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Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio foi realizado no âmbito do 2º Ciclo Estudos em 

Museologia, pertencente ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem como objetivo a apresentação e a 

descrição do trabalho desenvolvido ao longo do estágio realizado no Museu do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto. 

Com a realização deste trabalho pretende-se, em primeiro, compreender quais os 

conceitos e práticas do museu do mundo contemporâneo com base nos princípios da 

Nova Museologia, e em segundo, verificar se as políticas e práticas do Museu do ISEP 

se enquadram nesses parâmetros. Para além destas pretensões o presente trabalho 

procura, através de uma reflexão e análise crítica da instituição acolhedora, sugerir 

alterações que visem o melhoramento das suas políticas e práticas de forma a potenciar 

todo um valioso acervo. Com o presente trabalho pretende-se também uma maior 

divulgação do Museu do ISEP e suas coleções tal como uma maior aproximação à 

comunidade à qual o Museu pertence – a Comunidade ISEP. 

 

A relevância deste trabalho reflete-se a dois níveis: o pessoal e o do próprio museu. Em 

termos pessoais, a aquisição de novos conhecimentos teóricos acerca do museu 

contemporâneo – o museu como espaço de educação e aprendizagem; como espaço de 

democratização e inclusão, como espaço de afirmação dos públicos; como espaço de 

comunidades; a importância da interatividade e de oferecer experiências lúdicas e 

educativas; as montagens inovadoras segundo a Nova Museologia – consolidaram os 

conhecimentos previamente existentes, obtidos através do 1.º ano do 2.º Ciclo de 

Estudos em Museologia. Ao enriquecimento intelectual e pessoal, une-se o profissional, 

que se reflete na prática quotidiana enquanto estagiária de Museologia.  

Para o Museu, a relevância deste trabalho espelha-se numa reflexão e olhares sobre as 

práticas existentes que, após uma análise SWOT, culminou na sugestão de alterações e 

propostas e na exploração de novas parcerias e horizontes.  

 

Sendo o objetivo deste trabalho conhecer para agir, numa primeira fase foi necessário 

conhecer a instituição de estágio – Museu do ISEP e a sua realidade, isto para que o 

processo e a passagem à ação se tornassem possíveis. Tornava-se assim essencial 

conhecer para mais tarde agir. Este processo de conhecimento do status quo da 
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instituição permitir-nos-á levar à alteração de vários aspetos, de modo a melhorar a atual 

realidade do Museu. Nesta linha de pensamento, a metodologia escolhida para 

desenvolver este trabalho foi a “investigação-ação”. Esta metodologia de investigação, 

pode ser dividida em duas modalidades: “investigação-para-a-ação” e “investigação-

na/pela ação”, tal como refere António Joaquim Esteves (1981, 251-277). Para o 

desenvolvimento deste trabalho optou-se pela última, que como seguidamente veremos, 

se divide em três objetivos: 

 

1) Investigação: produção de conhecimento sobre a realidade;  

2) Inovação: introdução de transformações numa situação com o fim de solucionar 

problemas identificados;  

3) Formação de competências: desenvolvimento de um processo de aprendizagem 

social, envolvendo todos os participantes, no quadro de um processo mais amplo 

de transformação social, cultural e política.  

 

O recurso a esta metodologia permitiu conhecer em que moldes se insere o museu atual 

e o Museu do ISEP, levando à caraterização da instituição – breves apontamentos 

históricos e o Museu nos dias de hoje – as suas políticas, as suas práticas, a sua missão e 

objetivos, as suas coleções, o seu meio, a sua localização e instalações, os seus públicos, 

a sua equipa de profissionais, a sua oferta educativa.    

O ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho foi o enquadramento teórico 

do mesmo. A bibliografia analisada e interpretada tinha como temas globais o museu 

atual segundo os parâmetros da Nova Museologia. Autores como Eilean Hooper-

Greenhill (1994), Gail Anderson (2004), John Falk e Lynn Dierking (1992), George 

Hein (1998), Richard Sandell (2002), Andrea Witcomb (2003), Gail Lord e Barry Lord 

(2001), Graeme Talboys (2000), Neil Kotler e Philip Kotler (2004), Stephen Weil 

(2004), Charles Smith (1989) e Sharon Macdonald (2006) – os quais provêm da prática 

dos museus ou da teoria das universidades, permitiram perceber quais as teorias que 

sustentam o conceito de museu atual. Além do rol de bibliografia lida e analisada, 

recorreu-se igualmente à consulta de legislação e documentação.  

 

O presente relatório divide-se em três partes. A I parte – Capítulo I – diz respeito à 

contextualização teórica do trabalho. A partir da leitura e análise da bibliografia, é feita 

uma reflexão crítica acerca do museu do mundo contemporâneo – conceitos e práticas. 
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Começa-se por atentar ao conceito de museu como espaço de educação e aprendizagem, 

espaço de experiências lúdicas e educativas, refletindo sobre a importância da 

interatividade. Procura-se assim compreender de que forma o museu, ao longo dos anos, 

se tornou num espaço educativo; no processo de construção de aprendizagens, com a 

análise de diferentes teorias da educação e da aprendizagem; de seguida reflete-se sobre 

a relação necessária entre Museus e Comunidades – laços que se têm vindo a estreitar 

ao longo dos anos, cumprindo o Museu a sua responsabilidade social e afirmação como 

espaço de inclusão e de igualdade; seguidamente atenta-se ao crescente protagonismo 

dos Públicos – necessidades, expetativas e motivações – a importância do acolhimento 

aos mesmos, e às políticas e práticas de comunicação utilizadas pelos Museus para 

comunicar com estes, através de uma análise das teorias da comunicação aplicadas 

pelos museus ao longo dos anos; por último, atenta-se às políticas e práticas do Novo 

Museu, no que diz respeito às montagens inovadoras da Nova Museologia. 

 

O Capítulo II do relatório atenta no Museu do ISEP enquanto objeto de estudo. Este 

estudo acerca da instituição vai ao encontro do objetivo “conhecer para agir” e das 

propostas sugeridas. Começa-se por conhecer alguns apontamentos históricos, de forma 

a compreender as suas origens, percurso histórico e vocação. De seguida, procede-se à 

caraterização e reflexão do Museu nos dias de hoje – meio, localização e instalações, 

perfil e vocação, missão e objetivos, coleções, equipa de profissionais, públicos, oferta 

educativa, programa expositivo e políticas e práticas de comunicação da instituição. 

Durante o processo de investigação, recorreu-se ao uso de inquéritos e entrevistas – à 

equipa do Museu e aos alunos do ISEP envolvidos no projeto de prototipagem. Para 

além destes métodos procedeu-se também a uma observação participante das práticas do 

Museu e a conversas informais com visitantes. Os dados recolhidos possibilitaram o 

preenchimento de uma grelha SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do 

Museu), acabando por levar à proposta de alterações de forma a melhorar as práticas do 

Museu – este é o reflexo de toda a investigação para que se possa passar à ação. 

 

O Capítulo III do presente trabalho, apresenta uma reflexão, análise e descrição do 

trabalho desenvolvido ao longo dos meses de estágio – das atividades e tarefas 

desempenhadas e uma conclusão dos resultados obtidos e das metas alcançadas.  
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Capítulo I – O Museu do mundo contemporâneo: contextos teóricos 

 

Introdução 

 

No presente capítulo, pretende-se atentar ao conceito e práticas do Museu de hoje, o 

Museu atual. Um Museu que se abre aos públicos, afirmando-se cada vez mais como 

espaço de educação e aprendizagens. Atenta-se ainda à necessária relação entre Museus 

e Comunidades – relação e laços que se estreitam, transformando o Museu num lugar 

ideal para a efetivação da aprendizagem ativa e ao longo da vida. Os Museus foram 

obrigados a mudar e a adaptarem-se aos novos contextos e exigências sociais, 

afirmando-se como espaço de discussão, debate, reflexão, educação, comunicação, 

inclusão e igualdade – espaço construtivista. O Museu deixa de estar virado para si 

próprio e para as suas coleções, para se afirmar como espaço de reflexão e meio auxiliar 

de compreensão do mundo. Um lugar de paixão, um lugar onde se pode comungar com 

Jean Piaget, quando este afirma que o ideal da educação é aprender a aprender e 

aprender a se desenvolver, mesmo depois da escola. Sobre a mudança o poeta Luís de 

Camões escreve “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Muda-se o ser, muda-se 

a confiança; Todo o mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas 

qualidades.” 

 

1. O Museu atual – conceitos e práticas 

 

1.1. O Museu como espaço de educação e aprendizagem 

 

“Na atualidade considera-se que a atividade educativa é uma função essencial de todos 

os museus, que deve inspirar todos os seus processos.” 

 (Hooper-Greenhill 1998, 37). 

  

Desde inícios do século XIX que os museus são entendidos como instituições 

educativas (Hooper-Greenhill 1991), onde “o museu ideal era entendido como uma 

escola de nível avançado para a auto-aprendizagem” (Hein 1998, 5). 

Apesar deste ideal, até ao século XIX, o museu funcionou em conformidade com a 

educação formal da época, tida como elitista e de acesso apenas a alguns. 
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George Hein (1998, 3) defende que o papel educativo dos museus é tão antigo quanto o 

museu moderno. Contudo, é apenas a partir da IIª Guerra Mundial que este papel 

educativo se profissionaliza. A educação como uma função especializada dentro do 

museu surge assim, mais tarde, como um fenómeno do século XX. 

Na primeira metade do século XX, muitos foram os autores que começaram a ter voz 

mais ativa na defesa de mudanças no seio das instituições museológicas. Pioneiro na 

defesa da democratização dos museus, o diretor do Newark Museum, John Cotton 

Dana, defendia o museu não apenas como espaço dedicado à preservação, mas também 

e sobretudo como espaço utilizado e acessível a todos. Para tal, o museu deveria de ter 

duas funções primordiais: ensinar e comunicar. Já um outro autor, Theodore Low 

(2004) defendia uma visão do museu enquanto instituição ativa e responsável dentro da 

sociedade em que se insere.  

O advento da IIª Guerra Mundial refletiu mudanças sociais, económicas e culturais e 

veio contribuir para uma mudança na atitude dos museus, uma vez que se começou a 

dar mais primazia à ação social e educativa, tendo como base a ideia de democratização. 

De acordo com a definição de museu produzida pelo ICOM em 1946, “um museu é uma 

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

desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe 

testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a 

educação e a fruição.” A educação tornava-se assim, oficialmente, um dos objetivos do 

museu. O papel passivo dos museus parecia querer dar agora lugar a uma instituição 

com um papel mais ativo e de acesso a todos. De templo sagrado, o museu passava 

agora a ser visto como um fórum, utilizando a expressão que teve origem no artigo The 

Museum: a Temple or the Forum, escrito em 1971 por Duncan Cameron, na época, 

Diretor do Brooklyn Museum em Nova Iorque. O museu deixa assim de ser olhado 

como um espaço fechado e elitista, para se começar afirmar como um espaço cada vez 

mais aberto e ao serviço da sociedade. 

De todas as funções dos museus, a que mais se tem destacado nas últimas décadas, em 

termos de estudo e de debate, é a função educativa. Neste ponto, vamos abordar essa 

mesma função e papel educacionais, tendo em conta as teorias da educação e 

consequentes práticas educativas. 

Desde finais do século XX, que se tem vindo assistir a uma mudança de paradigma, 

relativamente no que toca à organização dos serviços educativos do museu. Uma 

mudança radical ocorrida em menos de 50 anos como refere Hein (2006). O mundo 
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contemporâneo assistiu ao nascimento de uma Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, na qual se impõe a necessidade e o desejo de aprender e de saber mais.  

John Falk e Lynn Dierking (2000) notam que a mudança nos museus deu-se no modo 

como estes passaram a ser percecionados pela comunidade – vista como uma instituição 

potenciadora de aprendizagem. A procura da população por uma educação fosse ela 

formal ou não formal, traduziu-se num crescimento progressivo do público que visita 

exposições bem como num aumento das críticas e exigências em relação à ação 

educativa prestada pelos museus.  

Desta forma e segundo Eilean Hooper-Greenhill (1998, 10) “uma vez mais, o museu 

está-se a converter na universidade do povo” e que o conceito de educação atualmente 

é entendido como “um trabalho contínuo e permanente [de aprendizagem] ao longo de 

toda a vida”. Este princípio da aprendizagem ao longo da vida é entendido, no século 

XXI, como o grande desafio da educação em museus. Não é possível tratar o público 

como uma massa homogénea e os visitantes como sujeitos passivos, torna-se necessário 

partir da premissa de que cada indivíduo é ativo na construção dos seus conhecimentos. 

O museu funciona assim, como estimulador na construção de significados. O museu 

tem agora de saber incluir, potenciar e gerar em torno de si verdadeiras “comunidades 

de aprendentes” independentemente de se tratar de grupos escolares, adultos, famílias, 

visitantes individuais, voluntários ou profissionais (Falk e Dierking 2000, 102-106). 

Uma comunidade de aprendentes no contexto de um museu pode ser entendida como 

uma comunidade de pessoas motivadas ou disponíveis para a aprendizagem que a 

experiência no museu lhes pode proporcionar. 

Relativamente às teorias da educação, estas podem ser classificadas segundo dois 

domínios (Hein 1998): 

 

a) Teorias da Aprendizagem 

 

b) Teorias do Conhecimento 

 

Todas as teorias da educação versam sobre estes dois tópicos e a sua combinação sugere 

práticas educativas específicas, ou seja, a definição de uma pedagogia. 

A aprendizagem pode ser entendida como um processo ativo que requer construção. 

Este processo é significativamente modulado pela experiência, pela cultura e pelo 

ambiente de aprendizagem prévios (Falk e Dierking 2006). 
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As teorias do conhecimento, como George Hein (1998) salienta, desenvolveram-se em 

torno de dois eixos: o realismo e o idealismo. Estes dois eixos influenciaram o modo 

como os educadores entenderam a aprendizagem. Estes dois domínios – teorias da 

aprendizagem e teorias do conhecimento, podem ser graficamente representadas como 

“um conjunto dimensional que delimita uma série de teorias educacionais” tal como 

George Hein (1998, 25) salienta e conforme podemos visualizar na Figura 1 abaixo 

apresentada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. As Teorias da Educação de George Hein (1998, 25). 

 

Qualquer programa educativo, tanto de uma escola como o de um museu, envolve 

noções de aprendizagem e de educação que podem ser convertidas num diagrama. 

Vejamos agora, com maior pormenor, as teorias educacionais desenhadas no diagrama 

acima referido: 

 

1) Teoria Educacional Expositiva, Didática 

 

Trata-se de uma teoria tradicional, escolástica, expositiva e sequencial. Nesta teoria o 

professor organiza a lição, consoante a matéria e depois, através de uma sequência 

racional “ensina os alunos” (Hein 1998, 25). 
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Trata-se de um acumular progressivo da informação, que defende que o conhecimento 

existe, independentemente do sujeito. 

Os museus, que se guiam pelo modelo didático, são aqueles que continuam a manter e a 

exercer um papel autoritário enquanto fonte de conhecimento. O curador é visto como 

uma figura de autoridade, sendo que, a sua visão do mundo surge como a única em que 

se apoia (Witcomb 2006).  

Assim, conclui-se que estamos perante uma teoria que não estimula, de todo, o sentido 

crítico dos visitantes. O didatismo afasta os visitantes da procura de uma experiência 

individual. 

 

2) Teoria Educacional do Estímulo/Resposta  

 

A comunidade educativa das escolas (setor formal da educação) continua dominada 

pelo clássico Behaviorismo. Isto é, pela teoria educacional do estímulo/resposta. Nesta 

teoria, privilegia-se a memorização em detrimento da experiência, e predomina o gosto 

pela abordagem expositiva e sequencial.  

A ideia de “controlo” é levada ao extremo neste modelo educacional, no qual o 

objetivo é o de transmitir o conhecimento através da repetição e através da 

recompensação de respostas corretas (Witcomb 2006, 356-357). 

 

3) Teoria Educacional da Descoberta 

 

O modelo da descoberta, baseado numa epistemologia realista e numa teoria de 

aprendizagem construtivista, surge como a base mais popular para desenvolver 

interatividades e para compreender a interatividade no contexto do museu (Witcomb 

2006). Aproximações desta teoria estão a começar a ser usadas no desenvolvimento de 

exibições interativas, cujo objetivo é o de promover a produção de significado. 

Esta teoria defende igualmente que o conhecimento existe independentemente do 

sujeito. Contudo, aceita que o sujeito possui um papel ativo na construção do mesmo. A 

aprendizagem ativa, encontra-se estreitamente relacionada com a aprendizagem “hands-

on”, porém, como salienta George Hein (1998, 31), as “atividades físicas, repetitivas e 

monótonas, ou ações “mindless”, não conduzem a uma mudança mental associada a 

esta forma de aprendizagem, e que, investigações recentes apontam cada vez mais para 

a necessidade dos aprendizes centrarem-se tanto no “minds-on” como no “hands-on”. 
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4) Teoria Educacional Construtivista 

 

Reconhecida como essencial para a educação em museus, é a conceção construtivista - 

de que aprender nos museus, representa a produção de significados e de interpretações 

por parte dos visitantes. Estas interpretações são, não só influenciadas pelos objetos e 

pela forma como estes estão representados (exibidos); como também são fortemente 

influenciadas pelas experiências pessoais prévias dos visitantes e pelas condições em 

que se desenvolve a visita ao museu (Hooper-Greenhill 1999). 

A importância do conhecimento existente ou prévio, “Prior Knowledge” – quadro de 

valores, conceitos e ideais que os visitantes já possuem e transportam consigo, surge 

como um fator essencial para que a aprendizagem ocorra tal como refere George Hein 

(1998) na sua obra.  

Desta forma, segundo o Construtivismo, o sujeito deve de construir a sua própria 

interpretação do que lhe é dado a ver – tirar as suas próprias conclusões sobre o 

significado dessas exposições – sendo que, e segundo as montagens inovadoras da Nova 

Museologia, aquilo que lhe é exposto, deve sê-lo, a partir de várias perspetivas – 

mostrar ao visitante que aquela representação/montagem da exposição é apenas uma, de 

entre várias outras representações possíveis.  

Apesar das imensas possibilidades desta teoria, a conceção construtivista não foi ainda 

assimilada com tanto entusiasmo por parte dos museus, como aconteceu com o modelo 

educacional da descoberta (Witcomb 2006). Qual a razão para tal?  

Nos museus, tem ainda prevalecido uma abordagem didática, tanto por questões de 

conveniência como por questões que se prendem com a própria formação dos 

educadores de museu – produtos de um sistema escolar formal marcado pela teoria 

expositiva, didática. 

Esta teoria educacional construtivista segue os conceitos defendidos por Jean Piaget e 

Lev Vygotsky, que defendem que a aprendizagem é socialmente construída, isto é, 

depende da interação social. Os estudos destes dois autores são frequentemente 

comparados, encontrando-se neles bastantes semelhanças. Contudo, estes discordam 

num ponto, uma vez que têm diferentes conceções quanto ao sujeito ativo que 

desenvolve o processo de aprendizagem.  
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Para Piaget, a criança assume o papel principal no desenvolvimento das suas 

aprendizagens através da interação com o ambiente físico e social em que está inserida.  

Para Vygotsky, as mudanças no esquema cognitivo ocorrem segundo um processo de 

aprendizagem caracterizado por aspetos socioculturais, visando para além da criança, o 

adulto e instrumentos simbólicos provenientes duma determinada sociedade. 

Ao abordarmos a questão do Construtivismo e do Museu Construtivista, não podemos 

esquecer de abordar o trabalho de John Dewey, apelidado de “pai da educação 

artística”. 

Autores como P. Cole apontam que o construtivismo teve as suas raízes no trabalho 

desenvolvido por John Dewey, uma vez que este reconheceu o “prior knowledge” e a 

experiência, como as bases para a produção de significado. O autor Jeremy Rochelle 

reconhece que a definição de “experiência” de Dewey, vai muito além de uma noção 

empírica de estímulos sensoriais. Ted Ansbacher, tendo como foco a obra de John 

Dewey de 1938, Experience and Education – sublinha a necessidade dos organizadores 

de exposições em concentrarem-se na experiência atual que os visitantes têm com as 

exposições, em vez de centrarem-se no resultado posterior da aprendizagem (Hein 

2004). 

Segundo George Hein (2004, 423) “John Dewey considerava os museus, como 

instituições que pessoalmente visitava e apreciava, como parte integral das 

experiências enriquecedoras da vida que contribuem para a educação.” Deste modo, 

Dewey acreditava e defendia, que as pessoas aprendem nos museus, da mesma forma 

que aprendem nas escolas e através de livros. As experiências em museus, até as mais 

ativas, necessitam, mesmo assim, de ser associadas a experiências de vida mais ricas e 

autênticas.  

O desafio dos museus é o de encontrar formas de conceber exposições que conduzam à 

investigação e à interrogação, e que guiem os visitantes a aplicar os resultados dessa 

mesma investigação a situações/experiências de vida. As experiências em museus 

necessitam possibilitar algo mais. Elas requerem ambientes integrados, ambientes estes 

que fomentem a discussão, que desafiem o aprendiz, que estabeleçam uma ligação a 

assuntos de interesse para o mesmo, e que forneçam orientação para aplicações fora do 

museu – é esta continuidade da experiência, “continuity of experience” que John 

Dewey (1938) ressalta. Apesar de todo o exposto, as visões de Dewey relativamente aos 

museus enquanto entidades educativas, não têm recebido ainda muita atenção por parte 

dos museus. 
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1.2. A experiência no Museu: educação e aprendizagens 

 

“A aprendizagem envolve adquirir e absorver informação, competências ou 

experiências novas, e criar sentido de tudo isso em relação ao que já se conhece.”  

(Bruner 1960, 48) 

 

A função primordial dos museus passa a ser a função educativa, função que lhes é 

intrínseca. O museu passa definitivamente a ser entendido como espaço aberto, de 

discussão e debate, no qual são expostas várias perspetivas e representações. O museu 

procura e deve fazer por adotar uma educação que se quer mais ativa, dinâmica e 

participativa. O museu deve desta forma, afirmar-se enquanto espaço de aprendizagem, 

espaço este, que se quer ativo e construtivo e que procura proporcionar experiências 

educativas e de aprendizagem aos visitantes.  

De acordo com George Hein (1999) o construtivismo é uma das teorias que mais 

sustenta o novo paradigma de museu, justificando os métodos atuais de aprendizagem 

nestes espaços culturais e indo ao encontro da crescente atenção que se dá aos públicos. 

