas nos museus da contemporaneidade em resposta às necessidades 

da sociedade. Segundo Eilean Hooper-Greenhill (2007), o pós-museu modifica as suas 

abordagens em relação ao público visando uma melhor compreensão das complexas relações 

entre cultura, comunicação, aprendizagem e identidade, além de trabalhar para promover 

uma sociedade mais igualitária e justa, tendo noção da sua responsabilidade social e ética na 

representação, reprodução e constituição de autoidentidades (p. 1). Neste cenário, “the ‘new 

theory of museum education’ also grapples with this complex relationship between museums, 

knowledge and society to study the language and practice of museum education and critique 

its core assumptions. It strives for richer and deeper understandings and a more reflexive 

insight into the social construction of knowledge (re)produced within these spaces” (Semedo, 

2020, p. 110).  

 

22 Vista pela autora como sinónimo de “nova museologia e museologia crítica” (Semedo, 2020, p. 107). 
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À medida que estas instituições firmam um compromisso de serviço à sociedade23, os 

propósitos e as ofertas educacionais dos museus tornam-se uma prioridade, fazendo com que 

as instituições se posicionem como espaços de educação e assumam o papel de agente ativo 

na construção do conhecimento. "O museu passa então a ter como função primordial a 

educação, sendo esta ativa, voluntária, coletiva e exploratória, num processo de 

aprendizagem que envolve a memória, os sentimentos e as emoções" (Nunes, 2013, p. 14). 

Ou seja, assume-se como lugar onde aprender ganha outras dimensões.  

Considerando-se que a aprendizagem ocorre em diversos contextos, os museus podem 

ser entendidos como espaços de aprendizagem de livre escolha, onde as pessoas escolhem 

aprender por livre e espontânea vontade. Tal como defendem Falk & Dierking (2000), estes 

espaços "tends to be nonlinear, is personally motivated, and involves considerable choice on 

the part of the learner as to what to learn, as well as where and when to participate in 

learning" (p. 13). Para Semedo (2019), o termo aprendizagem de livre escolha chama a 

atenção não só para a importância da aprendizagem ao longo da vida, mas também para "o 

papel do indivíduo e do seu contexto social na determinação da direção dessa jornada" (p. 

63). Neste contexto, os museus já não exigem que os visitantes aprendam, mas os convidam 

a fazê-lo. 

Pensando ainda nos contextos em que se dão esse processo social de transformação, 

importa ressaltar o contexto patrimonial assumido pela educação nos espaços museológicos, 

que se diferenciam pela presença dos objetos e dos contextos políticos, sociais, culturais e 

económicos que representam (Aguiar, 2015, p. 21). A educação patrimonial ganha relevância 

na sociedade ao intervir na construção do património cultural24 (Fontal Merillas, 2003, p. 85), 

fortalecendo as noções de identidade e comunidade. 

No entanto, é preciso ter em conta a necessidade de ultrapassar a literacia dos espaços 

museológicos, contemplando não só conteúdos, mas pensamentos e competências. Cada vez 

 

23 O reconhecimento da relevância da educação em museus reflete-se na sua inclusão na definição do ICOM, de 
2005 – ao contrário da definição anterior, de 1946, em que o termo não era mencionado (Hein, 2006, p. 342). 
24 Fontal Merillas (2003, pp. 55-56) distingue três identidades do património cultural: a individual, que é 
considerada resultado da cultura que nos socializa; a coletiva, que se fundamenta no sentimento de pertença a 
uma comunidade com características determinadas; e a cultural, que contribui na formação de grupos através 
de identidades que buscam correspondência e igualdade. 
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mais é urgente pensar os museus como espaços de transformação dos sujeitos implicados 

(museu-educadores-públicos-comunidades) e, logo, do mundo em que vivem (Semedo, 2019, 

p. 20). 

 

2.2. Serviço educativo 

 

Na transição da Sociedade da Informação para a Sociedade do Conhecimento e da 

Aprendizagem, o acesso à informação não é sinónimo de aprendizagem. "Esta mudança de 

paradigma promove cada vez mais a consciência de que os indivíduos são activos na sua 

construção de conhecimento e de que os equipamentos culturais e educativos têm um papel 

fundamental a cumprir neste campo" (Barriga & Silva, 2007, p. 9). Neste contexto, os museus 

surgem como dispositivos sociais indispensáveis, tendo como principal ferramenta de 

mediação o serviço educativo. 

No que diz respeito à legislação portuguesa, a educação em museus está prevista no 

artigo 42º da Lei Quadro dos Museus Portugueses, que garante, em três alíneas, o 

desenvolvimento sistemático de "programas de mediação cultural e atividades educativas, 

que contribuam para o acesso ao património cultural e às manifestações culturais", 

articulados com as "políticas públicas setoriais, respeitantes à família, juventude, apoio às 

pessoas com deficiência, turismo e combate à exclusão social", e a promoção da "função 

educativa no respeito pela diversidade cultural, tendo em vista a educação permanente, a 

participação da comunidade, o aumento e a diversificação dos públicos" (Lei n.º 47/2004, p. 

5384). 

No âmbito da gestão de museus, importa salientar dois documentos orientadores, que 

guiam as ações educacionais de uma instituição, nomeadamente a política de educação e o 

programa de educação. A política de educação engloba diretrizes de nível estruturante, 

intermediário e operacional da educação num museu (Martins, 2018, p. 95). Esta ferramenta 

de gestão reflete a política da instituição como um todo, e deve ser concebida através da 

discussão entre os gestores e os profissionais responsáveis pelo setor educativo, sendo 

posteriormente endossado de maneira formal pelos órgãos de tutela. A sua elaboração deve 

ter em conta alguns aspetos, a saber: público, orçamento, tipos de recursos, funções e papéis 
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dentro do museu, redes fora do museu, formação, marketing e avaliação (Hooper-Greenhill, 

1991, p. 9).  

As diretrizes definidas na política de educação servirão como base para a elaboração 

do programa de educação25. Este outro documento de gestão reúne as estratégias e o plano 

de ação no âmbito da educação, devendo "compreender a diversidade dos projetos e das 

atividades educativas e culturais desenvolvidos no museu, destinados a diferentes públicos e 

articulados com redes e parcerias" (Instituto Brasileiro de Museus [IBRAM], 2016, p. 65).  

A fim de gerar um maior envolvimento com as propostas do programa de educação, 

pressupõe-se que a sua elaboração aconteça através de um processo participativo, 

envolvendo não só os profissionais responsáveis pela área educativa, mas também equipas de 

outros setores e a comunidade atendida por aquela instituição (Martins, 2018, p. 96). 

Desde a década de 1960, uma declaração do ICOM26 prevê a integração de 

profissionais especializados em educação museal para integrar a equipa dos museus 

(Brüninghaus-Knubel, 2004, p. 130), mas seja por falta de formação ou de valorização da 

educação dentro da gestão museológica, a área da educação em museus continua a encontrar 

barreiras neste sentido. Muitas vezes associado aos trabalhos manuais ou à mera transmissão 

de conhecimento, o serviço educativo ainda luta para ocupar um lugar de prioridade nas 

instituições. 

Seguindo a noção defendida por Clara Camacho, o serviço educativo 

corresponde a uma estrutura organizada, dotada de recursos mínimos, 

designadamente pessoal, inscrita organicamente no museu em que se insere, mesmo 

que de maneira informal, que desenvolve ações dirigidas ao público, com objetivos 

educativos. Ao serviço educativo compete o cumprimento da função museológica de 

educação, uma das indispensáveis funções inerentes ao conceito de museu, que se 

articula com as restantes funções museológicas de estudo e de investigação, de 

 

25 O plano de educação é um dos componentes do plano museológico, cuja finalidade é guiar a gestão do museu 
e estimular a articulação entre os diversos setores de funcionamento da instituição (IBRAM, 2016, p. 35). 
26 Na sua 8ª Comissão Geral, o ICOM encarregou-se de criar o Comité Internacional para a Formação de Pessoal 
(ICTOP, sigla em inglês), dedicado aos problemas e ações de formação de pessoal dos museus. 
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incorporação, de inventário e de documentação, de interpretação e de exposição. 

(Camacho, 2007b, p. 28) 

Em Portugal, o primeiro serviço educativo em museus surge em 1953, no Museu 

Nacional de Arte Antiga, mas o setor só ganha força a partir da década de 1980, quando é 

legitimado por um Decreto-Lei27, que determina a criação da carreira de monitor do serviço 

educativo nos quadros dos museus do estado (Moura, 2011, p. 6).  

Clara Camacho (2007b) destaca que a primeira fase do "surto" da criação de serviços 

educativos no país se concentra em museus da administração central e em alguns privados e, 

a seguir, expande-se com o surgimento dos museus autárquicos (p. 26). Já a partir dos finais 

dos anos 1990, novos museus integram o serviço educativo na estrutura organizacional desde 

a sua criação. Por outro lado, os serviços educativos pré-existentes reorganizam-se para se 

adaptarem aos novos desafios dos tempos atuais. 

Se, por um lado, a educação está consolidada e assumida como forma de dar resposta 

a estes desafios, por outro, "ainda há muito a fazer no sentido da adaptação do discurso, 

orgânica e práticas a esta agenda de expectativas face às instituições do conhecimento" 

(Medina, 2008, p. 8). Neste sentido, destaca-se a importância dos profissionais envolvidos 

neste processo, uma vez que é através deles que a mudança se opera. 

 

2.3. Lugar de Transformação 

 

Como propõe Alice Semedo (2019), a educação museal e patrimonial não deve ser 

pensada apenas como um conjunto de tarefas ou capacidades, ou de ações e projetos inter-

relacionados, mas deve estar relacionada com a reflexão sobre as forças transversais – nas 

dimensões, pessoal ("bem-estar"), local ("criação de lugar", "regeneração") e nacional 

("retorno económico”) – que moldam o museu (p. 12). Assim, um programa de educação 

museal e patrimonial requer a conjugação de múltiplas perspetivas e a criação de estratégias 

para pensar e agir sobre os contextos de atuação do museu. 

 

27 Decreto-Lei n.º 45/80 de 20 de Março da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças e do 
Plano. Diário da República: Série I, n.º 67 (1980). Disponível a 11 de julho de 2020, em https://dre.pt/home/-
/dre/678271/details/maximized.  

https://dre.pt/home/-/dre/678271/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/678271/details/maximized
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Para além da atuação na esfera do próprio museu – através dos educadores, da missão 

e da visão da instituição, e do desenvolvimento de práticas educacionais – é importante ter 

em conta que a educação em museus e a educação patrimonial atuam noutros dois domínios. 

Na esfera local, o seu impacto é sentido na construção da ideia de Museu e de educação na 

sociedade e na cultura local: “Cada ato de educação, cada programa ou atividade, tem o 

potencial de mudar modos de pensar, ver, estar no mundo” (Semedo, 2019, p. 10). Na esfera 

global, aspira um lugar de liderança cívica para pensar, agir e transformar, assumindo um 

"papel na introdução de novos modos de sentir e fazer sentido no/do mundo: novos modos 

de fazer cultura levam a novas formas de imaginar a cultura e o mundo” (Semedo, 2019, p. 

10).  
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3. Museus em Rede 

 

3.1. O Conceito de Redes e os Museus 

 

O conceito de rede é utilizado em vários campos do conhecimento, de maneira 

transdisciplinar, tendo sido sua figura explorada "como ferramenta metodológica de 

explicação do mundo" ao longo dos anos (Camacho, 2014, p. 19). Definido como um "conjunto 

de nós interconectados", em que "o nó é o ponto em que uma curva se entrecorta" (Castells, 

1999, p. 566), este conceito fundamenta a Sociedade Informacional28 – uma forma de 

organização social que surge a partir das novas condições tecnológicas, tendo a produção, o 

processamento e a transmissão da informação como fontes de produtividade (Castells, 1999, 

pp. 64-65). Resultado das tecnologias digitais e da internet, o informacionalismo transforma 

a maneira como a informação circula e é modificada, além de permitir que a configuração de 

rede seja implementada em processos e organizações de todos os tipos. Desta forma, 

o conceito de rede tem vindo a representar uma alternativa organizacional, concebida 

em resposta às exigências de descentralização, conectividade e flexibilidade presentes 

nas diversas esferas contemporâneas de atuação social. A organização em rede é, 

assim, o modo como indivíduos ou organizações procuram situar-se no espaço público 

através de processos de cooperação entre atuantes e interlocutores, com vista à 

complementaridade em matéria das ações que desenvolvem. (Medina, 2013, p.265) 

Sabendo-se que os museus se adaptam às necessidades de uma sociedade em rápida 

transformação e absorvem as mudanças trazidas pela globalização (Gilabert González, 2011, 

p. 71), interessa aqui entender de que forma a organização reticular foi apropriada como um 

novo modelo estrutural de relações no contexto museológico. Esta nova configuração quebra 

a preponderância da estrutura em pirâmide, comum até os anos 1980 no desenho das 

organizações29. Com uma estrutura funcional ou vertical, o modelo piramidal sugere uma 

 

28 Manuel Castells (1999) a distingue da Sociedade da Informação, que tem como elemento central a informação, 
cujo papel é crucial em todas as sociedades. 
29 No que diz respeito às estruturas organizativas, Gilabert González (2011) apresenta cinco tipologias gerais: 
funcional ou vertical, divisional, horizontal, matricial e em rede (p. 163). 
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distribuição dos indivíduos do topo para a base, consoante a relação de poder do cargo que 

ocupam. Em contraposição, os novos modelos organizacionais tendem a tornar-se 

homogéneos através da incorporação de instituições em forma de redes e sistemas (Gilabert 

González, 2011, p. 165).  

Em consonância com o enquadramento concetual adotado pela legislação portuguesa, 

rede pode ser entendida como uma particularização de sistema. No entanto, na rede a 

interdependência dos constituintes é mais impositiva e a coesão do conjunto, mais finalizada 

(Lameiras & Campagnolo, 2002, p. 25). Para Camacho (2014), tais conceitos coexistem na 

prática museológica, sendo formas organizativas que se complementam. 

Nesta perspetiva, não é na organização mais ou menos hierarquizada ou centralizada, 

na horizontalidade ou na verticalidade, na formalidade ou na informalidade que se 

centram as principais diferenças entre sistemas e redes de museus, mas nas fronteiras 

mais abertas ou mais rígidas e na definição apriorística ou de construção progressiva 

dos seus objetivos. (p. 27) 

Contudo, alguns autores destacam diferenças entre rede e sistema. Para Giovanni 

Pinna (2004) e Gilabert González (2011), por exemplo, trata-se de formas de organização que, 

apesar de serem usadas como sinónimos, são distintas no que diz respeito à finalidade 

(cultural vs. económica), às vantagens (orientadas para o público vs. orientadas para a 

entidade organizadora), ao movimento (dinâmico vs. estático) e à organização (horizontal vs. 

piramidal). Ultrapassando a discussão concetual, Gilabert González (2011) afirma ainda que 

as experiências em sistema e em rede têm na sua essência o espírito de cooperação entre as 

instituições, visto como a mais-valia trazida por estas novas formas de organização ao 

ambiente museológico (p. 310). 

De maneira geral, a contextualização de rede de museus tem como base a definição 

concetual de rede, mas cada organização apresenta particularidades inerentes à sua formação 

e às instituições que dela fazem parte, além de seguir a normativa aplicada no seu país de 

origem. Tendo como essência englobar "a un conjunto de organizaciones o unidades con 

pocos niveles jerárquicos y con el uso muy extendido de la subcontratación" (Gilabert 

González, 2011, p. 167), o modelo reticular revela a importância da confiança e permite 
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colocar em prática o conceito de cadeia de valor30, que ganha prioridade frente à função da 

organização.  

Importa ter em conta que, neste contexto, os modelos de gestão também sofrem 

transformações, diversificando-se através da configuração de formas híbridas e mistas de 

financiamento e de gestão. A nível territorial, os modelos clássicos de gestão em museus – 

público, privado ou misto – sofrem mudanças provocadas por processos como a 

descentralização, a desestatização e a privatização. Assim, o museu pós-moderno assume 

novas identidades organizativas, cujo modelo tem como base as escalas (territorial ou 

geográfica) da instituição, que, por sua vez, reforçam ou rompem o vínculo do museu com o 

território que ocupa (Gilabert González, 2011, p. 300-305). 

No âmbito da gestão interna, a escolha do sistema tem reflexos na relação das 

instituições museológicas com o território em que estão inseridas. Guilhermina Terra (2013) 

refere que um museu que opta por um sistema fechado de gestão segue um modelo rígido, 

que não assume compromisso social ao nível de programação, distanciando-o do seu entorno 

(p. 39). 

No entanto, "o museu não pode atuar como organismo isolado do meio em que se 

insere, não só por ser parte integrante desse meio, mas também por ter um papel social a 

desenvolver que visa a melhoria da qualidade de vida da comunidade" (Terra, 2013, p. 42). 

Defende-se, portanto, uma gestão na qual o museu atua como uma organização aberta, "que 

estabelece o seu processo produtivo com base nos anseios . . . tanto das pessoas diretamente 

relacionadas com a organização, como das pessoas que são alheias ao seu funcionamento" (p. 

46). 

A abertura das instituições museológicas ao entorno reflete-se também no que diz 

respeito ao estabelecimento de relações e parcerias. Para Susana Medina (2013), o conceito 

de rede pressupõe a colaboração entre instituições de organização aberta, com múltiplas 

motivações – como a criação de valor, o alcance de massa crítica, a partilha de recursos e o 

aparecimento de produtos inovadores (p. 265). Neste sentido, Clara Camacho (2007a) destaca 

 

30 "La cadena de valor es un modelo teórico que describe cómo se desarrollan las actividades de una empresa a 
través del proceso económico. A cada eslabón de la cadena se le agrega un valor, que es la cantidad que los 
consumidores estarían dispuestos a pagar por un determinado servicio o producto" (Gilabert González, 2011, p. 
167).  
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que, num contexto de crise, a possibilidade de trabalhar em rede torna-se um meio de 

sobrevivência das instituições através da consolidação de parcerias entre instituições e da 

abertura ao exterior (p. 2). Para além disso, as redes podem “constituir-se como instrumentos 

eficazes de apoio à gestão, dadas as possibilidades de interajuda, de partilha de recursos e de 

criação de economias de escala” (Camacho, 2015, p. 9) – mostrando-se como uma ferramenta 

para a captação de públicos, numa espécie de força conjunta para divulgar os museus que 

dela fazem parte.  

Ao estruturar-se horizontalmente, a estrutura reticular permite a interação igualitária 

e autónoma dos seus componentes (ou nós), distribuindo entre eles responsabilidades, 

direitos, deveres e benefícios. As suas fronteiras são flexíveis e tanto os objetivos, quanto as 

normas de atuação são fruto do acordo entre os componentes, consoante às suas 

necessidades. Ou seja, o conjunto de nós e conexões que formam uma rede está em constante 

construção, estando aberto a alterações (Lameiras-Campagnolo, 2002, pp. 26-27). Tudo isso 

possibilita não só que novos componentes sejam incluídos, mas também que alguns deles 

deixem a composição, além de garantir uma estrutura recetiva a adaptações (Grau Lobo, 

2006, pp. 19-20). 

 

3.2. Redes de Museus em Portugal 

 

Em Portugal, a noção de rede no campo da Museologia está associada à Rede 

Portuguesa de Museus (RPM), cuja criação resultou de uma série de esforços para estruturar 

o setor museológico do país após o 25 de abril de 197431. Clara Camacho (2014) traça o 

histórico da consolidação de uma rede de museus em contexto nacional – esta diretamente 

relacionada à implementação de uma política museológica. Isto culmina na Lei Quadro dos 

Museus Portugueses n.º 47/2004, que institucionaliza a RPM, criada em 2000. 

Vale notar que, apesar da criação no ano 2000 e da institucionalização no âmbito 

jurídico em 2004, a RPM foi referida, pela primeira vez, em alguns dos artigos do Decreto-Lei 

 

31 No entanto, a adoção de uma estrutura reticular para os museus de Portugal recua à década de 1940, quando 
João Couto, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, defende uma Rede de Museus do Estado (Camacho, 2014, 
p. 204). 
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n.º 161/97 do Instituto Português de Museus, de 26 de junho de 1997 (Santos, 2009, p. 32), 

consolidando já aí a escolha pelo uso do termo rede museológica, como forma de organização 

do, então, sistema de museus portugueses.  

Para salientar a diferença entre os termos sistema e rede neste contexto, Camacho 

(2014) afirma que, ao contrário do que ocorre num sistema, numa rede a cooperação 

acontece entre instituições diversas e independentes, e é garantido o mesmo nível de 

tratamento às instituições, sejam elas públicas, ou privadas (p. 212). No caso da RPM, Per-Uno 

Ågren (2002) afirma que 

optar pelo conceito de rede – além de estar em conformidade com a rede de 

bibliotecas e arquivos já existente – realça também a importância central da 

comunicação. . . . Ao adoptar os princípios da flexibilidade e transversibilidade, a rede 

proposta aceita, além disso, uma horizontalidade de vozes múltiplas que está de 

acordo com a realidade museológica e com os princípios fundamentais, ou seja, a 

participação, a cooperação e a partilha. (p. 21) 

Tais princípios serviram de base para a implementação da política museológica 

nacional e marcam a história do processo museológico em Portugal.  

Tal como sublinha Camacho (2007a), os sistemas organizados em rede podem ser 

caracterizados por quatro palavras-chave – aplicadas no caso da RPM: abertura, 

reciprocidade, articulação e estruturação (p. 7). Assim, para garantir o seu funcionamento é 

necessário que se conheça em profundidade cada um dos membros constituintes, que se 

garanta a circulação contínua de informação, que os recursos sejam articulados e que haja 

finalidades comuns entre as entidades envolvidas. 

Vale ter em conta que as redes de museus podem ser constituídas não só por museus, 

mas também por coleções visitáveis, consideradas como  

o conjunto de bens culturais conservados por uma pessoa singular ou por uma pessoa 

coletiva, pública ou privada, exposto publicamente em instalações especialmente 

afetas a esse fim, mas que não reúna os meios que permitam o pleno desempenho das 

restantes funções museológicas que a presente lei estabelece para o museu. (Lei n.º 

47/2004, p. 5379) 
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 A regulamentação deste tipo de instituição, através da Lei Quadro dos Museus 

Portugueses, justifica-se pelo seu elevado número em Portugal, garantindo que essas coleções 

sejam acedidas pelo público, ainda que o espaço em que elas se encontrem não se enquadrem 

na definição de museu (Gilabert González, 2011, p. 333). 

 

3.2.1. Porque Organizar-se em Rede: Causas e Efeitos 

 

Considerando-se, portanto, o cenário da viragem paradigmática ocorrida no contexto 

da Sociedade Informacional e as tensões pelas quais os museus passavam na altura, a 

organização reticular mostrou-se vantajosa por permitir adaptações e reconfigurações 

capazes de contornar constrangimentos e crises: 

Esta caraterística de fácil adaptabilidade e versatilidade, essencial no mundo 

globalizado de hoje, faz dela um modelo organizacional de grande potencial inovador 

para a organização no seu conjunto, conferidor de uma vertente competitiva 

indispensável nas atividades económicas, e claro, nos museus. (Café, 2012, p. 175)  

No caso português, as organizações em rede vêm também solucionar questões 

surgidas no contexto museológico. A começar pela ordenação das instituições, que cresceram 

de maneira considerável em dois momentos significativos: nos anos 1980, através da criação 

de uma política cultural nacional, como forma de consolidação do Estado democrático 

constituído em 1974; e nos anos 2000, após a entrada do país na União Europeia, através do 

apoio de fundos europeus direcionados à cultura, que provocaram um boom museológico por 

todo o território (Gilabert González, 2011, pp. 317-320). 

Aqui, importa salientar que a criação dessas novas instituições tem uma estreita 

relação com a valorização da identidade. Isto porque, a nível nacional, a identidade serve 

como instrumento de fortalecimento na relação entre a comunidade e o seu território 

(Semedo, 2004, p. 10). Tendo o património cultural como "instrumento de afirmação de 

identidades locais e regionais, . . . elemento potenciador do enriquecimento cultural das 

populações e dinamizador dos recursos económicos e sociais das localidades" (Anico, 2008, p. 

146), a sua salvaguarda e valorização foram impulsionadas por iniciativas governamentais, 

que resultaram numa expansão quantitativa de instituições museológicas. 
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Deste modo, o lugar de relevo conquistado pelos museus no novo paradigma está 

diretamente relacionado com a importância da identidade como princípio da organização das 

sociedades informacionais. Para Castells (1999), num mundo de fluxos globais, a busca pela 

identidade coletiva, seja ela atribuída ou construída, torna-se essencial para a criação de 

significado social (p. 41). Assim, as estruturas reticulares são meio não só de organizar as 

muitas instituições surgidas nesse contexto de proliferação museológica, mas também de 

gerar conexões entre elas. Através da coesão criada a partir de um ambiente de cooperação 

entre os componentes e da consciência de unidade entre eles, a rede é capaz de fortalecer os 

laços identitários do ponto de vista social. 

A organização de museus locais em macroestruturas também se torna uma forma de 

sobrevivência em dois sentidos. Num sentido ideológico, a organização em rede é uma 

maneira de enfrentar o isolamento que a globalização causa ao uniformizar culturas. Para 

Gilabert González (2011) e Daniel Café (2012), trata-se de uma forma de resistência a este 

movimento global, podendo ser numa maneira de ultrapassar dificuldades de modo 

integrado. Ainda neste sentido, pode-se dizer que a organização em rede responde aos 

anseios do museu pós-moderno, com o cânone democrático, popular e aberto trazido pela 

Nova Museologia. A estrutura em rede seria, portanto, um caminho para esta instituição de 

novas abordagens, em articulação com a comunidade como forma de atender às necessidades 

de uma sociedade culturalmente diversa (Carvalho, 2015, p. 24), de sistema aberto (Terra, 

2013), mais flexível e acessível, levando-se em conta a ideia da constante construção das suas 

fronteiras e objetivos. 

Por outro lado, num sentido mais pragmático, a rede é uma forma de viabilizar 

economicamente o sustento dos seus componentes, visto que é comum que os poderes locais 

não tenham capacidade de assumir os gastos de criação e manutenção de um museu nas 

condições necessárias (Gilabert González, 2011, p. 433). Ao incentivar a racionalização de 

recursos partilháveis, as instituições potencializam a eficácia da sua capacidade de atender às 

necessidades culturais e educacionais da região (Oliveira, 2007, p. 8). 

Enfatizando este último ponto, resgata-se o papel educativo inerente do museu. 

Considerando-o como instituição a serviço da sua comunidade, cujas práticas educativas 

devem contribuir para a transformação social, para a noção alargada de cidadania e para o 

acesso à cultura e à memória, as redes de museus, principalmente locais, mostram-se como 



   
 

46 

um instrumento de fomento destas ações, através de programas de serviço educativo que 

privilegiam essa visão. 

Entretanto, olhando para a eficácia como um dos elementos da boa gestão32, vale 

destacar aqui a relevância da avaliação como parte integrante da gestão museológica no 

contexto da pós-globalização. Partindo do princípio que as redes não trabalham apenas 

internamente, otimizando recursos e beneficiando a gestão pública, faz-se necessário frisar o 

papel da avaliação do impacto do trabalho na sociedade, valendo-se dos resultados para 

propor melhorias e reajustar metas (Paulo, 2011, p. 258). Neste sentido, pode ainda dizer-se 

que a organização em rede assume o papel de dinamização entre as suas unidades 

museológicas, ao otimizar e incentivar a prática da avaliação como parte da estrutura de 

gestão. 

Em Portugal, diversas unidades territoriais valorizam a colaboração e acompanham a 

tendência de museus regionais, que se denominam, se configuram ou, de facto, se organizam 

em rede. A partir de 2006, com a criação das Direções Regionais de Cultura, crescem os 

projetos de redes de museus desta natureza. Estes procuram agrupar diferentes museus de 

uma determinada região, que partilham não só o território, mas também identidades 

históricas e culturais (Gilabert González, 2011, p. 334). Ao otimizar recursos, o trabalho em 

rede potencializa o seu reconhecimento em níveis administrativos superiores e contribui para 

justificar gastos públicos. 

Como se viu anteriormente, a criação da RPM surgiu, a priori, da necessidade de 

implementar uma política museológica que atendesse à heterogeneidade de instituições 

espalhadas pelo país, independente do tipo de administração, e que regulasse estas 

instituições e os seus desempenhos. Para além disso, esta organização teve como ambição 

preencher as lacunas encontradas na realidade museológica portuguesa. Foram elas que 

determinaram as suas linhas de atuação da RPM: a formação de pessoal, a informação e a 

qualificação das instituições (Camacho, 2007a, p. 4). 

 

32 A partir da década de 1980, os museus europeus adotam medidas para a boa gestão, relacionada com a 
responsabilidade económica, através do uso de estruturas de gestão procedentes de empresas, que se baseiam 
em metas e resultados (Gilabert González, 2011, p. 112). 
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Tal como argumenta Jorge dos Santos (2009), alguns dos propósitos que fazem com 

que os museus e outras instituições de cariz cultural33 se organizem em rede, se referem a 

"trocar informações disponíveis e atualizadas; fornecer produtos considerados de valor 

acrescentado (como por exemplo, bases de dados); partilhar saberes e experiências; bem 

como contribuir para o alargamento do conjunto de serviços prestados e a prestar à 

comunidade envolvente" (p. 27). 

Se, por um lado, as redes de museus se apresentam como instrumentos eficazes de 

apoio à gestão, principalmente num cenário de crise económica e de escassez de recursos 

públicos, por outro é indispensável ter em conta que tais organizações não são "panacéias dos 

tempos pós-modernos" (Camacho, 2015, p. 9). Sem manutenção e cuidado, torna-se inviável 

a sua própria sobrevivência. 

 

3.2.2. Tipos de Rede: As Redes de Caráter Geográfico 

 

Levando em conta que em Portugal se destaca a formação de redes de âmbito 

territorial, a proposta tipológica baseada na distribuição geográfica mostra-se relevante no 

presente trabalho. Segundo Jorge dos Santos (2009), há uma dinâmica "que consiste na 

criação de redes geográficas de âmbito regional ou municipal, temáticas ou sectoriais e de 

tutelas" (p. 92). Ao analisar as redes que integravam os museus da RPM, este autor utilizou as 

seguintes tipologias: municipais, concelhias, regionais e transnacionais (pp. 88-89).  

Em alternativa, Dália Paulo (2011) analisou as redes geográficas em território 

português em função da abrangência territorial e das tutelas, definindo três tipos de redes de 

museus de caráter geográfico (p. 255) – apontados na tabela 2. 

 

 

 

 

33 Para este autor, "quando se fala de redes culturais, pode-se estar a referir a uma forma de 
cooperação/articulação entre entidades ou instituições de âmbito e domínio cultural diverso, bem como de 
diferentes configurações" (Santos, 2009, p. 27). 
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Tabela 2 - Tipos de redes de museus de caráter geográfico e suas características 

 

Tipos  Características 

Municipais Redes formadas por instituições apenas de tutela municipal 

Concelhias 
Redes que têm a área geográfica do concelho como elemento em 
comum entre os membros da rede independentemente da tutela 

Mistas 
Redes que reúnem diferentes tutelas e áreas geográficas alargadas, 
de âmbito intermunicipal 

 
Fonte: Adaptado a partir de Paulo, 2011, p. 255. 

 

No que diz respeito à organização estrutural, esta autora associa as tipologias de redes 

museológicas apresentadas por Lameiras-Campagnolo (1998, p. 104, conforme citado em 

Paulo, 2011, p. 256), aos tipos de rede de comunicação identificadas por Paul Baran (ca. 1960, 

conforme citado em Paulo, 2011, p. 247) – relacionadas, respetivamente, com as ligações 

entre os componentes da rede e a maneira como tais componentes se comunicam e 

interagem (tabela 3).  

 

Tabela 3 - Tipos de redes de museus de acordo com a sua organização estrutural 

 

Tipos de redes 
museológicas 

Tipos de redes de 
comunicação 

Características 

Interligadas por uma 
"instância 
coordenadora" 

centralizada 
Têm funções partilhadas entre os vários 
núcleos. 

Formadas por 
"variantes"  

descentralizada 
Caracterizam-se por uma comunicação feita 
entre unidades de desigual estruturação 
funcional e logística. 

“Ramificadas e 
intersticiais” 

distribuída 
Estimulam a criatividade e a comunicação 
dos núcleos e podem ultrapassar os limites 
territoriais municipais.  

 

Fonte: Adaptado a partir de Paulo, 2011, p. 250. 
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Deste modo, Paulo (2011) indica aspetos comuns a estes tipos de rede. Um deles é a 

forma de organização centralizada, através de uma "instância coordenadora". O outro, é o 

facto de serem compostas por unidades que apresentam desigual estrutura funcional e 

logística. Além disso, estas tipologias têm na sua origem um objetivo que, internamente, 

pretende rentabilizar recursos, partilhar experiências, qualificar as entidades museológicas e, 

externamente, visa a comunicação com os públicos, de imagem e de desenvolvimento local 

ou regional (p. 256). 

Aqui, importa ter em conta que ao falar de museus locais se faz uma referência 

geográfica, independente da gestão ou tutela. Assim, um museu local pode ser ou não de 

tutela pública, enquanto um museu municipal é necessariamente de gestão camarária. Uma 

vez que uma instituição de âmbito local está diretamente associada ao seu espaço geográfico, 

assim como ao seu contexto social, económico e cultural, este cruza-se com a preservação e 

a salvaguarda da identidade local. Entende-se como tendência a estruturação de museus 

deste género em sistemas de redes locais. Numa teia de relações, em que as instituições 

exercem influência e são influenciadas de maneira recíproca, é possível que cada unidade 

contribua para a formação de uma "entidade museológica única, composta de várias 

entidades com identidades e características próprias" (Café, 2012, p. 40). 

Como lembra Ana José de Oliveira (2007), muitas vezes os museus locais são tutelados 

pelo poder local e "propõem-se cuidar das necessidades educativas, pedagógicas e culturais 

da sua sociedade, completando uma das suas funções essenciais: a de educar para uma 

cidadania ativa que passa necessariamente pela interiorização da individualidade regional" (p. 

2). Café (2012) aponta que a rede museológica local "poderá ser entendida enquanto 

instrumento de desenvolvimento local, salvaguardando-se os devidos contornos próprios e 

distintos" (p. 206). 

 

3.2.3. Redes Concelhias 

 

Formada por unidades museológicas que partilham a área geográfica do concelho, as 

chamadas redes concelhias têm como preocupação comum qualificar o tecido museológico 
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de um território, independente da tutela de cada unidade. Assim, a união dos seus esforços, 

almeja o desenvolvimento integrado do concelho (Paulo, 2011, p. 259).  

A partir de cinco redes34 deste tipo – entre elas, a RMVNF –, Paulo (2011) identificou 

estruturas constituídas a partir de uma iniciativa municipal, tendo um museu ou uma divisão 

municipal como instância coordenada centralizada. Sendo assim, este tipo de rede apresenta 

uma estrutura estática, pois “inibe e amarra os restantes nós da rede” (p. 259), contrariando 

o suposto dinamismo de uma organização reticular. Outra característica é a “diversidade/ 

disparidade” entre as unidades museológicas, tanto na relação de trabalho desenvolvido, 

quanto nas coleções e recursos técnicos. Relativamente aos objetivos, elas pretendem 

“divulgar o património, descentralizar e qualificar recursos, levar o visitante a percorrer o 

território concelhio” (Paulo, 2011, p. 262).  

No entanto, “potenciar ou promover a relação com as comunidades locais e o papel 

destas na nova organização em rede está ausente dos objectivos enunciados” (Paulo, 2011, p. 

262). Esta autora lembra que, ao nascerem da vontade local, as redes concelhias possuem 

ferramentas para cumprir a sua função social de desenvolvimento local. 

 

  

 

34 Além da RMVNF, foram analisadas a Rede Local de Museus das Caldas da Rainha (2003), a Rede de Museus do 
Concelho de Estremoz (2006), a Rede de Museus de Matosinhos (2006) e a Rede de Museus de Vila Real (2008). 
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4. Pensar e Trabalhar na Prática: O Projeto de Estágio 

 

4.1. A Instituição de Acolhimento 

 

A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão (RMVNF) é uma organização reticular 

que reúne, atualmente, 10 museus e duas coleções visitáveis localizadas neste concelho ao 

norte de Portugal, no distrito de Braga. O surgimento desta organização remete ao plenário 

realizado em 200935, tendo sido oficializada em 2012, através da assinatura da Declaração de 

Princípios. Nela, as instituições envolvidas comprometeram-se a intensificar a cooperação 

entre si por meio da constituição de uma rede “que seja suporte e ferramenta para a melhoria 

da qualidade de todas e cada uma das unidades integrantes e sirva de veículo para a sua 

promoção, divulgação e captação de públicos” (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

[CMVNF], 2012, p. 9). 

É relevante ter em conta que o concelho de Vila Nova de Famalicão tem um território 

de cerca de 200 km², subdividido em 49 freguesias36 e ocupado por 133 832 habitantes37, 

tendo sido foi elevada à categoria de cidade apenas em 1985. No âmbito cultural, até o início 

dos anos 1980, a região estava associada à Casa de Camilo e à Fundação Cupertino Miranda – 

instituições fundadas em 1921 e 1972, respetivamente. No entanto, seguindo as tendências 

de Portugal após o processo de democratização e consequente autonomia dada ao poder 

local, a Câmara Municipal apostou num projeto cultural sustentado, abrindo espaço para o 

 

35 O referido plenário deliberou a criação de uma rede museológica municipal e a comemoração em conjunto do 
Dia Internacional dos Museus, além de mandatar um grupo de trabalho, que ficaria responsável pela elaboração 
do plano de ação para perspetivar a concretização da rede. Entretanto, decidiu-se promover um inquérito para 
apurar a situação concreta de cada museu, cujo resultado foi apresentado em maio de 2011, no seminário “Rede 
de Museus, Território. Identidade. Património” (Sá da Costa, 2011, pp. 307-309).  
36  Instituto Nacional de Estatística (2013). Portal do Instituto Nacional de Estatística. Anuário Estatístico da 
Região Norte (2012). p. 32.  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=150033328&PU
BLICACOESmodo=2 
37  Instituto Nacional de Estatística (2012). Portal do Instituto Nacional de Estatística. Censos 2011 Resultados 
definitivos - Região Norte. Lisboa-Portugal, p. 108. 
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICA
COESpub_boui=156638623&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=150033328&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=150033328&PUBLICACOESmodo=2
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156638623&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156638623&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
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surgimento de 11 novas instituições museológicas entre 1979 e 201338. Estes novos 

equipamentos emergiram não só da ação municipal, mas também da iniciativa privada, 

nomeadamente de Fundações, Associações e da Igreja Católica (Sá da Costa, 2011, p. 308). 

Perante a profusão de instituições culturais, o modelo de gestão em rede justificou-se, 

por um lado, pela capacidade de potenciar o património como um produto turístico, e, por 

outro, por tornar-se um elemento de identidade no município. Desta forma, a rede 

incentivando o reconhecimento e a valorização da população acerca das mudanças no 

território famalicense, tornando-a parte da construção da modernidade e da nova identidade 

municipal (Sá da Costa, 2011, p. 300). 

Desde 2012, a RMVNF vem passando por mudanças significativas. No âmbito da 

estrutura funcional, em 2018 a organização viu crescer a sua equipa, com a integração de 

colaboradores de diferentes áreas de especialização. A partir deste novo enquadramento 

operacional, foi proposta uma mudança de paradigma, relativamente à sua atuação na 

comunidade, através da reformulação e posterior afirmação de serviços – como o serviço 

educativo. Já a nível de composição da própria rede, destaca-se a saída de um dos seus 

membros, nomeadamente a coleção visitável do Museu de Arte Sacra da Paróquia de São 

Tiago das Antas (MACPSTA), em 202039. 

 

4.1.1. A Rede e Suas Unidades Museológicas 

 

Como mencionado anteriormente, a RMVNF é formada 12 unidades museológicas40: 

Casa de Camilo - Museu. Centro de Estudos (CC), Museu Bernardino Machado (MBM), Museu 

Fundação Cupertino de Miranda - Centro Português do Surrealismo (FCM), Museu Nacional 

Ferroviário - Núcleo de Lousado (MNF-NL), Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave (MIT), 

Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves (FCA), Museu do Automóvel (MA), 

 

38 Veja-se o Apêndice G para uma linha do tempo que resume a trajetória da RMVNF. 
39 A pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago de Antas, titular/proprietária do Museu de Arte Sacra da 
Paróquia de S. Tiago de Antas, foram aprovadas a denúncia do protocolo para a gestão partilhada do Museu de 
Arte Sacra da Paróquia de S. Tiago de Antas e a desvinculação do museu nos termos do disposto no ponto I da 
“Declaração de Princípios” (CMVNF, 2020, pp. 536-527). 
40 Veja-se o Apêndice H para a caracterização das unidades museológicas. 
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Museu da Guerra Colonial (MGC), Casa-Museu Soledade Malvar (CMSM), Museu de Arte Sacra 

da Capela da Lapa (MASCL); Museu da Confraria da Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe 

(MCNSCL) e Museu Cívico e Religioso de Mouquim (MCRM) – sendo estas duas últimas 

classificadas como coleções visitáveis. 

Para além da diversidade de tutelas e tipologias de coleções, estas instituições estão 

espalhadas por nove freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão41 e partilham não só a 

mesma região, mas também uma identidade histórico-cultural, além de apresentarem uma 

forte atuação na comunidade, principalmente escolar. Com exceção da FCM42, todas contam 

com exposições permanentes que servem como base das suas atividades anuais. No entanto, 

mantêm a sua independência em termos de horários de funcionamento e oferta de atividades 

no âmbito educativo. 

Assim, as 12 unidades museológicas têm a RMVNF como uma zona de intersecção, que 

vem atuando, desde a sua constituição, numa série de atividades, servindo de apoio para as 

unidades que a compõe.  

 

4.1.2. Enquadramento Funcional 

 

A RMVNF está sob gestão da Divisão de Cultura e Turismo – uma das unidades 

orgânicas flexíveis do Departamento de Desenvolvimento Social do Município de Vila Nova de 

Famalicão – que prevê, entre as suas competências, a promoção da gestão dos museus 

municipais, assegurando a manutenção, a segurança, a conservação, o estudo e a divulgação 

do espólio, das coleções e dos bens culturais sob a sua alçada. Desta forma, a organização 

possui uma gestão pública, mas abrange também museus e coleções visitáveis, de gestão 

pública, privada e partilhada – como será explanado adiante. 

O orçamento da RMVNF é assegurado pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão (CMVNF), sendo destinado para fins como a contratação da equipa e a gestão da 

Rede, as atividades que envolvem as unidades museológicas, a formação dos recursos 

 

41 Veja-se o Anexo B o mapa que localiza as unidades museológicas no território. 
42 A exposição permanente do Museu da Fundação Cupertino Miranda foi encerrada para reformulação em 
dezembro de 2017, tendo sido reaberta no dia 18 de maio de 2020. 
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humanos e a divulgação. Para além disso, está incluído no orçamento a gestão dos museus de 

tutela municipal e dos museus com protocolo de gestão partilhada43. De acordo com esses 

protocolos, a gestão partilhada implica a integração das instituições no projeto pedagógico 

“Viagens pelo Património Cultural… À Descoberta” e conta com a participação da CMVNF na 

promoção de visitas e na formação de guias, na conservação dos edifícios e das coleções 

expostas, entre outros benefícios.  

Atualmente, a RMVNF tem o seu funcionamento garantido por uma equipa de nove 

colaboradores44. O cargo de coordenação45 é ocupado por duas técnicas superiores, de modo 

a dividir a responsabilidade pela gestão dos recursos humanos, técnicos e financeiros, e a 

responsabilidade a nível técnico e científico no âmbito da museologia. O apoio à coordenação 

e toda a equipa no âmbito administrativo é garantido, desde 2015, por uma assistente técnica. 

Já cinco técnicos superiores e um assistente técnico, contratados em 2018, dividem-se entre 

as funções museológicas46. A contração de seis dos atuais nove colaboradores da RMVNF, no 

mesmo ano, reflete o crescimento da organização bem como o interesse de mudança de 

paradigma da sua atuação – que se destaca como um marco na sua trajetória. 

Para além de uma rede de contactos, a organização buscava uma consciencialização 

sobre o papel que poderia assumir, constituindo-se como estratégia com objetivos educativos, 

sociais e culturais. Para isso, foi realizado um processo de reflexão sobre o papel 

desempenhado por cada instituição, a sua missão e os desafios que enfrenta no território em 

que está inserida, resultando na reformulação ou elaboração das declarações de missões, não 

só da Rede, mas de cada um dos museus (Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

[RMVNF], 2019, p. 12). Com a coordenação científica de Alice Semedo, o processo teve início 

em novembro de 2018 com a realização workshop Ser/Fazer Museu e resultou na realização 

 

43 São signatários dos protocolos para a gestão partilhada o MASCL e o MNF-NL. Em ambos os casos, a CMVNF é 
responsável pelo orçamento anual e pelos recursos humanos, cedendo funcionários do seu quadro para 
trabalhar nas instituições museológicas. 
44 Veja-se o Apêndice I com o organograma da equipa. Vale destacar ainda que, entre 2018 e setembro de 2019, 
a equipa contou com uma técnica superior dedicada exclusivamente à área da comunicação. Após a sua saída, 
as suas funções foram absorvidas um dos membros da equipa. 
45 Entre 2012 e 2015, a RMVNF foi coordenada pelo então diretor do Departamento de Cultura da CMVNF.  
46 Veja-se o Apêndice J, que sistematiza as competências atribuídas aos membros da equipa. 
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do vídeo “O museu é um lugar de...”47 e na publicação “Definir a missão… da necessidade ao 

desafio”, disponibilizada no formato físico e digital em novembro de 2019. 

Este foi um marco não só na trajetória da RMVNF, mas de cada componente, uma vez 

que tornou público o resultado da reflexão sobre o trabalho feito até aquele momento e sobre 

as suas ambições para o futuro. Ao assumir a missão de "constituir uma estrutura de 

cooperação, comunicação e apoio aos museus, que contribua para a compreensão e para o 

desenvolvimento sustentado do território" e a visão de "ser alicerce para atuação dos museus, 

promovendo ligações e partilhas, e potenciando sinergias entre museu, pessoa e território" 

(RMVNF, 2019, p. 14), a Rede reafirmou o comprometimento presente na sua génese: 

potenciar espaços através da permuta de meios técnicos e recursos humanos, da promoção 

de ações conjuntas, servindo de ligação entre a comunidade e o seu território, entre passado, 

presente e futuro na construção e afirmação da identidade local, além de ser "instrumento 

educativo e pedagógico para uma cidadania ativa e transformadora" (Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão [CMVNF], 2018, p. 1). 