Como já vimos no ponto anterior, vários são os autores que, ao longo dos últimos anos, 

têm desenvolvido estudos acerca da aprendizagem em museus, na forma como esta 

ocorre e quais os fatores implicados na mesma, entre eles George Hein (1998), John H. 

Falk e Lynn D. Dierking (1992) e Howard Gardner (1990). 

Para os autores John H. Falk e Lynn D. Dierking (1992) a experiência museológica – 

the museum experience – é uma experiência interativa. Estes autores compreendem que 

a experiência do museu e a aprendizagem que lhe é inerente resultam da interação de 

três contextos, a saber: 

 

1) Contexto pessoal – cada contexto pessoal é único, uma vez que incorpora um 

conjunto variável de experiências e de conhecimento do sujeito. Este contexto 

inclui os interesses, as motivações, as preocupações e as expectativas do sujeito. 

Estas características ajudam a moldar o que o sujeito aprecia, como é que ele 

deseja passar o seu tempo e quais as experiências que ele procura para se auto-

realizar.  

 

2) Contexto social – as visitas a museus ocorrem num contexto social. A maioria 

dos visitantes vão em grupo e mesmo aqueles que visitam individualmente o 
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museu, acabam por contatar com outros visitantes e funcionários do museu. 

Toda a perspetiva do visitante é fortemente influenciada pelo contexto social. 

Compreender o contexto social da visita permite compreender as variações de 

comportamento, por exemplo, entre adultos em grupos familiares, e entre 

adultos em grupos de adultos.  

 

3) Contexto físico – mo museu é um espaço físico, no qual os visitantes escolhem 

livremente entrar. Este espaço físico inclui a arquitetura e a sensação provocada 

tanto pelo edifício, como pelos objetos que nele se encontram.  

  

Este modelo de experiência interativa pode ser visualizado como um conjunto 

tridimensional de três esferas interativas, em que cada uma delas representa um dos três 

contextos acima referidos (Fig. 2). A experiência museológica ocorre dentro de um 

contexto físico, isto é, um conjunto de estruturas a que apelidamos de Museu; dentro 

desse Museu encontra-se o visitante, que vê e entende o mundo através do seu próprio 

contexto pessoal, e a partilhar esta experiência, encontram-se outros visitantes, cada um 

com o seu próprio contexto pessoal; juntos, ajudam a criar o contexto social. A qualquer 

momento, qualquer um destes três contextos pode assumir maior relevância na 

experiência, e assim, influenciar a perspetiva do visitante. Este modelo contextual de 

aprendizagem – contextual model of learning – sugere que os três contextos devem de 

contribuir de forma significativa para a experiência museológica, apesar de não 

necessariamente em proporções iguais. O modelo também nota, que apesar dos três 

contextos poderem ser visualizados separadamente, eles funcionam de facto, como um 

todo – interdependentes. Neste modelo, cada um dos contextos é construído 

continuamente pelo visitante e a interação entre eles cria a experiência do visitante. A 

realidade construída que se obtém é única a cada indivíduo.  

Mais tarde, Falk e Dierking (2000) aperfeiçoaram o modelo da experiência interativa 

através da inclusão da dimensão temporal. Assim, consideram a aprendizagem como um 

processo que ocorre em diferentes momentos para cada indivíduo. Esta nova versão 

indica que a experiência museológica passada pode servir de base para uma construção 

de conhecimento no futuro. Estes autores, Falk e Dierking (2007) acrescentaram ainda 

fatores aos anteriormente definidos que sintetizam as experiências de aprendizagem 

dentro de cada contexto, vejamos:  
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1) Contexto pessoal – motivação e expetativas; conhecimento e experiência 

anteriores; crenças e interesses anteriores; escolha e controlo. 

 

2) Contexto sociocultural – mediação social dentro de um grupo; mediação 

facilitada por outros; passado cultural. 

 

3) Contexto Físico – organizadores profissionais; orientação no espaço físico; 

arquitetura e espaços abertos; desenho e organização da exposição; eventos 

complementares subsequentes e experiências fora do museu. 

 

Todos estes fatores contribuem de forma significativa para a experiência museológica, 

utilizados individualmente ou coletivamente. Associada à teoria da aprendizagem 

mediada, Falk e Dierking acrescentaram a interatividade como fator congregador de 

diferentes contextos inerentes à visita de museus: o pessoal, o físico e o sociocultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. O modelo de experiência interativa segundo John Falk e Lynn Dierking 

(Almeida 2005: 36). 

 

Como vimos anteriormente, o museu, dentro de uma perspectiva construtivista, deve 

fazer com que o visitante se sinta confortável, quer fisicamente, quer psicologicamente, 

com noção de que conhece e domina o espaço, orientando-se facilmente, concorrendo 

para que se sinta seguro e confiante. George Hein (1998, 137-138), dentro desta visão 
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construtivista salienta assim “a importância do visitante se sentir confortável e 

estimulado para que a aprendizagem aconteça”. 

Os autores Mihaly Csikszentmihalyi e Kim Hermanson (1999) reforçam igualmente a 

questão do espaço físico do museu e como este pode ajudar, ou dificultar as 

aprendizagens. Tal como estes salientam, o ambiente, o design, o conforto e a segurança 

no espaço museológico interferem na aprendizagem do indivíduo ao longo da visita. 

Estes também distinguem motivações intrínsecas e extrínsecas. Segundo a autora Eilean 

Hooper-Greenhill (1999), caberá então ao educador, a responsabilidade de criar 

ambientes e desafios propícios à aquisição de competências, uma vez que o seu papel 

não é o de simples transmissor, mas sim o de facilitador e potenciador do processo de 

aprendizagem. A autora refere ainda que o educador aquando da criação de ambientes 

deve ter sempre presentes os perfis de aprendizagem (ativos, teóricos, pragmáticos e 

reflexivos) e as múltiplas inteligências. 

Em 1990, Howard Gardner defende na sua obra Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences – a teoria das múltiplas inteligências, enumerando sete no total. 

Uma teoria que surge na linha do construtivismo, que como anteriormente vimos, 

entende o visitante como um sujeito ativo que constrói os seus próprios conhecimentos. 

O autor apresenta um modelo para o estudo da inteligência, que contraria a ideia 

tradicionalmente defendida de considerar a inteligência como sinónimo da capacidade 

verbal e lógico-matemática. Tendo em conta a diversidade do público – background, 

interesses, motivações, necessidades, características – desenvolveu uma teoria acerca 

dos estilos de aprendizagem existentes. Este modelo propõe que as pessoas nascem com 

o potencial de desenvolver múltiplas “inteligências”, que podem ser adicionadas às 

capacidades linguística e lógica, convencionais, que constituem o Q.I. Estas 

inteligências são sete, segundo o autor, a saber: linguística, lógico-matemática, espacial, 

musical, corporal/sinestética, interpessoal, intrapessoal. Estas sete formas de processar o 

pensamento são o espelho da diversidade de públicos que frequenta o museu e das 

diferentes formas como constroem significados e aprendizagens. As capacidades 

desenvolvidas diferem de pessoa para pessoa e cada um de nós tem tendência para 

desenvolver mais uma ou outra (ou várias) capacidade, várias inteligências. Esta teoria 

vem derrubar a ideia até há alguns anos defendida de que inteligência era sinónimo 

apenas da inteligência lógico-matemática ou verbal. Assim, nem só a educação no 

espaço escolar é válida, assim como nem só a capacidade de escrever bem e de ter 

facilidade na área da matemática, significa que uma pessoa é mais inteligente do que 



15 

 

aqueles que têm uma maior capacidade artística, por exemplo. Esta teoria de Gardner 

torna-se particularmente importante para o educador de museu e para aquele que 

concebe as exposições. É importante ter em conta que diversos públicos têm diversas 

inteligências e capacidades desenvolvidas, tornando-se necessária a criação de uma 

oferta variada tendo em conta um público variado. 

Os museus assumem-se assim, como espaços especiais de aprendizagem efetiva, isto 

porque, permitem aos visitantes explorar assuntos culturais, estéticos e científicos de 

grande importância, através de um ambiente social, intelectual e compreensível. Com 

base nas teorias da educação e do processo de aprendizagem anteriormente 

apresentadas, os museus vão adaptar as suas práticas e refletir nas mesmas, o paradigma 

atual desta instituição construtivista e promovedora de conhecimentos e de experiências 

educativas e ativas. 

 

1.1.A Importância da interatividade: experiências lúdicas e educativas 

 

Nos dias que correm, os museus que irão crescer e florir, serão aqueles que oferecerem 

experiências confortáveis e acolhedoras, nas quais membros de variados grupos se 

possam sentir seguros. A tarefa dos museus hoje em dia é a de procurar formas que 

possibilitem à maior parte dos visitantes beneficiarem dos recursos que os museus 

possuem. Os museus são hoje indiscutivelmente parte da indústria do lazer. Segundo 

Hooper-Greenhill (1994, 114) “os museus ocupam um nicho muito particular da 

indústria de lazer que por um lado está ligada ao lazer, ao divertimento e ao 

entretimento e por outro, firmemente ligada ao mundo da educação.” Esta é uma das 

características fundamentais do museu contemporâneo a que Neil Kotler e Philip Kotler 

(2004, 80) apelidaram de “edutainment.” – Museu como espaço de entretenimento e 

educação, que une ao ócio a aprendizagem.  

O divertimento é possível numa atmosfera onde nos sentimos em casa, isto é, bem-

vindos, amavelmente acolhidos e confortáveis. Os museus deveriam de adotar uma 

gama de quadros que permitissem e possibilitassem aos visitantes liberdade para 

explorar, para experimentar, para falar e para dar sentido às suas próprias reações 

(Hooper-Grennhill 1994). 

As pessoas adoram manusear objetos, a necessidade de tocar é mais forte. Afinal a 

curiosidade é algo inerente ao ser humano. “O manuseamento de objetos constitui uma 

oportunidade única, que os museus podem oferecer a todos os visitantes” (Hooper-
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Greenhill 1994, 109). Ensinar e aprender com coleções é divertido e interativo, uma 

ferramenta ideal para cativar os públicos e para efetivar a educação e aprendizagem ao 

longo da vida (Plourde 1999).  

São as coleções que distinguem os museus de outras instituições sociais. Muitos foram 

já os antropologistas, psicólogos e profissionais de museus, entre outros, que 

exploraram as formas complexas em como os objetos sustêm os nossos mundos, 

estruturam os nossos pensamentos e são usados para prestigio, poder, conforto e sentido 

de identidade (Hooper-Greenhill 1994). 

Cada visitante, com os seus contextos e experiências, vê o objeto de forma díspar, 

criando os seus próprios significados e interpretações do que lhe é dado a ver.  Segundo 

Graeme Talboys (1996, 21), 90% do que os visitantes realizam, fica retido na memória 

seja através da realização de apresentações dramáticas ou da simulação de experiências 

reais. Os jogos e as experiências contribuem de forma efetiva para a aprendizagem. Os 

visitantes ao interagirem com o espaço e com os objetos, vão criar as suas próprias 

observações, levantar questões e problemas para além de aprenderem efetivamente o 

funcionamento dos objetos. Como escreve Andrea Witcomb (2003, 128) “muitas 

exposições de museus são ainda vistas como estáticas, aborrecidas, oferecendo apenas 

uma forma passiva de apreciação: o filme, a televisão, o vídeo e as apresentações em 

multimédia são, em contraste, interativas.” Muitas das criticas a este respeito é a forma 

em como muitos museus organizar de forma tradicional as suas exposições – sujeitas a 

uma forte narrativa linear que acaba por condicionar o espaço de apenas um ponto de 

vista (o da instituição). O museu acaba por converter assim, as divisões do museu em 

caminhos que levam de um ponto ao outro. Estas exposições lineares levam assim a 

uma pedagogia de “caminhada organizada”. 

Desenhar uma exposição interativa requer a habilidade de integrar objetivos 

comunicativos (o que queremos que o visitante aprenda); objetivos comportamentais (o 

que queremos que o visitante faça); e até objetivos emocionais (o que queremos que o 

visitante sinta). Desta forma, o museu define o que está a ser comunicado, sendo a 

tarefa da exposição interativa – comunicar essa informação de forma efetiva e completa 

(Witcomb 2003, 131). Através dos objetos, os museus podem promover experiencias 

únicas associadas à partilha, à discussão e ao debate, que como sabemos, são as 

fundações de uma boa cidadania (Sandell 2002). Através dos objetos os museus podem 

reforçar a sua identidade pessoal e de pertença. Nas palavras de Richard Sandell (2002, 



17 

 

47) “os objetos atribuem um sentido de lugar e podem, por isso, introduzir forasteiros 

ao significado de uma cultura através do seu património material.” 

As histórias que são contadas através dos objetos possuem como vemos, um valor 

educativo. O museu pode contribuir para um desenvolvimento coletivo e pessoal; e para 

um valor económico e educacional. Alvejando tal objetivos, o museu deve de assumir-

se como um fórum para discussão e debate de questões sociais; afirmação de identidade 

pessoal; promover a tolerância e a compreensão; oferecer experiências comemorativas; 

criar uma identidade coletiva através de uma história partilhada e um sentido de lugar.  

Nos hospitais, os programas sociais promovidos pelas instituições sociais, 

nomeadamente os museus, funcionam como veículo de desenvolvimento de capacidades 

e de confiança, aumentando assim a qualidade de vida dos indivíduos (Sandell 2002, 6).  

A ideia de que “os objetos de museu são medicinais não é propriamente nova” como 

ressalta Helen Chatterjee (2009, 164). Relativamente a esta questão, importa ressaltar o 

projeto piloto “Heritage in Hospitals” desenvolvido conjuntamente pela University 

College London Museums and Collections e pela University College London Hospitals 

Arts. Este projeto consistiu em levar os objetos de museu até aos pacientes, nas suas 

camas de hospital, e desta forma tentar compreender se o manuseamento de objetos tem 

ou não um efeito positivo no bem-estar dos pacientes.  

Na sua conclusão, o projeto teve de facto um impacto positivo no bem-estar dos 

pacientes, verificando-se um aumento no processo de melhora do doente e no nível de 

satisfação de qualidade de vida dentro do hospital (apos a recolha de dados quantitativos 

e qualitativos). A pesquisa também mostrou as diferentes formas em como um objeto 

pode ser manuseado (Chatterjee 2009). Para além disto mostrou também a necessidade 

de uma formação especial (a nível da sensibilidade) para os profissionais de museu 

envolvidos neste projeto tal como a necessidade do envolvimento de um membro da 

equipa clínica durante o processo de manuseamento. Este projeto piloto criou assim 

oportunidades de colaboração entre as áreas do património e da saúde e promoveu a 

criação de parcerias com outras instituições sociais.  

 

2. Museus e Comunidades 

 

2.1. Museu: um lugar para todos nós? 
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Como sublinha Mark O´Neil (2001, 21) “são acima de tudo os visitantes que fazem do 

museu um espaço público.” 

Os museus contemporâneos têm vindo a tentar desafiar as visões que dominam 

relativamente ao museu, em que este é visto como um lugar de relações de poder. Este 

desafio é feito através do encorajamento de novas relações entre museus e comunidades. 

Enquanto movimento, este fenómeno pode ser largamente definido como a Nova 

Museologia (Witcomb 2003).  

A palavra comunidade é usada para referir um grupo de pessoas que têm ou sentem que 

têm algo significante em comum.  

Em primeiro lugar torna-se importante obter o máximo de informação sobre as 

comunidades que o museu deseja servir. Consultar a comunidade aquando da criação de 

uma exposição é também importante, uma vez que esse envolvimento no processo da 

exposição irá levar as pessoas locais à criação de um sentimento de pertença 

relativamente ao museu para além de que irá oferecer uma perspetiva mais real do que é 

dado a ver. Representar uma cultura viva numa exposição direcionada, e consultar 

membros da comunidade envolvida são duas importantes formas de participação. A 

exposição pode assim, ser usada na produção de uma noção de comunidade na qual 

todos se possam sentir satisfeitos. Pretende-se produzir um sentimento de pertença, 

ligando os visitantes ao museu e fazendo com que também eles sintam o museu como 

seu.  

 

2.2. O Museu como espaço de inclusão 

 

As iniciativas culturais promovidas pelas instituições são inclusivas e possuem a 

capacidade de promover o diálogo entre pessoas. Alguns programas de museus 

baseiam-se na crença dessa utilidade social dos museus, a qual ajuda os indivíduos 

alcançarem benefícios pessoais e práticos. Os museus podem assim ter um impacto 

positivo na vida de pessoas carenciadas ou marginalizadas e atuar como catalisador para 

a regeneração social, como veiculo de fortalecimento de comunidades especificas e 

contribuir para a criação de sociedades mais igualitárias. Desta forma, os museus podem 

contribuir para o combate à exclusão social. Como sublinha Sandell (2002, 7). Os 

museus possuem a obrigação de desenvolver representações reflexivas das suas 

coleções e exposições, como também compreender o seu potencial na construção de 

sociedades mais inclusivas, igualitárias e com base no respeito. 
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Como espaço de inclusão, o museu pode e deve criar parcerias com outras instituições 

ou comunidades. Devemos sempre lembrar-nos que museu deve servir a comunidade, 

afirmando-se como um espaço de pessoas e para pessoas – um espaço público.   

 

3. Públicos 

 

3.1. Conhecer os públicos: necessidades, expetativas, motivações 

 

Conforme Judy Rand (2001, 13) escreve “os visitantes de museus são pessoas reais, 

com necessidades humanas reais.” Enquanto especialistas na área da Museologia torna-

se quase impossível olharmos a instituição em que trabalhamos com olhos de quem a 

visita pela primeira vez, na verdade já sabemos demasiado. Posto isto, torna-se 

pertinente colocar a seguinte questão: se não sabemos do que os visitantes necessitam, 

como sabemos se eles irão voltar ao museu? 

Os especialistas em comportamento humano afirmam que, a menos se provida os 

visitantes de necessidades básicas, estes irão distrair-se em vez de se abrirem à 

aprendizagem. Após anos de investigação nas áreas da psicologia humana e do 

comportamento do visitante, a Associação Americana dos Estudos de Públicos – The 

Visitor Studies Association – foi capaz de identificar onze necessidades comuns a todos 

os públicos, a saber (Rand 2001, 13): 

 

1) Conforto – os visitantes necessitam de um acesso rápido, fácil e óbvio a 

sanitários, comida, mesas e a locais de repouso limpos e seguros. Também 

necessitam de total acesso às exposições. 

2) Orientação – os visitantes necessitam sentir o espaço envolvente. Espaços bem 

planeados e devidamente assinalados ajudam os visitantes a saber o que esperar, 

onde ir e a como lá chegar. 

3)  Acolhimento – uma equipa amigável e simpática ajuda os visitantes a sentirem-

se mais à vontade num espaço que lhes é desconhecido. Se os visitantes se 

revêm nas exposições, nos programas e na equipa que os acolhe, mais facilmente 

desenvolverão um sentimento de pertença. 

4) Entretenimento – os visitantes esperam usufruir de um bom momento. Se estes 

se deparam com barreiras que não compreendem, tais como: atividades com as 
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quais não se identificam; legendas intimidantes e exposições sem sentido, 

acabarão por se sentir frustrados, aborrecidos e confusos. 

5) Socializar – os visitantes deslocam-se aos museus, na maioria com intenção de 

usufruir de uma saída social na companhia da família e dos amigos (ou para 

interagir com a sociedade no geral). Eles esperam conversar, interagir e partilhar 

experiências – nesta questão as exposições podem ser um bom palco para tal 

ocorrer. 

6) Respeito – os visitantes querem ser aceites pelo seu nível de conhecimento e 

interesse. Eles não querem exposições, legendas ou pessoas da equipa do museu 

que os excluam e que os façam sentir idiotas. 

7) Comunicação – os visitantes necessitam de uma comunicação clara, honesta e 

direta por parte das legendas, programas e equipa do museu. Eles querem 

colocar questões, ouvir e expressar diferentes pontos de vista. 

8) Aprendizagem – os visitantes deslocam-se ao museu para aprender algo de 

novo, mas aprendem de diferentes formas. É importante compreender como é 

que os visitantes aprendem e tentar aceder ao seu conhecimento e interesses. A 

ajuda para que esta aprendizagem se efetive passa pelo controlo de multidões, de 

barulho e do excesso de informação. 

9) Escolha e Controlo – os visitantes necessitam de alguma autonomia, necessitam 

de usar os seus corpos e de se moverem livremente por entre os espaços do 

museu. 

10)  Desafio e Confiança – os visitantes querem e esperam superar etapas. Uma 

tarefa proposta que seja muito fácil aborrece-os, enquanto uma tarefa muito 

difícil pode provocar ansiedade. O museu deve poder oferecer um vasto leque de 

experiências com o fim de essas preencherem as capacidades dos visitantes. 

11)  Revitalização – “flow experience”: situações em que a qualidade da experiência 

é tão elevada que as pessoas estão dispostas a investir mais tempo e energia sem 

que haja qualquer promessa de compensação. As exposições espelham uma 

oportunidade única para este tipo de experiencia, conforme Mihaly 

Csikszentmihalyi e Kim Hermanson (1999) explicam. 

 

Nas palavras de Kathryn Hill (2001, 12) “a nossa missão é a de educar. Não seremos 

capazes de o fazer se não estivermos a servir os públicos. Não poderemos sobreviver se 

não estivermos a satisfazer as necessidades daqueles que nos constituem. Se o 
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ingrediente mais importante no nosso ambiente de serviço são as pessoas, e se nos 

levamos a sério enquanto instituições de aprendizagem devemos começar por nos 

educar de uma forma nova e criativa, para maior interesse dos nossos funcionários e 

dos nossos públicos.” 

Uma vez que é de extrema importância que os museus conheçam os seus públicos a fim 

de os encorajar a voltar ao museu, iremos de seguida, atentar sobre o que se sabe 

relativamente às motivações dos públicos hoje em dia e os métodos que podem ser 

utilizados pelos museus a fim de melhorar esse conhecimento. 

Em primeiro lugar importa compreender que “a aprendizagem é vista como um 

processo ao longo da vida que cresce lado a lado com as experiências diárias. A 

aprendizagem informal, o tipo de aprendizagem que os museus planeiam para os seus 

públicos, é definida como a aprendizagem que fornece a fundação para todos as outras 

aprendizagens. Inicia-se no nascimento e desenvolve-se pela vida através da interação 

social com outras pessoas” (Soren 2001, 56).  