 

4.1.3. O Serviço Educativo no Âmbito da RMVNF 

 

Olhando para as ações formalizadas pela RMVNF, nomeadamente na publicação da 

sua missão, pode-se dizer que a função educativa está mais diretamente relacionada com a 

conceção e a dinamização de uma programação museológica que pretende ser transversal, 

descentralizada e inclusiva, tendo em vista a promoção do pensamento crítico e criativo 

através de experiências significativas e transformadoras (RMVNF, 2019, p. 14). Para além 

destas ações, o serviço educativo permeia também alguns dos objetivos traçados pela 

organização em 201948, divulgados na mesma publicação. 

 

47 A peça audiovisual traz pessoas envolvidas com a RMVNF refletindo sobre a relação e o sentimento que nutrem 
pelas suas instituições através de 100 palavras. Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. (16 de maio de 2019). 
Museu é um lugar de... [vídeo anexado] [atualização de status]. Facebook. 
 https://www.facebook.com/watch/?v=712249502523715&extid=QTCx619YJ4oKVRAO. 
48 Nomeadamente os objetivos n.º 2 ("Fomentar a adoção e desenvolvimento de padrões de rigor, qualidade e 
ética no exercício das práticas museológicas"); 4 ("Divulgar os museus e aproximar a respetiva oferta cultural aos 
diferentes públicos"); e 5 ("Valorizar o diálogo e explorar conexões entre as coleções e o território, respeitando 
a identidade e a missão de cada museu") (RMVNF, 2019, p. 14). 

https://www.facebook.com/watch/?v=712249502523715&extid=QTCx619YJ4oKVRAO
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No entanto, colocar estas definições em prática exige esforço de toda a equipa, uma 

vez que depende de transformações mais profundas, que envolvem as formas de pensar e de 

agir na rotina de trabalho. Assim, esse processo de transição ainda colide em alguns 

constrangimentos, a começar pela noção do que é serviço educativo.  

No caso da RMVNF, o serviço educativo confunde-se entre a programação de 

atividades no âmbito dos museus que compõem a organização e o serviço educativo da 

CMVNF, cujos programas educativos são promovidos pela Divisão da Educação. Um deles é o 

projeto pedagógico “Viagens pelo Património Cultural… À Descoberta”, realizado desde 2004 

em conjunto com alguns dos museus49 de gestão municipal e partilhada na promoção do 

património local e cultural. Direcionado a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o projeto 

atende escolas do concelho em duas fases: a primeira em sala de aula, na qual o tema dos 

museus e as suas figuras tutelares são apresentados através da representação em maletas 

pedagógicas e dossiers didáticos; e a segunda, que acontece nas unidades museológicas, com 

visitas orientadas feitas pelos colaboradores do serviço educativo da própria instituição. Na 

RMVNF, o projeto é articulado por um técnico superior e um assistente técnico da área da 

educação, desde a elaboração do material didático e a marcação com as escolas, até a 

realização da primeira fase e a sua posterior avaliação. 

Ainda no âmbito dos programas educativos promovidos pela CMVNF, vale destacar 

também a Escola de Educação Rodoviária, que surge da parceria com o MA. Apesar das 

instalações da escola fazerem parte do terreno onde o museu se encontra, as suas atividades 

são independentes da unidade museológica, sendo coordenadas pelo Pelouro da Mobilidade 

e Segurança Rodoviária, também da Divisão de Educação (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Famalicão [CMVNF], 2019, p. 20). 

No entanto, relativamente à programação de atividades das unidades museológicas, a 

RMVNF serve de apoio ao serviço educativo, através da elaboração de padrões de rigor, 

qualidade e ética, como a implementação dos processos de gestão da cultura50. Estes 

processos reúnem os procedimentos de gestão, as instruções de trabalho e os formulários que 

 

49 Em 2019, o projeto foi realizado na CC, no MBM, no MIT e no MNF-NL, além da Estação Arqueológica de 
Perrelos Delães, instituição sob tutela do Gabinete de Arqueologia da CMVNF. 
50 Veja-se o Anexo A para tabela síntese do documento. 
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organizam a conceção e o planeamento, e a comunicação no âmbito de eventos, programas 

de mediação cultural e atividades do serviço educativo. 

Também vale destacar a valorização dos recursos humanos através da criação de 

oportunidades de capacitação51, visto que a RMVNF "entende que o profissionalismo, a 

competência e a capacidade das equipas é elemento fundamental para garantir a eficácia e 

eficiência dos museus na estratégia cultural do município" (colaborador anónimo da RMVNF, 

comunicação pessoal, 16 de junho de 2020)52. Entre as iniciativas, destacam-se a realização 

dos Encontros da RMVNF, que tratam temas relacionados com as boas práticas nas diferentes 

funções museológicas e pretendem contribuir para a mudança de paradigma de atuação 

coletiva e colaborativa; e a promoção do Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências Profissional (RVCC), com formações internas que têm como objetivo fomentar 

o desenvolvimento de capacidades adequadas ao desempenho profissional, à atualização de 

conhecimentos e à valorização profissional e pessoal dos recursos humanos das equipas. 

Em 2019, foi possível perceber que este trabalho de consciencialização já surtiu alguns 

efeitos, através do desenvolvimento de ferramentas de avaliação em algumas das instituições, 

e uma maior atenção voltada ao planeamento e ao registo das atividades do serviço educativo. 

Por outro lado, é notável que, muitas vezes, o trabalho prático e a cobrança por resultados 

acabam se sobrepondo. Neste sentido, a documentação ainda é vista como algo de 

importância secundária, uma vez que a relevância recai sobre a entrega do produto e os seus 

resultados quantitativos. 

 

4.2. Escolhas Metodológicas da Avaliação Diagnóstica 

 

Considerando-se que as escolhas metodológicas se devem adaptar às questões e aos 

objetivos propostos por uma investigação, a avaliação aqui desenvolvida transitou entre os 

modelos e as abordagens apresentadas na revisão de literatura, optando por um desenho 

 

51 Destacam-se parcerias estratégicas com instituições como o Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão e a 
Acesso Cultura, entre outras. 
52 Seguindo os procedimentos internos da instituição de acolhimento, manteve-se o anonimato de todos os 
colaboradores que fizeram parte do presente estudo.  
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que, dentro das possibilidades, viabilizasse a sua realização como trabalho de conclusão do 

Mestrado em Museologia.  

Como base, utilizou-se a metodologia de avaliação de programa proposta por Mertens 

e Wilson (2018), que antes se apresentou, com as devidas adaptações a uma avaliação 

diagnóstica direcionada às ações no âmbito do serviço educativo de uma organização. 

Acredita-se que, ao entender as partes, é possível identificar pontos fortes e fracos do sistema 

como um todo, capazes de basear estratégias futuras para um trabalho em rede a nível do 

serviço educativo. Assim, a avaliação diagnóstica pretende compreender como decorrem os 

processos das atividades propostas – e não o resultado que atingem. Em relação ao objetivo 

relacionado com a transformação social, ele traz consigo uma lente que procura inspirar a 

mudança de atitude, voltando-se para as questões de iniquidade a serem abordadas. 

As questões que orientaram o desenvolvimento dos objetivos gerais do presente 

trabalho foram organizadas na tabela 4: 

 

Tabela 4 - Questões e objetivos gerais do presente no relatório de estágio 

 

Questões Objetivos 

Qual o papel da avaliação diagnóstica na 
melhoria do serviço educativo e na 
articulação no contexto de uma rede de 
museus? 

Desenvolver uma metodologia de avaliação 
diagnóstica voltada para o âmbito do serviço 
educativo. 

O que se faz em termos de serviço educativo 
na RMVNF? 

Diagnosticar as atividades de educação 
aplicadas no contexto da RMVNF, em 2019. 

Qual o perfil dos mediadores que atuam nos 
museus da RMVNF? 

Traçar perfil dos colaboradores que atuam no 
serviço educativo dos museus da RMVNF. 

Como é que o serviço educativo dos museus 
da RMVNF articula-se ou pode articular-se 
entre as instituições e a própria rede? 

Compreender os pontos de intersecção 
entre as instituições da RMVNF. 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 



   
 

59 

Tendo isto em conta, foram definidos como objetivos específicos desta avaliação 

diagnóstica: 

 

● Mapear o que, quando, por quem e quais os recursos utilizados na realização das 

atividades do serviço educativo dos museus da RMVNF; 

● Traçar um perfil sociodemográfico dos mediadores dos museus da RMVNF; 

● Perceber potencialidades, oportunidades, fraquezas e vulnerabilidades no âmbito do 

serviço educativo; 

● Procurar a mudança de pensamento e atitudes, inspirando ações neste sentido. 

Seguindo ainda a metodologia proposta por Mertens e Wilson (2018), os objetivos 

desta avaliação transitam entre a obtenção de insights sobre as necessidades da organização 

em questão, e a transformação social como resultado do processo da avaliação diagnóstica. 

Importa salientar que houve atenção em garantir a articulação de propósitos legítimos, além 

de levar em conta as normas e os princípios éticos da avaliação.  

A realização do presente estudo justifica-se uma vez que é notória a carência de um 

estudo deste género em Portugal. Ao longo da pesquisa, foi possível verificar dois grandes 

projetos de avaliação diagnóstica, realizados no âmbito da educação em museus, mas 

direcionados para o desenvolvimento de políticas públicas a nível nacional. Destaca-se o 

trabalho do Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE), que tem como objetivo 

conhecer, coordenar e definir padrões de qualidade em Educação Patrimonial no país na 

última década, através de uma linha especializada de investigação (Fontal Merillas, Marín-

Cepeda & Pérez López, 2012, p. 1028). No Brasil, o Programa Nacional de Educação Museal 

foi um produto iniciado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em 2010, que vigorou 

entre 2012 e 2017 com o objetivo de elaborar a Política Nacional de Educação Museal53. O 

processo desenvolveu-se de forma colaborativa, com a participação de educadores museais, 

professores das diversas redes, esferas e níveis de ensino, estudantes de diferentes cursos de 

graduação afins à área museal, além de funcionários públicos do IBRAM e articuladores 

 

53 Oficializada por meio da Portaria n.º 422, de 30 de novembro de 2017, do Ministério da Cultura / Instituto 
Brasileiro de Museus. Diário Oficial da União: Edição 238, Seção 1. Disponível a 17 de agosto de 2020, em 
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Portaria-422-2017-PNEM.pdf 

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Portaria-422-2017-PNEM.pdf
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voluntários, e conta com um banco público de projetos educativos (Instituto Brasileiro de 

Museus [IBRAM], 2018, p. 7). 

Destaca-se ainda a escolha por desenvolver uma avaliação diagnóstica alinhada ao 

paradigma transformador54. Olhar para o objeto de estudo através das lentes 

transformadoras propostas por este paradigma tem como reflexo a utilização de métodos que 

abrem espaço para o diálogo e para processos participativos com as partes interessadas. Além 

disso, mantém-se presente a reciprocidade, as diferenças sociais e as estruturas de poder 

como indicadores ao longo do processo.  

Embora a abordagem metodológica desenvolvida aqui não tenha seguido à risca os 

modelos propostos pelos teóricos que se baseiam no conceito da justiça social, advoga-se que 

o paradigma transformador inspira, através dos seus resultados, a procura pela justiça social 

e pelos direitos humanos nos espaços museológicos. 

Sublinha-se, ainda, que a capacidade de adaptar o desenho da avaliação desenvolvido 

aos aspetos contextuais que surgem no âmbito da implementação da avaliação está 

relacionada com um tipo de interação que respeita as diferenças culturais (Mertens & Wilson, 

2018, p, 217). Manter-se consciente acerca da flexibilização dos métodos foi indispensável 

para que o presente estudo pudesse ser realizado. 

 

4.2.1. Primeiras Definições: O Que Avaliar, Onde e Com Quem? 

 

No âmbito deste estudo, é necessário salientar que a proposta de desenvolver uma 

avaliação diagnóstica surgiu de uma necessidade da RMVNF. Perante a perspetiva de elaborar 

uma política de educação – como um dos passos seguintes do trabalho de redefinição das 

missões – era importante para a instituição perceber, sob um olhar mais global, a constituição 

do serviço educativo das suas unidades museológicas.  

A elaboração de uma política de educação faz parte dos planos da RMVNF enquanto 

organização não só porque se trata de um procedimento previsto na Lei Quadro dos Museus 

 

54 Segundo Mertens e Wilson (2018), para que uma avaliação se alinhe a este paradigma basta que um dos seus 
propósitos esteja voltado para os direitos humanos e para a justiça social (p. 248). 
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Portugueses, mas também porque a conceção do documento reafirma o compromisso da 

instituição com o papel educativo dos museus. Entendida como uma ferramenta de gestão, a 

política de educação deve servir como base de decisão, identificando objetivos e prioridades 

no que diz respeito aos esforços no âmbito do serviço educativo (Hooper-Greenhill, 1991, p. 

8).  No caso da RMVNF, o trabalho envolve a elaboração de uma política não só no contexto 

reticular, mas também voltado para cada unidade museológica. Assim, o mapeamento aqui 

proposto foi planeado como um possível contributo para a primeira etapa desse processo. 

Neste contexto, entende-se que a opção pela realização de um estágio curricular foi 

indispensável para uma aproximação entre a figura da avaliadora e os colaboradores, que 

contribuíram para a avaliação. Através deste contacto, a avaliadora passou a ser identificada 

como parte da equipa e não como um elemento completamente externo. A aproximação 

abriu caminhos para a conquista de um lugar de confiança na relação com os profissionais, 

permitindo que se transitasse de maneira mais confiável e confortável entre pessoas e 

espaços.  

Este processo aconteceu através de visitas aos locais, para conhecer as instituições e 

as suas equipas, e também através do acompanhamento e desenvolvimento de algumas 

atividades no âmbito do estágio curricular – detalhadas no Capítulo 5. É importante ter em 

conta que se manteve presente a ideia de um processo permeado pela pluralidade de valores, 

que abrisse caminhos para que os resultados obtidos inspirassem, de facto, ações de melhoria 

e mudança / transformação de pensamento.  

Ver de perto o ambiente de trabalho, as condições em que atuam e as atividades em 

que estão envolvidos foi essencial para perceber o contexto do serviço educativo para além 

das definições teóricas, criando empatia com as pessoas que, gradualmente, se tornaram 

também colegas de trabalho. Importa destacar que, por mais imprescindível que fosse a 

cooperação das equipas para o desenvolvimento do estudo, a preocupação de incluí-las como 

participantes do processo (e não apenas fontes de informação) esteve sempre presente. 

Em relação ao contexto em que a avaliação foi desenvolvida, o desenho teve que ter 

em conta aspetos relativos à gestão pública da Rede, cujos processos costumam estar 

acompanhados de procedimentos burocráticos. A distribuição geográfica das unidades 

museológicas também foi considerada, principalmente no que diz respeito ao cronograma 

elaborado para a recolha de dados, pois o deslocamento envolvia questões logísticas. 
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Identificados os stakeholders e as variáveis contextuais, definiu-se como objeto de 

estudo o serviço educativo das unidades museológicas que compõem a RMVNF no âmbito do 

ano civil de 2019. Deste modo, foram consideradas as atividades planeadas pelo serviço 

educativo de 10 instituições museológicas, com foco na programação regular promovida por 

elas. O objetivo de mapear todas as atividades planeadas, tendo sido realizadas ou não, foi 

perceber de que forma tais atividades impactam no trabalho da instituição, no que diz 

respeito ao investimento de tempo e de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Assente na definição de serviço educativo de Clara Camacho (2017, p. 28), a amostra 

escolhida não considerou as coleções visitáveis que fazem parte da RMVNF, pois tais 

instituições não apresentam recursos específicos para o desenvolvimento de atividades de 

natureza educativa55. Tanto no MCNSCL quanto no MCRM, as atividades educativas limitam-

se a eventos classificados como efemérides – a exemplo do Dia Internacional dos Museus 

(DIM)56 – e visitas orientadas sob marcação, sendo elas assumidas por colaboradores da 

RMVNF. Assim, ambas são consideradas instituições que não dispõem de serviço educativo e, 

por isso, não foram incluídas na amostra do estudo. 

Ainda no âmbito das efemérides, é importante ter em conta que, em alguns casos, a 

RMVNF assume o papel do serviço educativo para complementar a programação e garantir 

que todos as suas unidades museológicas façam parte das comemorações com atividades a 

oferecer. Sendo assim, foram não consideradas neste estudo as atividades realizadas neste 

contexto e as atividades que, mesmo tendo sido realizadas no espaço do museu, não 

envolveram a equipa do serviço educativo na elaboração ou na execução. 

Por fim, considera-se relevante justificar que a escolha do arco temporal abrangido 

pelo estudo está em consonância com aquele usado nas políticas de gestão da RMVNF e dos 

museus, cujos resultados são consolidados por ano civil. No entanto, vale registar que a 

programação das unidades museológicas acompanha, em termos de planeamento, o 

calendário escolar, seguindo o ano letivo proposto pelo sistema educativo. 

 

 

55 A autora classifica como "ações educativas pontuais" as atividades realizadas de forma esporádica. 
56 Também são considerados efemérides a Jornada Europeia de Monumentos e Sítios e o programa Viaja 
Connosco, realizado no Dia Mundial da Criança.  
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4.2.2. Desenho da Avaliação 

 

Partindo do princípio de que a seleção da abordagem do desenho da avaliação está 

diretamente relacionada com os objetivos que se pretendem atingir, Mertens e Wilson (2018) 

defendem, perante propósitos múltiplos, a combinação de abordagens de avaliação (p. 245). 

Dessa maneira, foi desenvolvido um desenho de métodos mistos57 simultâneos com traços do 

desenho etnográfico, característico dos desenhos qualitativos de investigação (Mertens & 

Wilson, 2018, p. 316). 

Relativamente aos métodos mistos simultâneos, estes relacionam-se com a recolha 

dos dados quantitativos e qualitativos, feita ao mesmo tempo (Creswell, 2014, p. 231). Já o 

caráter etnográfico está relacionado com o foco nas experiências pessoais, nas atividades 

diárias, e no contexto social do quotidiano a partir da perspetiva dos participantes. Eles dizem 

respeito à empatia e proximidade proporcionadas pelo trabalho em campo (Creswell, 2014, 

p. 14). 

Ao abordar os desenhos de métodos mistos, Creswell (2014, p. 225) aponta para o 

método misto transformador como um dos métodos avançados, uma vez que incorpora 

elementos dos desenhos de método misto básico através de estratégias que atendem melhor 

os seus objetivos. No caso do presente estudo, foram integrados elementos da abordagem 

simultânea de métodos quantitativos e qualitativos no enquadramento transformador, 

paradigma que orienta os objetivos desta avaliação. 

Já a proposta de um desenho de avaliação cíclico vai ao encontro da ideia de que a 

avaliação é um processo que deve ser contínuo, principalmente nos espaços museológicos. 

Ao retornar para o início do ciclo, o resultado de uma avaliação alimenta os seus participantes 

com informações relevantes que os ajudam nas tomadas de decisão e os inspiram nas 

mudanças de pensamentos e atitudes (Mertens & Wilson, 2018, p. 328).  

 

57 Ao relacionar as opções de desenho com os conceitos da avaliação e as suas abordagens, Mertens e Wilson 
(2018) referem que, enquanto as abordagens que se baseiam no conceito do método tendem a usar desenhos 
quantitativos e as baseadas no conceito do valor inclinam-se aos desenhos qualitativos, abordagens baseadas no 
conceito da justiça social e da utilidade aproximam-se dos desenhos de métodos mistos (p. 288). 
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Neste desenho cíclico, propõe-se que o instrumento de avaliação aqui desenvolvido 

sirva não só como um recurso para a avaliação diagnóstica, mas também como base para o 

planeamento e a concessão de novas atividades e para o registo dos processos que 

envolveram a sua realização e os seus possíveis resultados. 

 

4.2.2.1. Recolha de Dados: Fases de Trabalho e Instrumentos de Recolha 

 

O desenvolvimento do relatório de estágio pode ser dividido, então, em cinco fases de 

trabalho58. A primeira delas, de natureza qualitativa, foi dedicada à pesquisa em termos 

bibliográficos e teve como objetivo a compreensão das particularidades da avaliação como 

metodologia de pesquisa. Nesta fase, realizada entre outubro e dezembro de 2019, foram 

construídos mapas mentais para sintetizar os conceitos e as abordagens de avaliação que 

serviriam como base para a criação de uma metodologia que melhor se adaptasse aos 

objetivos do presente estudo. Aqui, destaca-se como condicionante a inexistência de um 

glossário em língua portuguesa no domínio da avaliação aplicada à Museologia. 

A segunda fase do trabalho foi realizada já durante o período de estágio, que se deu 

entre novembro de 2019 e março de 2020. Ela consistiu na elaboração dos instrumentos de 

recolha59, que combinaram métodos mistos simultâneos: uma ficha de diagnóstico, que tinha 

como principal objetivo compreender cada atividade desenvolvida pelo serviço educativo das 

unidades museológicas da RMVNF; e um inquérito online, cujo objetivo era reunir dados 

sociodemográficos dos colaboradores que atuam na função de mediadores. 

Tendo em vista o mapeamento do que, quando, por quem e quais os recursos 

utilizados na realização das atividades do serviço educativo dos museus da RMVNF, a ficha de 

diagnóstico60 desenvolveu-se a partir da ficha de levantamento de atividades, utilizada pelo 

OEPE e adaptada no âmbito das atividades da Unidade Curricular “Políticas e Práticas de 

Comunicação em Museus” (Mestrado Museologia - FLUP). Na procura de uma recolha mais 

assertiva, em sintonia com as necessidades da RMVNF, alguns campos de informação foram 

 

58 Veja-se Apêndice K, para a síntese das fases do trabalho e o desenho da avaliação desenvolvido. 
59 Veja-se o Apêndice L para os objetivos, instrumentos e administração elaborados. 
60 Veja-se o Apêndice M. 
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acrescentados e/ou modificados, mas foram mantidas as principais categorias: identificação 

da instituição onde a atividade é realizada; o responsável pelo fornecimento dos dados – que 

pode ser ou não o responsável pela realização da atividade; a descrição da atividade; os dados 

referentes ao desenho da atividade e da sua avaliação; a relação da atividade com outras 

fichas de diagnóstico; outras informações – relacionadas com a atividade ou com a própria 

recolha de dados; e anexo documental. Cada item da ficha foi criado (ou adaptado) para 

responder às questões colocadas pela avaliação sobre cada atividade do serviço educativo. 

Já o inquérito online61 teve como foco traçar o perfil sociodemográfico dos 

colaboradores, responsáveis pela elaboração e/ou execução das atividades de serviço 

educativo mapeadas pelo estudo. Entendendo que o serviço educativo é feito por pessoas, 

pretende-se identificar semelhanças e diferenças entre os colaboradores, que permitam 

perceber quem são estes profissionais envolvidos com a educação nos museus da RMVNF. 

Traçar um perfil sociodemográfico ajuda a entender não só o que é feito, mas por quem é 

feito. Aplicadas através da ferramenta Google Forms, as 15 questões tinham o objetivo de 

coletar informações gerais deste grupo de pessoas que desempenham funções semelhantes 

para tentar, a partir daí, entender de que forma elas partilham ou não competências em 

termos de formação profissional e de experiência de vida.  

Nesta fase, houve ainda uma aproximação com as equipas de trabalho e o 

envolvimento em atividades complementares propostas no contexto de estágio, como a 

participação em encontros, eventos, reuniões, formações e o acompanhamento de algumas 

atividades do serviço educativo.  

Na terceira fase de trabalho, deu-se início à recolha de dados. A primeira etapa foi feita 

através da revisão de documentos, utilizada como ferramenta para reunir informações acerca 

das atividades do serviço educativo. Tais informações foram encontradas nos “Planos de 

Atividades Educativas”62, nos relatórios anuais elaborados pelas instituições, em documentos 

internos de gestão cedidos pela RMVNF e nos sítios web das instituições museológicas. A 

 

61 Veja-se o Apêndice N. 
62 Documento divulgado a cada ano letivo pela CMVNF, que reúne as ações e atividades propostas, agrupadas 
por nível de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário. Nele, cada atividade explicita as informações 
necessárias para a sua escolha: descrição, objetivos, público-alvo, condições de participação, calendarização, 
local de realização e contactos. 
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partir desses dados recolhidos, as fichas de diagnóstico foram parcialmente preenchidas pela 

investigadora. 

A etapa seguinte, de método misto simultâneo, aconteceu em contacto direto com os 

colaboradores. Seu objetivo foi complementar o preenchimento das fichas com informações 

que não foram obtidas na revisão de documentos, além de recolher informações de caráter 

sociodemográfico e cumprir os procedimentos de ética, através da assinatura do Protocolo de 

Consentimento Informado63. Para isso, foi desenvolvido um Protocolo de Administração64, 

prevendo o desenvolvimento da recolha de dados de maneira sistemática e tendo em conta 

o Código Ético de Conduta Académica para a Universidade do Porto65. 

A administração dos instrumentos foi testada no MBM66, servindo como parâmetro 

para a criação de um cronograma de recolha de dados. Este calendário tinha em vista não só 

a otimização da visita aos espaços museológicos, mas também a sintonia com o planeamento 

de trabalho dentro das instituições, adequando-se à agenda de atividades prevista. O pré-

teste foi importante porque a troca de informações com os colaboradores serviu como base 

para o ajuste do instrumento e dos procedimentos.  

No entanto, a esta etapa foram impostas adaptações perante o plano de contingência 

e o posterior estado de emergência declarado pelo governo português diante da pandemia 

causada pelo Covid-19. Além de mudanças no cronograma de recolha de dados67, foi preciso 

restringir o contacto com os colaboradores – não só em termos de distanciamento social, mas 

também da dinâmica que havia sido pensada para as conversas. Assim, a recolha de dados 

concentrou-se em apenas um profissional por unidade museológica, sendo este indicado pela 

RMVNF, e o contacto para o preenchimento das fichas de diagnóstico e dos inquéritos foi feito 

através de chamadas de vídeo e/ou áudio. 

 

63 Veja-se o Apêndice O. Seguindo as diretrizes e condições da RMVNF, o procedimento ético, realizado através 
do Protocolo de Consentimento Informado, assegurou aos colaboradores a participação voluntária, a 
confidencialidade e o anonimato, a salvaguarda dos dados e a partilha dos resultados (Creswell, 2014, pp. 115-
118). 
64 Veja-se o Apêndice P. 
65 Aprovado pelo Despacho n.º GR.06/12/2017. Disponível a 17 de setembro de 2020 em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/legislacao_geral.ver_legislacao?p_nr=22293.  
66 O teste dos instrumentos de recolha de dados aconteceu no dia 30 de janeiro de 2020 e contou com a 
participação de três colaboradores da instituição. Após o teste, foram feitas alterações na ficha de diagnóstico, 
de modo a adaptar o instrumento de recolha de dados conforme as necessidades identificadas. 
67 Veja-se o Apêndice Q as etapas da recolha de dados, após as alterações necessárias. 

https://sigarra.up.pt/up/pt/legislacao_geral.ver_legislacao?p_nr=22293
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Neste sentido, a dinâmica, já iniciada com a revisão de documentos e o preenchimento 

das fichas de diagnóstico, seguiu-se da seguinte forma: as fichas foram enviadas por correio 

eletrónico para conhecimento do colaborador acerca dos dados pendentes. Juntamente com 

estas fichas, foram também anexados: (a) um modelo da ficha de diagnóstico, e (b) 

explicações acerca dos itens que poderiam gerar dúvidas, (c) o Protocolo de Consentimento 

Informado, a ser lido e assinado, (d) e o link do inquérito online. Este último deveria ser 

encaminhado a toda a equipa envolvida com a realização das atividades do serviço educativo. 

Foi pedido aos colaboradores que, após a revisão das informações, fossem recolhidos 

materiais e documentos que pudessem auxiliar o preenchimento de alguns dos itens em falta 

– principalmente aqueles referentes a dados estatísticos – e que fosse marcada uma sessão 

por videochamada ou telefone, respeitando a preferência do participante. Ao longo da 

conversa, as fichas foram preenchidas pela avaliadora e as informações relevantes foram 

apontadas. Já o Protocolo de Consentimento Informado foi impresso e assinado pelos 

colaboradores e, em seguida, enviado em formato digital por correio eletrónico. 

Posteriormente, as fichas foram novamente enviadas para que os dados fossem 

devidamente validados a partir de uma Declaração de Validação das Informações, criada para 

o efeito68. Esta foi considerada a terceira e última etapa da recolha de dados e aconteceu 

entre março e maio de 2020. Tendo em conta que a avaliação foi aplicada a 10 instituições 

diferentes, foi desenvolvida uma grelha para controlo pessoal, em que foram registadas as 

etapas de todo o processo com cada uma delas.  

Entre as condicionantes para a realização da recolha dos dados, destacam-se a 

suspensão do estágio curricular por conta do referido plano de contingência e as medidas de 

distanciamento físico, que impediram o contacto com os participantes da avaliação de 

maneira pessoal e obrigaram à utilização de ferramentas alternativas para tal. Visando o 

conforto dos participantes, deixou-se em aberto a escolha entre chamada telefónica ou 

videochamada, mesmo sabendo que a segunda permitiria uma maior proximidade entre as 

partes.  

 

68 A declaração foi enviada em formato PDF, tendo sido impressa e assinada pelos colaboradores e, em seguida, 
reenviada em formato digital por correio eletrónico. Veja-se o Apêndice R. 
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Outro ponto condicionante refere-se à inexperiência na construção e na aplicabilidade 

de instrumentos de avaliação. Relacionado com este aspeto importa ainda referir que o 

conhecimento limitado dos colaboradores acerca de alguns conceitos-chave também 

condicionou a recolha de dados. Destaca-se aqui que alguns programas, que reúnem 

atividades temáticas e são oferecidos sazonalmente, são considerados pela programação das 

unidades museológicas como uma atividade, sendo, pois, registados numa única ficha de 

diagnóstico. 

 

4.3. Avaliação Diagnóstica: Um Mapeamento das Atividades da 

RMVNF em 2019 

 

Depois de finalizada a recolha, os dados foram tratados quantitativa e 

qualitativamente, de maneira a viabilizar uma análise nos dois âmbitos. Esta foi considerada 

a quarta fase trabalho, enquanto a quinta diz respeito à redação do relatório. 

Após a validação das fichas de diagnóstico, os dados foram organizados em grelhas do 

Google Sheets. Para tratá-los, foram criados três separadores, que correspondem a três 

categorias gerais de análise: descrição da atividade, conceção e planeamento da atividade e 

realização da atividade. Tais categorias foram pensadas com base nas questões que 

orientaram a elaboração dos itens do instrumento da avaliação69, devidamente respondidas 

pelo diagnóstico realizado. Em cada separador70, as colunas foram preenchidas com os 

indicadores utilizados para a análise, seguido do item correspondente na ficha diagnóstica. As 

informações sobre as atividades, identificadas pelo número71 correspondente à ficha, foram 

tratadas em cada linha da grelha. 

No entanto, ao longo do tratamento dos dados, notou-se que não foi possível 

responder a algumas dessas perguntas devido à inexistência de uma metodologia das 

 

69 Veja-se o Apêndice S para tabela que sintetiza tais questões. 
70 Veja-se o Apêndice T para exemplo da grelha criada no Google Sheets. 
71 Tendo sido preenchida uma ficha de diagnóstico para cada atividade, viu-se a necessidade de identificação 
destes instrumentos de recolha de dados. Tal identificação seguiu uma ordem sequencial, que corresponde à 
ordem de preenchimento das fichas, e é composta pelas iniciais da instituição museológica e pelo número (como 
no exemplo CC-001). 
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instituições, em relação aos registos, à documentação e à análise das atividades realizadas. 

Por isso, foi necessário aferir quais eram as lacunas encontradas nesse processo, incluindo-as 

também numa quarta categoria. Esta intersecção foi pontuada e tratada ao longo da análise. 

Os dados recolhidos através dos inquéritos online foram organizados numa outra 

grelha do Google Sheets, utilizando o recurso automático oferecido pela plataforma do Google 

Forms. 

A interpretação dos dados baseou-se numa análise comparativa dos dados recolhidos 

com a bibliografia consultada, as conversas com os colaboradores durante a recolha dos dados 

e a vivência durante o período de estágio. 

 

4.3.1. Perfil Sociodemográfico dos Colaboradores 

 

Como mencionado anteriormente, foram convidados a responder ao inquérito online 

todos os colaboradores que atuam na realização das atividades do serviço educativo, 

totalizando 30 pessoas. Destes, 19 responderam ao inquérito – dois deles em janeiro de 2020, 

na realização do teste, e os outros 17, entre os dias 27 de abril e 27 de maio de 2020. Desta 

forma, 63% dos colaboradores aderiram ao inquérito. 

De maneira geral, 68,4% do grupo é formado por pessoas do género feminino e 31,6% 

do género masculino, sendo todos de nacionalidade portuguesa – naturais dos distritos do 

Porto (21,1%) e de Braga (68,4%), em Portugal, e das cidades de Angra do Heroísmo (5,3%), 

nos Açores, e de Luanda (5,3%), em Angola. Atualmente, 78,9% deles reside no distrito de 

Braga e 21,1%, no distrito do Porto. A maior parte (89,5%) utiliza meios de transporte 

autónomos para chegar ao local de trabalho, indicando facilidade no acesso.  

Relativamente à faixa etária que integram (gráfico 1), pode-se dizer que se trata de um 

grupo heterogéneo, já que 84,2% têm idades entre os 31 e os 60 anos. No entanto, tais faixas 

etárias sugerem tanto experiência quanto estabilidade profissional, levando a considerar que 

se trata de profissionais com carreiras minimamente consolidadas. Outro ponto de bastante 

diversidade no grupo diz respeito ao nível de escolaridade (gráfico 2), pois os 73,7% dos 

funcionários que cursaram o ensino superior têm formações académicas em áreas de estudo 
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totalmente distintas. Apesar da predominância dos cursos na área das ciências humanas 

(57,8%), apenas 15% apresentam formação na área da Museologia e do Património. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária dos colaboradores dos colaboradores 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade dos colaboradores 

      

 

4.3.2. As Unidades Museológicas e as Suas Equipas 

 

Das 10 unidades museológicas incluídas na avaliação diagnóstica aqui apresentada, 

seis são de tutela pública (60%) e quatro são de tutela privada (40%) (gráfico 3). Já no que diz 

respeito à gestão dos museus, quatro (40%) são geridas pela CMVNF, quatro (40%) têm gestão 

privada e dois (20%) partilham a gestão entre a entidade responsável e a Câmara (gráfico 4). 

 

Gráfico 3 - Tipos de Tutela das unidades museológicas da RMVNF 

Gráfico 4 - Tipos de gestão dos museus da RMVNF 
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A predominância da tutela pública e da gestão municipal reflete-se nos cargos 

ocupados pelos profissionais dos museus (gráfico 5), que correspondem, na sua maioria 

(73,7%), a carreiras gerais da função pública72 – nomeadamente assistente operacional (5,3%), 

assistente técnico (21,1%) e técnico superior (47,4%). No gráfico 6, vê-se que apenas 26,3% 

dos colaboradores apontam para cargos cuja designação acaba por descrever a função que 

exercem dentro das instituições de tutela e gestão privada – como é o caso de gestor de 

projetos, técnico de museologia e presidente da direção. Ainda assim, nenhuma dessas 

funções apontam claramente para a função educativa. Predominam os contratos por tempo 

indeterminado (57,9%), indicando a estabilidade desses funcionários na instituição 

empregadora, seja esta pública, ou privada. 

 

Gráfico 5 - Cargos ocupados pelos colaboradores dos museus da RMVNF 

Gráfico 6 - Tipos de contrato dos colaboradores com as instituições onde trabalham 

     

 

Como aponta o gráfico 7, 47,4% dos funcionários trabalham em suas instituições entre 

1 e 5 anos. Esta informação contrasta com a segunda maior percentagem do gráfico, que 

indica que 26,3% dos colaboradores trabalham na mesma instituição há mais de 21 anos – 

reforçando uma característica das carreiras na função pública. Ao comparar os gráficos 7 e 8, 

é possível constatar que, na maioria dos casos, o tempo de trabalho na instituição coincide 

com o tempo de ocupação do atual cargo ou função. Isto poderia indicar, por um lado, uma 

mobilidade interna reduzida entre os profissionais na área dos museus e, por outro, uma 

 

72 De acordo com a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (n.º 35/2014), publicada no Diário da República 
n.º 107/2014, em 20 de junho. Disponível a 16 de julho de 2020, em https://dre.pt/legislacao-consolidada/-
/lc/57466875/view?w=2019-01-14 

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?w=2019-01-14
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?w=2019-01-14
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situação de estabilidade profissional. Dos 19 colaboradores, apenas seis (31%) afirmaram que 

o tempo que ocupam o atual cargo é menor que o tempo que estão na instituição. 

 

Gráfico 7 - Tempo de trabalho dos colaboradores na instituição onde atuam 

Gráfico 8 - Tempo que os colaboradores ocupam o atual cargo/ função 

     

 

No que diz respeito às equipas de serviço educativo (gráfico 9), foi possível aferir que 

a maior parte das instituições tem equipas constituídas por um a quatro colaboradores, com 

exceção da CC, com oito colaboradores que atuam no serviço educativo. 

 

 Gráfico 9 - Número de colaboradores que atuaram no serviço educativo em 2019 

 

 

No entanto, desses 19 funcionários, apenas três dedicam-se exclusivamente a esta 

função (gráfico 10), correspondendo a 15,8%. Dos 16 colaboradores que realizam outras 

funções, apenas um deles está envolvido em atividades relacionadas com o público. O gráfico 
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11 aponta que os outros 10, dividem-se igualmente entre atividades nas áreas73 de 

Administração, Organização e Logística, e de Coleções e Inventário. Os outros cinco atuam em 

atividades de duas ou mais áreas diferentes. 

 

Gráfico 10 - Percentagem da atuação exclusiva dos colaboradores no serviço educativo 

Gráfico 11 - Áreas de atuação dos colaboradores para além do serviço educativo 

     

 

4.3.3. As Atividades do Serviço Educativo 

 

Através das fichas de diagnóstico, foram identificadas 94 atividades planeadas pelas 

unidades museológicas da RMVNF no ano de 2019. É interessante notar, no gráfico 12, que 

65,9% dessas atividades concentram-se em apenas três instituições, nomeadamente a FCM, 

o MBM e a CC. 

No caso destas três instituições, destaca-se a relevância da área educativa na atuação 

com a comunidade. Isto reflete um serviço educativo com mais histórico e mais estruturado, 

tanto a nível de equipa, quanto de planeamento. A ampla oferta educativa do MBM está ainda 

associada à formação dos responsáveis pelo serviço educativo, de base pedagógica e temática. 

Como observa Camacho (2007b), "situações melhor sucedidas na acção educativa 

correspondem, invariavelmente, a estruturações internas melhor sedimentadas" (p. 32). 

 

73 A classificação das áreas de atuação em museus utiliza como base o “Referencial Europeu das Profissões 
Museais” (ICOM, 2008). O documento criou três polos para uma organização clara das áreas de atividade nas 
instituições museológicas: Coleções e Investigação; Públicos; e Administração, Organização e Logística. 
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Gráfico 12 - Número de atividades identificadas no serviço educativo, por instituição 

 

 

Outro ponto relevante é que nenhuma das 10 instituições incluídas na amostra possui 

uma política de educação, indo ao encontro dos dados fornecido pelo “Panorama 

Museológico em Portugal”. Segundo o relatório, a formalização do serviço educativo é pouco 

frequente nas instituições, tanto em documentos fundadores quanto nos documentos de 

gestão – "como a lei orgânica (para os serviços da Administração Central), regulamentos 

(obrigatórios) e estatutos (não obrigatórios)" (Neves, Santos & Lima, 2013, p. 83). Aqui, 

destaca-se ainda que a perceção dos colaboradores acerca do conceito de política de 

educação não era clara, necessitando de esclarecimentos para o preenchimento do item da 

ficha de diagnóstico.  

 

4.3.3.1. Descrição das Atividades 

 

A categoria relativa à descrição de cada da atividade reúne o título da atividade, o seu 

resumo e um breve historial74, focando-se em responder à pergunta "o que é?". Entende-se 

aqui que tanto o título quanto o resumo de uma atividade são requisitos fundamentais para 

a sua existência, pois falam sobre ela. Assim, propõe-se uma relação direta entre eles e a 

divulgação da atividade, uma vez que dão a conhecer a proposta ao público.  

 

74 Que inclui o item "desde quando é realizada". 



   
 

75 

Ao longo da realização do diagnóstico, foi possível verificar que as estratégias de 

divulgação das atividades acabam por determinar a elaboração do título e do resumo, 

incrementando-os mais ou menos. Ou seja, notou-se que atividades divulgadas apenas para 

as escolas, através do “Plano de Atividades Educativas”, costumam ter títulos e resumos mais 

literais, em contraposição às atividades amplamente divulgadas, através de diversos meios de 

comunicação, que tendem a utilizar uma linguagem mais criativa e apelativa, destinada a 

instigar e atrair o público em poucas palavras. Também foi possível aferir que atividades que 

não são divulgadas não tinham título e resumo previamente elaborados, tendo sido estes 

formulados para responder ao estudo. 

O presente diagnóstico também constatou que nenhuma das 94 atividades tinham o 

seu histórico oficialmente registado. No entanto, foi possível recuperar parte do histórico de 

90 delas (gráfico 13), através da revisão bibliográfica e/ou do relato dos colaboradores e da 

recolha de imagens, integradas aos anexos documentais das fichas de diagnóstico. O item 

intitulado "breve historial" foi destinado a saber o contexto e a demanda da criação da 

atividade, além das alterações sofridas por ela e a forma como foi idealizada. Desta forma, 

foram resgatados não apenas detalhes específicos sobre a atividade, mas também a trajetória 

da própria instituição e da sua equipa, reafirmando a importância deste tipo de registo, 

através de uma metodologia de documentação, como forma de legitimar o trabalho do serviço 

educativo e de salvaguardar o seu histórico. 

No gráfico 14, verifica-se que, em 2019, 31,9% das atividades oferecidas pelas 

unidades museológicas foram inéditas – sendo 18,1% criadas especificamente para serem 

realizadas no referido ano. Estas concentram-se na FCM, que mantém uma programação 

anual de atividades sazonais. Os outros 13,8% correspondem a atividades que foram 

integradas à programação do ano seguinte – o que pode indicar a boa aceitação do público 

com relação à oferta. Também foi possível aferir que as atividades permanecem nas 

programações por longos períodos de tempo: 17% delas é oferecida há, pelo menos, 5 anos e 

7,4% há, no mínimo, 10 anos. 

Outro dado interessante é que os 6,4% das atividades que foram criadas na abertura 

da instituição correspondem a visitas guiadas e orientadas. Entendida como "visita a 

exposições ou a outros espaços de acesso público do museu, acompanhada por um 

profissional especializado" (Instituto Nacional de Estatística, 2009, s.p.), a visita orientada é 
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reconhecida como a atividade mais antiga e popular em exposições e acaba por basear o 

serviço educativo, dando a conhecer o espaço e a sua coleção (Martins, Navas, Contier & 

Souza, 2013, p. 36).  Mais adiante, na abordagem sobre as tipologias das atividades, será 

possível retomar esta ideia. 

 

Gráfico 13 - Percentagem da recuperação do histórico das atividades 

Gráfico 14 - Período de criação das atividades 

     

 

4.3.3.2. Conceção e Planeamento da Atividade 

 

A categoria relacionada com a conceção e o planeamento da atividade concentram a 

maior parte da análise, reunindo itens que fazem parte tanto da descrição quanto do desenho 

da atividade na ficha de diagnóstico. Em suma, pretende-se entender para quem a atividade 

foi pensada, quando e onde ela deverá ser realizada e o que é preciso para pôr a ideia em 

prática. 

Quanto à periodicidade com que as atividades são oferecidas (gráfico 15), foi possível 

aferir que as unidades museológicas dividem a sua programação entre atividades promovidas 

ao longo do ano (39,4%), numa data ou período específicos (37,2%) e durante o período letivo 

(23,4%). Estes dados revelam uma forte influência do calendário escolar na programação dos 

museus da RMVNF e o peso do público escolar nessas instituições. Tais influências refletem-

se ainda nas tipologias de atividades mais oferecidas e nos tipos de público mais contemplados 

por elas. 
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É importante ter em conta que apenas 25% das atividades identificadas no diagnóstico 

foram concebidas e planeadas para um público específico, como se vê no gráfico 16. A ideia 

das atividades pensadas para "todos os públicos" aparece em 18,8% das atividades, enquanto 

56,3% delas atendem a mais de um público. 

 

Gráfico 15 - Periodicidade com que a atividade foi programada 

Gráfico 16 - Tipo(s) de público para o(s) qual(s) a atividade foi programada 

     

 

Aqui é importante chamar a atenção para a noção de que "o público se constitui de 

sujeitos diversos, com diferentes demandas e necessidades, pertencentes a diferentes 

comunidades interpretativas" (Coutinho, 2009, p. 3745). Assim, conceber uma atividade para 

um tipo de público específico – ou, ao menos, ter clara a diferenciação entre os tipos de 

público – possibilita a construção de um diálogo mais eficaz, que articula e adequa a linguagem 

aos interlocutores de acordo com a faixa etária, a procedência social, os interesses e as 

expetativas (Martins et al., 2013, p. 54). 

No presente diagnóstico, os tipos de público foram categorizados entre escolar, ATL75, 

famílias, jovens, adultos, sénior e outro (que corresponde a qualquer público que não se 

relaciona com os demais). Tal categorização76 foi feita de acordo com dois critérios: o ciclo 

 

75 As Atividades de Tempos Livres (ATL) são um serviço de apoio social que pretende acolher crianças e jovens a 
partir dos 6 anos. eportugal. (sd). Como abrir um centro de atividades de tempos livres. Segurança Social. 
https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/como-abrir-um-centro-de-atividades-de-tempos-livres 
76 De acordo com Sara Barriga (2007), "a categorização dos tipos de públicos pode ser feita de acordo com 
diversos critérios identificadores de grandes grupos. Em geral, estes critérios estão relacionados, por um lado, 
com a vocação e a missão da instituição e, por outro, com os interesses e as necessidades evidenciados pelos 
visitantes e membros da comunidade local" (p. 53). Entre os critérios de categorização, a autora destaca: faixa 
etária, ciclo escolar, área profissional, necessidades especiais (cognitiva, motora, sensorial), características 
específicas (étnicas, culturais, sociais, religiosas), afinidades sociais.  

https://eportugal.gov.pt/fichas-de-enquadramento/como-abrir-um-centro-de-atividades-de-tempos-livres
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escolar e a faixa etária. Esta escolha seguiu os parâmetros utilizados pelas unidades 

museológicas, largamente encontrados na documentação consultada. No entanto, notou-se 

uma incompatibilidade com relação ao critério da faixa etária, eleito pela CMVNF no seu 

sistema interno de registo – a base de dados Customer Relationship Management. Sendo 

assim, assinala-se que a falta de unidade nos parâmetros utilizados impossibilitou a precisão 

dos dados de algumas unidades museológicas. 