O comportamento das pessoas aquando na visita a um museu espelha-se de complexo 

entendimento já que os visitantes possuem o seu próprio conhecimento, atitudes, 

experiências e preferências bem como necessidades individuais e coletivas. Devemos 

portanto ter sempre em consideração de que existem fatores únicos a cada visita 

individual e coletiva ao museu. “As pessoas integram a sua visita ao museu na sua 

conjuntura pessoal e na sua forma de compreender e fazer parte do mundo” (Soren 

2001, 57). As pessoas possuem diferentes razões quando escolhem visitar um museu e 

daí que possuam diferentes expetativas relativamente a essa mesma visita (Falk e 

Dierking 1992). Os indivíduos podem procurar: uma forma agradável para passar 

tempo; uma visita com família e amigos; uma experiência contemplativa ou até mesmo 

espiritual; atender a uma exposição ou programa incomuns; explorar porque sentem 

curiosidade sobre um determinado tema ou tópico; alargar o seu conhecimento e ensinar 

os seus filhos; escapar do trabalho ou de casa.  

Uma vez no museu, as pessoas escolhem o que querem ver, construindo assim os seus 

próprios significados e interpretações. O autor Scott Paris no Journal of Museum 

Education identifica seis processos de motivação dos públicos, conforme relembra 

Barbara Soren (2001, 58), a saber:  
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1) Construção do conhecimento pessoal – a fim de obter mais informações sobre 

questões pessoais, problemas, experiências passadas ou até mesmo sobre eles 

mesmos. 

2) Escolha – em termos do que eles experienciam e como demostram a sua 

mestria. 

3) Desafios – que são preenchidos pelas capacidades dos visitantes tal como foi já 

anteriormente referido. 

4) Controlo – do ambiente de cada um. 

5) Colaboração – com outros dentro desse mesmo ambiente. 

6) Consequências – que confirmam competência e espelham um sentimento de 

orgulho e de eficácia pessoal. 

 

Como veremos mais à frente neste ponto dedicado aos Públicos, cada individuo possui 

múltiplas formas de conhecimento e de aprendizagem.  

Os visitantes possuem diversas formas de responder a determinados objetos nas 

coleções e exposições, dependendo das suas experiências de vida, opiniões, imaginação, 

memórias e fantasias. Os visitantes procuram experiências nas quais possam preencher 

as suas diferentes necessidades. Para ir ao encontro das expetativas dos públicos, alguns 

museus incorporaram nos seus programas e exposições, experiências interativas 

associadas ao entretenimento, tais como filmes de grande formato e simuladores. 

Como também já concluímos, o conforto surge como um importante fator tanto das 

necessidades como das expetativa dos públicos. Fatores a ter em conta quando falamos 

do nível de conforto: trânsito e estacionamento; transportes públicos; sensação de 

segurança na vizinhança; bilhetes de entrada e filas de espera; armário para guardar 

bens pessoais; balcão de informações; sanitários; orientação e sinalética; tipo de 

pavimento, cor das paredes, iluminação, temperatura, cheiros, sons, escadas, acesso a 

salas, corredores, entradas e saídas; número de visitantes e ajuda interpretativa a ser 

usada (audioguias, legendas, painéis); número de objetos relacionados com a coleção e 

forma como se encontram dispostos para observação; nível de fadiga, isto é, o número 

de textos e objetos que os visitantes são capazes de visualizar antes de perderem a 

concentração e atenção; locais confortáveis para repousar e sentar; serviços alimentares. 

Tal como salienta Barbara Soren (2001, 59) “é importante que a equipa do museu 

reflita sobre todos estes fatores porque quando os visitantes saem suficientemente 

satisfeitos, eles irão querer voltar e recomendar visitas a familiares e amigos.” 
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Quem visita então os museus? Porque necessitam os museus de saber quem os visita? É 

importante lembrar que o público dos museus não é uma massa homogénea, 

caraterizando-se antes pela sua heterogeneidade, sendo assim mais correto utilizar o 

termo no plural: públicos (Hooper-Greenhill 1999). Diferentes públicos possuem 

diferentes necessidades, expetativas e motivações, o que fará com que o processo de 

aprendizagem e a construção de significados também difiram. Caberá então ao museu a 

responsabilidade de conhecer esses públicos e criar formas de os atrair ao museu. 

Apesar de cada visitante ser único, existem elementos comuns que os podem unir e que 

possibilitam às instituições criar determinadas tipologias de públicos, permitindo assim 

identificar as características de cada uma delas (Hooper-Greenhill 1999). Estas 

tipologias – tipos de público – dividem-se sobretudo pela faixa etária dos seus 

visitantes, a saber: infantil, juvenil, adulto e sénior. No entanto há grupos transversais às 

várias faixas etárias e que são definidos pelo contexto em que visitam a museu, tais 

como as visitas escolares, visitas em família, visitas turísticas (turistas) e pessoas com 

dificuldades/deficiências visuais, auditivas e motoras. O conceito de “target groups” – 

público-alvo – conceito emprestado da teoria de pesquisa de mercado, é um conceito 

útil. Todos os visitantes vão possuir uma variedade de necessidades físicas, intelectuais 

e sociais em comum, tal como todos os grupos possuem em suas próprias necessidades 

especiais. O facto de se responder a necessidades comuns e de reviver a experiência do 

museu do ponto de vista de cada público-alvo, permitirá que a maior parte dos visitantes 

tirem partido dessa experiência. É importante lembrar que o conceito público-alvo é 

usado enquanto medida inclusiva e não exclusiva (Hooper-Greenhill 1994). Torna-se 

necessário que os museus estudem e conheçam esses públicos tal como as suas 

diferentes necessidades e interesses, para que sejam capazes de ir ao encontro dessas 

expetativas. Os museus devem (como já verificamos anteriormente neste capítulo) ter 

sempre em consideração que as pessoas relacionam-se com o mundo de diferentes 

formas tendo em conta diferentes inteligências (Gardner 1990); diferentes ambientes 

sociais e culturais e diferentes experiências de vida.  

 As crianças  

As crianças necessitam de tempo, normalmente mais do que uma visita para se 

familiarizarem com o museu (Hein 1998). As crianças orientam-se a elas próprias, 

envolvem-se em jogos fantasiosos, levam a cabo investigações e geralmente interagem 

com os objetos. As crianças não retêm informação a não ser a informação solicitada 

pelos professores. Contudo, elas lembram-se do que fizeram e são capazes de o explicar 
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a outros. Estas dependendo da idade possuem em geral um tempo curto de concentração 

e atenção, sendo que o museu deve de ser capaz de desenvolver atividades, programas e 

visitas lúdicas que cativem as crianças para que a aprendizagem se efetive. Nicolopolou 

defende, seguindo a linha de pensamento de Lev Vygotsky, que brincar contribui de 

forma significativa para o desenvolvimento cognitivo de cada criança e não apenas para 

o seu reflexo (Hein 1998). Para Jean Piaget a brincadeira das crianças ilustra o seu 

desenvolvimento intelectual e brincar dota a criança de meios que confirmam o seu 

entendimento do mundo (Hein 1998). 

As crianças experienciam nos museus uma certa impotência, tal como em muitos outros 

aspetos das suas vidas. Ao contrário de outras faixas etárias, as crianças raramente 

visitam museus por livre vontade. A maioria dos adultos diz às crianças o que fazer, 

mantendo-se no controlo. O museu ao oferecer às crianças liberdade de escolha durante 

a visita, permitindo que escolham uma obra de arte ou determinado objeto para focar, os 

educadores estarão a possibilitar-lhes uma sensação de poder e comando sobre as suas 

próprias experiências museológicas (Jensen 1999). Para além disto, os programas 

desenvolvidos pelos museus para crianças deveriam de somente focar um certo número 

de objetos de interesse e apresentar algumas ideias resumo sobre os mesmos. De outra 

forma, os objetos de museu não terão qualquer significado para as crianças, já que 

simplesmente surgem perante elas, sem qualquer explicação e fora do seu controlo. Este 

contato com os objetos torna-se muito importante para a aprendizagem se efetive, como 

foi já anteriormente abordado. Certas palavras e vocabulários são também confusos para 

as crianças porque estas não possuem experiências passadas que as incluam. Dai que 

haja necessidade de empregar cuidadosamente as palavras para que as ideias por detrás 

delas sejam realmente entendidas pelas crianças.  

 Os adolescentes  

A adolescência é uma fase volátil em termos de desenvolvimento emocional. Os 

adolescentes são especialmente sensíveis à condescendência. Preocupados com a sua 

independência, os adolescentes normalmente rejeitam visitar museus devido à sua 

associação a valores familiares. Fisicamente falando, os adolescentes são adultos. 

Contudo, tanto a nível financeiro como intelectual continuam a depender das suas 

famílias. É portanto no seu grupo de amigos que os adolescentes desenvolvem um 

sentido de si mesmos como indivíduos. A maior parte dos adolescentes necessita de 

oportunidades de aprendizagem que suportem a sua autoestima e crescente 

independência. Os museus deverão de criar oportunidades dos adolescentes colocarem 



25 

 

questões, problemas ao mesmo tempo que lhes é possibilitado expressar opiniões e 

ideias, assegurando que estas são respeitadas e ouvidas na visita ao museu (Jensen 

1999). 

 Os adultos  

A aprendizagem dos adultos difere da aprendizagem das crianças. Para as crianças a 

aprendizagem é ensinada e apreendida diretamente através dos pais e dos professores, 

enquanto os adultos assumem-se como aprendizes independentes (Jensen 1999). Estes 

procuram experiências de aprendizagem relacionadas com os seus papéis enquanto 

trabalhadores, pais, cônjuges. Os adultos são levados a participar em programas 

relacionados com os seus interesses pessoais ou para a aquisição de habilidades que os 

irão ajudar a dar resposta a determinadas questões. Para os adultos a educação é uma 

escola independente e pessoal (Jensen 1999). As perspectivas da vida adulta têm 

implicações nos temas e tópicos dos programas usados pelos museus. Temas das 

humanidades podem ser particularmente interessantes para os adultos que devido às 

suas próprias experiências sentir-se-ão identificados com os assuntos apresentados. 

Importa reconhecer que a população adulta não é homogénea, possuindo muitas 

variáveis tais como: sexo, classe social, nível de rendimento, educação e etnia. É 

importante que os museus tirem proveito da prontidão dos adultos para aprender, tal 

como é importante desenvolverem programas com horários pós-laborais de acordo com 

as agendas desse mesmo público.  

 Os seniores  

Este grupo etário espelha bem o conceito de aprendizagem ao longo da vida (Lifelong 

Learning), isto é, uma aprendizagem que decorre desde a infância até ao fim da vida 

não se limitando aos anos de escolaridade. À medida que as pessoas envelhecem os seus 

sentidos (visão, audição, mobilidade) diminuem. Os idosos valorizam assim um lugar 

sossegado, confortável e com cadeiras suficientes que lhes permita uma participação 

mais lenta aquando da visita ao museu. Uma série de atividades (workshops, tertúlias, 

circulo de conversas informais) podem ser levadas a cabo para satisfazer as 

necessidades deste grupo, atividades essas com uma função mais social (Hooper-

Greenhill 1999). 

 As Famílias  

Os grupos familiares são geralmente definidos como um grupo social multigeracional 

de cinco a seis pessoas que se deslocam ao museu como um só. As famílias seguem 

agendas pessoais durante as visitas e envolvem-se de forma produtiva com os 
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programas e exposições do museu. Tanto as famílias como os adultos visitam museus 

por questões sociais e de entretenimento, mas também para aprenderem (Hein 1998).   

De acordo com Falk and Dierking (1992) para as famílias, a natureza social e 

educacional da visita ao museu é dominada por necessidades práticas.  

Pesquisas recentes indicam que os museus possuem o potencial de criar oportunidades 

ideais para pais e crianças falarem sobre assuntos variados. Para explorarem e 

aprenderem juntos, comparando o que sabem com o que de novo aprenderam. As 

famílias necessitam de um ambiente social onde podem estar juntas com atividades que 

podem partilhar. As famílias valorizam oportunidades que lhes permitam uma interação 

social, uma participação ativa num ambiente saudável. Os museus são assim vistos 

como oportunidades para estarem juntos e para se divertirem (Hooper-Greenhill 1994).  

 Grupos educacionais 

O público escolar tende a ser o maior grupo educacional que visita museus. Para além 

das escolas fazem parte deste grupo estudantes universitários, turistas e turmas de 

educação para adultos (cursos profissionais). Estes grupos foram apelidado de grupos de 

autoajuda (Hooper-Greenhill 1994), uma vez que a visita ao museu é realizada com um 

grupo que se conhece e sociabiliza quotidianamente. Aprender em grupo contribui para 

que “a aprendizagem no museu se efetive e que fique na memória durante cerca de 

quinze a vinte anos”, segundo John Falk e Lynn Dierking (1992, 51). Se um museu 

deseja atrair um grande número de escolas deve de ter em consideração uma serie de 

necessidades especiais tais como sanitários suficientes, espaços para lanche e almoço 

(cantina, bar, café), cacifos e armários onde guardar mochilas e outros bens pessoais e 

espaços amplos onde o grupo se possa reunir. Os professores requerem dos museus 

informações específicas e detalhadas para saberem como decorrerá a visita, quais as 

atividades implícitas, que materiais e equipamento serão disponibilizados, que materiais 

terão os alunos de levar e quais as infraestruturas disponíveis. Muitos professores 

valorizam a oportunidade de utilizar a informação gerada tecnologicamente pelos 

museus nas salas de aula e muitos museus oferecem ainda cursos especiais a professores 

para que estes possam eles mesmos apresentar de forma breve o museu aos seus alunos 

no final das aulas. Muitas escolas decidem ou não visitar determinados museus e 

exposições tendo em conta o currículo escolar. Conforme alerta Hooper-Greenhill 

(1994, 105) “existem ainda muitos professores que não estão familiarizados com o 

facto de os objetos poderem ser utilizados no processo de aprendizagem.” É por isso 

importante que parta dos museus a preocupação de organizar cursos de formação ou até 
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mesmo conferências para que os professores compreendam a potencialidade de efetivar 

a aprendizagem através dos objetos. Os professores devem portanto manusear eles 

mesmos os objetos e perceber como o conhecimento pode emanar dos mesmos ao 

mesmo tempo que sustentam e comparam esses conhecimentos com informações 

provenientes do arquivo. A autora (Hooper-Greenhill 1994, 105) conclui que “se o 

potencial da aprendizagem através dos objetos não for entendido, os museus não serão 

usados.” 

 Grupos de pessoas necessidade especiais  

Muitos museus não possuem ainda as infraestruturas necessárias para acolher públicos 

com necessidades especiais. Pois então como podem os museus ajudar visitantes com 

dificuldades ou deficiências visuais? Várias são as ferramentas que podem ser usadas 

pelos museus tais como: textos em braille, apesar de que nem todos serem capazes de 

ler; textos com carateres de maior dimensão; catálogos e guias em letras grandes, onde o 

braille deveria de ser tido em consideração; workshops que envolvam o manuseamento, 

contato próximo, discussão e expressão pessoal de alguns objetos, não podemos 

esquecer que as pessoas adoram manusear objetos, sendo que esta é uma oportunidade 

única que os museus são capazes de oferecer a todos os visitantes; imagens táteis 

representam uma das formas de possibilitar às pessoas a fisionomia de uma determinada 

pintura ou quadro; iluminação suave sem brilho e uniforme.  

E relativamente a visitantes com dificuldades e deficiências auditivas? De forma a 

ajudar este tipo de público importa ao museu verificar se toda a informação 

disponibilizada auditivamente também se encontra disponibilizada em formato visual. 

Seria também importante o museu estabelecer parcerias com escolas e técnicos de 

linguagem gestual de forma a assegurar a tradução durante o acolhimento, visitas, 

workshops, palestras, conferências no museu.  

No que diz respeito a pessoas com dificuldades e deficiências motoras? Como as 

ajudar? Bem, os principais problemas relacionam-se com o acesso ao museu (sendo 

necessário pensar em rampas, corrimãos, portas largas e leves); liberdade de movimento 

dentro do museu (que deve de ser facilitado por caminhos amplos por entre salas de 

exposição, possuir uma cadeira de rodas disponível, disponibilizar cadeiras e serviço de 

elevadores); mudanças repentinas no nível do pavimento; sanitários e cafés inacessíveis; 

visibilidade de sinais e legendas e a falta de informação e publicidade. Para aqueles 

visitantes que não lhes é permitido deslocar-se ao museu, como é o caso de muitos 
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idosos, o museu deveria de estabelecer programas que promovessem o contato do 

museu e das coleções com esse mesmo grupo.  

Ao considerarmos como o museu vai responder às necessidades de cada um destes 

públicos-alvo é importante que o edifício do museu seja avaliado a partir de número 

específico de pontos de vista de forma a avaliar se o museu é capaz ou não de suprir 

essas necessidades (Hooper-Greenhill 1994). 

  

3.2. A importância do acolhimento ao visitante 

 

Neste ponto iremos centrar a nossa atenção na importância do acolhimento do visitante 

e na forma como as questões do espaço e do ambiente influenciam a experiência do 

indivíduo, nomeadamente com a análise das perspetivas de Eilean Hooper-Greenhill 

(1994) e de Anita Olds (1999). 

Tal como salienta Hood (1989, 168) “para os visitantes de museus e de galerias, será a 

experiência total que irá ser recordada. Ora, de acordo com a autora Hooper-Greenhill 

(1994, 88) “a experiência total inclui as exposições e as atividades, como também a 

loja, a limpeza dos sanitários, a simpatia da equipa do museu, mas mais importante, a 

qualidade do museu dependerá da forma como o museu se encontra organizado em 

termos práticos, tanto a nível intelectual como a nível social.” A verdade é que, muitos 

visitantes que se deslocam a museus pela primeira vez acabam por demonstrar 

dificuldade em sentirem-se confortáveis. Esta situação acaba por ser compreensível no 

sentido em que, a visita a um lugar que não nos é familiar provoca sempre alguma 

estranheza e confusão.  

Posto isto, o que precisamos de saber quando visitamos um museu que não 

conhecemos? Precisamos de saber desde logo que zonas de conforto existem e o que há 

para ver e para fazer. É necessário que estas questões sejam claramente apresentadas de 

modo a que tudo se torne facilmente acessível e compreensível. Muitos são os museus 

que não oferecem qualquer informação desta natureza. Por vezes, este tipo de 

informação pode ser encontrado em guias ou nos desdobráveis dos museus, o que se 

torna útil. Contudo, este tipo de informação básica deveria de se encontrar disponível 

em painéis junto à entrada para o museu. Para além destes painéis, também deveriam de 

ser disponibilizados mapas das várias divisões do museu, nos quais fossem indicados 

pontos-chave e os nomes de cada sala. Normalmente os museus acabam por se tornar 

lugares de difícil visita, não só em termos espaciais e de logística, mas também em 



29 

 

termos de omissão de informação e vocabulário adequado. De facto, muitos museus 

acabam por utilizar um vocabulário demasiado técnico que os visitantes desconhecem. 

Ao considerarmos a visita como um todo, muitas são ainda as exposições que refletem 

não os interesses do visitante, mas antes o conhecimento científico do curador. Neste 

sentido, muitos museus esperam que os seus visitantes pensem como arqueólogos, 

historiadores, historiadores de arte, cientistas, partindo do princípio que estes conhecem 

os termos. Ora, ninguém se sentiria confortável perante uma situação destas pelo que se 

torna necessário que os museus ajam sempre tendo em consideração os interesses do 

visitante. 

Relativamente às áreas de exposição, normalmente estas encontram-se em espaços 

físicos dotados de identidade própria. Para o pessoal do museu torna-se fácil 

compreender onde começam e onde terminam as barreiras físicas e o que elas 

simbolizam. Contudo, devemos de lembrar-nos que “para os visitantes dos museus, 

estas barreiras psicológicas não existem. As divisões entre galerias são invisíveis” 

(Hooper-Greenhill 1994, 90). Assim, a mudança da história social, para a história 

natural, e para a arqueologia é feita em poucos passos. Esta experiência vai exigir um 

nível de conhecimento e uma quantidade de energia intelectual enormes, causando 

fadiga e aborrecimento a quem dela participar. A falta de informação leva a que o 

visitante inicie a sua visita num “vacum” e aí torna-se difícil experiências posteriores 

fazerem algum sentido (Hooper-Greenhill 1994, 91).  

Para além de Hooper-Greenhill, a influência do contexto físico e do ambiente na 

experiência do visitante, foi ainda alvo de atenção por parte de Anita Olds (1999) no seu 

artigo Sending them home alive. Nesta perspetiva a autora defende o conceito de 

“aliveness”, o qual o visitante se deve sentir inteiramente “vivo” durante a experiência. 

Para atingir tal objetivo, será necessário conceber uma atmosfera com estimulação 

ambiental suficiente para que o cérebro se mantenha em ótimos níveis de alerta tendo 

em consideração de pelo menos, quatro necessidades básicas, a saber: movimento, 

conforto, competência e controlo. 

Em relação ao movimento, a autora refere que, a liberdade de nos movermos num 

espaço, de assumir diferentes posturas corporais, de criar as nossas próprias fronteiras, e 

de entrar em diversos territórios é uma forma primordial na qual as pessoas manifestam 

saúde e poder e preenchem o seu potencial. No interior de um edifício e especialmente 

em espaços pequenos, o movimento fica mais congestionado e daí limitado. A maioria 

dos museus espera que os visitantes façam silêncio, movam com cuidado e comportem 
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de maneira formal. Ora, estas restrições cansam o corpo e aborrecem a mente (Olds 

1999). As pessoas sentem-se mais vivas quando são livres de se moverem num dado 

recinto a fim de explorar seus limites, ter acesso a necessidades básicas (sanitários, 

telefones, armários, comida) e variar estas atividades ao longo do tempo.  

Relativamente ao conforto, a autora chama atenção para o facto de ser necessário criar 

um ambiente que estimule moderadamente todos os sentidos. Torna-se importante 

introduzir variações (texturas, cores e as formas do interior das superfícies), para que o 

visitante mantenha bons níveis de resposta e se sinta por isso, confortável. A autora nota 

ainda que qualquer ambiente afeta as pessoas pelo menos em dois sentidos: a nível 

emocional (como é sentido) e a nível mental (como é interpretado).  