Sabendo-se, portanto, que 56,3% das atividades destinam-se a dois ou mais tipos de 

público, optou-se por aferir a frequência com que esses públicos-alvo aparecem em cada 

proposta do serviço educativo da RMVNF (gráfico 17). Referido 181 vezes, o público escolar é 

o mais contemplado pelas atividades, reafirmando a ligação das unidades museológicas com 

as escolas do concelho de Vila Nova de Famalicão. Este direcionamento ao público escolar 

reforça o dado do Inquérito aos Museus, que aponta que, em 2009, mais da metade dos 

museus em Portugal promoviam atividades voltadas para este tipo de público (Neves et al., 

2013, p. 84). 

 

Gráfico 17 - Frequência de registo dos tipos de públicos contemplados pelas atividades 

 

 

O gráfico 18 dedica-se à divisão desse público escolar, de acordo com a estrutura de 

ensino em Portugal, mostrando a frequência com que cada grau de escolaridade aparece 

dentro do total de registos encontrados. Fica claro que o ciclo básico – formado pelos 1.º, 2.º 

e 3.º ciclos – é o grau escolar mais considerado pelo serviço educativo dos museus. Isto mostra 

ainda um direcionamento das atividades para um público que tem entre 6 e 14 anos de idade 

e visita o museu em contexto escolar, o que pode abarcar uma demanda curricular a ser 

cumprida. 
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Enquanto isso, o gráfico 19 ocupa-se em mostrar quais os públicos aparecem nas 

referências englobadas pela categoria "outro". Entre as 36 menções a públicos distintos das 

categorias pré-determinadas na ficha de diagnóstico, 23 correspondem a "todos os públicos". 

Esta categoria supõe que se trata de atividades genéricas, que podem ser facilmente 

adaptadas a qualquer tipo de visitante. Outro grupo que merece atenção é aquele com 

necessidades de apoio à aprendizagem77 (NAA), contemplado em 10 atividades entre as 94 

(ou seja, 10,6%) e em apenas das três instituições museológicas. 

 

Gráfico 18 - Frequência de registo das atividades destinadas ao público escolar 

Gráfico 19 - Frequência de registos das atividades destinadas a “outros públicos” 

     

 

Por outro lado, 39,4% do total de atividades foram apontadas como adaptáveis a 

visitantes com necessidades específicas – ou seja, 28,8% a mais do que as atividades que tem 

pessoas com NAA como público-alvo. Foram consideradas adaptáveis as atividades que 

conseguem contornar possíveis barreiras físicas, sociais e intelectuais78 impostas aos 

visitantes. Em todos os casos, foram apenas referidas adaptações para pessoas com 

mobilidade condicionada ou com deficiência ao nível intelectual. No entanto, não foi possível 

com este estudo aferir de forma assertiva de que maneira tais adaptações são utilizadas pelas 

instituições. 

 

77 Conforme o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho da Presidência do Conselho de Ministros. Diário da 
República Série I, n.º 129 (2018). Disponível a 11 de julho de 2020, em https://dre.pt/home/-
/dre/115652961/details/maximized 
78 De acordo com as definições elaboradas pelo Acesso Cultura. Acesso Cultura. (sd). Missões e objetivos. 
https://acessocultura.org/quem-somos/missao-e-objectivos/ 

https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized
https://acessocultura.org/quem-somos/missao-e-objectivos/
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Ficam ainda excluídos grupos minoritários, já que nenhuma das atividades é concebida 

tendo minorias sociais como público-alvo. Como destaca Hooper-Greenhill (1994), ter em 

conta a natureza multiétnica da sociedade é essencial quando se pensa em atender as 

necessidades e os interesses dos visitantes (p. 100). É ainda indispensável considerar que as 

origens de cada indivíduo influenciam não só nesses interesses, mas também nas suas 

perceções. Neste sentido, é possível pensar na mediação cultural não só como forma de 

incluir, mas também de "compensar (pelo menos parcialmente) as desvantagens daqueles 

que não encontram no seu meio familiar, social e cultural a incitação a esta específica prática 

cultural" (Coutinho, 2009, p. 3739).   

Assim, num contexto em que a existência dos museus está relacionada à prestação de 

serviço público, o termo acessibilidade ultrapassa a deficiência em geral e a deficiência motora 

em particular, aos quais é habitualmente associado, e adquire dimensões mais amplas e 

inclusivas. Considera-se que um museu acessível leva em conta não só o seu atual público, 

mas também o público potencial, composto por "pessoas que por razões sociais, culturais ou 

económicas, ou então, devido a limitação física, não podem ou não os querem visitar" 

(Vlachou & Alves, 2007, p. 99). 

Ainda que as transformações e adaptações para construir um museu mais inclusivo 

dependam, não só da mudança de pensamento e da ação efetiva das equipas, mas também 

de investimento financeiro, questiona-se aqui se a elaboração de atividades sob o argumento 

de que é "para todos" responde às reais necessidades do público. 

Sobre a tipologia das atividades oferecidas (gráfico 20), foi possível averiguar que 

46,8% envolvem a realização de uma visita guiada/orientada ao museu, podendo ser feita de 

forma isolada (10,6%) ou combinada com uma oficina (36,2%). No primeiro caso, nove das 10 

instituições79 utilizam a exposição permanente do museu como base da visita. Já no segundo, 

a visita antecede a atividade lúdica e/ou manual como forma de introduzir o tema a ser 

abordado, podendo ser destinada, em alguns casos, à exposição temporária. Na tipologia 

"outro"80 surge o registo de uma terceira possibilidade: uma visita-jogo proposta pela CC. 

 

79 A exceção fica por conta da FCM, que tinha a sua exposição permanente em reformulação em 2019 – como 
mencionado anteriormente. 
80 Os 2,1% da tipologia correspondem a duas atividades: a referida visita-jogo e uma aula-oficina, no MIT. 
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Já as oficinas englobam 37,2% das ofertas e apresentam um caráter mais lúdico, 

voltando-se, em grande parte, para práticas manuais. Este tipo de atividade, voltado na sua 

maioria para o público escolar e para famílias, costuma utilizar recursos materiais na sua 

realização – como é possível aferir mais adiante. 

 

Gráfico 20 - Tipologia das atividades oferecidas pelos museus da RMVNF em 2019 

 

 

Todas as atividades estão sujeitas a agendamento prévio e 85,3% são oferecidas a 

grupo limitados, com máximo de 25 e 30 pessoas (gráfico 21). Nota-se que este controlo do 

número de utilizadores varia não só de acordo com a tipologia da atividade, mas também tem 

relação com o espaço físico disponível, a quantidade de colaboradores dedicados à sua 

realização e a faixa etária do grupo de visitantes. Segundo os elementos das equipas, o 

número de alunos que compõe uma turma escolar também é uma influência, podendo 

orientar as escolhas acerca de uma atividade. Isto ocorre, por exemplo, quando um grupo é 

um pouco maior do que o permitido pela instituição e, para atendê-lo, os mediadores criam 

adaptações pontuais. 
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Gráfico 21 - Limite de participantes atendido pelas atividades dos museus da RMVNF em 2019 

 

 

É interessante notar que 96,8% das atividades foram oferecidas gratuitamente ao 

público em 2019, o que pode ser considerado um fator atrativo. Em um dos três casos, a 

cobrança pela atividade justifica-se com base na tipologia – nomeadamente um workshop de 

criação artística, com duração total de 15 horas e utilização de materiais específicos. Os outros 

dois casos dizem respeito à política tarifária da instituição. 

No âmbito da contextualização em que foram elaboradas, 86,2% das atividades foram 

criadas de forma isolada, não estando inseridas em nenhum programa educativo. Muito 

comum em museus, os programas educativos (ou programas temáticos de educação) "partem 

de um tema interpretativo pré-selecionado específico para relacionar um conjunto de objetos, 

espaços, etc. e têm como objetivo geral promover a compreensão e construção de significado 

a partir desse enfoque" (Semedo, 2019, p. 152).  

Destaca-se aqui que os colaboradores consideraram inseridas em programa educativo 

as atividades elaboradas no âmbito do projeto “Marka… A tua Identidade”81 e as atividades 

que fazem parte de oficinas periódicas, realizadas nas pausas letivas.  

Outro interesse do diagnóstico está em perceber quais são os meios de comunicação 

utilizados para fazer chegar estas atividades ao público de interesse (gráfico 22). Para isso, o 

estudo considerou como opção os media mais comuns no âmbito das instituições 

 

81 Projeto educativo organizado pelo Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB) que tem como 
objetivo principal articular o currículo nacional com o património local. Em 2018/2019, escolheu a RMVNF como 
entidade parceira para o desenvolvimento do conteúdo local: “brasileiros de torna-viagem” (Agrupamento de 
Escolas Camilo Castelo Branco [AECCB], 2020, p. 4). Neste sentido, cada unidade museológica elaborou uma 
atividade – com exceção da CC e do MBM, onde foram promovidas duas atividades diferentes. 
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museológicas. No entanto, é preciso ter em conta que os museus da RMVNF utilizam meios 

distintos, gozando de mais ou menos autonomia na comunicação com o público. 

 

Gráfico 22 - Frequência de utilização dos meios de comunicação na divulgação das atividades 

 

 

Foi notória a diferença entre o que foi afirmado pelos colaboradores e o que foi 

possível aferir através da revisão dos documentos. Neste caso, entende-se que, por não serem 

diretamente responsáveis pela divulgação, as equipas do serviço educativo não têm o controlo 

sobre as estratégias utilizadas na divulgação da programação e das atividades de maneira 

individual. Sendo assim, tendem a partir do pressuposto de que as atividades são divulgadas 

em todos os media utilizados habitualmente pela unidade museológica – o que verificou-se 

não acontecer na prática.  

Nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram, a divulgação é feita de 

maneira pontual e, muitas vezes, acontece durante ou depois da realização da atividade. Já a 

Agenda Cultural82 divulga algumas das atividades, mas segue uma linha editorial própria, 

escolhendo para as suas edições aquelas que considera de maior relevância. O sítio web da 

CMVNF mantém uma página dedicada à RMVNF83, mas as atividades são divulgadas apenas 

 

82 Publicação mensal e gratuita organizada pela CMVNF que divulga iniciativas culturais, educativas e desportivas 
se realizam no concelho. Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. (Janeiro a dezembro de 2019). Agenda 
Cultural. https://issuu.com/municipiodefamalicao 
83 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. (sd). Rede de museus. https://www.cm-
vnfamalicao.pt/apresentacao-rede-museus 

https://issuu.com/municipiodefamalicao
https://www.cm-vnfamalicao.pt/apresentacao-rede-museus
https://www.cm-vnfamalicao.pt/apresentacao-rede-museus
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na página web da Agenda Municipal84. Por outro lado, não se teve acesso a nenhum tipo de 

registo acerca do contacto feito diretamente com os interessados e do envio de newsletter. 

É ainda importante ressaltar que 25 atividades (26,5% do total) foram divulgadas 

apenas através do “Plano de Atividades Educativas” dos anos letivos de 2018/2019 e 

2019/2020. Este documento não foi considerado aqui como um meio de divulgação por ser 

uma ferramenta destinada exclusivamente às escolas. No entanto, é necessário pontuar que 

sete dessas atividades, promovidas por três instituições distintas, são oferecidas não só para 

o público escolar, mas também para outros tipos de público. Ao ser divulgada exclusivamente 

na publicação da CMVNF, eliminam-se as oportunidades de fazer chegar a informação ao 

público-alvo. 

Posto isto, identificou-se que a maioria das atividades – 58, que corresponde a 61,7% 

do total – são divulgadas ao público através do sítio web do museu, sendo este o meio de 

comunicação mais utilizado pelas instituições na divulgação da programação do serviço 

educativo. Aqui, há dois dados que merecem destaque: (a) o sítio web é utilizado como 

ferramenta de comunicação em sete das 10 instituições; e (b) as três instituições que 

concentram o maior número de oferta de atividades (FCM, MBM e CC) também utilizam seus 

sítios web como principal meio de divulgação, fornecendo acesso a informações sobre todas 

elas. 

Ainda nesta esfera, chama-se a atenção para a utilização de um blog por parte da CC, 

dedicado ao serviço educativo – único registo referido na categoria "outro", em que aparecem 

as 17 atividades promovidas pela instituição. Através desta ferramenta digital, a instituição 

tem maior controlo e autonomia na disseminação da sua programação. Face à realidade da 

RMVNF, a manutenção de um blog pela CC pode ser atribuída a uma estrutura de gestão 

bastante particular desta instituição, que conta com um diretor e uma equipa multidisciplinar. 

Num âmbito mais voltado para a gestão interna, o presente diagnóstico tentou mapear 

o custo que as atividades representam no orçamento da instituição. Deste modo, levou-se em 

conta a percentagem dedicada à atividade dentro do montante disponibilizado ao serviço 

educativo. Especificamente neste caso, foram excluídas da análise as atividades do MA e do 

 

84 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. (sd). Agenda Municipal. 
https://www.vilanovadefamalicao.org/agenda-municipal-famalicao 

https://www.vilanovadefamalicao.org/agenda-municipal-famalicao
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MGC, que afirmaram não ter orçamento dedicado às ações educativas. Foi possível notar que 

o orçamento ainda é um assunto sensível dentro das instituições museológicas e, por vezes, é 

considerada uma informação de caráter sigiloso. Por não lidarem com questões financeiras, 

os colaboradores demonstram pouca ou nenhuma autonomia com relação aos valores 

destinados à realização das atividades. 

Foram fornecidos dados acerca do orçamento de 53,3% de um total de 91 atividades, 

sendo que 21,7% não constam no orçamento por não ter um custo representativo – como 

mostra o gráfico 23. Dos 31,6% das atividades cujo orçamento foi possível aferir, 17,4% têm 

um investimento de até 5%, enquanto os outros 14,2% distribuem-se entre as faixas 

estabelecidas para a análise. 

 

Gráfico 23 - Custo que a atividade representa no orçamento da instituição 

 

 

Ao relacionar as atividades de maior investimento dentro dos orçamentos do serviço 

educativo, foi possível perceber que o gasto previsto está relacionado com os recursos 

materiais a serem utilizados, seja pela especificidade destes ou porque se trata de um 

investimento a longo prazo, como ver-se-á a seguir. Por outro lado, os dados sobre o 

orçamento sugerem que o serviço educativo não é uma das áreas de maior investimento 

dentro das instituições, exigindo da equipa certa flexibilidade na elaboração das atividades. 

Esta observação reflete-se, por exemplo, nos tipos de recursos utilizados, principalmente nas 

oficinas. Para viabilizar a análise deste item, os dados fornecidos pelos colaboradores foram 

agrupados em categorias, organizadas no gráfico 24.  
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Destaca-se a tendência pela escolha por materiais de baixo custo, por vezes oriundos 

de reaproveitamento. Este é o caso de quase metade das atividades (49,5%), que utilizam 

recursos de papelaria, combinados ou não com materiais recicláveis (como papeis, canetas, 

lápis de cor e de cera, caixas de ovos e de leite, etc.). 

 

Gráfico 24 - Recursos materiais utilizados nas atividades do serviço educativo 

 

 

Verificou-se também que certas atividades utilizam recursos produzidos 

especificamente para a sua realização, cuja compra ou produção corresponde a um 

investimento maior a nível de orçamento. É o caso de placas de acrílico, materiais 

plastificados, obras literárias e questionários para peddy-paper, por exemplo, que são 

reaproveitados por terem uma duração mais longa. Também há as atividades que necessitam 

de recursos pontuais, como os projetores para as sessões de cinema, ou os figurinos, os 

cenários e as marionetas usados em atividades teatrais. Elementos deste tipo foram 

agrupados em "materiais específicos", correspondendo a 22,1%. 

Em casos mais raros, são utilizados materiais especializados que se relacionam com as 

técnicas artísticas propostas – como o barro para a cerâmica, a plasticina para a escultura e as 

tintas para trabalhos que envolvem pintura. No entanto, notou-se que 17,9% das atividades 

não precisam de recursos, sendo visitas guiadas/orientadas na maioria dos casos.  

Ao nível de recursos humanos, também se considera um investimento o tempo que os 

colaboradores dedicam ao trabalho no serviço educativo. O tópico relativo à preparação de 

cada atividade foi desenvolvido em três itens distintos, a saber: "responsável pela 
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elaboração", "formação para a atividade" e "parcerias para a execução e/ou para a formação 

de profissionais". 

A elaboração de 19,1% das atividades de 2019 foi atribuída à equipa do serviço 

educativo, enquanto 66% ficou sob a responsabilidade de um colaborador específico (gráfico 

25). Nota-se um padrão de resposta por instituição, que reflete as escolhas feitas ao nível de 

gestão, resultando num trabalho mais ou menos centralizado na figura dos seus funcionários. 

Destaca-se ainda que, neste caso, a categoria "outro" corresponde à elaboração da atividade 

a cargo da RMVNF. Das três atividades identificadas, duas foram elaboradas para o projeto 

“Marka… A tua identidade” e uma foi pensada para o ano letivo de 2019/2020 do MASCL, cuja 

gestão é partilhada. 

Em 75,5% das atividades não foi necessária a formação da equipa, pois os responsáveis 

pela sua elaboração estão também envolvidos na sua execução (gráfico 26). Das 24 atividades 

(25,5%) que necessitam de formação, 23 correspondem a atividades promovidas pela FCM. 

Neste caso, a colaboradora responsável pela elaboração também é responsável por treinar a 

equipa. Já a visita orientada “Calças brancas em janeiro? Ou é pobre ou é brasileiro!” faz parte 

das ofertas do MIT, tendo sido elaborada também no âmbito do projeto “Marka… A tua 

identidade” e incluída no programa de 2019/2020. 

 

Gráfico 25 - Responsáveis pela elaboração da atividade 

Gráfico 26 - Percentagem das atividades que necessitam de formação para serem realizadas 

    

 

Acerca das parcerias, 11 (11,7% do total) foram as atividades referidas. Ao nível de 

parceria para a elaboração, a RMNVF foi mencionada em nove dessas atividades, oito delas 

elaboradas no âmbito do projeto “Marka… A tua identidade”. Neste contexto, foram 
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analisadas as visitas e as oficinas desenvolvidas e executadas pelo serviço educativo das 

instituições – como é o caso da CC, do MBM, da FCM e da FCA – ou que, apesar de terem sido 

elaboradas e executadas por colaboradores da Rede durante o projeto, foram incluídas na 

programação das instituições posteriormente, o que inclui a parceria também para formação 

– situação observada no MIT, no MASCL e na CMSM85. A RMVNF colaborou ainda na conceção 

e no planeamento, bem como na execução da oficina “Talha de papel”, oferecida pelo MASCL 

no ano letivo de 2019/2020. As duas atividades restantes correspondem a visitas-oficinas da 

programação do MBM, que trabalha em parceria com a FCA contando com a cedência do 

material e de recursos humanos. 

Ao nível de planeamento da execução da atividade, a gestão dos recursos humanos 

também deve considerar o tempo de preparação necessário para a sua realização. Neste item, 

os dados recolhidos se baseiam em estimativas fornecidas pelos colaboradores (gráfico 27). 

Segundo eles, em 28,7% das atividades não é possível mensurar o tempo investido neste 

processo – seja porque a atividade não necessita de preparo ou porque este tempo é variável 

e/ou incalculável. Sendo assim, a preparação da maior parte das atividades demanda de 10 a 

20 minutos, e de 30 a 45 minutos. A atividade que necessita de mais de 120 minutos 

corresponde a uma peça de teatro na CC, cuja preparação inclui o ensaio do texto. 

 

Gráfico 27 - Tempo de preparação necessário para a realização da atividade 

 

 

85 Especificamente na CMSM, a oficina “Objetos Viajantes”, que fez parte da programação do ano letivo 
2019/2020, é uma adaptação da oficina “Estórias e memórias de objetos viajantes”, realizada no projeto 
“Marka… A tua identidade”. 
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Ainda em termos de planeamento e conceção, a ficha de diagnóstico abordou algumas 

componentes mais teóricas, que fazem parte do processo de elaboração de uma atividade 

educativa a partir de uma visão sistémica (Semedo, 2019, p. 116). Alguns comentários 

merecem destaque neste ponto: (a) notou-se, mais uma vez, falta de clareza na perceção de 

parte dos colaboradores acerca destas componentes; (b) como a maior parte das instituições 

não elabora as suas atividades de maneira sistémica, estas componentes não são levadas em 

conta em grande parte dos casos, tendo sido identificadas pelos colaboradores 

intuitivamente. Isto mostra que o planeamento não considera aspetos teóricos da 

aprendizagem em museus e aponta uma metodologia de registo inadequada ou inexistente. 

Contudo, a definição dos objetivos mostrou ser uma exceção dentro deste grupo de 

aspetos teóricos, uma vez que se verificou que 98,9% das atividades têm pelo menos uma 

ideia daquilo que pretendem atingir. Aferiu-se uma relação direta entre a divulgação da 

atividade e o registo formal dos seus objetivos – uma vez que é preciso deixar claro para o 

público para que fim aquela proposta se destina. Também se notou um padrão entre as 

instituições, que costumam estabelecer alguns objetivos mais genéricos, que servem de base 

para todas as suas atividades, podendo acrescentar ou não objetivos específicos consoante 

ao tema abordado. 

No entanto, Alice Semedo (2019) alerta que "os objetivos são realizações específicas 

que contribuem para alcançar a(s) meta(s) e se constituem como declarações dos resultados 

que o/a educador/a quer alcançar com um determinado Programa/Atividade" (p. 131). Neste 

sentido, é imperativo que sejam identificados resultados específicos e mensuráveis que 

permitam a sua avaliação. 

A elevada percentagem das atividades que têm objetivos ligados a modelos de 

aprendizagem em museus (72,3%) concentra-se nas instituições que apresentam não só o 

maior número de ofertas, mas também uma estruturação do serviço educativo mais 

consolidada, nomeadamente a FCM, a CC e o MBM. Nas demais instituições, todas de gestão 

municipal, nota-se que as atividades reformuladas no ano de 2019 tiveram seus objetivos 

adaptados, passando a levar em conta os modelos de aprendizagem. Com exceção da CC, que 
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utiliza a Taxonomia de Bloom86, todas as instituições têm procurado usar o Modelo de 

Aprendizagem Inspiradora (Inspiring Learning For All [ILFA], 2011) – reflexo do trabalho 

realizado pela RMVNF, tanto ao nível de formação quanto no apoio oferecido pela 

organização. 

No presente diagnóstico também foi possível ter pistas sobre os temas interpretativos 

e os conceitos abordados pelas atividades, através das palavras-chave. Segundo os 

colaboradores, 46,8% das atividades estão relacionadas a um tema interpretativo. Porém, 

conferiu-se uma discrepância ao nível concetual: enquanto o presente estudo defende o tema 

interpretativo como uma proposta de "exploração de uma série de artefactos relacionados 

por um conceito, uma questão, uma ideia que transcende a de cronologia, artista, movimento, 

geografia, género e outras categorias históricas 'tradicionalmente' utilizadas neste contexto" 

(Semedo, 2019, p. 152), parte dos colaboradores entende-o como o assunto principal 

abordado pela atividade. 

As palavras-chave, por sua vez, correspondem aos conceitos desenvolvidos na 

atividade e devem estar relacionadas, de maneira coerente, com os objetivos e os domínios 

de aprendizagem pensados para tal. Apesar dos dados apontarem que 52,1% das atividades 

levam em conta esta componente, foi inevitável perceber que há aqui uma falha na 

metodologia de registo, que pode levar à escolha de palavras de maneira aleatória, resultando 

em palavras-chave pouco pertinentes e que se afastam do contexto do conceito. 

Outro ponto importante é compreender de que forma a atividade se justifica dentro 

da instituição através da sua ligação à missão e à rede, e do envolvimento das coleções e/ou 

património na sua elaboração. Considerando que o processo de criação (e, em alguns casos, 

de reformulação) das missões que envolveu a RMVNF e as suas unidades museológicas foi 

concluído no fim de 2019, parece contraditória a afirmação de que a elaboração de 81,9% das 

atividades planeadas para o mesmo ano se relacionam com a missão museológica. A tal, 

somam-se ainda justificações genéricas acerca desta ligação, indicando que a relação entre o 

 

86 Frequentemente associado ao desenvolvimento de programas em museus, este é um "modelo organizativo 
de atividades de mediação e na formulação de objetivos de aprendizagem e, consequente, de avaliação de 
resultados" foi desenvolvido por Benjamin Bloom, em 1956 (Semedo, 2019, p.101). 
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conceito de missão e o serviço educativo necessita ser consolidada. Esta observação indica 

que o trabalho acerca da missão museológica precisa ser continuamente reforçado e liderado.  

Verificou-se, ainda, que a maioria das atividades não são pensadas em rede, uma vez 

que os colaboradores apontam que 93,6% das atividades não têm ligação com a RMNVF. Por 

outro lado, foi aferido que 72,3% das atividades envolvem diretamente as coleções e/ou o 

património da instituição. No entanto, estes elementos não são necessariamente ponto de 

partida para as atividades elaboradas, como sugere o conceito de tema interpretativo. 

Ainda ao nível de conceção e planeamento, pretendeu-se perceber quais os métodos 

interpretativos propostos pelas atividades aferidas, com base nas teorias educativas 

elaboradas por George Hein (1998). Verificou-se que 46,8% das atividades propõem-se a 

utilizar o envolvimento ativo livre, a fim de propiciar uma construção significativa do 

conhecimento através do envolvimento ativo, físico e intelectual (gráfico 28). Tal opção surge 

em todas as atividades da CC e FCM, além das atividades criadas ou reformuladas em 2019 no 

MASCL e no MIT e no MNF-NL, materializando o trabalho da RMVNF. Notou-se que a 

transmissão de informação (10,6%) é proposta com mais frequência em visitas orientadas, 

enquanto o manuseamento orientado (20,2%) é mais sugerido nas oficinas, que implicam um 

envolvimento físico mais ativo. 

 

Gráfico 28 - Métodos interpretativos propostos pelas atividades 

 

 

Com base no Modelo de Aprendizagem Inspiradora (ILFA, 2011), o presente estudo 

tentou identificar ainda os domínios de aprendizagem privilegiados pelas atividades no 
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contexto da sua elaboração. Foi possível aferir que 45,7% das atividades consideram os 

domínios de aprendizagem no âmbito cognitivo, afetivo e psicomotor, enquanto 46,5% 

consideram os domínios de aprendizagem no âmbito social. Ganham destaque as atividades 

promovidas pelas instituições cujo serviço educativo é mais estruturado, concentrando-se na 

FCM e no MBM. Importa referir que a CC também leva em conta domínios de aprendizagem, 

mas utiliza a Taxonomia de Bloom como base no processo de ensino e aprendizagem. 

 

4.3.3.3. Realização da Atividade 

 

O terceiro nível de análise proposto aqui está assente no campo da realização da 

atividade. O primeiro ponto, portanto, é perceber como a atividade é desenvolvida. Ao nível 

de registo de procedimentos, a FCM é a única instituição que documenta, no planeamento 

das suas atividades, um passo-a-passo de como elas devem decorrer. Assim, verificou-se uma 

percentagem de 19,1% de atividades que contam com o registo formal acerca do seu 

desenvolvimento – o que não corresponde ao total das atividades propostas pela instituição. 

A prática tem como finalidade a transmissão da informação acerca da atividade a outros 

colaboradores e a salvaguarda do histórico da atuação do serviço educativo. 

Já em relação ao tempo de duração (gráfico 29), nota-se que a maior parte das 

atividades (41,1%) ocupam 90 minutos do horário laboral dos colaboradores. É possível 

relacionar o tempo de duração com o tipo de atividade: visitas orientadas duram em torno de 

60 minutos, as oficinas com trabalhos manuais variam entre 90 e 120 minutos, enquanto os 

percursos e peddy-papers demandam um pouco mais tempo. De acordo com os 

colaboradores, a duração das atividades também varia de acordo com a disponibilidade dos 

grupos, que costuma depender de fatores como a logística de deslocamento e o cumprimento 

de horários e cronogramas. Tais adaptações, a nível de tempo, têm reflexos diretos no 

trabalho dos mediadores responsáveis por executar a atividade (gráfico 30). O presente 

estudo aferiu que a realização de 54,7% das atividades fica a cargo da equipa do serviço 

educativo e 44,1% é atribuída a um colaborador específico (ainda que ele precise da ajuda de 

mais pessoas na execução dos procedimentos ou na supervisão do grupo, por exemplo). Em 
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dois casos (2,1%), nomeadamente na CC, a atividade foi executada por um dinamizador 

externo, sempre acompanhado por um colaborador. 

 

Gráfico 29 - Tempo de duração das atividades 

Gráfico 30 - Responsáveis pela execução das atividades 

    

 

 

Verificou-se que 34% das atividades são realizadas na sala do serviço educativo, 

enquanto 57,5% se apropriam de outros espaços do museu (gráfico 31). Se por um lado há 

atividades que são elaboradas para ocuparem salas de exposições ou outros espaços do 

museu, nota-se que a inexistência de um espaço específico para o serviço educativo pode 

condicionar o seu desempenho (Neves et al., 2013, p. 82). Outra limitação está nas condições 

climáticas, em atividades idealizadas para o ambiente externo. 

O local onde a atividade é realizada também está relacionado com os materiais 

produzidos pelos participantes. O diagnóstico identificou que 58,5% das atividades promovem 

a elaboração de um produto como resultado final. A prática reforça a ideia de que a 

experiência e a aprendizagem dos indivíduos são mais completas quando a atividade resulta 

numa produção material. No entanto, argumenta-se que o envolvimento ativo inclui não só 

os domínios psicomotor e cognitivo, mas também o domínio afetivo, formando a tríade 

mente-mão-coração proposta por uma experiência transformadora (Woodart, 2005, 

conforme citado em Semedo, 2019, p. 21). 
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Gráfico 31 - Espaço de realização da atividade 

 

 

Sabendo-se que o controlo do número de sessões realizadas e do número de 

participantes das atividades é de extrema relevância ao nível da gestão das instituições, o 

presente diagnóstico tentou perceber quantas foram as atividades que tiveram tais dados 

registados. Nestes tópicos, pontua-se que alguns dados não puderam ser acedidos pelos 

colaboradores, que estavam em teletrabalho e não tinham ferramentas disponíveis. 

Entretanto, chama-se a atenção para as lacunas ao nível da metodologia de registo e análise 

nos itens abordados a seguir. 

No caso das sessões, foi possível identificar que 15 (15,9%) das atividades não foram 

realizadas, sendo a falta de procura do público apontada como principal motivo pelos 

colaboradores. Através do gráfico 32 é possível perceber que a maior parte das atividades 

teve uma frequência menor, de até cinco sessões. Destacam-se, contudo, duas atividades que 

tiveram mais de 400 sessões. Realizadas na CC (440) e na FCA (465), elas correspondem à visita 

orientada à casa-museu e à visita-oficina do museu de cerâmica.  

Gráfico 32 - Número de sessões realizadas em 2019 
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Na recolha de dados acerca do número total de participantes, a ficha de diagnóstico 

aqui desenvolvida levou em conta os tipos de público aos quais a atividade é destinada. Num 

terceiro item, considerou ainda aferir, dentro do público escolar, o número de participantes 

por nível de ensino e o local de origem, indicando ser ou não a sua 1.ª visita. No entanto, 

algumas barreiras não permitiram uma leitura quantitativa dos dados. A primeira delas deve-

se à divergência entre os indicadores e as metodologias utilizadas por algumas das instituições 

e pelo presente estudo. Outra condicionante é atribuída a um padrão de análise capaz de levar 

em conta que o número de participantes de uma atividade varia não só de acordo com o 

número de sessões realizadas, mas também com o limite de participantes. Sendo assim, 

optou-se por fazer uma leitura quantitativa voltada para a realização do registo destes dados 

pelas instituições – realizada no tópico acerca das metodologias. 

Ao nível da metodologia de registo, vale destacar que o MA ainda não possui uma 

metodologia definida para aferir os números de sessões e visitantes e que nenhuma das 

instituições considerou mensurar a ampliação do seu público escolar, através do registo do 

local de origem87 sugerido na ficha de diagnóstico. A ausência de metodologia e de um padrão 

entre os indicadores utilizados prejudica o trabalho em rede, uma vez que impossibilita uma 

visão ampliada do trabalho nas unidades museológicas. 

Entendendo a definição da avaliação como parte do planeamento de uma atividade, 

também interessa perceber quais atividades têm metodologias pensadas para tal. Assim, 

foram considerados como pontos pertinentes a abordagem, as técnicas, além de saber por 

quem foi desenvolvida e realizada, quando foi realizada e quais os resultados atingidos.  

No entanto, diante da informação de que apenas 10 (12,7%) das atividades realizadas 

foram avaliadas (gráfico 33), considerou-se irrelevante uma leitura acerca destes pontos. Vale 

destacar que cinco destas atividades foram realizadas no âmbito do projeto “Marka… A tua 

identidade”, cujo planeamento contava com a realização da avaliação. As cinco restantes 

foram realizadas no MBM em contexto de experimentação de metodologias e formação da 

equipa. 

 

87 Apesar de registar o local de origem do público escolar, a CC não indica se se trata ou não da primeira visita. 
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Gráfico 33 - Percentagem da prática da avaliação relacionada às atividades realizadas em 2019 

 

 

Por outro lado, ganha realce os 53,2% das atividades realizadas que recolheram, mas 

não trataram os dados. Com o objetivo de melhorar as atividades, a prática é recorrente na 

CC, na FCM e na FCA. Segundo os colaboradores afirmaram, a avaliação é realizada ao fim da 

atividade e os dados recolhidos servem como feedback, sendo discutidos em equipa e, 

eventualmente, utilizados para justificar alterações pontuais. No MNF-NL, os dados foram 

recolhidos em 2019, mas não foi desenvolvida uma metodologia adequada para que fossem 

utilizados. 

Pode-se dizer, com base nos dados recolhidos, que a avaliação nos museus da RMVNF 

não é realizada de maneira sistémica e rigorosa, apontando, ainda, para uma falha na 

metodologia de análise. De maneira geral, nota-se que a maioria das instituições concentra a 

recolha de informações de caráter quantitativo, tendo como resultado análises limitadas e 

pouco aprofundadas sobre a atividade. 
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5. Pensar e Trabalhar na Prática: Outras Atividades Desenvolvidas no 

Âmbito do Estágio Curricular 

 

O estágio curricular na RMVNF decorreu entre 25 de novembro de 2019 e 12 de março 

de 2020, tendo sido suspenso antes da data prevista em decorrência do plano de contingência 

imposto pela pandemia do Covid-19. O cronograma88 planeado para o cumprimento das 400 

horas estabelecidas pelo regulamento interno do Mestrado em Museologia levou em conta 

não só os objetivos do presente estudo – relacionados com o desenvolvimento de uma 

metodologia de avaliação diagnóstica do serviço educativo da RMVNF em 2019 – mas também 

as atividades e os objetivos propostos no âmbito da instituição acolhedora. 

Neste sentido, foram definidos como objetivos: 

● Adquirir e desenvolver conhecimentos e competências que se relacionam com 

• o pensamento crítico e que permitam compreender os contextos da educação 

em museus;  

• as estratégias interpretativas utilizadas no serviço educativo;  

• o domínio da avaliação em museus, aplicando diferentes métodos de avaliação 

em contextos específicos; 

● Analisar a inter-relação do serviço educativo com os profissionais que nele atuam e 

com as questões e problemáticas inerentes a ele; 

● Analisar a ligação da RMVNF e das suas unidades museológicas com a comunidade e a 

relevância do serviço educativo nesta ligação; 

● Criar relações entre os conceitos teóricos e as abordagens-chave, que contextualizam 

as práticas de educação em museus, e os conhecimentos adquiridos durante o estágio, 

além de implicações no desenvolvimento das atividades do serviço educativo no 

âmbito da RMVNF; 

● Participar ativamente no dia a dia da equipa; 

 

88 Veja-se o Apêndice U. 
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● Participar de encontros, formações, conferências e eventos propostos. 

 

As atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular foram registadas numa 

grelha no Google Sheets, partilhada com a coorientadora Liliana Aguiar, que acompanhou o 

desenvolvimento de todo o trabalho no terreno. Para além disso, manteve-se um diário com 

apontamentos pessoais acerca das atividades, acompanhados de reflexões sobre as 

competências e os conhecimentos adquiridos, e um diário fotográfico criado num álbum no 

Google Photos e editado na aplicação Unfold89 (figura 1). Além de cumprir o seu papel na 

memória afetiva, este registo foi componente indispensável no âmbito da avaliação 

diagnóstica, uma vez que serviu de base para a documentação do trabalho.  

 

Figura 1 - Exemplos dos apontamentos pessoais no diário e do diário fotográfico, ambos criados 
como forma de reflexão pessoal 

 

     

 

 

 

89 O Unfold (https://unfold.com/) é uma aplicação gratuita para Android e IOS que oferece um kit de 
ferramentas para storytellers.  

https://unfold.com/
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5.1. Atividades Realizadas no Âmbito do Estágio Curricular 

 

A dinâmica do trabalho em campo varia de acordo com muitas circunstâncias e, por 

isso, todo o planeamento pede alguma flexibilidade. É verdade que parte do que estava 

planeado precisou ser suspenso ou cancelado no contexto da pandemia, mas, antes disso, 

atividades programadas no âmbito do estágio foram realizadas com êxito. Somadas a elas, as 

propostas surgidas no meio do caminho, a fim de responder a demandas imprevistas, 

enriqueceram a experiência.  

Para dar a conhecer o trabalho realizado na RMVNF, optou-se por apresentar as 

atividades relacionadas com o foco que tinham em vista. No entanto, é preciso ter em conta 

que as realizações das atividades puderam alcançar, simultaneamente, o cumprimento de 

variados objetivos. 

 

5.1.1. Atividades com foco no desenvolvimento de conhecimentos e competências 

 

O período de estágio teve em conta a elaboração e a realização da avaliação 

diagnóstica, nas suas diversas fases. A começar pela pesquisa e consulta documental, que 

tinham como foco o conhecimento acerca da RMVNF e das instituições museológicas que dela 

fazem parte. Neste sentido, foram cedidos documentos e bibliografia que permitiram uma 

perceção abrangente das propostas do serviço educativo dos museus e da configuração da 

RMVNF como estrutura reticular. 

Conhecer as 10 unidades museológicas incluídas na avaliação diagnóstica também se 

mostrou essencial para o desenvolvimento da mesma, como abordado no desenho da 

avaliação. As visitas foram feitas entre 7 de novembro de 2019 e 16 de janeiro de 2020, 

sempre na companhia de outros estagiários da RMVNF. Estes foram momentos de interação 

com as equipas dos museus, que se colocaram à disposição para apresentar as suas 

instituições, mostrar os espaços e falar sobre o trabalho a que se dedicam.  
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Neste sentido, também se destaca o acompanhamento de atividades e eventos 

oferecidos pelo serviço educativo dos museus, em busca de um contacto mais próximo das 

dinâmicas de trabalho nas diversas instituições. 

 

● Projeto "Viagens pelo Património… À descoberta" 

Na apresentação da maleta pedagógica dedicada ao MBM, o assistente técnico 

responsável interpreta a personagem para dar a conhecer fatos da sua biografia e destacar a 

sua importância no panorama político nacional. A caracterização mostrou-se ser uma 

estratégia relevante para manter a atenção dos alunos do 4.º ano do Centro Escolar Luís de 

Camões, que participaram ativamente da atividade, decorrida no dia 3 de dezembro de 2019.  

Conhecer e entender o projeto foi decisivo na escolha da amostra do presente estudo, 

para além de possibilitar o contacto com a recolha de dados para a avaliação sumativa, feita 

através de um inquérito com perguntas abertas, cujo objetivo é medir a aprendizagem dos 

participantes. 

 

● Oficina "Presépio", no MASCL 

A oficina foi promovida como parte da programação natalícia para um grupo ATL 

composto por 25 crianças, no dia 20 de dezembro de 2019. Após uma breve introdução do 

tema, baseada na contextualização sobre o espaço de origem sacra e no significado do Natal, 

a oficina decorreu sob a atenta supervisão da equipa formada, na ocasião, por dois 

colaboradores da RMVNF, uma colaboradora e o responsável pelo MASCL, e dois estagiários 

– nos quais me incluo.  

Para além de observar as adaptações do espaço museológico para a realização da 

atividade e fotografar o evento, foi possível ter um contacto mais direto com o público, 

auxiliando no manuseamento do material e na supervisão do grupo, e interagindo com os 

participantes, por exemplo. Foi interessante ainda perceber a flexibilidade da equipa diante 

da agitação das crianças conforme concluíam a atividade. Tentando manter o interesse do 

grupo, foi permitido o acesso ao coro da capela. 
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● Visita-oficina “Emoções” e oficina “Cadáver Esquisito”, na FCM 

A atividade, realizada no dia 14 de janeiro de 2020, decorreu de uma marcação para 

uma turma de 24 alunos do 12.º ano do curso de Línguas e Humanidades, em que se pediu 

uma abordagem voltada para a temática das vanguardas artísticas. Assim, a mediadora 

utilizou o tríptico "A Vida"90 para abordar o Simbolismo, enquanto a exposição temporária 

"Isabel Meyrelles - Como a vida a sombra foge"91, juntamente com as duas oficinas propostas, 

serviram de ferramenta para falar sobre o Surrealismo.  

Foi possível observar a utilização de diferentes técnicas de interpretação, capazes de 

prender a atenção do grupo, formado por adolescentes na faixa dos 17 anos. A timidez que 

sobressaía no início pareceu diluir-se ao longo da atividade, com a interação cada vez mais 

ativa dos visitantes. Ambas as atividades fizeram parte da formação promovida pela RMVNF 

(a ser abordada adiante), possibilitando a comparação da experiência tida como participante 

e como espectadora, além das adaptações feitas pela mediadora em função do público 

atendido. 

 

5.1.2. Atividades com Foco de Integração no Quotidiano da Equipa 

 

A proposta de ganhar competências e contribuir para a RMVNF, ou seja, trocar 

experiências ao longo do processo, deu-se através da integração com a equipa, em tarefas 

sugeridas no dia a dia. Deste modo, foi possível atuar em algumas das áreas da Museologia – 

apresentadas a seguir de acordo com as funções museológicas92 e as áreas de trabalho em 

museus (IBRAM, 2016, p. 36). 

 

● Conservação 

No dia 8 de janeiro de 2020, realizou-se uma reunião sobre a reorganização das 

reservas do MNF-NL, em que foram discutidas as propostas feitas por uma empresa privada, 

 

90 Carneiro, A. (1891). A vida [Pintura]. Fundação Cupertino Miranda, Vila Nova de Famalicão, Portugal. 
https://www.cupertino.pt/museu/colecao/cole%C3%A7%C3%A3o/?Id=1272&type=collection 
91 Exposição patente na FCM entre 15 de novembro de 2019 a 14 de março de 2020. 
92 Conforme o Artigo 7º da Lei n.º 47/2004 (2004, p. 5380).  

https://www.cupertino.pt/museu/colecao/cole%C3%A7%C3%A3o/?Id=1272&type=collection
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especializada em conservação e restauro, e contratada para executar alterações no espaço a 

nível de mobiliário. Conduzido pela coordenadora científica da RMVNF, o encontro propiciou 

um brainstorm de soluções para as instalações da reserva, que permitissem um 

acondicionamento do acervo mais adequado e otimizado, levando em conta os tipos de 

materiais predominantes nos objetos e os espaços disponíveis.  

Já no dia 15 de janeiro de 2020, a CMSM promoveu o evento "Cantigas de encantar: 

As tradições e a arte de bem receber". Associada à tradição de cantar as Janeiras, que dá boas-

vindas ao Ano Novo, a atividade foi direcionada ao público infantil e sénior. Os espectadores 

reuniram-se na sala de jantar da CMSM para assistir ao Grupo de Cavaquinhos da Associação 

Novo Rumo e, em seguida, foram convidados a confraternizar com petiscos servidos na 

varanda.  

Realizado sob a supervisão da colaboradora responsável pela instituição, dois técnicos 

superiores da RMVNF e três estagiárias – nas quais me incluo – a apresentação foi uma 

oportunidade de interagir com um público sénior e local, além de presenciar a gestão no que 

diz respeito à ocupação do espaço, tendo em vista a redução dos riscos para a coleção. 

Também foram feitos registos fotográficos para o Facebook. 

 

● Interpretação e exposição 

A desmontagem da mostra "Indústria Têxtil de Guimarães: do sistema antigo ao 

advento das máquinas", no Arquivo Municipal de Guimarães, aconteceu no dia 9 de março de 

2020, sob a supervisão da coordenadora científica da RMVNF. A equipa – composta ainda por 

um técnico superior da RMVNF e dois colaboradores do MIT – executou o registo da exposição 

ainda montada; a desmontagem das vitrines, o embalamento e a identificação dos objetos e 

dos suportes em acrílico; e o transporte de parte desses objetos para Vila Nova de Famalicão.  

O material foi depositado num dos espaços do MIT, onde a exposição tinha previsão 

de abertura em março de 2020. No entanto, por conta do plano de contingência do Covid-19, 

a montagem da mostra foi temporariamente suspensa, bem como a sua inauguração e o 

desafio de elaborar uma atividade de serviço educativo no âmbito da exposição. 
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● Educação 

Na área da educação, integrei a equipa da RMVNF em duas reuniões. A primeira teve 

lugar no MIT, no dia 7 de janeiro de 2020, e abordou a reelaboração do peddy-paper "À 

descoberta da matemática". Fizeram parte da reunião duas técnicas superiores da área da 

educação, o responsável pelo serviço educativo do MIT e uma professora do Ensino Básico. 

Neste caso, a troca de ideias entre profissionais de educação e profissionais de museus foi 

uma mais-valia para encontrar soluções para tornar a atividade mais atrativa. 