 No que diz respeito à competência, Anita Olds ressalta a importância de ajudar o 

visitante a orientar-se no espaço físico e a participar das atividades. Pretende-se portanto 

um layout físico interpretativo, reforçado com uma boa sinalética e gráficos nas 

entradas, nos corredores, nos elevadores e nas áreas de exposição, de modo a que o 

visitante se sinta capaz de realizar certas necessidades básicas pessoais sem necessitar 

de ajuda. A autora refere ainda a importância do controlo e da segurança física que pode 

ser atingida de diferentes maneiras pelos visitantes. Na maioria dos casos as pessoas 

gravitam instintivamente para uma zona e permanecem lá. Neste sentido, os museus 

devem de ter em conta o local onde são realizadas as atividades, uma vez que estas 

requerem que os visitantes permaneçam quietos e concentrados. Anita Olds (1999, 80) 

conclui “a harmonia psicológica e fisiológicas dependem do equilíbrio mantido entre 

movimento, conforto, competência e controlo. Sempre que um fator é limitado, o valor 

dos outros fatores deve de ser aumentado (…). Porque o ambiente dos museus 

normalmente produz muitas limitações de uma só vez, incluindo movimento restrito, 

interação com materiais desconhecidos, e controlo restrito do território, a dimensão do 

conforto é extremamente importante e requer uma maior atenção (…). 

Hooper-Greenhill refere ainda que as pessoas podem ser o melhor dispositivo utilizado 

no acolhimento ao visitante. Os funcionários do museu contemporâneo não são mais 

vistos como seguranças contratados para intimidar os visitantes, mas têm antes vindo a 

afirmar-se como expositores, mostrando o museu e suas coleções com conhecimento e 

orgulho. Contudo, a segurança das coleções não deve de ser descurada, devendo-se 

primar por um equilíbrio em ambas as funções. Em relação a isto, o museu pode adotar 

diferentes soluções, tal como “recurso a atores que atuam nas galerias do museu 

acabando também eles por desempenhar a função de vigilantes como aconteceu no 
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Museu Nacional de Filme, Fotografia e Televisão em Bradford” (Hooper-Greenhill 

1994, 98). Através da mimica, da discussão e da encarnação de papéis onde cada 

atuação se relaciona com as salas e coleções na qual é realizada. 

 

3.3. Políticas e práticas de comunicação em museus: comunicar com os 

públicos 

 

“A ideia de museu como coleção para o uso de eruditos foi já largamente substituída 

pela ideia de museu como meio de comunicação “ 

 (Lumley 2001, 25) 

 

Em 1990, Stephen Weil (2004) debruça-se sobre a questão das funções dos museus 

propondo três objetivos: conservar os objetos que pertencem às coleções; estudar os 

mesmos, com o desenvolvimento de um trabalho de investigação; e comunicar, como 

algo que resulta das funções anteriores. Este ponto do trabalho será dedicado à função 

comunicativa dos museus, fazendo uma breve abordagem das teorias da comunicação 

aplicadas aos museus ao longo dos anos. 

Eilean Hooper-Greenhill (1998) define o processo de comunicação como um conjunto 

de mensagens que podem ser intencionadas ou não intencionadas. A autora afirma que 

os profissionais de museus trabalham de diferentes modos, de acordo com as suas 

funções (como designers, curadores, educadores) para comunicar mensagens. Para 

Eilean Hooper-Greenhill, as mensagens relacionadas com o museu, com as suas 

coleções e com as suas práticas, são mensagens intencionadas. Para compreender o 

processo de produção de mensagens intencionadas, Eilean Hooper-Greenhill faz 

referência a George Mounin e à semiologia da comunicação. Por semiologia entende-se 

a ciência que estuda o sistema dos signos. George Mounin defende a semiologia da 

comunicação, que lida com sistemas comunicacionais intencionais e convencionais. O 

autor identifica duas características importantes dos sistemas de comunicação, vejamos:  

 

1) Os sistemas de comunicação estão envoltos num código convencional, o qual é 

adquirido através da aprendizagem social; 

 

2) Existe uma intenção de comunicar, a qual é constatada pelo menos por duas 

pessoas. 
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A semiologia da comunicação estuda, desta forma, mensagens intencionadas e estuda 

sistemas de comunicação que são conhecidos e entendidos através da aprendizagem 

social. Assim, Eilean Hooper-Greenhill (1998, 11) afirma que, “a semiologia da 

comunicação procura nas imagens, nos símbolos, nos objetos e em qualquer tipo de 

signos, as mensagens intencionadas dentro de um determinado sistema comunicativo.” 

Os museus e as exibições encontram-se construídos segundo uma série de signos e 

sinais, que, de acordo com a terminologia utilizada por George Mounin, significa que 

eles carregam mensagens intencionadas. Eilean Hooper-Greenhill (1999, 21) refere que 

“se aceitarmos a teoria de Mounin, relativamente à semiologia da comunicação, e se 

de momento aceitarmos, que as práticas comunicativas em museus encontram-se 

envoltas por um sistema comunicativo que pode ser socialmente aprendido, podemos 

então afirmar que, todos os atos comunicativos em museus vão consistir primeiro em 

sinais e signos, que carregam mensagens intencionadas, e segundo em índices, que se 

podem ou não tornar significativos ao longo do processo de interpretação.” 

Para projetar as suas mensagens, os museus optaram por adotar o sistema de 

comunicação de massas. Neste sistema existe o comunicador e há a possibilidade de a 

mensagem ser difundida a um número ilimitado de recetores. Contudo, a comunicação 

em massas atua numa única e só direção, não se conhecendo o recetor. Desta forma, 

torna-se difícil avaliar o impacto que a mensagem teve, o modo como foi rececionada e 

até mesmo se foi rececionada.  

De seguida, vamos analisar os vários modelos e teorias da comunicação que foram 

sendo aplicados em museus desde finais dos anos 60, para um melhor enquadramento 

da questão. Duncan Cameron, autor já referido neste capítulo, desenha, em 1968, um 

modelo de comunicação, tendo em consideração a teoria da informação da sua época. 

Este autor tem como ponto de partida o modelo simples ou “hipodérmico” de 

comunicação, no qual existe um emissor, que comunica uma mensagem a qual é 

recebida por um recetor (Fig. 3). 
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Figura 3. Modelo simples ou “hipodérmico” do processo de comunicação in (Hooper-

Grenhill 1998, 61). 

 

Partindo assim, do modelo simples de comunicação, Duncan Cameron desenvolve um 

modelo que apenas difere do modelo de origem através da introdução de vários 

emissores e de vários recetores no processo (Fig. 4). O investigador centra ainda a 

questão da comunicação nos objetos. 

 

   

 

 

 

Produtor da exposição                 Objectos                           Visitantes 

 

 

Figura 4. Modelo de comunicação de Duncan Cameron in (Hooper-Greenhill 1998, 

67). 

 

Os autores Knez e Wright, em 1970, exploram o modelo de Duncan Cameron. Contudo, 

estes autores defendem que o grau de importância do objeto, como instrumento de 

comunicação, pode variar consoante a natureza do museu. 

Os autores Shannon e Weaver desenvolvem um modelo de comunicação, no qual 

introduzem mais fases e diferentes conceitos, isto relativamente ao modelo de Duncan 

Cameron. No modelo desenvolvido por estes autores, existe uma fonte - que decide qual 

a mensagem a enviar; um emissor – que transforma a mensagem em sinal; um canal – 

meio de transmissão à distância; um recetor – aquele que recebe o sinal transmitido; e 

um destino – quem descodifica o sinal (Fig. 5). 
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Figura 5. Modelo do processo de comunicação de Shannon e Weaver, aplicado a 

exposições in (Hooper-Greenhill 1998, 64). 

 

Eilean Hooper-Greenhill (1999, 24) reconhece sérios problemas face a este modelo de 

comunicação desenvolvido por Shannon e Weaver. O primeiro problema prende-se com 

o fato do modelo propor um sentido linear de comunicação; o segundo problema 

relaciona-se com o fato do modelo sugerir que, o ato comunicativo inicia-se com o 

emissor; o terceiro problema, é o fato do modelo sugerir que a intenção do emissor 

define o significado do evento comunicativo e, o quarto problema, prende-se com o fato 

do modelo pré-assumir que o recetor é um agente passivo. 

Segundo Eilean Hooper-Greenhill (1998, 65), todos estes modelos anteriormente 

referidos, “sugerem que a comunicação é a simples transmissão de mensagens, de um 

lado para o outro”, pelo emissor. Desta forma, a autora denota a nulidade do papel do 

recetor no processo de comunicação e classifica-o como, “cognitivamente passivo.”  

Constatado este facto, poderá a comunicação, nestes modelos ser efetiva? Tal como 

ressalta Eilean Hooper-Greenhill (1998, 71), nestes modelos “não existe o 

reconhecimento que o público interpreta ativamente a sua experiência nos museus 

(...).” Estamos, portanto, perante uma comunicação unilateral, uma vez que o visitante 

encontra-se incapacitado de exprimir-se face à experiência visual. 
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O autor Roger Miles, em 1985, estuda o processo de comunicação e conclui que os 

museus que utilizam estes modelos simples de comunicação são “instituições 

inibidoras” (Hooper-Greenhill 1999, 24). Uma das principais críticas deste autor 

relativamente a estes modelos, é a seguinte: sempre que a comunicação é vista como 

linear, com a mensagem definida pelo emissor, isto geralmente significa que, o emissor 

é o curador do museu, e que os curadores tornam-se “power-brokers”, ou seja, aqueles 

que detêm poder exclusivo no processo de definição de temas, de aproximações e de 

métodos de exibição. Desta forma, estes museus não estimulam a comunicação circular 

ou baseada em redes de contacto, isto é, estes museus não estimulam a produção de 

mensagens móveis e fluídas sem que seja estabelecida uma hierarquia (Hooper-

Greenhill 1998, 65). Este tipo de modelo limita, naturalmente, o exercício da função 

educativa dos museus, tendo em conta os paradigmas da sociedade moderna. 

Roger Miles desenvolve então, um novo modelo de comunicação, no qual dá relevo à 

interação do público com os objetos e ao estudo de mercado, isto é, ao estudo de 

públicos – um importante meio para os museus atingam um bom sistema de 

comunicação (Fig. 6). Através do estudo prévio do público-alvo, será possível perceber 

quais as necessidades, expectativas e motivações desse mesmo público face ao museu e 

consequentemente garantir uma maior interação do museu com o público, através de 

meios de comunicação mais adequados. 

O autor refere também, que o museu deve atribuir, às diferentes fases da sua atividade 

expositiva, educativa e editorial, uma maior inter-relação entre os técnicos do museu. 

Considera ainda, que todo o processo de montagem da exposição, não deve de ser 

atribuído a um único técnico, e propõe uma avaliação e análise final em todas as fases 

da exposição, tendo em consideração o feedback dos públicos. 
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Figura 6. Modelo do processo de comunicação de Roger Miles in (Hooper-Greenhill 

1998, 72). 

 

Eilean Hooper-Greenhill mantém a perspetiva de Roger Miles e propõe um novo 

modelo de comunicação. Tanto Roger Miles como Eilean Hooper-Greenhill situam-se 

na corrente do construtivismo – posição voltada para o aprender fazendo e descobrindo 

por si. Esta corrente insere-se nas teorias da aprendizagem e tem repercussões no modo 

como os museus e a comunicação devem ser entendidos. 

Neste novo modelo de comunicação (Fig. 7), o emissor é substituído por uma equipa de 

comunicadores que inclui os interesses: do curador, do designer, do conservador e da 

audiência. O recetor é reconhecido como um agente ativo na interpretação das suas 

experiências educacionais, isto é, um intérprete que produz os seus próprios significados 
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através de conhecimentos, atitudes e valores prévios; e o meio é reconhecido como um 

terreno médio entre os emissores e os recetores. Este meio nunca é rígido, mas sempre 

fluído. A construção de significados não se esgota na interpretação das exposições ou 

dos objetos, mas inclui também todas as experiências que resultam da visita ao museu – 

café, edifício, contacto com o pessoal do museu, contacto com outros visitantes, a loja 

do museu. Eilean Hooper-Greenhill propõe assim, um modelo mais reflexivo, interativo 

e desmassificado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Novo modelo de comunicação proposto por Eilean Hooper-Greenhill (1999, 

25). 

 

Desta forma, é a experiencia total que contribui para a imagem do museu (Fig. 8). Para 

além dos tradicionais métodos de comunicação, existem muitos outros aspetos que o 

museu necessita levar em consideração. A imagem do museu afeta a perceção e as 

atitudes dos visitantes e irá afetar e influenciar na decisão final de visitar ou não o 

museu (Hooper-Greenhill 1994). Importa não esquecer que o público dos museus não é 

uma massa homogénea, caraterizando-se antes pela sua heterogeneidade, sendo assim 

mais correto utilizar o termo no plural: públicos (Hooper-Greenhill 1999). Diferentes 

públicos possuem diferentes necessidades, expetativas e motivações. Caberá então ao 

museu a responsabilidade de conhecer esses públicos e criar formas de os atrair ao 

museu.  

 

  

 

 

 

Equipa 

de 

comunicadores 

 

Produtores  

ativos de 

significados 

 

Significados 

Meios 

Significados 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. A experiência do museu de Eilean Hooper-Greenhill (1994, 51). 

 

Atividades, eventos e programas educacionais variados são geralmente concebidos para 

preencher as necessidades de diferentes públicos. Muitos são as formas exploradas por 

museus para conseguir cativar e fidelizar diferentes públicos que incluem: uso e 

contratação de atores (grupos de teatro) ou demonstrações; conferências; palestras e 

visitas guiadas; filmes e concertos; oportunidade para manusear ou interagir com as 

coleções; oportunidades para demonstrar capacidades variadas, tais como dançar, pintar, 

cantar; convite para visitar as reservas técnicas dos museus ou os laboratórios de 

restauro e conservação. Muitos museus apostam ainda em lojas bem organizadas nas 

quais a maioria dos bens postos à venda encontram-se diretamente relacionados com as 

coleções e inspirados por elas, tais como postais, calendários, livros de notas; lápis e 

canetas; canecas; t-shirts; porta-chaves; livros, catálogos, monografias e até mesmo 

réplicas de objetos das coleções. Esta política de um merchandising bem estruturado e 

organizado com a venda de material promocional (da instituição e das coleções), 
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possibilita ao museu uma comunicação direta com os públicos. A título de exemplo, o 

Science Museum de Londres desenvolveu uma excelente livraria especializada em 

temas científicos em sintonia com a missão do museu (Hooper-Greenhill 1994). Desta 

forma, a loja do museu tornou-se uma oportunidade única de colocar à venda e à 

disposição do público trabalhos do próprio museu, como catálogos das exposições 

permanentes, e temporárias, catálogos variados, livros e monografias.  

Para além deste contato “on-site” com os diferentes públicos, o museu dispõe ainda de 

uma variedade de meios de comunicação fora do edifício do museu, isto é “off-site” 

(Hooper-Greenhill 1994, 50-53). Meios estes que incluem: estabelecer relações e 

contatos com a imprensa e media locais e nacionais; a construção de redes (redes de 

contato) seguras com comunidades nacionais, locais, financeiras, educacionais e 

culturais; e o uso a variadas técnicas de marketing tais como pesquisa, mailing (banco 

de dados, correspondência) e publicidade. Alguns museus possuem ainda programas 

bastante animados e nos quais se atravessam barreiras físicas, através da organização de 

atividades no ponto de encontro da comunidade em questão, seja num centro comercial; 

numa escola, num centro de dia ou lar ou até mesmo num hospital.  

Alguns museus criaram mesmo museus itinerantes, que transportam coleções para 

creches e infantários; feiras e até mesmo concertos de pop (Hooper-Greenhill 1994), 

outros museus realizaram empréstimos de objetos disponíveis em escolas e outras 

instituições.  

Desta forma, apercebemo-nos que o papel do museu enquanto comunicador é 

enormemente variado e que a comunicação surge como uma das funções primárias do 

museu. Como tal, a comunicação relaciona-se diretamente com outras funções e 

objetivos centrais do museu, tais como a coleção, a conservação e gestão dos objetos e a 

gestão de toda a instituição. “As prioridades e políticas para a comunicação deviam de 

ser levadas em consideração aquando da tomada de em outras áreas do trabalho em 

museus da mesma forma que os comunicadores devem de ter em conta diretrizes de 

gestão e restrições de conservação quando desenvolvem abordagens comunicativas” 

(Hooper-Greenhill 1994, 53). 

A comunicação pode ser considerada de um vasto número de diferentes pontos de vista. 

Esta incide sobre todas as outras atividades do museu, e para uma boa parte delas, o seu 

sucesso é de extrema importância. Em alguns museus a comunicação é ainda deixada ao 

acaso, sendo que certas atividades comunicativas foram concebidas ou realizadas, mas 
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em isoladas umas das outras – todas elas organizadas numa política de comunicação 

vácua (Hooper-Greenhill 1994). 

Concluímos assim que se torna fulcral que os museus elaborem e levem a cabo políticas 

de comunicação coerentes e bem estruturadas para que comunicar com os públicos se 

torne uma realidade saudável e não uma perda de tempo frustrável. 

 

3.4. A Importância da Avaliação 

 

A avaliação é um dos reflexos da crescente importância dos públicos para os museus de 

hoje, no âmbito da responsabilidade social dos mesmos (Hein 1999).  

Como decide um investigador sobre que perguntas colocar aos visitantes de museus? 

Que informação pode ser reunida que poderá ajudar o museu a melhor compreender a 

natureza positiva das experiencias do visitante e como pode o museu contribuir para 

potenciar estas experiências? 

O desafio reside em encontrar a informação útil para cada situação e depois aplicar os 

métodos que melhor se aplicam à produção da informação desejada. A estratégia mais 

útil em cada situação depende: do que se procura saber; o objetivo do estudo; os 

recursos disponíveis; o contexto político e os interesses daqueles que conduzem o 

estudo. Neste contexto podemos recorrer a um método múltiplo, através do uso de 

métodos quantitativos e métodos qualitativos de recolha de dados. Os métodos 

quantitativos são mais direcionados para a recolha/obtenção de números (análise 

estatística), enquanto os métodos qualitativos são mais utilizados na recolha de palavras, 

falada ou escrita. Apesar da natureza distinta destas avaliações, elas complementam-se. 

Como refere George Hein (1999), cada vez mais os museus optam pelos métodos 

qualitativos de avaliação, uma vez que estes captam as reações, sentimentos, atitudes e 

opiniões dos públicos - tentando assim melhorar a experiencia do visitante. A obtenção 

de dados quantitativos pode passar pela elaboração de inquéritos e questionários, 

enquanto a obtenção de dados qualitativos é feita através de entrevistas e focus groups.  

Tal como Soren (2001) ressalta, um bom plano de estudo de públicos deveria de 

englobar uma pesquisa de mercado; estatísticas de visitantes; necessidades gerais dos 

visitantes; necessidades específicas de visitantes com necessidades especiais, e uma 

avaliação das exposições e programas do museu, que se desenrola em três fases, a saber: 

front-end, formative e summative.  
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A melhor avaliação é aquela que se faz no início do processo de planeamento, e pode 

começar por uma conversa informal com os visitantes. Os estudos preliminares dão 

início ao diálogo com os visitantes, enquanto outros processos lhes dão continuidade.   

Tal como Hooper-Greenhill (1994) explica, a análise front-end é levada a cabo no início 

do desenvolvimento de ideias para a exposição; já a avaliação formative testa as ideias e 

as formas de expor no desenrolar da produção da exposição; e a avaliação summative 

examina o que foi alcançado no final do todo o processo. 

A análise front-end tem como objetivo identificar e eliminar erros que possam ocorrer 

em exposições antes do planeamento detalhado de montagem ser iniciado. Esta análise 

pode ser usada em exposições específicas como também pode ser usada de uma forma 

geral. A auxílio da pesquisa preliminar pode-se mostrar útil na medida em que poderá 

ser usada para indicar que contextos e que informação a usar relativamente aos objetos. 

Já a avaliação formative involve testar seções da exposição no decorrer do processo de 

desenvolvimento da exposição. Na prática isto é difícil e também moroso, apesar de 

existirem alguns museus que usam esta avaliação como base (Hooper-Greenhill 1994). 

Existem dois campos nos quais esta avaliação pode ser particularmente útil: na escrita 

de textos e no desenvolvimento de exposições interativas. Alias, as exposições 

interativas exigem este tipo de avaliação – formative. Isto porque, os objetos que são 

desenhados para as pessoas usarem, manusearem, sentarem ou manipularem devem, 

antes de mais, ser testados (Hooper-Greenhill 1994). Se assim não for, acidentes podem 

ocorrer. A Hooper-Greenhill (1994, 78) nota que “existem ainda alguns designers de 

exposições interativas que olham para o período de vida da exposição como um longo 

processo de avaliação formative”. Apesar deste tipo de avaliação ser habitualmente 

encontrado em museus de ciência, existem já alguns museus de arte que a desenvolvem 

tendo em conta o cariz das suas exposições.  

A avaliação summative testa as exposições após estas abrirem ao público. Têm-se 

verificado na maior parte dos museus, que este tipo de avaliação (que avalia as 

exposições depois destas terem sido produzidas) é considerada menos útil do que a 

formative (que ajuda no planeamento e no desenvolvimento da exposição). Contudo, 

nas circunstâncias certas, este tipo de avaliação pode ajudar a rever a eficácia das 

exposições (Hooper-Greenhill 1994). 

Tal como Hein (1999, 308-309) refere “todas as formas de avaliação podem ser úteis. 

Os estilos de avaliação disponíveis podem parecer se tão diferentes que se contradizem. 

Contudo, cada um deles pode e deve ser usado em determinadas situações.” O autor 
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ressalta ainda “que independentemente do método de avaliação escolhido torna-se 

crucial que a equipa do museu se envolva no processo de avaliação”, lembrando ainda 

que “as atividades de avaliação deveriam de ser uma constante do programa de 

qualquer museu.”  

 

3.4.1. A análise SWOT para o futuro dos museus 

 

Como no ponto anterior, várias foram as forças que levaram ao desenvolvimento do 

museu como comunicador. Aumento da competitividade dentro da indústria do Museu e 

de outras seções da indústria do lazer; aumento das exigências por parte dos visitantes; 

novas formas de atrair e satisfazer os públicos. 

Nesta linha de pensamento a autora Hooper-Greenhill (1994, 171) levanta a seguinte 

questão: “Quais são as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças que irão 

influenciar as formas como os museus responderão a estas exigências?”   

Ora, os museus possuem muitas forças, uma vez que estes assumem-se como ambientes 

propícios à efetivação da aprendizagem. Não nos esqueçamos que os museus possuem 

recursos com enorme potencialidade – nas suas coleções como nos edifícios e equipas.  

Segundo Hooper-Greenhill (1994) “a perceção do público em relação aos museus é, no 

geral, boa: são vistos como lugares de relevância, valor e integridade.”  