A segunda reunião aconteceu no dia 13 de janeiro de 2020 a convite da Câmara 

Municipal de Santarém, para uma apresentação do projeto da maleta pedagógica "À 

descoberta de Santarém", promovido pela Divisão de Educação e Juventude da autarquia. 

Assim, a equipa relacionada com a educação da RMVNF foi à cidade trocar experiências sobre 

o trabalho no projeto "Viagens pelo património… À descoberta”, com a técnica superior, da 

equipa municipal de arqueologia. No encontro, foi possível fazer comparações entre os dois 

projetos, que utilizam kits pedagógicos de recursos didáticos como ferramenta de 

aprendizagem de conteúdos programáticos. Foi interessante comparar os recursos escolhidos 

e as dinâmicas propostas pelos projetos, além dos temas abordados. 

Por fim, no âmbito do DIM 2020 foi desenvolvido um instrumento de avaliação 

sumativa93, cujo objetivo era perceber a apreciação do público acerca das atividades 

propostas pelas unidades museológicas da RMVNF. Optou-se pela elaboração de um 

inquérito, com nove perguntas a serem respondidas com base na escala de Likert e um campo 

em aberto, a fim de obter também dados qualitativos. O inquérito divide-se em questões 

acerca dos gostos pelos museus, que servem de base para traçar um perfil dos visitantes, e 

questões sobre a experiência do visitante no evento. Levou-se em conta ainda uma declaração 

de consentimento de recolha dos dados, para fins de proteção dos dados. Embora não tenha 

sido realizada, em decorrência do cancelamento do DIM 2020, o exercício de criar um 

instrumento de avaliação de programa no âmbito de estágio mostrou-se pertinente e útil a 

nível de aprendizagem. 

 

 

93 Veja-se o Apêndice V. 
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● Comunicação 

Levando em conta a minha formação anterior em Comunicação Social, foi proposto o 

trabalho em parceria com a técnica superior responsável pela criação de estratégias e de 

postagens para o Facebook da RMVNF. Assim, a procura por ideias e possibilidades de 

fomentar a interação através da rede social esteve integrada ao meu trabalho durante o 

período de estágio.  

Neste sentido, foi também realizado um levantamento de boas práticas e tendências 

para o Facebook, partilhado com a equipa no dia 26 de dezembro de 2019. Posteriormente, 

foi criado um quadro partilhado utilizando o Trello (https://trello.com/), uma ferramenta de 

gestão de projetos, onde eram sugeridas as postagens, com texto, imagens e link 

correspondente. 

 

● Gestão 

No campo da gestão museológica, foi realizado um breve estudo acerca do registo dos 

visitantes livres, isto é, provenientes de visitas sem marcação. Diante da necessidade de 

pensar numa metodologia única de registo de público, o documento de caráter diagnóstico 

colaborou com a RMVNF ao apontar as lacunas existentes em cinco das instituições, a saber: 

MBM, CMSM, MIT, MNF-NL e MASCL.  

A recolha de dados decorreu entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2020, através da consulta 

dos suportes físicos e digitais em que eram feitos os registos e em conversa com os 

colaboradores. As informações, tratadas numa grelha no Google Sheets, foram enviadas por 

correio eletrónico, juntamente com os resultados, no dia 14 de janeiro de 2020. A realização 

deste levantamento contribuiu não só para um contacto mais direto com os colaboradores, 

mas também apontou lacunas nas metodologias de registo de visitantes – que foram 

confirmadas no âmbito da avaliação. 

 

5.1.3. Atividades com Foco em Formação 

 

https://trello.com/
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O período de estágio também abrangeu atividades voltadas para a formação 

académica e profissional, além de encontros, dando a conhecer outras realidades 

museológicas. Oferecidos aos colaboradores pela RMVNF94, esses tipos de evento mostram 

relevância ao aliar o contacto direto com os participantes ao alcance de novas competências. 

 

● IV Encontro da RMVNF "Ser MuSeu"  

O IV Encontro da Rede de Museus foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2019. 

O primeiro dia de evento teve lugar na FCA e foi dedicado à equipa dos museus integrantes 

da RMVNF. A reunião de grande parte dos colaboradores tinha como objetivo partilhar o 

resultado do processo de definição das missões, iniciado no ano de 2018, no workshop "Ser / 

Fazer Museu". A coordenadora científica do projeto, Alice Semedo, lançou ideias inspiradoras 

sobre o desafio de pensar em educação – tendo em vista uma política de educação conjunta 

– como forma de olhar para uma das funções mais importantes do museu.  

Foram também realizadas dinâmicas em grupo, voltadas para o estímulo do trabalho 

em equipa, sob a liderança de uma empresa contratada. Ao apresentar situações adversas e 

estimular acordos através do diálogo e da parceria, os exercícios propostos serviram de 

metáfora para contextos que acabam por surgir no ambiente de trabalho, mostrando que a 

colaboração entre os membros da equipa, em prol de um objetivo comum, é o caminho viável 

para solucioná-los.  

O segundo dia de evento, realizado no MNF-NL, consistiu no debate “Ser Museu no 

século XXI” e no lançamento da publicação “Definir a missão… da necessidade ao desafio”. 

 

● Sessões de formação no âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências Profissional (RVCC) de Museografia e Gestão do Património 

No dia 9 de dezembro de 2019, decorreu o módulo sobre Avaliação (componente RVCC 

de Gestão em Museus) no MNF-NL. Na componente concetual, conduzida por uma técnica 

superior da RMVNF, foram referidas questões de definição da avaliação, os seus objetivos, 

 

94 Destacam-se ainda parcerias estratégicas com instituições como o Centro Qualifica de Vila Nova de 

Famalicão e o Acesso Cultura, entre outras, para criar oportunidades de capacitação. 
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abordagens teóricas, métodos e técnicas. Já na componente prática, intitulada “Reflexão em 

ação: avaliação do processo Ser MuSeu”, os colaboradores testaram o instrumento de 

avaliação elaborado para avaliar o projeto de (re)definição da declaração de missão, realizado 

entre novembro de 2018 e novembro de 2019. 

Posteriormente, no dia 6 de janeiro, parte dos colaboradores da RMVNF e das suas 

unidades museológicas encontraram-se na FCM, para a sessão "Planificar uma atividade de 

serviço educativo", do módulo Serviços Educativos. Antes de iniciar o conteúdo programado, 

a equipa da FCM dividiu com o grupo a sua experiência com os procedimentos de inventário 

e de empréstimos de peças para exposições temporárias. Neste âmbito, foram abordadas 

questões sobre condition report, embalagens para o transporte das peças e seguros. O grupo 

seguiu, então, numa visita às instalações, tanto públicas quanto restritas, tendo sido 

contextualizada a história e a evolução da Fundação e explorada a articulação dos espaços às 

necessidades do público.  

Na segunda parte, refletiu-se sobre o procedimento de elaboração de uma atividade 

de serviço educativo, através da metodologia de conceção, implementação e avaliação das 

atividades, sendo ainda abordados aspetos sobre a estrutura, os recursos materiais 

disponíveis e a programação. Foram realizadas ainda duas atividades, nomeadamente a visita-

oficina “Emoções” e a oficina “Cadáver Esquisito”. 

  

● Reunião da RMVNF 

Realizada no dia 3 de fevereiro de 2020, a reunião da RMVNF foi uma oportunidade de 

juntar, novamente, as equipas das unidades museológicas para partilhar a programação 

prevista para o ano há pouco iniciado. Para além disso, foram divididos alguns resultados e o 

planeamento para o DIM 2020, com 47 atividades em 15 sítios diferentes. Um dos estagiários 

apresentou a proposta de projeto “Musear em família”, com roteiros voltados para o público 

familiar. Em seguida, a avaliação do projeto de (re)definição da declaração de missão, referido 

anteriormente, foi realizada. 
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Considerações Finais 

 

A integração da prática recorrente da avaliação no âmbito dos museus é urgente, 

principalmente no que diz respeito à programação do serviço educativo. Neste sentido, a 

avaliação diagnóstica mostra-se como um método vantajoso no contexto museológico ao 

possibilitar que uma organização seja vista na totalidade. Trata-se de uma ferramenta que 

permite não só conhecer, mas reconhecer o que vem sendo feito no âmbito da educação.  

O projeto de estágio pretendeu desenvolver um modelo de avaliação a ser aplicado 

numa rede de museus – a RMVNF –, no âmbito do serviço educativo. A problemática esteve 

assente em questões como: "Que atividades foram planeadas e realizadas?", "Por quem?", 

"Para quem?", "Como?", "Quando?", "Com quais recursos?". Ao responder a estas questões, 

a avaliação diagnóstica permitiu mapear as atividades do serviço educativo da RMVNF em 

2019. Para além disso, foi traçado um perfil dos colaboradores que atuam como mediadores. 

Para tal, foram desenvolvidos uma ficha de diagnóstico e um inquérito online, cujos dados 

foram analisados qualitativamente e quantitativamente. Participaram deste processo um 

total de 19 colaboradores, de uma amostra composta por 10 unidades museológicas da 

RMVNF. 

De forma a sintetizar os resultados e avançar para a elaboração de ideias e de possíveis 

inspirações acerca do trabalho da RMVNF, optou-se por utilizar uma ferramenta de análise 

SWOT, apresentada na figura 2. 

No que diz respeito às equipas de serviço educativo das unidades museológicas, 

constatou-se que são formadas, predominante, por profissionais do género feminino, de 

nacionalidade portuguesa e faixa etária ampla, com formações académicas diversas – porém 

pouco relacionadas às áreas da Museologia e do Património. Quase metade dos colaboradores 

trabalham há menos de 5 anos nas instituições, ocupando os mesmos cargos. Se por um lado 

estes profissionais gozam de estabilidade, por outro, pode-se notar uma mobilidade interna 

reduzida. Também se aferiu que estas equipas são reduzidas e polivalentes, dividindo seu 

tempo entre o serviço educativo e outras funções museológicas. 
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Figura 2 - Análise SWOT dos resultados da avaliação diagnóstica 

 

 

No contexto do mapeamento do que foi planeado para o ano de 2019, foram 

identificadas 94 atividades – tendo sido 79 delas realizadas. Destaca-se uma concentração das 

atividades nas instituições em que a atuação da área educativa na comunidade tem maior 

relevância, refletindo um serviço educativo com mais histórico e mais estruturado, tanto a 

nível de equipa, quanto de planeamento. Foi possível perceber que a presença de um quadro 

de profissionais multidisciplinar e/ou com formação de base pedagógica e temática tem 

reflexos na diversidade de oferta de atividades, bem como na sua divulgação.  

Tendo em conta que a não realização das atividades foi atribuída à falta de interesse 

do público, é necessário refletir sobre a forma como estas foram comunicadas. Fosse pelo 

meio escolhido para tal ou pela forma como foi apresentada, através do seu título e da sua 

sinopse, não houve resultado significativo. Verificou-se ainda uma relação direta entre a 

forma como as atividades são descritas e como são comunicadas, além da relevância do sítio 

web na divulgação da programação do serviço educativo. No entanto, a falta de interesse 

também foi atribuída a fatores externos, como a suspensão do transporte oferecido pela 

CMVNF para levar grupos escolares às unidades museológicas. 

Ainda assim, a ligação das atividades com o público escolar ganha destaque. O vínculo 

museu-escola foi evidenciado pelas tipologias mais oferecidas pelas instituições – visitas 
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orientadas, visitas-oficina e oficinas –, direcionadas a esta audiência específica, e pela 

influência do calendário escolar na programação dos museus da RMVNF. A presença do 

público escolar nas unidades museológicas realça a consolidação dessas instituições como 

lugar de aprendizagem e como elo de ligação com a comunidade e com o território.  

Levando-se em conta que o público escolar foi o mais contemplado pelas atividades 

oferecidas, é interessante pensar acerca da priorização de um tipo de público – que pode 

significar preterir outros potenciais públicos. Isto porque foi aferido que apenas 25% das 

atividades identificadas no diagnóstico foram concebidas e planeadas para um público 

específico e que há ainda uma forte presença das atividades destinadas "para todos os 

públicos". No entanto, é válido reiterar que os diferentes tipos de público apresentam 

diferentes demandas e necessidades, sendo impreterível a definição de um público-alvo. 

Neste sentido, percebeu-se que grupos minoritários ficaram excluídos de grande parte das 

atividades. Ainda que as instituições prevejam, dentro das possibilidades, adaptações para 

visitantes com deficiências, nenhuma delas tem minorias sociais como público-alvo. Retoma-

se aqui a ideia do museu acessível, que não só olha para os seus públicos efetivos e potenciais 

como dá respostas às suas reais necessidades. 

Outras lacunas existentes nos serviços educativos das instituições emergiram dos 

resultados obtidos neste estudo. A principal delas diz respeito às metodologias de 

documentação, registo e análise das atividades. No primeiro caso, destaca-se que nenhuma 

das instituições tinha o histórico das suas atividades organizado. Neste seguimento, a 

presente avaliação contribuiu ao nível da documentação através de registos orais, 

documentais e fotográficos, reunindo detalhes específicos das atividades e da trajetória da 

própria instituição e da sua equipa.  

Por outro lado, a falha na metodologia de registo ficou evidente na análise acerca da 

realização das atividades. Ao nível dos procedimentos, notou-se que o registo do 

desenvolvimento das atividades não foi uma prática recorrente nas instituições em 2019. Já 

olhando para os resultados, identificou-se uma falta de unidade nos critérios de registo de 

visitantes e, em alguns casos, a inexistência de uma metodologia de registo também dos 

números de sessões. Assim, foi impossibilitada a precisão dos dados de algumas unidades 

museológicas bem como a leitura qualitativa dos dados. No entanto, destaca-se que, no 
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âmbito da gestão, o controlo destes índices é de extrema relevância, principalmente na 

prestação de contas.  

No âmbito da metodologia de análise, destaca-se que a maior parte das atividades não 

foi avaliada, seja porque a avaliação ainda não é levada em conta como parte da elaboração 

das atividades a partir de uma visão sistémica, seja porque faltam competências neste 

domínio ou falta tempo entre os profissionais, sendo esta uma etapa pouco priorizada. 

Aqui, chama-se a atenção para a carência no domínio acerca de algumas componentes 

teóricas do campo da museologia, atribuída à falta de uma formação especializada das 

equipas. Neste sentido, a RMVNF atua como organização mediadora de processos, e vem 

fazendo um trabalho a nível de instrução dos recursos humanos e de implementação de 

procedimentos a fim de garantir o cumprimento das várias funções museológicas. Isto reflete-

se, por exemplo, em atividades que se propõem utilizar o envolvimento ativo livre como 

método interpretativo e privilegiam domínios de aprendizagem do modelo de aprendizagem 

inspiradora (ILFA, 2011). Estes podem ser considerados efeitos percetíveis deste processo, 

mas é notório que se trata de um desenvolvimento gradual. 

Outros pontos a serem destacados referem-se ao orçamento destinado ao serviço 

educativo, ainda pouco representativo relativamente a outras áreas das instituições, e à falta 

de autonomia dos profissionais em relação ao investimento feito. Os reflexos destes pontos 

negativos estão presentes, por exemplo, na utilização de materiais de baixo custo e/ou 

provenientes de reaproveitamento, exigindo da equipa muita flexibilidade na elaboração das 

atividades. Tal flexibilidade também se mostrou necessária no que diz respeito ao local onde 

estas são realizadas, principalmente quando a instituição não conta com uma sala dedicada 

ao serviço educativo. 

Embora as coleções museológicas não sirvam como ponto de partida para a elaboração 

das atividades, destaca-se uma preocupação do serviço educativo em abordá-las. Por outro 

lado, nota-se a ausência de ligação das atividades com a rede de museus. Isto indica que, 

apesar de estarem integradas numa organização reticular, a articulação entre os serviços 

educativos das unidades museológicas é ainda rudimentar, uma vez que as atividades não são 

pensadas em rede. Este isolamento também se mostra na ausência de programas educativos. 

No entanto, a análise aqui realizada permite perceber que há oportunidades a serem 

aproveitadas nesta articulação. Neste ponto, é preciso ressaltar a oportunidade de pensar em 
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rede, principalmente no contexto de um programa educativo, que visa contribuir para novos 

enfoques a partir da coleção. 

Chegar aos resultados aqui apresentados foi, sem dúvida, desafiador. Por um lado, 

houve condicionantes próprias ao processo de trabalho, que contribuíram para aparar arestas 

e encontrar um caminho que conduzisse a respostas para as questões elaboradas como ponto 

de partida. Por outro, sucedeu-se a situação inesperada de uma pandemia, que ao cruzar este 

caminho, impôs novas regras e trouxe a necessidade de outros ajustes, principalmente no que 

diz respeito à recolha de dados e ao período de estágio, com fim antecipado. Assinala-se que 

este cenário ímpar, que surgiu como condicionante, levou a refletir sobre o acesso aos dados 

administrativos, que se torna inviável fora da instituição. Embora tal restrição esteja associada 

à segurança dos dados, ela também pode significar um entrave sempre que o responsável não 

se encontre no local de trabalho. 

Ao fazer um balanço da abordagem metodológica aplicada, chama-se a atenção para 

dois pontos significativos. O primeiro, relaciona-se com a relevância do trabalho no campo e 

da orientação da Liliana Aguiar. Considera-se que foi de extrema importância ter tido a 

supervisão atenciosa de um membro da equipa, atuando como moderador no terreno e 

acompanhando de perto o processo de desenvolvimento e os ajustes necessários para chegar 

ao modelo de avaliação. O segundo ponto relaciona-se com a colaboração indispensável da 

equipa dos museus da RMVNF, que sempre se mostrou aberta aos instrumentos de recolha 

de dados apresentados e contribuiu de maneira importante com alguns questionamentos.  

Sabendo-se que este processo de adaptação faz parte da construção da metodologia, 

a ficha de diagnóstico poderá ser modificada com o intuito de melhor se adaptar aos 

interessados e facilitar o alcance dos objetivos propostos pela avaliação, podendo servir de 

base para outras avaliações diagnósticas. Além disso, propõe-se que seja também integrada 

como instrumento de conceção e registo das atividades do serviço educativo. Considera-se 

que, após a realização do presente trabalho, este processo se pode tornar mais fluido pois os 

colaboradores já estão mais familiarizados com o instrumento. 

Interessa ainda ressaltar a relevância da utilização do diário como espaço de reflexão 

acerca não só dos conceitos, mais principalmente das práticas museológicas. Através das 

notas efetuadas ao longo das atividades desenvolvidas no estágio, foi possível pensar de 

maneira mais visual sobre as experiências vividas e sobre as competências e habilidades 
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adquiridas no âmbito do estágio curricular. Neste sentido, destaca-se que o período na 

RMVNF permitiu o contacto com as diversas funções museológicas e áreas de atuação, tendo 

contribuído para o percurso profissional. 

Por fim, perceber as dinâmicas do serviço educativo de cada unidade museológica 

levou a compreender a RMVNF como organização. Assinala-se que a reunião destas 

informações, de maneira sistemática e organizada, abre possibilidades para leituras e 

interpretações em vertentes que ainda não foram exploradas. Ao inspirar-se no paradigma 

transformador e ter a justiça social como princípio orientador, esta avaliação propõe uma 

reflexão na ação com ação, tendo em vista um impacto concreto na realidade.  

Assim, pretende-se que este trabalho sirva de ponto de partida para a mudança de 

pensamento e de atitude no que diz respeito à perceção sobre a relevância da avaliação como 

uma prática no contexto museológico e à sua integração no quotidiano das equipas como 

forma de fundamentar procedimentos e promover melhorias no serviço educativo. Entende-

se que esta é uma forma de dar continuidade ao estudo aqui iniciado, cujas reflexões podem 

servir de input para novas ideias e para incentivar a implementação da prática avaliativa. 

Nesta direção, a avaliação diagnóstica realizada pode ser o primeiro passo na 

elaboração de um programa educativo em rede, que pense atividades que abordem temas 

transversais. Pretende-se ainda que o presente estudo contribua para o trabalho da RMVNF e 

das suas unidades museológicas, não só no âmbito da programação, mas também da avaliação 

e, principalmente, na reafirmação da função educativa da organização, apoiando a elaboração 

de uma política de educação. 

De maneira mais ampla, espera-se que este trabalho possa contribuir para a reflexão 

sobre a necessidade de desenvolvimento de modelos de avaliação voltados para a utilização 

em contextos museológicos. Ao testar uma abordagem – neste caso, de avaliação de 

programa para realizar uma avaliação diagnóstica –, o investigador atua num trabalho 

minucioso, apoderando-se daquilo que melhor se encaixa nos seus propósitos, tendo em vista 

atingir os objetivos traçados para a avaliação.  
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 Anexo A – Quadro síntese do Processo de Gestão da Cultura, cedida pela RMVNF. 
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PROCEDIMENTOS DE GESTÃO (PR) 

 

 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO (IT) 

 

FORMULÁRIOS 

 

DOCUMENTOS DE GESTÃO 

INTERNA 

 

Conceção e Planeamento de Eventos, 

Programas de Mediação Cultural e 

Atividades do Serviço Educativo: tem como 

objetivo definir e documentar, de forma 

detalhada, as etapas, ações, atividades, 

responsabilidades, prazos e suportes 

documentais de eventos, ações culturais e 

atividades educativas com público, no âmbito 

do Plano anual de atividades e orçamento, 

organizadas pelas unidades museológicas de 

gestão municipal e partilhada, bem como pela 

equipa nuclear da Rede de Museus de Vila 

Nova de Famalicão, para potenciar recursos 

diversos, humanos, materiais e financeiros. 

 

Colaborador do Serviço Educativo: tem 

como objetivo definir as ações associadas 

à colaboração necessária às atividades e 

projetos de cada unidade museológica da 

Rede de Museus de Vila Nova de 

Famalicão, no âmbito da execução do 

Procedimento de Conceção de Atividades 

e Projetos. 

 

 

 

 

Ficha de Conceção e Planeamento; Proposta de 

Atividade Extraplano;  

Ficha de Preparação de Atividade de Serviço 

Educativo;  

Ficha Efeméride   

 

Código Regulamentar de Bens e 

Equipamentos do Domínio 

Municipal – Livro VII – Rede de 

Museus 

 

Descritivo de funções de acordo 

com serviços existentes nas UM e 

com os elementos constituintes de 

cada equipa 

 

Guia de polivalência de funções 

 

Calendário de obrigações 

 

Minuta de Declaração de 

Autorização para Utilização de 

Imagens 

 

 

 

Atendimento nas Unidades Museológica: 

descreve as ações associadas à 

operacionalização das atividades 

- 

 

Registo de Visitantes (a criar) 
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relacionadas com o Serviço de Atendimento 

das Unidades Museológicas de Gestão 

Municipal e de Gestão Partilhada da Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão. 

 

 

Comunicação de eventos, Programas de 

Mediação Cultural e Atividades do Serviço 

Educativo: tem como objetivo definir e 

documentar, de forma detalhada, as etapas, 

as atividades e as responsabilidades para uma 

correta e eficaz ação no âmbito da 

comunicação/divulgação/promoção dos 

eventos/programas de mediação cultural e 

atividades do serviço educativo das UM da 

RMVNF, permitindo igualmente, e de forma 

eficiente, alimentar a agenda cultural, o CRM 

e as necessidades informativas do GAP. 

 

Pedido e Materiais Gráficos: tem como 

objetivo definir as ações associadas ao 

pedido da imagem gráfica e material de 

divulgação e certificação dos 

eventos/atividades promovidas pelas 

Unidades Museológicas da Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão, no 

âmbito da execução do Procedimento da 

Comunicação. 

Preenchimento BD_CRM: tem como 

objetivo definir as ações associadas ao 

processo de preenchimento das 

atividades realizadas no âmbito do PAAO 

e extraplano das UM’s na BD_CRM, para 

posterior inserção na plataforma de 

gestão de eventos, CRM. 

 

 

Formulário de Comunicação;  

BD_CRM 

Gestão de Coleções Museológicas: tem como Pedido de Reprodução audiovisual de  Auto de Entrega de Bens Culturais para 
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objetivo definir e documentar, de forma 

detalhada, as etapas, as atividades e as 

responsabilidades para uma correta e eficaz 

ação no âmbito da gestão de coleções de 

acordo com o emanado pelo Código 

Regulamentar de Bens e Equipamentos de 

domínio municipal. 

Bens Culturais e/ou espaços 

museológicos: tem como objetivo definir 

as ações associadas ao pedido de 

autorização para reprodução audiovisual 

de bens culturais e/ou espaços 

museológicos e Galerias Municipais.  

 

Outras em desenvolvimento de acordo 

com o Código Regulamentar 

 

Incorporação;   

Contrato Cedência Temporária Bens Culturais 

Museus Municipais;  

Auto Entrega Exposição Temporária ou 

Itinerante;   

Auto Devolução Exposição Temporária ou 

Itinerante; 

Auto de Entrega de Bens Culturais;  

Auto de Devolução de Bens Culturais; Relatório 

Verificação Bens Culturais e Exposições 

Itinerantes; 

 Relatório Viabilidade de Incorporação; 

Requerimento para Captação de imagem de 

Bens Culturais ou de Espaços Museológicos 

 

 

Gestão Documental: tem como objetivo 

definir e documentar, de forma detalhada, as 

etapas, as atividades e as responsabilidades 

para uma correta e eficaz ação no âmbito da 

gestão de documental, de acordo com o 

emanado pela General International Standard 

Archival Description; que estabelece 

 

Tratamento Documental: tem como 

objetivo definir as ações associadas ao 

tratamento documental. 

 

 

 

Registo de UI 

Registo de Unidades Tratadas 

Proposta de eliminação 

Controlo de qualidade de Tratamento 

Documental 
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orientações gerais para a descrição 

arquivística, para  identificar e explicar o 

contexto e o conteúdo da documentação de 

arquivo, a fim de promover a sua 

acessibilidade.  

 

 

Glossário: 

Processo de Gestão (PG)– Documento associado ao processo e que refletem as atividades conforme ocorrem. 

Procedimentos de Gestão (PR)- Documentos que definem a direção do desempenho e dos métodos adotar para assegurar a Qualidade dos serviços prestados, 

respondendo a questões de: “como, quando, quem e porquê” decorrente da NORMA NP EN ISO 9001.  

Instruções de trabalho (IT) - Documento que estabelece uma descrição detalhada de como realizar as tarefas complementares relacionadas com o procedimento.  

Formulários - Documento pré-definido onde se preenchem os dados e informações relativos ao cumprimento do estipulado pelo procedimento e instruções de trabalho 

relacionados. 

 

 

 

 

Fonte: Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 
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Anexo B – Mapa da RMVNF, antes da saída do MACPSTA. Cedido pela RMVNF, o mapa 

localiza as unidades museológicas que dela fazem parte. Para facilitar a leitura, foi incluída a 

legenda ao lado da figura. 
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Anexo B – Mapa da RMVNF, antes da saída do MACPSTA 

 

  

Fonte: Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão 

01 – CC 
02 – MBM 
03 – FCM 
04 – MNF-NL 
05 – MIT 
06 – FCA 
07 – MA 
08 – MGC 
09 – CMSM 
10 – MASCL 
11 – MCNSCL 
12 – MASSTA 
13 – MCRM 
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Apêndice A - Termos comuns da avaliação. Quadro construído com base na revisão 

bibliográfica para reunir os termos comuns – ou jargões – deste campo de estudo.



   
 

1 

 

 

Termo Definição 

Evaluand O objeto da avaliação, aquilo que é avaliado 

Mérito A qualidade absoluta ou relativa da avaliação, seja 
intrinsecamente ou com relação a um critério específico 

Valor O valor do objeto da avaliação num contexto específico 

Avaliador externo Um avaliador externo é alguém que conduz uma avaliação e 
não é um funcionário da organização que abriga o objeto da 
avaliação 

Avaliador interno Avaliadores internos são funcionários da organização em que a 
avaliação é realizada 

Stakeholder Interessados ou envolvidos nos resultados da avaliação 

 

Fonte: Elaborado e traduzido a partir de Mertens e Wilson (2018, pp. 5-15).



   
 

125 

 

Apêndice B - Premissas filosóficas que baseiam os paradigmas da avaliação. Ilustração 

realizada a partir da revisão bibliográfica em torno das premissas que abordam as perspetivas 

do avaliador sobre o que considera ser ético, como compreende a realidade, a forma como 

interage com os interessados e qual método que considera adequado para a avaliação 

(Mertens & Wilson, 2018, p. 36). 
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Fonte: Elaborado a partir de Mertens e Wilson (2018, p. 36). 
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Apêndice C – Ilustração da metáfora da árvore, desenvolvida por Christina Christie e Martin 

Alkin (Christie & Alkin, 2013, p. 21) e adaptada por Mertens & Wilson (2018, pp. 40-41) para 

apresentar os fundamentos e as abordagens da avaliação. 
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Fonte: Adaptado a partir de Mertens e Wilson (2018, pp. 40-41).
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Apêndice D - Síntese do sistema de classificação criado por Stufflebeam e Coryn (2014, p. 

111), com as 23 Abordagens de Avaliação de Programa.
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C

at
eg

o
ri

a 

Pseudo-avaliações Quase-avaliações 
Avaliações de Melhoria/ 

Accountability 
Avaliações de Advocacia 

da Agenda Social 
Avaliações Ecléticas 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 Deturpam os resultados 
motivadas por objetivos 
políticos ou profissionais 

Concentra-se nas 
perguntas e emprega 
apenas um método 

Tem como critério de 
avaliação os princípios da 
democracia; busca 
resultados relevantes, 
relacionados ou não com 
os objetivos do programa 

Olha para a justiça social. 
Capacita marginalizados, 
considera as múltiplas 
realidades, o pluralismo 
cultural e a natureza 
situacional. 

Pragmáticas, não se 
encaixam em nenhuma 
escola de avaliação. São 
flexíveis e não se 
comprometem com 
técnicas. 

A
b

o
rd

ag
en

s 

Estudos de relações públicas Estudos baseados em 
objetivos 

Estudos orientados à decisão 
e responsabilidade 

Avaliação responsiva ou 
centrada nas partes 
interessadas 

Avaliação focada em 
utilização 

Estudos controlados 
politicamente 

Método de Caso de Sucesso Estudos orientados ao 
consumidor 

Avaliação democrática 
deliberativa 

Avaliação participativa 

Avaliação Tendenciosa 
(Pandering Evaluation) 

Avaliação de resultados como 
avaliação de valor agregado 

Acreditação e certificação Avaliação construtivista  

Avaliação por pretexto Estudos experimentais e 
quase-experimentais 

 Avaliação transformadora  

Empoderamento sob disfarce 
de avaliação 

Estudos de custo    

Avaliação de feedback do 
cliente 

Connoisseurship e crítica    

 Avaliação baseada em teoria    

 Meta-análise    
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Apêndice E – Síntese do enquadramento das suposições filosóficas assumidas em cada 

paradigma, construída com base na revisão bibliográfica. 

 

 

 



   
 

1 

 
 

Fonte: Elaborado a partir de Martens e Wilson (2018).
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Apêndice F – Síntese das abordagens de avaliação de programa, de acordo com Mertens e 

Wilson (2018). Com 23 abordagens classificadas de acordo com o paradigma e o conceito 

em que se baseiam, a tabela destaca as abordagens do Paradigma Transformador. 
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Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pós-Positivista Pragmático Construtivista Transformador 

Ramo Método Utilidade Valores Justiça social 
A

b
o

rd
ag

en
s 

Design experimentais e quase-
experimentais 

Modelo CIPP (Context, Input, 
Processo, Produto) 

Avaliação sem metas Avaliação Democrática 
Deliberativa (DDE, sigla em 
inglês) 

Avaliação baseada em teoria Avaliação focada na utilização 
(UFE, sigla em inglês) 

Estudo de caso Avaliação conduzida pelo país 
(CLE, sigla em inglês) 

Modelo Kirkpatrick Avaliação de aprendizagem 
sobre a organização 

Connoisseurship evaluation Avaliação indígena 

 Avaliação de empoderamento Avaliação responsiva 

 

Avaliação culturalmente 
responsiva 

 Avaliação prática participativa Avaliação colaborativa Avaliação dos direitos de 
deficientes e surdos 

 Avaliação desenvolvimentista Análise documental Avaliação feminista 

   Avaliação participativa 
transformadora 

   Baseada em princípios  

 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado a partir de Merten e Wilson (2018). 
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Apêndice G - Linha do tempo da RMVNF, que sintetiza a trajetória da organização a partir 

da criação das unidades museológicas, da sua constituição como rede e dos seus principais 

marcos. 
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Apêndice H - Caracterização das unidades museológicas que compõem a RMVNF, listadas 

por ordem cronológica da sua criação. 
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Instituição Gestão Freguesia 
Ano de 

abertura 
Credenciado a RPM 

Casa de Camilo – Museu. 
Centro de Estudos 

Pública - CMVNF 
Seide São 
Miguel 

1921 Sim 

Museu Fundação Cupertino 
Miranda 

Privada - Fundação Cupertino de Miranda 
Vila Nova de 
Famalicão 

1972 Sim 

Museu Nacional Ferroviário - 
Núcleo Lousado 

Partilhada entre a tutela (Fundação Museu 
Nacional Ferroviário) e a CMVNF 

Lousado 1979 
Em processo de 
candidatura 

Museu de Cerâmica Artística Privada - Fundação Castro Alves Bairro 1987 Não 
Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave 

Pública - CMVNF Calendário 1992 Não 

Museu de Arte Sacra da Capela 
da Lapa 

Partilhada entre a tutela (Fábrica da Igreja da 
Paróquia de Santo Adrião) e a CMVNF 

Vila Nova de 
Famalicão 

1997 Não 

Museu da Guerra Colonial Privada - Associação do Museu da Guerra Colonial Ribeirão 1999 Não 

Museu Bernardino Machado Pública - CMVNF 
Vila Nova de 
Famalicão 

2001 Sim 

Casa-Museu Soledade Malvar Pública - CMVNF 
Vila Nova de 
Famalicão 

2002 Não 

Museu Cívico e Religioso de 
Mouquim 

Partilhada entre a tutela (Fábrica da Igreja 
Paroquial de Mouquim) e a CMVNF 

Mouquim 2002 
Não - Coleção 
visitável 

Museu da Confraria da N. Sra. 
do Carmo de Lemenhe 

Partilhada entre a tutela (Irmandade de Nossa 
Senhora do Carmo de Lemenhe) e a CMVNF 

Lemenhe 2012 
Não - Coleção 
visitável 

Museu do Automóvel 
Partilhada entre VCMVNF, Fungere e Club 
Automóvel Antigo e Clássico 

Ribeirão 2013 Não 
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Apêndice I – Organograma da equipa da RMVNF, que apresenta o enquadramento funcional 

da instituição. Esquema produzido a partir de informações fornecidas pela organização. 
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Apêndice J - Equipa de técnicos superiores da RMVNF e suas competências. Quadro 

produzido a partir de informações fornecidas pela organização. 
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Colaboradores Função Museológica Atribuições principais Outras atribuições 

Técnico Superior A Educação 

Articulação entre os museus e as 
escolas / conteúdos programáticos 
no âmbito do projeto “Viagens pelo 
património cultural... À descoberta” 

Apoio nas diversas atividades de 
mediação cultural da RMVNF. 

Técnico Superior B Inventário e documentação 

Apoio no Inventário e 
Documentação do acervo 
museológico dos Museu Bernardino 
Machado e da Casa-Museu 
Soledade Malvar  

Apoio aos museus municipais 

assegurando a sua abertura; 

Apoio na produção e 
operacionalização de atividades de 
mediação cultural e de serviço 
educativo dos Museus Municipais e 
da RMVNV; 

Técnico Superior C 

 

Educação 

 

 

 

 

Inventário e Documentação 

 

 

 

 

Conservação 

Apoio à criação e implementação de 

produtos de serviço educativos 

transversais/agregadores no âmbito 

da Rede de Museus; 

Criação e implementação de visitas 

orientadas no âmbito da Rede de 

Museus, nomeadamente no Museu 

de Arte Sacra da Capela da Lapa; 

Contribuir para o estudo, a 

valorização e a gestão das coleções 

museológicas no âmbito da Rede de 

Museus de Vila Nova de Famalicão, 

nomeadamente Museu de Arte 

Sacra da Capela da Lapa e Casa-

Museu Soledade Malvar; 

Apoio em ações de conservação 

preventiva no âmbito da Rede de 

Responsável pela gestão do 

facebook da Rede de Museus de Vila 

Nova de Famalicão; 

Apoio na criação/revisão dos dossiês 

de comunicação dos museus 

municipais/gestão partilhada e a sua 

respetiva articulação com o 

Gabinete de Comunicação; 

Apoio e encaminhamento dos 

Estágios no âmbito da Rede de 

Museus de Vila Nova da Famalicão; 

Responsável pelo Programa 
"Voluntariado nos museus" em 
parceria com o Banco Municipal de 
Voluntariado. 
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Interpretação e exposição 

Museus de Vila Nova de Famalicão, 

tais como ações de limpeza e 

desinfestação de coleções 

museológicas, monitorização 

ambiental de espaços de exposição 

e reserva, entre outros; 

Apoio à programação e gestão de 

espaços de exposições temporárias, 

nomeadamente: Galeria Soledade 

Malvar; 

Apoio à criação de conteúdos para 
catálogos e exposições temporárias 
ou itinerantes no âmbito da Rede de 
Museus de Vila Nova de Famalicão; 

Técnico Superior D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar diagnósticos: 

- Reunir dados que permitam a 

análise e a avaliação das 

atividades educativas de caráter 

não formal, promovidas pelo 

Serviço Educativo de Museus de 

gestão Municipal e de gestão 

partilhada; 

- Analisar e avaliar as atividades 

educativas, de caráter não formal, 

promovidas pelo Serviço 

Educativo de Museus de gestão 

municipal e de gestão partilhada. 

Normalizar a documentação de 

informação dos museus municipais 

ao público – horários e 

organogramas – de acordo com o 

emanado pelo sistema de gestão de 

qualidade; 

Criar, em articulação com o superior 

hierárquico e o gabinete de 

qualidade, o processo de gestão 

documental da Cultura; 

procedimentos internos e instruções 

de trabalho relacionados com o 

funcionamento diário dos serviços 

inerentes a Museus de gestão 

municipal e de gestão partilhada; 
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Educação 

 

 

 

Estruturar, em colaboração com a 

coordenação da RMVNF, os Planos 

Anuais de atividades e orçamentos: 

- Estabelecer cronogramas para a 

redação dos planos anuais de 

atividades e orçamento dos 

museus de gestão municipal e de 

gestão partilhada; 

- Colaborar na avaliação das 

propostas rececionadas de acordo 

com a visão, a missão, os objetivos 

e os valores de cada unidade 

museológica; 

- Apoiar a coordenação na 

conceção e planeamento das 

atividades constantes no Plano 

Anual de atividades e orçamento. 

Promover a avaliação das atividades 

educativas de caráter não formal em 

contexto museológico: 

- Orientar na criação de toolkits de 

avaliação das atividades; 

- Apoiar na aplicação dos 

processos de avaliação das 

atividades; 

- Capacitar as equipas no 

tratamento das evidências 

Capacitar, de acordo com indicações 

superiores e em articulação com o 

gabinete de qualidade, as equipas de 

Museus de gestão municipal e de 

gestão partilhada, para a 

implementação do sistema de 

gestão documental; 

Assegurar, de acordo com 
indicações superiores e em 
articulação com o gabinete de 
qualidade, a manutenção do 
sistema de gestão documental. 
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recolhidas no âmbito dos 

processos de avaliação. 

Produção, adaptação e dinamização 
de atividades educativas – visitas, 
visitas-oficinas e oficinas - quando 
necessário e aplicável. 

Técnico Superior E Inventário e Documentação 

Gerir o processo de catalogação e 

descrição arquivística dos 

documentos; 

Providenciar as condições de 

segurança necessárias à realização 

do processo de catalogação e de 

descrição arquivística dos 

documentos; 

Assegurar o correto 

acondicionamento dos documentos; 

Garantir a disponibilização online, 
na plataforma Famalicão ID, a 
informação sobre os documentos do 
acervo; 

Apoio à realização de diversas 

atividades do serviço educativo da 

rede museus. 

Realização de captura fotográfica, 

cumprindo a cobertura de diversas 

atividades dos museus. 

CRM - Responsável na equipa da 
Rede de Museus por inserir os 
dados relativos aos eventos e 
atividades realizadas nos museus e 
que possuam público. 

Assistente Técnico Educação 
Dinamização do projeto “Viagens 
pelo património cultural... À 
descoberta” 

Apoio nas diversas atividades de 
mediação cultural da RMVNF. 

 
Nota: Independentemente das funções e especialidade dos colaboradores, todos os técnicos superiores das diferentes áreas desenvolvem estudo e 
investigação para fundamentar/alicerçar os projetos que coordenam 
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Apêndice K – Quadro das fases do trabalho e desenho da avaliação 
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Apêndice L – Instrumentos de recolha e os objetivos correspondentes  
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Apêndice M -  Ficha de diagnóstico, desenvolvida a partir do instrumento criado pelo 

Observatório de Educación Patrimonial em España (OEPE). 
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Apêndice N – Inquérito online, desenvolvido como instrumento de recolha dos dados 

sociodemográficos dos colaboradores que atuam no serviço educativo da RMVNF. 
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Apêndice O - Protocolo de Consentimento Informado, desenvolvido de acordo com os 

procedimentos éticos da pesquisa qualitativa, do Código Ético de conduta para a Universidade 

do Porto e com os termos da RMVNF. 
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Apêndice P - Protocolo de Administração, desenvolvido para o cumprimento dos 

procedimentos éticos da pesquisa qualitativa e da comissão de ética da FLUP. 
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Apêndice Q – Cronograma de recolha de dados, após as alterações realizadas em decorrência 

do plano de contingência imposto pela pandemia do Covid-19. 
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Apêndice R - Declaração de Validação dos Dados, desenvolvida para que os participantes 

pudessem confirmar os dados recolhidos, garantindo a transparência da avaliação realizada. 
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Apêndice S - Síntese das questões da avaliação, separadas nas quatro categorias que guiaram 

a análise dos dados. Em destaque, estão as questões que se enquadram também no âmbito 

das metodologias em falta. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CONCEÇÃO E PLANEAMENTO REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

O que é? 

Qual é a história da atividade? 

Quando acontece? 

Qual é a sua tipologia? 

Quais temas aborda? 

Para quem se destina? 

Como é oferecida? 

Quanto custa para o visitante? 

Quanto custa para a instituição? 

Quais conceitos aborda? 

Quais os seus objetivos? 

Quais os modelos de aprendizagem são utilizados? 

Como se justifica o seu planeamento? 

Quem faz? 

Como é divulgada? 

Com que recursos é planeada? 

Quais métodos interpretativos utiliza? 

Quais domínios de aprendizagem privilegia? 

Como é desenvolvida? 

Onde é realizada? 

Quem executa? 

O que produziu? 

Quais resultados atingiu? 

Quantas pessoas atendeu? 

Qual tipologia de público atendeu? 

Quantas sessões foram realizadas? 

Com que recursos é realizada? 

METODOLOGIA DE DOCUMENTAÇÃO, REGISTRO E ANÁLISE DA ATIVIDADE 
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Apêndice T - Exemplo dos separadores utilizados na grelha em que os dados foram tratados 
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Apêndice U – Cronograma do estágio curricular, com as atividades desenvolvidas no terreno. 
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15/10 Orientação com a prof. Alice Semedo 

04/11 – 10/11 
Conferência sobre Gestão de coleções realizada na FLUP, com participação da RMVNF 

Visita a unidades museológicas: FCM, MBM, CMSM e MASCL 

18/11 – 21/11 Visita a unidades museológicas: CC e MGC 

25/11 - 01/12 
IV Encontro da RMVNF “Ser MuSeu” 

Visita a unidades museológicas: MNF-NL e FCA 

02/12 - 08/12 Projeto “Viagens pelo Património... À descoberta” 

09/12 - 15/12 RVCC Profissional – módulo sobre Avaliação 

16/12 - 22/12 
Elaboração de estratégias para o Facebook Comunicação 

Oficina “Presépio”, no MASCL 

23/12 - 29/12  Estratégia para o Facebook, conceitos de divulgar, comunicar e promover Comunicação 

30/12 - 05/12  
Pesquisa documental 

Visita à unidade museológica: MIT 

06/01 - 12/01 

Sessão “Planificar uma atividade de serviço educativo, do módulo Serviço Educativo 

Estudo acerca do registo de visitantes livres - Recolha de dados Gestão 

Reunião no MIT sobre a reelaboração do peddy-paper “À descoberta da matemática” Educação 

Reunião sobre reorganização das reservas do MNF-NL Conservação 

13/01 - 19/01 Reunião em Santarém para apresentação do projeto da maleta pedagógica Educação 

Atividades com foco no desenvolvimento de conhecimentos e competências 

Atividades com foco de integração no quotidiano da equipa 

Atividades com foco em formação 

Desenvolvimento do relatório de estágio e outros 
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Entrega dos resultados do estudo acerca do registo dos visitantes livres Gestão 

Visita com António Gonçalves na Ala da Frente 

“Cantigas de encantar: As tradições e a arte de bem receber”, na CMSM Conservação 

Visita-oficina “Emoções” e oficina “Cadáver Esquisito”, na FCM Educação 

Visita à unidade museológica: MA 

Orientação com a prof. Alice Semedo 

Conferência na Casa do Território 

27/01 - 02/02 

Levantamento das atividades/ Revisão de documentos 

Levantamento de boas práticas para o Facebook Comunicação 

Elaboração de post para o Facebook e criação de quadro partilhado no Trello Comunicação 

Digitalização do inquérito e da ficha de diagnóstico   

Elaboração do Protocolo de Consentimento Informado 

Teste dos instrumentos de recolha de dados: ficha de diagnóstico + inquérito no MBM 

03/02 - 08/02 
Reunião anual da RMVNF e avaliação do processo Ser Museu 

Revisão do Plano de Investigação e desenvolvimento dos instrumentos de recolha de dados 

02/03 - 08/03 Preenchimento das fichas com base na documentação 

 Orientação com a prof. Alice Semedo 

 Apresentação da proposta e entrega do instrumento de avaliação sumativa desenvolvido para o DIM 2020  Educação 

 Desmontagem da exposição em Guimarães Interpretação e exposição 

 Elaboração do e-mail para enviar aos colaboradores da Rede sobre o levantamento de dados 

 Alteração da ficha de diagnóstico e envio de pedido de cooperação para colaboradores 

 Suspensão do contrato de estágio por conta do Covid-19 
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Apêndice V – Avaliação sumativa desenvolvida para o DIM 2020, no âmbito do estágio 

curricular. 
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