Existem, contudo algumas fraquezas. O medo de se aproximar demasiado do público é 

uma delas; alguns funcionários de museus sentem dificuldade em incorporar no seu 

padrão de trabalho, quer outros profissionais de museus, quer representantes de um 

dado tipo de público. A falta de formação é apontada como outra fraqueza dos museus – 

muitos funcionários de museus não possuem uma formação adequada antes possuindo 

uma formação incompleta ou até errada o que pode levar, a uma visão limitada ou falta 

dela (horizontes fechados); ausência de conhecimento no que diz respeito à resolução de 

determinadas situações; e até mesmo o medo de mudar as suas práticas de trabalho. A 

formação de um profissional de museus deve de possibilitar a este expandir os seus 

horizontes, explorar novas ideias (mesmo que controversas) e resolver situações de uma 

maneira criativa. Outra área de fraqueza encontra-se na ausência de planos, políticas e 

estratégias de ação, particularmente na área da comunicação. Como ressalta Hooper-

Greenhill (1994, 171) “sem informação, o planeamento de exposições, educação e 

marketing representa nada mais do que uma mancha no desperdício de recursos.” 

E relativamente às oportunidades? Que oportunidades existem?  
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A mudança pode, na maior parte das vezes, significar novas potencialidades e 

extraordinárias oportunidades. Como por exemplo: as mudanças nos currículos 

escolares podem oferecer boas oportunidades, e os usos que as famílias fazem dos 

museus podem ser explorados. As reações que a maioria das pessoas demonstra 

aquando do manuseamento de objetos expressam-se como encorajadoras (Hooper-

Greenhill 1994). 

E quais são as ameaças? Segundo Hooper-Greenhill (1994, 172), uma destas ameaças é 

a inercia preconizada por certos museus face a todo um mundo um contante mudança. É 

crucial que os museus acompanhem essa mudança, pois só assim conseguirão satisfazer 

e corresponder às necessidades e expetativas dos públicos. Face à mudança, os museus 

devem de possuir uma atitude proactiva, isto é, criar iniciativas que lhes ofereçam as 

melhores oportunidades de fazer parte desses mesmos processos de mudança. Esta 

postura proactiva por parte dos museus irá fazer com que estes não sejam ignorados, 

marginalizados e mais tarde, erradicados. A autora termina afirmando que “os museus 

sem uma visão clara de quem são e do poderão vir a ser, acabarão por levados com o 

vento.” Uma das utilidades da análise SWOT é a demonstração de que algumas 

ameaças podem ser transformadas em oportunidades através de um visão mais alargada 

e criativa das situações. Em tempos de crise, esta demonstração torna-se mais clara. Em 

momentos de crise é imperativo mudar, inovar, pensar para além dos condicionalismos, 

de forma a ultrapassar com sucesso os obstáculos. É esse pensamento e vontade que os 

museus devem de alvejar.   

 

4. A Nova Museologia: políticas e práticas do Novo Museu 

 

4.1. Novas montagens de exposições  

 

As exposições tendem a ser a forma predominante de comunicação entre um museu e os 

seus públicos. O que acontece é que na maior parte das vezes, a perceção do público 

relativamente ao museu é baseada na experiência das exposições no interior do museu 

(Spencer 2001). Para a elaboração de uma exposição, a investigação e pesquisa surgem 

como atividade necessária, uma vez que, sem investigação não poderá haver uma 

exposição comunicativa e significativa (Spencer 2001).   

Muitos museus continuam ainda a montar exposições contemplativas e não reflexivas 

ou evocativas. Sendo assim, dada ao visitante uma perspetiva materialista/substantivista 
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e não construtivista/relativista. Muitos destes museus continuam a conceber exposições 

estético-formais. Na qual a exposição assenta nos objetos em si, ou seja, centra-se nos 

objetos e não nos significados e na vida social de cada objeto (Appadurai 1986). Os 

objetos são exibidos e apresentados como o centro da exposição, isto é, possuindo valor 

intrínseco e universal. São tidos como “factos que falam por si” e como tal, são tidos 

como a prova material, objetiva e inequívoca dos estádios de desenvolvimento das 

sociedades donde provêm. Através deste tipo de montagem, toda a coleção é vista como 

um tesouro atemporal e universal. Os objetos são tidos como verdadeiras relíquias, 

objetos possuidores de “aura” e desta forma, colocados num “pedestal”. Os objetos são 

assim, tidos como o ponto de chegada e não de partida da exposição. Por parte de 

alguns museus não existe a noção de que um museu pode mudar o significado dos 

objetos. Não devemos esquecer que todo e qualquer museu realiza uma mediação 

cultural, desta forma, o museu não é um território neutro, uma vez que muda e ajusta o 

significado dos objetos pelo modo como os exibe (Smith 1989). Através deste tipo de 

montagem expositiva, o visitante encontra dificuldades sobretudo ligadas à 

aprendizagem e à comunicação. Estas exposições sofrem a ausência de um caráter 

narrativo, isto é, as exposições não assentam num tema nem numa ideia chave. Este 

facto limita a exposição e torna-a menos percetível para o visitante. Os visitantes 

aprendem melhor, e de forma mais produtiva em museus, quando as exposições 

estimulam o seu sentido crítico. Importa assim relembrar, que os visitantes não são 

passivos, mas sim, agentes ativos – cada indivíduo é ativo na construção dos seus 

conhecimentos. Afinal, aprender nos museus, representa a produção de significados e de 

interpretações por parte dos visitantes. Estas interpretações são, não só, influenciadas 

pelos objetos e pela forma como estes estão representados (exibidos); como também são 

fortemente influenciadas pelas experiências pessoais prévias dos visitantes e pelas 

condições em que se desenvolve a visita ao museu como já vimos anteriormente. 

(Hooper-Greeenhill 1999). Neste tipo de exposição não existe ainda a perceção de que 

os objetos mudam de significado no dia-a-dia conforme as pessoas que os veem e 

interpretam. A ideia de que os objetos num museu, encontram-se de certa forma 

estáticos, seguros e fora da zona na qual os seus significados e usos poderiam ser 

transformados – é falsa. Charles Smith (1989) demonstra no seu texto, como os objetos 

estão sujeitos a múltiplas interpretações já dentro do Museu. 

É importante referir ainda a questão da conservação e da autenticidade dos objetos 

(Smith, 1989 e Jones, 2010). Em muitas exposições subsiste a ideia de que a aparência 
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original do objeto traduz a visão verdadeira e autêntica do fabricante. Ora, sendo o ciclo 

de vida de um objeto, a sua propriedade mais importante, e os Museus agem de forma 

arrogante ao querer prescindir dele, Charles Smith (1989, 20) apelida este fenómeno de 

“arrogância contemporânea”. 

Tendo em conta que este tipo de exposições não comunica de todo com o visitante, a 

mesmas acabam por não promover a autoconsciência do visitante de que este está 

perante uma representação, sendo que todas as representações são artificiais. E, de que 

aquela montagem é apenas uma, de entre outras possíveis, possibilitando a reflexão e o 

debate ao visitante – envolvendo-o no processo da representação (Smith 1989). 

A Nova Museologia assume-se como “uma museologia ativa e atuante, participativa e 

participante” (Nabais 1993, 49). De acordo com Svetlana Alpers (1991), a coleção, a 

preservação, a divulgação e a interpretação não são a razão de ser dos museus. A razão 

de ser encontra-se na sociedade e na forma como a podem transformar a todos os níveis: 

individual e coletivamente. O museu como instituição cultural pode obrigar a refletir e a 

questionar; pode ser utilizado para desenvolver sentidos de pertença, de identidade e 

comunhão com uma comunidade, e pode contribuir para a construção de uma 

“democracia mais participada”. Enquanto instituição cultural, o museu é uma instituição 

com grandes potencialidades na promoção duma educação cívica multicultural. 

Contudo, só conseguirá cumprir essa tarefa se for reflexivo e crítico, e não neutro. O 

museu é uma Instituição que constrói representações, o museu é um lugar de 

representação do outro e por conseguinte, de nós próprios. Qualquer uma das 

representações dadas a ver nunca é neutra/inócua, sendo que todas as representações 

exibidas produzem efeitos. Trata-se do reconhecimento com Michael Ames (1991, 13) 

de que a “exposição é um ato político. O patrocínio é um ato político. A curadoria é um 

ato político. Trabalhar num museu é um ato político.”  

Para que o Museu se afirme como um meio de reflexão e meio auxiliar de compreensão 

do mundo, torna-se necessário que haja uma deslocação/descentralização da atenção da 

coleção e do coletar, para a comunicação. A coleção não deve de ser vista como um 

tesouro atemporal e universal, possuindo valor intrínseco. Deve antes comunicar, 

através dos tesouros escondidos de cada objeto: as histórias e os significados culturais 

que se escondem por detrás da aparência física dos mesmos (Dartel 2009). É fulcral 

fazer os objetos “falar”. A cultura material não possui valor intrínseco, uma vez que, o 

valor e o significado de cada objeto encontra-se dependente de contingências históricas 

e sociais; das atividades e dos discursos humanos. Segundo Krzysztof Pomian (1984, 
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74), “a coleção serve a transformação do invisível em visível”, isto é, os objetos são 

apenas um registo visível dos significados culturais. A exposição deve de ser vista de 

uma perspetiva construtivista e não materialista, inserida no paradigma pós-positivista 

ou paradigma interpretativo – de que não há conhecimento absoluto e absolutamente 

neutro/objetivo, mas que o conhecimento é construtivo, e que tudo o que se produz é 

uma interpretação/representação da realidade e não uma reprodução. (Kuhn 1962). 

Aquando da montagem de uma exposição é importante tentar reunir uma equipa de 

comissariados pluridisciplinares: antropólogo, sociólogo, historiador, museólogo, 

animador cultural). Este ponto torna-se pertinente, uma vez que o que se procura é levar 

em consideração vários pontos de vista, ou seja, sistemas de valor e representações 

alternativos para que o museu desempenhe da melhor forma possível a sua missão 

educacional (Duarte 1998).  

Nestas novas montagens segundo a Nova Museologia, pretende-se adotar uma 

perspectiva relativista na abordagem dos objetos – pretende-se passar de uma noção de 

Arte a uma noção de Cultura. As novas montagens tendem a ser menos contemplativas 

e mais reflexivas. Desta forma, a nova montagem segundo a Nova Museologia e 

segundo a visão do museu construtivista deve de levar os museus a questionar e a 

prestar uma atenção crítica relativamente às suas práticas museológicas; abrindo o 

museu a vozes alternativas, tal como ajudaria à tomada de consciência do museu como 

instituição cultural, levando-o a repensar a sua missão e os seus objetivos. 
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Capítulo II – O Museu do ISEP: que percursos? 

 

1. Introdução    

 

O presente capítulo compõe-se das várias etapas percorridas durante o processo de 

investigação realizado ao longo do estágio, as quais confluíram no preenchimento de 

uma análise SWOT e por conseguinte na sugestão de propostas de forma a potenciar as 

oportunidades e singularidades que o Museu do ISEP apresenta. Neste capítulo a 

atenção recai sobre o caso de estudo – Museu do ISEP – descreve-se o Museu 

começando por traçar o percurso histórico do mesmo até aos dias de hoje – meio, 

instalações, missão e objetivos, públicos, programa expositivo, oferta educativa, 

politicas e práticas de comunicação. Por último são ouvidos a equipa do Museu e os 

alunos do ISEP de forma a ser possível traçar novos rumos.  

 

2. Metodologias 

 

Numa primeira fase foi necessário conhecer a instituição de estágio – Museu do ISEP, e 

a sua realidade, isto para que o processo e a passagem à ação se tornassem possíveis. 

Tornava-se assim essencial conhecer para mais tarde agir. Este processo de 

conhecimento do status quo da instituição permitir-nos-á levar à alteração de vários 

aspetos, de modo a melhorar a atual realidade do Museu. Nesta linha de pensamento, a 

metodologia escolhida para desenvolver este trabalho foi a “investigação-ação”. Esta 

metodologia de investigação, tal como referido na introdução do presente relatório, 

pode ser dividida em duas modalidades: “investigação-para-a-ação” e “investigação-

na/pela ação”, tal como refere António Joaquim Esteves (1981, 251-277). Para o 

desenvolvimento deste trabalho optou-se pela última, que como seguidamente veremos, 

se divide em três objetivos: 

 

1. Investigação: produção de conhecimento sobre a realidade;  

2. Inovação: introdução de transformações numa situação com o fim de solucionar 

problemas identificados;  

3. Formação de competências: desenvolvimento de um processo de aprendizagem 

social, envolvendo todos os participantes, no quadro de um processo mais amplo 

de transformação social, cultural e política.  
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Esta metodologia da “investigação-na/pela ação” levou a todo um processo de 

investigação no que toca ao Museu do ISEP – breves apontamentos históricos e o 

Museu nos dias de hoje – as suas políticas, as suas práticas, a sua missão e objetivos, as 

suas coleções, o seu meio, a sua localização e instalações, os seus públicos, a sua equipa 

de profissionais, a sua oferta educativa.    

Recorreu-se também ao uso de métodos quantitativos e qualitativos de recolha de dados. 

Métodos quantitativos através de inquéritos realizados a uma pequena mostra de alunos 

do ISEP, nomeadamente à turma do 2.º ano da Licenciatura em Mecânica, e métodos 

qualitativos através de entrevistas gravadas realizadas à equipa de profissionais do 

Museu do ISEP, nomeadamente à Dr.ª Patrícia Costa (coordenadora do Museu do ISEP) 

e à Raquel Almeida (assistente técnica do Museu do ISEP). Estas pequenas mostras 

foram selecionadas uma vez que se procurava saber quais as suas necessidades, 

expetativas e motivações em relação ao Museu do ISEP enquanto visitantes do mesmo e 

enquanto comunidade ISEP. Trabalhou-se assim com focus groups representantes de 

uma comunidade em particular – a comunidade ISEP.  

Os inquéritos são compostos por questões abertas, na qual a resposta não está prevista. 

A pessoa interrogada exprime-se, pois, mais livremente. As questões são de fácil 

compreensão, destituídas de ambiguidade e de duplos sentidos. Contudo, o seu 

apuramento é mais complexo, uma vez que implica uma fase prévia de pré-codificação 

(Digneffe 1995). Os inquéritos são curtos compostos por 12 questões de resposta rápida. 

As entrevistas são o instrumento mais adequado para delimitar os sistemas de 

representações, de valor e de normas veiculadas por um individuo (Digneffe 1995). 

Foram realizadas entrevistas baseadas na utilização de um guião de entrevista, para 

“colocar o entrevistado em condições de se exprimir, seguindo o curso do seu 

pensamento; em contrapartida, o método por questionário supõe que o investigador já 

conhece a forma como a questão tratada é apreendida pelo público visado, de modo a 

não formular questões inoperantes” (Digneffe 1995, 87). 

Com base nas entrevistas realizadas à equipa do Museu, e com base nos inquéritos 

realizados aos alunos do ISEP (turma de Mecânica) foi possível o preenchimento de 

uma grelha de análise SWOT, de sistematização de dados, de forma a perceber quais as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do Museu do ISEP para, com base nestas, 

encontrar novos rumos. 
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3. Da Escola Industrial do Porto ao Instituto Superior - breves apontamentos 

históricos 

 

“A inserção dos antigos Institutos na esfera do ensino superior, como Escolas 

independentes jurídica e administrativamente, é o reconhecimento do seu papel 

educativo e económico, da sua herança histórica e do seu espaço no âmbito da 

formação de produtores qualificados e cidadãos empenhados. Mais do que uma 

concessão de uma benesse, é a validação do seu espaço num contexto de 

desenvolvimento e do seu contributo para o progresso técnico e económico. É, ainda, a 

certificação social da sua capacidade de formar quadros e responder às expectativas 

daqueles que as procuram.”  

(Alves 2006, 58) 

 

O ISEP foi fundado pelo Decreto de 30 de Dezembro de 1852 (ver Anexo A). Foi no 

reinado de D. Pedro V que Fontes Pereira de Melo, ministro das Obras Públicas, do 

Comércio e Indústria, quem lançou o primeiro sistema público de ensino industrial, 

assente na ideia de educação para o desenvolvimento, onde a Escola Industrial do Porto 

foi uma das duas primeiras, em confronto com a Academia Politécnica, cuja referência 

era o modelo elitista, academista e retórico da Universidade de Coimbra que, incapaz de 

responder às necessidades emergentes, vinha sendo contestado pelos intelectuais mais 

esclarecidos A Escola Industrial do Porto ficou instalada no Palácio dos Estudos 

(atualmente o edifício da Reitoria da Fundação da Universidade do Porto). De referir 

que, no mesmo edifício coexistiam assim, “a Academia Politécnica do Porto, a Escola 

Industrial, o Colégio dos Órfãos, o Liceu do Porto, a Academia Portuense de Belas 

Artes, a Igreja da Graça e lojas de comércio” (Alves 2006, 60). Em 1864, efetua-se 

uma “alteração legislativa que marcará a vida da Escola assumindo a designação de 

Instituto, tal como era atribuído ao de Lisboa desde a sua fundação” (Alves 2006, 60). 

O ensino industrial é, então, dividido em duas partes: “ensino geral, comum a todas as 

artes e profissões industriais, e ensino especial, para determinadas artes e serviços 

públicos, como obras públicas, minas e telégrafos. Ambos os ensinos continham parte 

teórica e parte prática, sendo esta ministrada em oficinas e estabelecimentos do 

Estado, em fábricas e oficinas particulares” (Serra 1989, 6).  

No âmbito desta reforma a Escola Industrial passa a formar mestres, condutores, 

diretores de fábricas e oficinas e telegrafistas. 
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Em 1881, o então Ministro do Reino Tomás Ribeiro, e o Ministro das Obras Públicas 

Rodrigues de Freitas, “propuseram um projeto que consistia na fusão dos dois 

estabelecimentos de ensino (a Academia Politécnica do Porto e o Instituto Industrial do 

Porto) num só, denominado Instituto Politécnico do Porto.” O Conselho Escolar, 

considerando que tal projeto era contrário ao seu percurso histórico - recusa o projeto de 

fusão com a Academia Politécnica, assim dando corpo a uma cultura institucional que 

perdura até hoje com o lema “saber fazer” (Serra 1989, 7). 

Pelo plano de organização do ensino industrial do decreto de 30 de Dezembro de 1886, 

o Instituto assume a designação de Instituto Industrial e Comercial do Porto até 1918 

altura em que se dá a separação do ensino industrial e comercial, passando o Instituto a 

ser novamente Instituto Industrial do Porto (Serra 1989). 

“Pelo decreto n.º 9951 de 31 de Julho de 1924, o Instituto passa novamente a chamar-

se Instituto Industrial e Comercial do Porto. […] Em 1926 o título passa a ser de 

Agente Técnico de Engenharia” (Serra 1989, 19). Em 1933 é extinto o Instituto 

Industrial e Comercial do Porto é extinto, “sendo que as duas secções deste 

estabelecimento de ensino passam a funcionar separadamente” (Serra 1989, 22). O 

agora Instituto Industrial do Porto passa a ocupar as antigas instalações da Faculdade de 

Letras na Rua do Breyner. 

Durante todo o período da I República discutiu-se se Portugal deveria ser, 

essencialmente, um país de indústrias ou um país agrícola, diluindo-se nesta indecisão a 

definição de uma política industrial que se ia afirmando no exterior. E o advento do 

Estado Novo não altera significativamente a questão, mantendo-se assim, uma situação 

de grande indefinição que irá perdurar até quase aos nossos tempos. Só entre 1947 e 

1950 se redefine o papel dos Institutos Industriais no âmbito de uma reformulação do 

ensino industrial, colocando-os no vértice da estrutura de ensino industrial, 

classificando o seu ensino de “técnico médio no ramo industrial, passando os 

diplomados a ter a título profissional de Agente Técnico de Engenharia (Engenharia 

Civil e de Minas, de Engenharia Eletromecânica e de Engenharia Química, dotados de 

um perfil que lhes possibilita a entrada direta no sistema produtivo no desempenho das 

funções operacionais de topo necessárias ao nascente desenvolvimento industrial” 

(Serra 1989, 22). 

As atuais instalações, na Rua se S. Tomé, são inauguradas em 1967, com amplas salas 

de aula, laboratórios e oficinas. 
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Em 1974, através do Decreto-lei 830/74 de 31 de Dezembro converteram-se os 

Institutos Industriais em Institutos Superiores de Engenharia. No preâmbulo deste 

decreto-lei reconhece-se que " (…) os Institutos Industriais são escolas com um longo 

passado que formaram gerações de profissionais que, indiscutivelmente deram um 

fundamental contributo para o desenvolvimento da indústria portuguesa (…).” Nas 

palavras do Engenheiro António Serra (1989, 22-23), “este decreto veio dar satisfação 

aos justos anseios, já de longa data manifestados pelos alunos dos Institutos 

Industriais, e contribuir para o aumento da frequência nos mesmos estabelecimentos de 

ensino. Efetivamente, a relação entre o número de diplomados dos dois graus de ensino 

de engenharia – superior e médio – sem qualquer condicionamento na frequência, era 

de 2 para 1 quando deveria ser de 1 para 3.” O então Instituto Superior de Engenharia 

do Porto ficou assim, habilitado à concessão, entre outros, dos graus de bacharel e de 

licenciado em engenharia, a que correspondem os títulos profissionais de engenheiro 

técnico e engenheiro.  

O Instituto Superior de Engenharia do Porto, em 1989, é integrado no subsistema de 

Ensino Superior Politécnico, passando o seu modelo de formação a integrar dois cursos 

distintos: o bacharelato, com a duração de três anos, e os Cursos de Estudos Superiores 

Especializados, com a duração de dois anos e acesso por concurso documental, que, em 

conjunto com um bacharelato com ele coerente, conferia o diploma de licenciatura.  

No âmbito de uma nova reforma do ensino superior politécnico, em 1998, o ISEP passa 

a ministrar as atuais licenciaturas bietápicas, caracterizadas pela sua estruturação em 

dois ciclos - o bacharelato com a duração de três anos - o que possibilita a inserção no 

mercado de trabalho, seguido de um segundo ciclo de dois anos - frequentado 

essencialmente em regime pós-laboral - para a obtenção da licenciatura. 

Com a Declaração de Bolonha, em 2006, o ISEP disponibiliza um novo Plano de 

Estudos, constituído por licenciaturas e mestrados nas diversas áreas da Engenharia, 

assim iniciando um novo ciclo da sua já longa história. 

Em 2008, Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República Portuguesa, enaltece a 

qualidade do trabalho desenvolvido no ISEP, durante o Roteiro para a Ciência. O ISEP 

atribui o primeiro grau de mestre pós-Bolonha e perpetua-se o lema «Saber Fazer».  

O perfil curricular dos cursos do ISEP – desde o ano letivo 2006/2007 adaptados ao 

processo de Bolonha - responde a estas características através da consolidação e 

aprofundamento das vantagens inerentes à definição segmentada do curriculum: o 

primeiro segmento ministra, de forma aprofundada, o conhecimento teórico 
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instrumental, a base científica das tecnologias e o estudo das tecnologias transversais 

inerentes às respetivas especialidades, complementado com a abordagem das 

organizações e gestão do sistema de produção; e o segundo segmento, dando maior 

liberdade às opções/vocações/necessidades de percurso formativo do aluno, permite a 

abordagem de sectores científico - tecnológicos mais especializados.  

O primeiro ciclo (grau de licenciatura), com a duração de três anos, pode ser 

frequentado no regime normal de escolaridade, em regime diurno ou pós-laboral.  

O segundo ciclo (grau de mestrado), com a duração de dois anos, pode ser frequentado 

no regime geral diurno mas é, geralmente, frequentado em regime pós-laboral, 

permitindo aos alunos que já dispõem da habilitação antecedente ingressar no mercado 

de trabalho ou frequentarem estágios e outros cursos de formação complementar que 

constituam fator de preferência no momento de abordagem do mercado de trabalho.  

Na página abaixo é apresentada uma tabela síntese (Tabela 1), que procura sumariar e 

tornar visível para o leitor o percurso histórico e institucional do ISEP, desde a criação 

da Escola Industrial do Porto, em 1852, até à data de 1974 na qual se dá a conversão dos 

Institutos Industriais em Institutos Superiores de Engenharia, através do decreto-lei 

830/74 de 31 de Dezembro. A tabela como podemos ver, encontra-se dividida em 

quatro categorias, sendo elas: a datação, a denominação, a tutela, e por último a 

legislação que suporta e consolida as informações obtidas das três categorias anteriores. 
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Datação Denominação Tutela Legislação 

 

1852 

 

Escola Industrial 

Portuense 

 

Associação Industrial 

Portuense 

 

___________ 

 

 

 

1852-1864 

 

 

 

Escola Industrial 

do Porto 

 

 

Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e 

Indústria 

 

Decreto de 30/12/1852. 

Diário do Governo 1 e 3 

de Janeiro de 1853, nº1 

e 2. Coleção oficial da 

Legislação Portuguesa, 

ano 1852, p. 864. 

 

 

 

1864-1886 

 

 

 

Instituto Industrial 

do Porto 

 

 

Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e 

Indústria/Repartição 

Central 

 

Decreto de 20/12/1864. 

Diário do Lisboa de 2 

de Janeiro de 1865, nº1. 

Coleção oficial da 

Legislação Portuguesa, 

ano 1865, p.955. 

 

 

 

 

1886-1919 

 

 

 

 

Instituto Industrial 

e Comercial do 

Porto 

 

Ministério das Obras 

Públicas, Comércio e 

Indústria/Direção 

Geral do Comércio e 

da 

Indústria/Repartição 

de Indústria 

Decreto de 30 de 

Dezembro de 1886. 

Diário do Governo nº34 

de 14/02/1887. Coleção 

oficial da Legislação 

Portuguesa, ano 1886, 

p.952. erratas – diário 

do Governo nº39 de 

19/02/1887. 

 

 

1919-1924 

 

 

Instituto Industrial 

do Porto 

Ministério do 

Comércio e 

Comunicações/Direção 

Geral do Ensino 

Industrial e Comercial 

 

Decreto de 26/04/1919. 

Diário do Governo de 

02/05/1919. 

 

 

1924-1933 

 

 

Instituto Industrial 

e Comercial do 

Porto 

 

Ministério do 

Comércio e 

Comunicações/Direção 

Geral do Ensino 

Industrial e Comercial 

 

 

 

Decreto nº 9951. Diário 

do Governo de 

31/07/1924. 

 

 

1933-1974 

 

 

Instituto Industrial 

do Porto 

Direção Geral do 

Ensino 

Técnico/Repartição do 

Ensino Industrial e 

Comercial 

 

Decreto nº 22:739. 

Diário do Governo de 

26/06/1933. 
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Tabela 1. Tabela síntese do percurso histórico e institucional do ISEP (Tabela 

gentilmente cedida pelo Museu do ISEP). 

 

3.1. O Museu enquanto estabelecimento auxiliar de ensino 

 

3.1.1. O Museu Technologico 

 

Embora o Museu Tecnológico tenha sido criado pelo decreto de 1864 (ver Anexo B), 

em 1856 temos referência, numa carta (ver Anexo C) enviada pelo Ministério das Obras 

Públicas-Repartição de Contabilidade para o Diretor¸ da existência na alfândega do 

Porto de quatro caixas que vieram de Paris, no navio Sacramento¸ com loiças e vidros 

para o Museu da Escola Industrial do Porto. Pelo decreto de 20 de Dezembro de 1864, 

capítulo IX, artigo 41.º, p. 962, assistimos à criação, nos Institutos Industriais, dos 

seguintes estabelecimentos auxiliares: “1.º Uma biblioteca; 2.º Um laboratório 

chimico; 3.º Um gabinete de physica; 4.º Um museu technologico, compreendendo 

modelos, desenhos, instrumentos, diferentes produtos e materiaes e todos os objectos 

próprios para ilustrarem o ensino industrial; 5.º Uma oficina de instrumentos de 

precisão, unicamente junto ao instituto industrial de Lisboa.” Para além de serem 

enumerados quais os estabelecimentos auxiliares a serem criados, no artigo 42.º, p. 962 

do mesmo decreto, e ainda relacionado com os museus tecnológicos dos Institutos 

lemos o seguinte: “todos os instrumentos com relação à industria, modelos, desenhos e 

mais objectos pertencentes ao estado, que não forem necessários nos estabelecimentos 

em que existirem serão depositados nos museus technologicos dos institutos.”  

Desta forma, o objetivo destes museus era o de ilustrar o ensino industrial através da 

criação de uma coleção tecnológica composta por, exemplares de modelos industriais de 

diferentes ordens, exemplares das máquinas mais perfeitas e recentes da época, coleções 

de matérias-primas, e que, por sua vez, contribuíssem para facilitar a instrução das 

classes industriais, e auxiliar nos diversos trabalhos da indústria manufatora.  

 

 

1974 

 

 

Instituto Superior 

de Engenharia do 

Porto 

 

 

Ministério da Educação 

e Cultura 

 

 

Decreto nº 830/74. 

Diário do Governo nº 

31/12/1974. 
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Apesar da sua importância, em 1872 o museu technologico ainda não se encontrava 

instalado. A questão passava sobretudo pela falta de espaço e pela necessidade de 

instalações condignas. Devido a estes problemas, os vários instrumentos, ferramentas e 

modelos encontravam-se ainda na sua maior parte em caixotes e sem catalogação.  

Somente em 1873 é que o museu começa a ser instalado, no local onde funcionava até 

então a 1ª cadeira (Aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e desenho linear), por 

iniciativa do então Diretor do Instituto, apesar de este, considerar, na altura, que a sala 

era de acanhadas dimensões para o fim a que estava destinado. Já no ano de 1874, o 

museu mereceu da parte do Conselho Escolar alguma atenção especial, já que foi 

adquirido algum material para o museu, tendo-se continuado a empregar uma grande 

parte da verba autorizada para a ampliação deste estabelecimento auxiliar de ensino. Ao 

longo dos anos, muitos foram sendo os instrumentos adquiridos para o museu. Apesar 

do notório investimento neste estabelecimento, este apresentava um lento crescimento, 

situação explicada, não só pela falta de recursos mas, também, pela contínua falta de 

espaço para a sua instalação, sendo esta última causa apontada como o principal 

obstáculo para o seu desenvolvimento. De notar, que para além destes fatores, por vezes 

a verba anual dotada “para a acquisição de modelos, machinas, aparelhos e collecções 

dos museus technologicos, dos gabinetes de physica e de geologia, e do laboratório 

chimico, nos dois institutos” que rondava os “8:000$000” (Decreto de 20 de Dezembro 

de 1864, capítulo XI, artigo 48.º, p. 963) era utilizada para liquidar pagamentos de 

aquisições feitas nos anos anteriores, ou para o pagamento do aluguer das casas, 

iluminação, ordenados dos serventes e despesas de expediente. Estas afirmações são 

sustentadas pelas informações fornecidas pelo Diretor do Instituto à Direção Geral do 

Comércio e da Indústria, onde são quase sempre referenciadas aquisições de objetos, 

como é o caso da importante da coleção de modelos de cinemática, Sistema Reuleaux, 

adquirida em 1883. Todas estas aquisições para o museu, efetuadas quase ao longo de 

meio século, demonstram a preocupação que existia por parte do Instituto de passar uma 

ideia de modernidade e evolução de tudo o que poderia ser exposto. 

Já em 1891, encontramos uma referência a um Museu e Laboratório, para o estudo de 

mercadorias, situação que se mantém até 1919, onde a referência a um museu enquanto 

estabelecimento auxiliar de ensino deixa oficialmente de existir. Várias foram as 

tentativas de instalação de pequenos museus ao longo dos anos por iniciativa dos 

próprios docentes, sendo que, por volta de 1970-71, foi apresentado ao Diretor do 

Instituto e por iniciativa do docente Rogério Paula do Grupo de Física, um projeto para 
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a constituição de um museu de Física localizado no próprio departamento. Já nos 

primeiros anos da década de 80, o museu de Física tornou-se uma realidade, acabando 

por ficar instalado numa das salas do departamento de Física, cuja coleção era composta 

por exemplares de máquinas e de modelos científico-didáticos sendo que muitos deles 

datados de meados do século XIX, aquando da criação da Escola Industrial do Porto. 

Apesar da sua criação, este museu de Física acabou por ser desmontado devido à falta 

de espaço para se acomodar os objetos, como também por necessidade da sala para a 

atividade letiva. Um último exemplo, e este mais recente, é o museu de Mineralogia, 

que de momento se encontra instalado no departamento de Geotécnica, sendo composto 

por inúmeros exemplares de rochas e minerais, entre outros materiais ligados à área. A 

função deste dito museu de Mineralogia é estritamente didática, uma vez que serve e 

apoia as aulas, sendo apenas utilizado pelos professores do departamento como 

complemento prático das aulas. Desta forma, este museu encontra-se fechado ao público 

em geral, sendo a sua entrada apenas permitida a professores do departamento, 

conforme já foi dito, e à equipa do Museu do ISEP, que de forma gradual tem vindo a 

acomodar, limpar, organizar, catalogar e inventariar o acervo do mesmo. Este é o único 

exemplo de um museu de departamento ainda existente no seio do ISEP, já que as 

restantes coleções dos diversos departamentos foram já incorporadas no Museu do 

ISEP. 

 

4. O Museu do ISEP nos dias de hoje 

 

5.1. O meio   

 

O ISEP é uma das mais antigas escolas de engenharia e encontra-se atualmente 

integrado no IPP com bastante autonomia, ministrando cursos de licenciatura, pós-

graduação e mestrado nos diferentes ramos da engenharia.  

O lema do ISEP é «Saber Fazer» de forma a diferenciar-se do ensino teorizante 

tradicional e desta forma, mantendo-se fiel à razão da sua criação em 1852. A sua 

história encontra-se ligada à história da florescente indústria portuense de finais do 

século XIX e inícios do século XX.  

Em 2009, o ISEP foi considerado o terceiro melhor estabelecimento de ensino do país.  

Os estudos no ISEP dividem-se em oito áreas de engenharia, tendo cada uma várias 

especializações nos últimos anos do Mestrado (2.º ciclo) que são escolhidos pelos 
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alunos no final da Licenciatura (1.º ciclo). Os cursos são organizados em dois ciclos e 

no final de cada ciclo, o ISEP concede um grau académico: uma licenciatura para os 

primeiros três anos – formando um engenheiro-técnico e um mestrado nos últimos dois, 

formando um engenheiro. O ISEP possui os seguintes cursos, relativamente à 

Licenciatura (1.º ciclo):  

 Engenharia Civil  

 Engenharia de Computação e Instrumentação Médica  

 Engenharia Eletrotécnica e de Computadores  

 Engenharia Eletrotécnica – sistemas elétricos de energia  

 Engenharia Geotécnica e Geoambiente  

 Engenharia Informática  

 Engenharia de Instrumentação e Metrologia  

 Engenharia Mecânica  

 Engenharia Mecânica Automóvel  

 Engenharia Química  

 Engenharia de Sistemas  

A estrutura orgânica do ISEP encontra-se dividida em Unidades de Ensino (oito 

departamentos), em Unidades de Investigação e Desenvolvimento, em Unidades de 

Extensão (prestação de serviços) e numa Unidade Administrativa, conforme podemos 

ver no organograma abaixo apresentado (Fig. 9). 
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Figura 9. Organograma ilustrativo da estrutura orgânica do ISEP (Organograma 

gentilmente cedido pelo Museu do ISEP). 

 

O Campus do ISEP (ver Anexo D) situa-se no Pólo Universitário da Asprela, junto ao 

Hospital de São João do Porto e do IPO, perto do ISEP localizam-se ainda:  

 Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT)  

 Escola Superior de Educação do Porto (ESE)  

 Serviços Centrais do Instituto Politécnico do Porto (SCIPP)  

 Biblioteca Central do IPP (BCIPP)  

 Complexo Desportivo do Politécnico (CDP)  

 Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (ESB)  

 Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP)  

 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 

(FCNAUP)  

 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP)  

 Faculdade de Economia do Porto (FEP)  
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 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)  

 Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP)  

 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)  

 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

(FPCEUP)  

 Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa (ICS)  

 Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI)  

 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC)  

 Universidade Fernando Pessoa (UFP). 

O Campus do ISEP tem mais de 50 000 metros quadrados, que compreende edifícios 

mais antigos e outros novos. Nos novos edifícios estão instalados alguns departamentos, 

como o Edifício F do ISEP, a Biblioteca e as áreas socias no Edifício E. Os edifícios 

antigos foram já remodelados. Em relação à organização do Campus, alguns 

departamentos partilham edifícios, usando diferentes pisos. Dentro do Campus, os 

alunos podem assistir a concertos de tunas ou de música clássica, além de exposições de 

arte. O ISEP possui três tunas e segue também uma tradição centenária de praxe, bem 

enraizada nos alunos por gerações, com regras e aspetos próprios. 

O Museu do ISEP encontra-se em meio urbano e predominantemente universitário. 

 

 5.2. Localização e Instalações  

 

O Museu do ISEP (Fig. 10) localiza-se, desde 1999, no Campus do ISEP, na cave do 

Edifício C, piso -1, na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, n.º 431, 4200-072 

Porto. O Edifício C alberga nos seus pisos, para além do Museu do ISEP, o 

Departamento de Engenharia Geotécnica no piso 1 e o Departamento de Engenharia 

Civil no piso 2. O museu do ISEP possui um parque de estacionamento dentro do 

campus do ISEP e em termos de acesso encontra-se bem servido por autocarros dos 

STCP (803) e pelo metro do Porto (linha amarela). Ambos possuem paragens a dois 

minutos do edifício que alberga o museu do ISEP. O museu encontra-se aberto ao 

público de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h00. A entrada é gratuita. 

Conforme nos é referido no Programa Museológico do Museu do ISEP (pág. 17), 

aprovado pela Direção do Museu, na pessoa do Engenheiro Barros de Oliveira “ao 

longo dos anos, as condições físicas do Museu do ISEP, foram sendo melhoradas, tendo 
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como objetivo final a criação de uma estrutura museológica bem organizada e 

funcional.” Este documento é criado de forma a apresentar as bases do programa 

museológico do Museu do ISEP, com dois objetivos fundamentais: caraterizar a 

estrutura museológica do ISEP e perspetivar a sua evolução a curto, médio e longo 

prazo. No que diz respeito às várias divisões que compõem o Museu do ISEP, 

enumeram-se as seguintes: 

 Espaços Públicos 

 

 Átrio 

 

O átrio do Museu do ISEP (Fig. 11) alberga as antigas máquinas pertencentes às antigas 

oficinas. Estas oficinas tinham uma função muito específica na formação dos alunos, 

dotando-os de um conhecimento prático de elevada importância para o desempenho das 

suas profissões. Aquando da construção do edifício de S. Tomé, as oficinas foram desde 

logo projetadas, com instalações amplas e bem equipada. 

 

 

Figura 10 e 11.– Entrada principal e átrio do Museu do ISEP. [© Márcia Santos 2012]. 

 

 Sanitários  

 

O Museu do ISEP dispõe de um WC para Homens, um outro para mulheres e um último 

para pessoas com dificuldades motoras.  
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 Espaços Públicos controlados  

 

O espaço de exposição é composto por cinco salas temáticas. Cada sala acolhe uma 

seleção de objetos provenientes das várias coleções do museu. Desta forma, cada sala 

espelha uma área de estudo do Instituto, vejamos: 

   

 Sala 1 – Coleção de Desenho (Fig. 12). 

 Sala 2 – Coleções de Minas e Metalurgia e Coleção de Civil (Fig. 13). 

 Sala 3 – Coleção de Química (Fig. 14).  

 Sala 4 – Coleção de Mecânica (Fig. 15). 

 Sala 5 – Coleções de Física, Eletrotecnia e Geometria Descritiva (Fig. 16). 

 

Figura 12 e 13. Sala 1 – coleção de Desenho e Sala 2 - coleção de Minas e Metalurgia e 

Coleção de Civil [© Márcia Santos 2012]. 

 

 

Figura 14 e 15. Sala 3 – coleção de Química e Sala 4 – coleção de Mecânica [© Márcia 

Santos 2012]. 
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 Espaço das exposições temporárias  

 

Parte do átrio é por vezes usado para a realização de pequenas exposições temporárias. 

 

 Sala dos serviços educativos 

Espaço onde se desenvolvem diversos ateliers experimentais (Fig. 17). Este espaço é 

também utilizado para receber pequenos grupos mais específicos, como por exemplo: 

alunos do mestrado em Museologia; alunos da licenciatura de Gestão e Património, 

acabando por funcionar assim, como local de conversa e reflexão temática. 

 

 

Figura 16 e 17. Sala 5 – coleções de Física, Eletrotecnia e Geometria Descritiva e Sala 

dos serviços educativos [© Márcia Santos 2012]. 

 

 Espaços destinados a especialistas e estudantes 

 

 Centro de documentação (Arquivo Histórico) e reserva técnica. 

 

 Espaços privados 

 

 Gabinete técnico; 

 Casa das máquinas (elevadores); 

 Quadro elétrico. 
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5.3. Perfil e Vocação 

 

O Museu do ISEP foi criado em 1999 e caracteriza-se como sendo um museu de 

ciência. Em relação ao seu enquadramento orgânico, desde 1999 que o Museu é um 

serviço do Instituto Superior de Engenharia do Porto, encontrando-se atualmente 

inserido na Divisão de Documentação e Cultura dependendo diretamente da Direção, 

conforme podemos observar no organograma (Fig. 1). Relativamente às origens da sua 

fundação, o Museu do ISEP surge no âmbito de uma vontade antiga por parte de 

professores e funcionários do ISEP em expor e reunir uma preciosa coleção de 

instrumentos e modelos científico-didáticos, provenientes dos antigos gabinetes e 

laboratórios existentes na Escola Industrial do Porto desde a sua criação, em 1852. O 

objetivo era o de criar um museu que pudesse, ao mesmo tempo, ilustrar o 

desenvolvimento tecnológico de século XIX, e o percurso da escola ao longo de 160 

anos de história, onde a prática era um elemento fundamental para a formação dos 

alunos de então. Todos estes modelos e instrumentos que compõem a coleção do Museu 

surgem assim, como testemunhos materiais da evolução científica e técnica do ensino 

experimental no nosso país desde 1852 até aos nossos dias.  

 

5.4. Missão e objetivos 

 

De acordo com o Regulamento do Museu do ISEP criado em 25 de Setembro de 2008 e 

aprovado pelo Presidente do Conselho Diretivo do ISEP, João Rocha, a missão do 

mesmo “é a de reunir, em benefício da comunidade, bens culturais, materiais e 

imateriais, representativos da evolução do ensino industrial, destacando o seu 

contributo para o desenvolvimento nacional." 

 

Os seus objetivos encontram-se definidos no mesmo documento os quais visam:  

a) “Promover o conhecimento do património científico e técnico da cidade do 

Porto no seu contexto sociocultural, económico, geográfico e científico; 

b)  Promover relações de reciprocidade entre o Museu e o tecido sociocultural 

envolvente, funcionando como instituição âncora do desenvolvimento de 

projetos inovadores com a comunidade local;  
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c) Ter um papel ativo na vida cultural portuense; Atrair um público alargado e 

implantar medidas que atendam às suas necessidades e que o façam sentir 

implicado e protagonista nas atividades do museu;  

d) Perspetivar novas e facilitadas relações de qualidade entre público, 

profissionais e museu;  

e) Estimular o papel do museu na sociedade e a sua relação com o território; 

f) Promover a investigação sobre públicos, coleções, comunicação, exposição e 

conservação, mantendo uma noção de progresso e inovação constantes;  

g) Abrir o museu às tecnologias da informação e comunicação como um 

instrumento que complementa, aperfeiçoa e transforma os dispositivos de 

conhecimento, informação, investigação, exposição, criando novas formas de 

relação com o público, os especialistas e os agentes culturais, principalmente 

através do Museu Virtual;  

h) Desenvolver os procedimentos e políticas que assegurem a conservação e 

segurança das coleções e que garantam o seu papel ativo na evocação da 

riqueza cultural do território; 

i)  Promover a participação ativa e a formação contínua dos profissionais na vida 

do museu. Divulgar o estudo das ciências da engenharia, mostrando como se fez 

ontem, o que se faz hoje e projetando, sempre que possível, o futuro;  

j) Promover exposições temporárias e conferências a fim de divulgar a ciência, 

enquanto meio de desenvolvimento cultural e científico da sociedade;  

k) Incentivar e promover pesquisas e estudos em algumas áreas científicas.” 

No que diz respeito às funções museológicas, conforme lemos no Regulamento, ao 

Museu do ISEP compete: 

a) “Defender, preservar e divulgar o património museológico do Instituto Superior 

de Engenharia do Porto; proceder à sua inventariação e catalogação; apoiar 

projetos de investigação; fomentar a promoção do museu no exterior e executar 

outros procedimentos inerentes ao âmbito da sua atividade.” 

 

Em resumo, concluímos que o Museu do ISEP possui como missão e objetivos: reunir, 

conservar, divulgar, promover o estudo e expor uma relevante coleção de instrumentos 

científico-didáticos representativos da evolução da engenharia em Portugal e do ensino 

industrial nacional e do norte do país, desde a criação da Escola Industrial do Porto em 

1852.  
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5.5. As Coleções 

 

O Museu do ISEP é constituído por três núcleos museológicos conforme podemos ler 

no Programa Museológico do Museu do ISEP (pág. 5), sendo eles: Acervo 

Museológico; Arquivo Histórico e o Fundo Bibliográfico Antigo. O acervo museológico 

por sua vez é composto por três coleções, que se encontram subdivididas em núcleos: 

objetos; estampas e desenhos; fotografia, num total de cerca de 10 mil peças (Gráfico 

1). 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Legenda: Gráfico demonstrativo da distribuição por coleções (objetos, estampas e 

desenhos, fotografias) do acervo do Museu do ISEP in (Costa e Oliveira 2010, 247). 

 

“O acervo do Museu do ISEP é muito consistente e representativo e estende-se a quase 

todas as áreas de Engenharia lecionadas no ISEP” (Costa e Oliveira 2010, 247), 

encontrando-se classificado da seguinte forma, no que diz respeito aos diversos cursos e 

subsequentes áreas de estudo: 

 Civil 

 Pontes 

 Hidráulica 

 Caminho-de-ferro 

 Desenho técnico 

 Quadrantes 

 Estojos 
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 Plantas 

 Material diverso 

 Eletrotecnia 

 Eletricidade  

 Magnetismo 

 Correntes de indução 

 Telegrafia elétrica 

 Pilhas elétricas 

 Eletromagnetismo 

 Física 

 Metrologia 

 Gravidade 

 Mecânica geral 

 Mecânica dos fluídos 

 Acústica 

 Termologia 

 Ótica 

 Eletricidade estática 

 Eletricidade dinâmica 

 Eletricidade  

 Metrologia e climatologia 

 Geometria descritiva 

 Mecânica 

 Órgãos de máquinas 

 Órgãos de transmissão de movimentos 

 Máquinas a Vapor 

 Engrenagens 

 Cinemática 

 Minas e metalurgia 

 Mineralogia 

 Química 

 Utensílios de laboratório 

 Instrumentos de laboratório 
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Passamos agora a uma breve descrição e caraterização das várias coleções que 

compõem o Museu do ISEP traçando de forma breve as suas origens, começando pela 

coleção de objetos e respetivos núcleos que tem maior expressão conforme 

demonstrado no gráfico 1 anteriormente apresentado. Estas descrições foram retiradas 

do Programa Museológico do Museu do ISEP (pág. 5-11), que identifica e carateriza as 

várias coleções do Museu, vejamos: 

 Coleção de Física 

Um dos núcleos mais importantes é o de Física. A coleção de Física possui, a par com a 

coleção de química, os objetos mais antigos do acervo do Museu do ISEP. Importa 

salientar que no Decreto com força de lei de 30 de Dezembro de 1852, já constava uma 

cadeira denominada – Noções elementares de chimica e physica. Durante a segunda 

metade do século XIX e inícios do século XX, várias foram as máquinas e aparelhos 

adquiridos para esta área da engenharia, o que demonstra uma grande preocupação na 

época, pela vertente prática neste tipo de ensino. Parte desta coleção encontra-se 

instalada na sala 5 do Museu do ISEP, da qual destacamos a máquina pneumática, a 

máquina eletrostática, a máquina de Atwood, o parafuso de Arquimedes, o microscópio 

de Beck, a lanterna mágica, o aparelho de vasos comunicantes, o sino no vácuo, 

bússolas e o duplo cone. 

 Coleção de Eletrotecnia  

A coleção de eletrotecnia engloba objetos provenientes de dois estabelecimentos 

auxiliares de ensino, criados em 1886 – A Escola prática de telegrafia e o Laboratório 

electrotechnico. A coleção possui belos exemplares dos principais sistemas de telegrafia 

elétrica desenvolvidos no século XIX – o sistema Morse com o seu recetor e 

transmissor, o Hughes e o Breguet com os despertadores, transmissor e recetor. Para 

além deste tipo de objetos, a coleção engloba ainda outro tipo de instrumentos, quer de 

medida quer padrão, tais como: amperímetros, histeresímetro, pontes de medida, 

voltímetros e galvanómetros.  

 Coleção de Geometria Descritiva 

A coleção de Geometria Descritiva foi adquirida à Casa Secretan de Paris, em 1868, e é 

composta por modelos de projeções das linhas e penetração de sólidos. Originalmente, a 

coleção continha trinta modelos, mas atualmente só existem vinte e sete, todos eles já 

restaurados. Estes modelos eram iguais aos do Conservatório das Artes e Ofícios de 

Paris e foram adquiridos por ordem do Diretor do Instituto, Gustavo Adolfo Gonçalves 

e Sousa. O estudo da geometria era de extrema importância, uma vez que, se tornava 
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essencial estudar a linguagem das formas e das cores de modo a utilizá-la nas várias 

aplicações da engenharia. 

 Coleção de Mecânica  

A coleção de mecânica é composta por vários aparelhos que originalmente pertenciam 

ao Museu Technologico e ao Laboratório de Mecânica. Na década de 30 do século XX, 

estes objetos pertenciam ao Gabinete de Máquinas. A maior parte dos objetos estão 

relacionados com a máquina de vapor, destacando os vários sistemas de distribuição que 

existiam (Corliss, Sulzer, Forcot e Meyer) e as diferentes peças que as compunham em 

modelos de madeira pintada. Existe também uma coleção de cinemática de modelos 

Reuleaux, adquirida em 1883 para o Museu Technologico, como já foi anteriormente 

referido, assim como modelos de distribuição a vapor e de engrenagens da J. Schroder. 

 Coleção de Química 

Tal como acontece com o ensino da Física, a Química está presente nos planos 

curriculares dos alunos desde 1852. O Laboratório Chimico foi criado em 1864, 

assistindo a um rápido desenvolvimento e crescimento ao longo dos anos. O ensino da 

Química era lecionado em diferentes cursos tais como o curso de Minas, Curso Geral da 

Indústria, curso de Máquinas e curso de Eletrotecnia.  

 Coleção de Civil 

A coleção de Civil é composta pelos vários objetos provenientes dos antigos gabinetes e 

oficinas do Instituto, como por exemplo do antigo gabinete de hidráulica com diversos 

modelos de rodas de pás, turbinas e uma comporta de canal com porta dupla, para além 

de modelos de pontes e alguns trabalhos de carpintaria como telhados, escadas e janelas 

elaborados pelos alunos do Instituto como trabalhos de final de ano. 

 Coleção de Desenho  

Várias são as áreas do desenho abordadas nos diferentes cursos lecionados e que se 

encontram representadas neste coleção, sendo elas: o desenho arquitetónico (modelos de 

palacete em gesso), o desenho de ornato (socos em plano inclinado), o desenho 

topográfico (plantas em gesso e modelos de relevo de terrenos montanhosos com e sem 

curvas de nível) e o desenho de máquinas (quadrantes com modelos de peças, estojos de 

tintas).  

 Coleção de Minas e Metalurgia 

Para dar apoio às cadeiras de minas e metalurgia, existia um gabinete de onde provém 

uma coleção muito interessante de diversos modelos de minas e metalurgia que ilustram 

os vários tipos de exploração de minas, tratamento dos minerais e os respetivos fornos 
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para fundição. Esta coleção é principalmente de origem alemã (Theodor Gersdorf) e 

francesa (J. Digeon). 

 Coleção de Mineralogia 

O núcleo de Mineralogia, geologia e paleontologia está atualmente a ser alvo de estudo. 

Contém importantes exemplares que demonstram a evolução desta disciplina ao longo 

do séc. XIX princípios do XX. De 1867 a 1883, o principal objetivo das aquisições 

efetuadas para o Gabinete de História Natural foi o de conseguir formar uma 

considerável coleção de minerais, minérios, rochas e fósseis. 

De seguida, passamos à descrição da coleção de Desenho e Estampas e respetivos 

núcleos. A coleção de Estampas e Desenhos, composta por cerca de 4000 exemplares, 

está estreitamente ligada à cadeira de Desenho, de diversas tipologias, como por 

exemplo: exames de alunos, trabalhos curriculares, provas de concursos de professores, 

“estampa tipo” para execução de cópias pelos alunos, entre outros. 

 Trabalhos curriculares 

O núcleo de trabalhos curriculares é representativa do ensino do desenho desde os 

tempos da Escola Industrial, em 1852, e engloba trabalhos dos alunos das áreas de 

mecânica, civil, topografia, minas, ornato e modelação, entre outras no período 

compreendido entre 1854 e 1933. O estudo e a salvaguarda deste núcleo tem vindo a 

contribuir para se verificar de que modo os planos curriculares na área do desenho se 

modificaram para acompanhar as sucessivas alterações no Instituto, que metodologias 

de ensino eram adotadas e quais os materiais utilizados. 

 Estampas 

O núcleo de estampas é composto por exemplares únicos de estampas, principalmente 

da área de mecânica, civil e topografia, adquiridos no estrangeiro e datadas do século 

XX. 

 Quadros Parietais 

O Museu possui também uma coleção de quadros parietais datados do século XX, com 

fins didáticos e que abrangem as áreas da mecânica e da eletricidade.  

 Cartografia e Topografia 

O núcleo de cartografia e topografia do Museu do ISEP, apesar do mau estado de 

conservação em que se encontra e de alguns volumes estarem incompletos, possui um 

significado e valor imenso, sobretudo enquanto material didático usado nas aulas do 

Instituto. Neste núcleo data do século XIX  e inícios do século XX e nele estão 

integradas plantas topográficas da cidade do Porto, levantamentos cartográficos 
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militares da cidade de Lisboa, alguns exemplares de cartas de impérios europeus e ainda 

um levantamento topográfico do Jardim Botânico de Paris. 

Por último, passamos à descrição da coleção de Fotografia e respetivos núcleos. A 

coleção de fotografia, cuja procedência ainda se encontra parcialmente em estudo, é 

composta por 372 exemplares de diferentes tipos de suporte. 

 Albuminas  

Dentro desta coleção, as albuminas destacam-se pelo seu elevado número. Este núcleo 

acaba por narrar de certa forma a história da cidade do Porto, com aspetos 

desaparecidos da cidade oitocentista, como o Palácio de Cristal, a Praça do Peixe, o 

Palácio Municipal e a Ponte Pênsil. Um outro conjunto de albuminas capta ainda 

paisagens naturais e arquitetónicas de outras cidades portuguesas, como Braga, Viana 

do Castelo, Valença, Viseu, Lamego, Ponte da Barca, entre outras, focando edifícios 

históricos importantes, alguns já desaparecidos. Existe ainda uma série de fotografias 

em albumina de uma exposição de trabalhos dos alunos da Academia. Todas elas eram 

utilizadas com um fim pedagógico no seio do Instituto. 

 Fotogravuras  

As fotogravuras constituem um conjunto de retratos de personalidades marcantes da 

história mundial, entre as quais Byron, Darwin, Haeckel, Verdi e Mendelsshon. Desde a 

literatura à ciência, passando pela música e pela filosofia, trata-se de originais da 

Photographische Gesellshaft de Berlim, datando sensivelmente entre os últimos anos do 

século XIX e a primeira década do século XX. 

 Fototipias  

Um importante conjunto de 34 fototipias, que ilustram a construção do Porto de 

Leixões, constitui na íntegra o núcleo de fototipias. Da autoria de Emílio Biel, estas 

fototipias integravam um álbum de 39 reproduções, que figuraram na Exposição do 

Congresso de Engenharia de 1893, realizado em Chicago, nos Estados Unidos da 

América. Apresentam pormenores e detalhes do processo de construção de uma das 

mais relevantes obras de engenharia em Portugal, no final do século XIX. 

 Fotografias Estereoscópicas 

A fotografia estereoscópica representa outro núcleo com um número considerável de 

exemplares. Para a sua visualização é necessário utilizar um estereoscópio a fim de se 

produzir o efeito de profundidade. Um primeiro conjunto integra um estereoscópio e 

fotografias coloridas de cenas domésticas, enquanto um segundo conjunto é constituído 
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por diversas paisagens de todo o mundo. Existe ainda um cartão que retrata uma cena da 

Inquisição Espanhola.  

 Bilhete-postal Ilustrado 

Contam-se oito bilhetes-postais, nos quais predomina a obra escultórica de Constantin 

Meunier (1831-1905). 

 Fotografias a preto e branco 

As fotografias a preto e branco podiam contar um pouco a história do Instituto 

Industrial. Existem retratos diversos de diretores, fotografias aéreas das instalações do 

Instituto de Engenharia na Rua de S. Tomé, imagens das oficinas, laboratórios e 

instrumentos ou máquinas do Instituto e as degradadas salas de desenho da Academia, 

nas suas instalações originais no Paço dos Estudos (edifício da Reitoria do Porto), na 

Praça Gomes Teixeira. 

Para além destas coleções e como foi já referido, o Museu do ISEP conta ainda com um 

Arquivo Histórico e um Fundo Bibliográfico Antigo.  

O Arquivo Histórico contém variadíssimos documentos que datam de 1853, entre os 

quais se destacam correspondência, tanto recebida como expedida, termos de posse de 

diversos diretores do Instituto, atas do Conselho Escolar, livros de caixa e livros de 

matrículas. 

O Fundo Bibliográfico Antigo que conta com cerca de 3000 exemplares e reúne 

inúmeras obras muito importantes para o ensino da engenharia, entre as quais algumas 

raridades bibliográficas, como é o caso da Enciclopédia de Diderot e Alembert, um 

precioso livro de física de Musschenbroeck ou um livro de arquitetura de Leon Battista 

Alberti. Estas obras foram preservadas na biblioteca do Instituto Superior de Engenharia 

do Porto até 2003, data em que passaram para a tutela do museu. 

Apos o exposto, conclui-se que o Museu do ISEP é então composto por uma variada e 

importante coleção de cariz cientifico-didático que, de forma pertinente, contribui quer 

para a reconstituição do percurso histórico do ISEP quer para o estudo do ensino 

industrial em Portugal, ao mesmo tempo que demonstra os grandes avanços técnicos 

que foram surgindo na segunda metade do século XIX.  

 

5.6. A equipa  

 

Inserido na Divisão de Documentação e Cultura (DDC) do ISEP, o Museu do ISEP 

depende diretamente da Direção como foi já anteriormente referido. O mapa do pessoal 
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do Museu do ISEP é atualmente composto por duas profissionais de museus, 

nomeadamente a Dr.ª Patrícia Costa que, desde Março de 1999, exerce funções de 

Coordenadora da Divisão de Documentação e Cultura do ISEP (DDC), tendo a seu 

cargo a coordenação e supervisão de quatro organismos do ISEP: a Biblioteca, o 

Arquivo, o Museu e o Gabinete de Reprodução Documental, conforme podemos 

observar no organograma (Fig. 1); e Raquel Almeida que exerce funções de Assistente 

Técnica. As categorias, formação profissional e académica e responsabilidades de cada 

profissional encontram-se em tabela em anexo (ver Anexo E). De referir também que, 

ocasionalmente o Museu recebe estagiários, que prestam serviço em diversas áreas tais 

como: inventário de coleções, estudo e gestão de coleções, atividades educativas, visitas 

guiadas e produção de diversa documentação inerente à atividade museológica. 

 

5.7. O Programa expositivo  

 

No Museu do ISEP, para que o público em geral tivesse acesso físico ao acervo 

existente, criou-se uma reserva visitável sem qualquer tipo de discurso expositivo – 

cerca de 1500 objetos distribuídos por cinco salas e respetivos núcleos como vimos 

anteriormente neste trabalho. 

Este ano, no âmbito das comemorações dos 160 anos do ISEP, o Museu do ISEP 

encontra-se a organizar mostras mensais com objetos das diversas coleções do Museu. 

A mostra está patente ao público das 8h00 às 20h00, sendo a entrada gratuita. O local da 

mostra realiza-se no átrio do Edifício E do ISEP.   

Para além destas mostras mensais, desde de 16 de Julho que o museu acolhe no seu átrio 

uma exposição fotográfica de título “Álbum de Memórias” que terminará a 31 de 

Dezembro de 2012. Com a duração de seis meses, esta exposição faz parte das 

atividades planeadas pela mestranda no âmbito do estágio do 2.º Ciclo de Estudos em 

museologia da FLUP. Esta exposição será abordada com mais profundidade mais à 

frente neste trabalho. 

 

5.8. O serviço educativo: a oferta 

 

Como é mencionado no desdobrável que o Museu do ISEP disponibiliza aos seus 

visitantes, os serviços educativos prezam acima de tudo por “experiências lúdicas e 

enriquecedoras.” 
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Após a visita guiada e com necessidade de marcação prévia, “o museu propõe aos seus 

visitantes a execução de experiências científicas, usando apenas materiais baratos e de 

fácil acesso.” Onde o objetivo é “aprender ciência sempre num tom de brincadeira, 

com o objetivo dos mais pequenos compreenderem melhor o mundo que os rodeia.” 

Todos os anos são apresentadas novas atividades a fim de os visitantes não repetirem 

experiências. Estas experiências educativas são na sua maioria mais direcionadas para 

um grupo infanto-juvenil, cobrindo uma faixa etária dos 3 aos 17 anos. Estas 

experiências são realizadas na sala dos serviços educativos, que disponibiliza cadeiras e 

mesas suficientes para que os grupos se sintam confortáveis, seguros, concentrados e 

com atenção nas atividades. As atividades são pensadas e a sala organizada no dia 

anterior a receber os grupos para que nenhum material seja esquecido. O serviço 

educativo do museu é gratuito, sendo que o museu disponibiliza todo o material 

necessário para a realização das atividades propostas. Qualquer uma das experiências 

científicas a testar é disponibilizada em folha fotocopiada A4 onde constam: o material 

necessário à realização da experiência em questão; o objetivo da experiência; a 

explicação em como realizar a experiência passo a passo e uma explicação científica do 

que aconteceu e porque aconteceu. São fornecidas então todas as informações 

necessárias à sua realização e compreensão por parte de quem a experimenta. No final 

do atelier os visitantes podem levar para casa as folhas que serviram como guião da 

experiência e assim partilhar o novo conhecimento com familiares e amigos. 

Para um público infantil são utilizadas atividades como: a construção de um cata-vento 

a partir do qual se comprova a existência do ar; a construção de um carrossel, no qual o 

objetivo é a construir um brinquedo baseado em equilíbrio e desta forma mostrar a 

estabilidade de um objeto em equilíbrio, quando o seu centro de apoio está acima do 

centro de gravidade; e a construção de um bumerangue, cujo objetivo é compreender o 

movimento que o bumerangue efetua quando é lançado e que resulta daquilo a que se 

chama precessão. Todas estas atividades têm em comum o fato de serem elaboradas 

com material barato e de fácil acesso (tesoura, papel, cola, lápis, caneta, lápis de cor, 

canetas de filtro). 

Aquando da realização de ateliês direcionados a um público adolescente são mais 

utilizadas atividades como: a vela mágica; quantas canetas tem a tua caneta violeta; 

arcos ilusionistas; calculador de ph; fogo-de-artifício num copo; densímetro. Todas elas 

seguem a mesma linha das experiências anteriores onde constam o material necessário à 

realização da experiência em questão; o objetivo da experiência; a explicação em como 
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fazer a experiência passo a passo e uma explicação científica do que aconteceu e porque 

aconteceu. Em relação a um público adulto e um público sénior, poucas são as 

atividades que os englobem e que sejam pensadas especificamente para eles. A única 

atividade que engloba todos os grupos (crianças, adolescentes, adultos, seniores, 

famílias, grupos educacionais e grupos de pessoas com necessidades especiais) de 

momento, no Museu do ISEP, é o fato de este possibilitar a experiência de tocar nos 

objetos, não os originais das coleções, mas antes nos protótipos que foram criados com 

esse mesmo intuito. Importa relembrar que “o manuseamento de objetos constitui uma 

oportunidade única que os museus podem oferecer a todos os visitantes” (Hooper-

Greenhill 1994, 109). Como constatamos no capítulo anterior do presente trabalho, 

ensinar e aprender com coleções é divertido e interativo, uma ferramenta ideal para 

cativar os públicos e para efetivar a educação e aprendizagem que se pretende ao longo 

da vida. 

 

5.9. Públicos e visitas: a realidade do Museu 

 

O público do Museu do ISEP é vasto. Até ao momento, o Museu tem tido três grandes 

grupos de visitantes, na sua maioria grupos educacionais, a saber: 

1) Grupos escolares (ensino básico, preparatório e secundário); 

2) Universitários; 

3)  Investigadores e docentes do ensino superior. 

As atividades desenvolvidas nos serviços educativos têm sempre em conta o público 

que visita o museu. Os visitantes de um modo geral participam e colocam questões 

durante a visita guiada, sendo que várias são as instituições que voltam ao Museu 

facilitando a planificação das atividades, como é o caso do Jardim de Infância Centro 

Social do Bairro do Carriçal da Obra Diocesana de Promoção Social de Paranhos, 

localizado apenas a alguns metros do ISEP. Muitos são os docentes do ISEP que, por 

iniciativa própria levam as suas turmas a visitar o Museu, principalmente turmas do 1.º 

ano das licenciaturas cujas áreas de estudo estão representadas no museu. Com vista a 

obtenção de benefícios para ambos as partes (museu e alunos do ISEP), o Museu do 

ISEP propôs uma parceria com o Professor Luís Durão (docente da Licenciatura em 

Mecânica). Esta parceria materializou-se num projeto de prototipagem com base em 

alguns objetos do museu. Esta parceria fez com que as visitas ao museu por parte desta 

turma se tornassem constantes até à finalização do projeto (voltaremos abordar esta 
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questão mais à frente neste trabalho). As visitas guiadas funcionam em grupo com um 

limite máximo de 25 pessoas. Quando o Museu acolhe grupos encontra sempre 

dificuldades na sua receção sobretudo devido a questões de espaço, uma vez que este é 

deficiente e limitativo. Estas visitas ao Museu podem ser livres ou guiadas, sob a 

orientação de um dos técnicos. As visitas guiadas que incluam atelier são marcadas com 

uma antecedência de três dias úteis. A entrada no Museu é gratuita. Na marcação são 

solicitadas as seguintes informações para preparação da visita por parte do Museu: data 

e hora exatas da visita; número total de pessoas; tipo de grupo; objetivo da visita; nome 

do responsável e respetivos contactos. Relativamente a números concretos, desde Março 

de 2004 até ao final do ano de 2011, o Museu do ISEP recebeu 4.853 visitantes. Estes 

valores correspondem a uma média de 606 visitantes por ano e uma média de 2 

visitantes por dia. Este número total de visitantes permite ter uma visão geral dos 

públicos que ano após ano se dirige ao museu. A partir do registo destes números foi 

possível elaborar um gráfico a partir do qual se pode observar a evolução do número 

total de visitantes ao museu (Gráfico 2).  

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Fonte: estatística anual de visitantes com base no sistema de registo informático de 

visitas ao museu. 
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5.10. Políticas e práticas de comunicação do Museu 

 

Como vimos anteriormente, a comunicação tem assumido, ao longo dos anos, um papel 

cada vez mais importante nas instituições culturais, nomeadamente nos museus. Os 

museus devem então estruturar políticas e práticas bem definidas de modo a conseguir 

satisfazer as necessidades e expetativas dos vários públicos que os visitam. Usamos a 

palavra públicos no plural, pois como já foi explicado, o público não é mais visto como 

uma massa homogénea, mas carateriza-se pela sua heterogeneidade. Os museus devem 

assim ter em consideração as particularidades e especificidades de cada público de 

forma a poder chegar a um maior número de pessoas.  

A divulgação do museu pela internet através do novo Site do Museu do ISEP surge 

como a principal estratégia para atrair os vários públicos. Este novo Site encontra-se 

dividido em vários campos, permitindo ao visitante pesquisar qualquer informação 

relativa ao museu e suas coleções. Possibilita o visitante de manter-se a par dos eventos 

que vão sendo organizados pelo museu e permite aceder à base de dados do museu, na 

qual, paulatinamente têm vindo a ser colocados novos dados relativos aos objetos que 

compõem as coleções do museu. O Site carateriza-se como interativo e dinâmico já que 

diariamente vão sendo postados textos e imagens relacionados com dias comemorativos 

e curiosidades. Mensalmente a equipa do museu escolhe um destaque que figura no Site 

como destaque do mês (um livro, um documento do arquivo histórico, uma fotografia, 

um objeto científico-didático de uma das coleções). Esta iniciativa tem como objetivo 

dinamizar o Site, renovar e diversificar a informação, como também divulgar o 

potencial do acervo do museu. A equipa do museu criou ainda uma e-mailing list, uma 

base de dados constituída não só por e-mails de instituições e estabelecimentos 

públicos, mas também e-mails pessoais, para a qual é enviada informação aquando da 

inauguração de novos eventos no museu, a fim de cativar os públicos. De notar que esta 

e-mailing list tem vindo a crescer nos últimos anos. O museu possui ainda um 

desdobrável (ver Anexo F), acessível em vários pontos da cidade do Porto e espalhado 

em todos os edifícios do campus do ISEP. O MISEP faz ainda parte do “Roteiro das 

Minas e Pontos de interesse mineiro e geológico de Portugal” e possui algumas 

parcerias em programas como o “Ciência Viva”. Para além destes instrumentos de 

divulgação, o museu aparece por vezes referenciado nos desdobráveis ISEP [em 

minutos] (ver Anexo G) e no ISEP BI distribuídos gratuitamente pelo ISEP no campus 

do mesmo. Nos Relatórios de Atividades anuais, elaborados pelo museu do ISEP, 
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surgem ainda referências ao museu através do Roteiro da Minas; reportagem realizada 

pelo Porto Canal em 2009; Projeto Thesaurus; no Site dos Museus de Portugal; no 

Guia para 34 museus no Porto – Site da Câmara Municipal do Porto; Newsletter do 

Pelouro de Cultura, Turismo e Lazer da Câmara Municipal do Porto; Programa 

Famílias nos Museus; Site Portocompasso. Para além destas referências o museu do 

ISEP efetua anualmente empréstimos de objetos do seu acervo a outras instituições. A 

título de exemplo em 2008, o museu realizou um empréstimo de modelos de Geometria 

descritiva expostos na Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos. Já em 2009, alguns 

objetos do museu do ISEP figuraram em exposições no Museu Nacional Soares dos 

Reis e em exposições no NorteShopping. Anualmente o museu é ainda referenciado em 

comunicações e posters apresentados pela Dr.ª Patrícia Costa em eventos como 

Geociências; Scientiarum Historia II, Seminário de investigação em Museologia, 

encontros do ICOM em Portugal, XXVII Symposium of the Scientific Instrument 

Commission.  

Relativamente a bibliografia produzida, o museu possui duas monografias editadas pelo 

ISEP, uma delas da autoria do Historiador Luís Marques Alves, docente na FLUP, 

apelidada ISEP 150 anos: Memória e Identidade de 2005. Esta obra traça o percurso 

histórico do ISEP no qual estão incluídas as coleções do museu que também figuram na 

obra. Este autor possui ainda uma vasta obra (artigos e publicações) relacionada com o 

ensino industrial em Portugal na qual o ISEP se destaca. Fazemos referência a algumas 

delas ISEP: Identidade de uma Escola com Raízes Oitocentistas de 2006 e Os 

Professores e o Ensino Industrial na Segunda Metade do Século XIX de 2004.  

Não existe qualquer relação entre o espaço exterior envolvente e o espaço museológico. 

O museu não possui um edifício próprio e condigno para albergar as suas coleções, não 

existindo portanto, qualquer relação entre os objetos e o espaço onde estão inseridos. As 

instalações surgem como o principal fator limitativo para uma maior e melhor 

divulgação do museu. Instalações deficientes e limitadas colocam sérias preocupações a 

nível da segurança do museu, do número limitado de visitantes e da impossibilidade do 

museu em manter um programa expositivo que atraia e fidelize os públicos.  

No que toca às instalações, planeou-se e delineou-se um projeto de transferência do 

museu do ISEP para a Rua do Breyner, para o antigo edifício do Instituto Industrial do 

Porto. Este projeto encontra-se parado, devido à falta de orçamento para se avançar com 

a revitalização e reconstrução desse mesmo edifício. Colocou-se também, a hipótese de 

se construir um edifício de raiz dentro do campus do ISEP, o que possibilitaria uma 
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importante vertente de investigação aliada às atividades desenvolvidas pelos 

departamentos, fator este, que poderia distinguir pela positiva o Museu do ISEP dos 

restantes museus de ciência da cidade do Porto. 

Por último, o museu do ISEP produziu um inquérito de satisfação (ver Anexo H) o qual 

conforme lemos, “tem como dupla finalidade a realização de estatísticas internas e a 

medição do grau de satisfação dos visitantes do Museu do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto.” 

O museu possui desta forma, a consciência de que é importante recolher informação 

junto dos públicos e proceder à sua análise de forma a melhorar os serviços prestados 

aos visitantes. Não esqueçamos que a opinião dos visitantes deve de ser levada sempre 

em consideração, já que os museus são feitos para pessoas e por pessoas. A avaliação 

torna-se fundamental para melhor conhecermos quem nos visita e para assim, podermos 

satisfazer as suas necessidades e expetativas. Apesar do museu do ISEP possuir este 

inquérito de satisfação, não o dispõe aos seus visitantes tão habitualmente como devia. 

O inquérito encontra-se disponível on-line. Contudo, poucos ou nenhuns são os 

visitantes que recorrem à internet para o preencher, sendo que o melhor momento para 

tal deveria de ser aquando da visita ao Museu.  

 

5. Retrospetivas: olhares distintos sobre o Museu 

 

Para descobrirmos os diferentes olhares de quem frequenta e de quem trabalha no 

museu do ISEP recorreu-se ao uso de métodos múltiplos, através do uso de métodos 

quantitativos e métodos qualitativos de recolha de dados. Como já analisamos 

anteriormente neste trabalho, os métodos quantitativos são mais direcionados para a 

recolha/obtenção de números (análise estatística), enquanto os métodos qualitativos são 

mais utilizados na recolha de palavras, falada ou escrita. Apesar da natureza distinta 

destas avaliações, elas complementam-se. Neste âmbito, foram realizados inquéritos que 

são compostos por questões abertas, na qual a resposta não está prevista. A pessoa 

interrogada exprime-se, pois, mais livremente. As questões são de fácil compreensão, 

destituídas de ambiguidade e de duplos sentidos. Contudo, o seu apuramento é mais 

complexo, uma vez que implica uma fase prévia de pré-codificação (Digneffe 1997). Os 

inquéritos são curtos compostos por 12 questões; e foram realizadas entrevistas 

baseadas na utilização de um guião de entrevista, de forma a “colocar o entrevistado 

em condições de se exprimir, seguindo o curso do seu pensamento; em contrapartida, o 
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método por questionário supõe que o investigador já conhece a forma como a questão 

tratada é apreendida pelo público visado, de modo a não formular questões 

inoperantes” (Digneffe 1997, 87). Os inquéritos e guiões de entrevistas realizados 

encontram-se em Anexo I. 

 

5.1. A equipa do Museu 

 

As entrevistas realizadas à equipa do museu fizeram-se por escrito, ambas através de um 

guião de entrevista conforme foi já mencionado. O guião de entrevista realizado à 

equipa do Museu (Dr.ª Patrícia Costa e Raquel Almeida) dividiu-se em 3 partes. A 1.ª 

parte diz respeito à identificação do inquirido, na qual se pretende que este se apresente, 

e mencione a sua formação profissional e académica. A 2.ª parte diz respeito ao Museu 

do ISEP enquanto caso de estudo deste trabalho e a 3.ª parte relaciona-se diretamente 

com o projeto de prototipagem desenvolvido pelo Museu do ISEP em parceria com os 

alunos do ISEP (turma do 2.º ano da Licenciatura em Mecânica), na qual se procura 

saber a opinião dos inquiridos em relação às vantagens do projeto e se consideram a 

experiência benéfica para ambas as partes. Após a apresentação de cada entrevistado 

(nome, formação profissional e académica), deu-se início à entrevista propriamente dita. 

Na 1.ª pergunta procura-se saber o que os entrevistados entendem por Museu (conceito 

e principais práticas). Ambos os inquiridos citaram o ICOM e sua noção de Museu, 

salientando que o Museu deve de ser um lugar vivo, vejamos as respostas: 

 

E.1: “Um museu uma instituição que, para além dos requisitos estipulados pelo ICOM, 

deve ser um lugar vivo que reflita a sociedade em que está envolvido.” 

 

E.2: “Para mim, um museu é uma instituição, de carater permanente, com ou seu 

personalidade jurídica sem fins lucrativos que possui um espólio museológico e que 

cumprem as funções museológicas previstas na lei-quadro dos museus portugueses.” 

 

De seguida, os entrevistados foram questionados sobre a forma como o Museu do ISEP 

tem-se afirmado como espaço de educação e de aprendizagem. Ambos os inquiridos 

ressaltaram a importância e o gosto pela ciência que o Museu do ISEP tenta transmitir, 

sendo que o E.1. atenta mais sobre o acervo do Museu como plataforma ideal para o 
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desenvolvimento de novas abordagens (para além de visitas guiadas, trabalhos 

curriculares), vejamos: 

 

E.1: “Tentamos que o nosso espaço museológico seja um espaço de educação em 

primeiro lugar para a comunidade ISEP, através de visitas organizadas, trabalhos 

curriculares ou projetos, onde acervo é o mote para o desenvolvimento de novas 

abordagens. Depois temos a comunidade envolvente que tentamos trazer ao Museu 

para que o gosto pela ciência seja desenvolvido. Para já os resultados têm sido 

positivos.” 

 

E.2: “Trabalhar no museu tornou-se uma ferramenta essencial para o meu 

desenvolvimento profissional, na obtenção de novos conhecimentos e no 

aperfeiçoamento da prática de outros adquiridos anteriormente. Para o público, na 

minha opinião, o museu é um lugar que transmite a evolução da ciência e dá a 

conhecer aos visitantes informação desconhecida por eles, assim como o conhecimento 

das técnicas utilizadas nos tempos passados.” 

 

Seguidamente pediu-se a opinião dos inquiridos sobre as principais singularidades e 

forças do Museu do ISEP. Ambos os inquiridos atentaram na natureza da coleção do 

Museu – coleções científicas. O E.1 sublinhou o fato dessas coleções trazerem 

vantagens como o manuseamento das mesmas, enquanto o E.2 atentou mais sobre o 

valor histórico das coleções, vejamos as respostas: 

E.1: “Penso que por sermos um Museu com uma coleção de ciências que nos traz 

alguma vantagem, o poder tocar, mexer e construir algo durante as visitas é um dos 

nossos pontos fortes.” 

 

 

E.2 – “Possuir um espólio museológico significante que mostra a evolução da ciência, 

assim como o método de ensino desde o século XIX até aos nossos dias. Algumas das 

peças que o museu possui, são exemplos “quase” únicos mundo, e são um fator 

impulsionador de posicionar o museu em destaque.” 
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A próxima pergunta relacionou-se com as principais limitações e deficiências do Museu 

do ISEP, na qual se pediu a opinião de cada inquirido. As respostas recaíram sobre a 

falta de verbas, as instalações e a localização do Museu dentro do campus do ISEP. 

 

E.1: “Localização dentro do campus do ISEP e instalações.” 

 

E.2 – “A limitação de verba financeira e a localização do museu.” 

 

A última pergunta relacionada diretamente sobre o museu, prendeu-se com as 

potencialidades e oportunidades do Museu do ISEP. Neste ponto verificamos que a 

criação de oportunidades para o Museu, passa sobretudo pela sua mudança para um 

outro edifício que ofereça instalações mais condignas, tanto para acolher pessoas como 

as coleções. Já o E.1 sublinha a necessidade de colocação de sinalética no exterior, de 

uma nova reorganização do espaço e da montagem de uma exposição de longa duração, 

vejamos as respostas: 

 

E.1: “Reorganização de todo o espaço, montagem de uma exposição de longa duração 

com todas as condições necessárias e a colocação de sinalética no exterior.” 

 

E.2 – “Essencialmente mudar as condições físicas do museu e a sua localização.” 

 

A 3.ª parte relacionava-se com o projeto de prototipagem de 10 objetos do Museu, 

através da parceria criada entre a Turma de Anteprojeto II e Museu do ISEP. Pretendia-

se saber quais as vantagens do projeto e se este havia sido benéfico para ambas as partes 

(na opinião de cada inquirido). Na opinião de todos, este projeto foi um sucesso. As 

vantagens e metas alcançadas foram múltiplas e benéficas para todos os envolvidos, 

sem esquecer os públicos, que possuem agora uma oportunidade de experiência tanto 

educativa como lúdica, vejamos:  

 

E.1: “Este projeto partiu da ideia de fazermos cópias de alguns objetos existentes no 

museu para os visitantes poderem manusear. Numa primeira fase foi contatado o 

professor responsável pela cadeira e foi feito um estudo da viabilidade do projeto a 

nível financeiro. A disponibilidade demostrada por parte do Departamento de mecânica 

foi total, começando logo no início do semestre os trabalhos dos alunos. Os trabalhos 
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foram todos feitos dentro das datas estabelecidas. As vantagens são enormes neste tipo 

de parcerias, os alunos têm material para trabalhar e o museu beneficia porque fica 

com o trabalho realizado a preços reduzidos.” 

 

 

E.2 – “Na minha opinião as vantagens foram: a divulgação do museu e da sua coleção, 

nomeadamente perante a comunidade discente, que até à data era desconhecida. Por 

parte do museu, este beneficiou em duplicado, divulgou o espólio do museu, dando a 

conhecer a sua coleção e beneficiou na aquisição de peças de prototipagem idênticas 

aos originais que podem ser utilizadas como peças educativas, onde os visitantes 

podem mexer, sem receio de degradar as peças originais. Na minha opinião, foi uma 

experiência muito benéfica para ambas as partes, uma vez que os alunos, além de 

conhecer o museu, desenvolveram projetos bastante ambiciosos e originais para a 

disciplina e o curso.” 

 

5.2. Alunos do ISEP: pequena mostra 

 

Para este pequeno estudo, foram entregues como já referido, inquéritos posteriormente 

preenchidos pelos alunos do Curso de Engenharia Mecânica, 1.ºCiclo, da cadeira de 

Anteprojeto II. Este focus group era composto por 25 membros com idades 

compreendidas entre os 19 e os 23 anos. Os inquéritos são compostos por perguntas 

abertas, 12 no total. Os inquéritos compreendem 3 partes. A 1.ª parte corresponde à 

identificação do inquirido (opcional); a 2.ª parte procura saber quais os hábitos culturais 

dos inquiridos, antes de os introduzir à última parte, que em termos de informação é a 

que mais nos interessa. Já a 3.ª parte é dedicada ao Museu do ISEP, onde se procura 

saber se o inquirido conhece o Museu do ISEP; se sim, através de que meios; se 

gostaram do que viram; o que gostariam de encontrar no Museu; que atividades 

gostariam que o Museu desenvolvesse, e por último, segundo a sua opinião, qual a 

importância que possui o Museu para a comunidade ISEP. Através destas questões 

tenta-se compreender o que motiva os alunos a visitaram o Museu e quais as suas 

necessidades e expetativas em relação ao mesmo. O tratamento de dados e a análise das 

respostas possibilitou a criação da uma tabela, que se encontra em anexo (ver Anexo J). 

Esta tabela possibilitou a organização da informação recolhida e a sua posterior 

reflexão. Desta forma obtivemos os seguintes resultados. 
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Quando questionados sobre se conhecem o Museu, o total dos inquiridos respondeu 

“Sim”. Aquando da pergunta, como teve conhecimento do Museu, 19 dos inquiridos 

responderam que foi através da cadeira de Anteprojeto II; 4 responderam que foi através 

de publicidade e informação no campus do ISEP; 1 respondeu que foi através de colegas 

e 1 outro respondeu que foi através de um docente. Desta forma, verificamos que o 

projeto de prototipagem serviu também como meio de divulgação do Museu entre os 

alunos do ISEP, fazendo com que os inquiridos entrassem em contato com as coleções 

do mesmo. 

Perante a pergunta: já visitou o Museu, obtivemos 25 respostas positivas. E há pergunta: 

se visitou, agradou-lhe o que viu, obtivemos 25 respostas também elas positivas. 

Contudo alguns inquiridos fazem notas como:  

““Sim, mas penso que algumas peças poderiam ter algo escrito sobre a sua história.”; 

“Sim, museu bastante completo na quantidade de objetos que tem.”; Sim, tem algumas 

coisas interessantes.” 

Verificamos assim, que apesar dos inquiridos gostarem do que lhes é dado a ver no 

Museu, nomeadamente objetos das coleções, estes sugerem alterações como a inserção 

de legendas de modo a contextualizar os objetos. 

Perante a resposta, o que gostaria de encontrar no Museu, os inquiridos mostraram o seu 

entusiasmo pela visualização de mais objetos relacionados com o seu curso (Mecânica); 

mostraram o seu desejo em ver expostos modelos de peças mais recentes; apelaram à 

interatividade e a necessidade da vertente prática do Museu, através do manuseamento 

de objetos e da possibilidade de observar o funcionamento de alguma máquinas 

expostas. Vejamos algumas as respostas:  

“Modelos mais atuais de mecanismos desenvolvidos mais recentemente”; “peças 

relacionadas com engenharia mecânica.”; “inovação”; “gostaria de encontrar objetos 

mais recentes.”; “demonstrações dos mecanismos lá existentes”; “mais projetos 

realizados pelos alunos.”; “exposições mais modernas.”; “carros, sistemas de elevada 

complexidade.”; “gostaria que houvesse maior enquadramento das peças em meios 

onde fosse comum a sua utilização, ou seja, enquadrar as peças com contextos.”; 

“mais peças interativas.”; “tal como o objetivo do trabalho, material mais interativo.”; 

“peças que se pudessem manusear.”; “antiguidades e peças/máquinas históricas.”; 

“peças relacionadas com engenharia mecânica." 

Quando questionados sobre que atividades gostariam que o Museu desenvolvesse, estes 

focaram a oportunidade de empréstimos de objetos entre o Museu e outras instituições 
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(como por exemplo o Museu do Caramulo); focaram a necessidade de exposições e 

atividades mais interativas (como dias lúdicos, caça ao tesouro, rallypaper; 

manuseamento de objetos, funcionamento de máquinas do Museu); focaram ainda a 

importância de contextualizar os objetos do Museu com legendas para que a sua 

compreensão seja mais facilitada.  

Relativamente à última questão, esta exigindo mais reflexão por parte do inquirido, 

procurava saber qual a importância que o Museu representa para a comunidade ISEP. 

A maioria dos inquiridos olha para o Museu do ISEP como um lugar de história, como o 

guardião da história do ISEP e da evolução da engenharia nacional. Muitos ressaltam a 

importância do mesmo para com as gerações mais novas que entram para o Instituto, as 

quais o Museu pode ajudar servindo de veículo de transmissão de um passado valioso. 

Existe ainda um inquirido que afirma que o Museu do ISEP, da forma como se 

apresenta agora, tem pouca ou nenhuma importância para a comunidade. Vejamos 

algumas das respostas:  

“É importante, acima de tudo serve para mostrar a evolução tecnológica, a capacidade 

de evolução.”; “o museu apresenta um conjunto de artigos que remontam à história de 

desenvolvimento de cada engenharia, pelo que é importante para alunos que estão no 

ISEP, uma vez que estes serão futuros engenheiros podem e devem conhecer o 

progresso levado a cabo pela engenharia ao longo do tempo.”; “demonstra a área da 

engenharia e pode atrair futuros alunos para cá sendo influenciada pela visita ao 

museu.”; “reconhecimento externo.”;” para ver os antepassados da engenharia.” 

 

5.3.  Analisar para agir: conclusões  

 

5.3.1. Análise SWOT: preenchimento de grelha  

 

Após a análise das entrevistas realizadas à equipa do Museu do ISEP e após a análise 

dos inquéritos realizados aos alunos do ISEP, seguir-se-á o preenchimento de uma 

grelha SWOT (sigla referente a Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades), Threats (Ameaças). 

Esta grelha de análise (Tabela 2) permite encontrar as forças (pontos fortes), fraquezas 

(pontos fracos), oportunidades e ameaças relativas ao Museu do ISEP. Esta organização, 

estruturação e reflexão da informação recolhida possibilitará traçar novos rumos e 

propostas.  
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Forças 

 Acervo significativo e de interesse histórico-cientifico; 

 Coleções do Museu como uma referência nacional; 

 Exemplares de objetos únicos; 

 O Museu como lugar de educação e aprendizagem 

científica; 

 Variedade de coleções existente, em exposição e em 

reserva;  

 O Museu como guardião de um passado histórico e 

identitário; 

 O Museu como espaço de memória coletiva; 

 

 

 

 

Fraquezas 

 Limitação da verba financeira; 

 Localização; 

 Exposição estática, linear; 

 Falta de contextos e legendagem dos objetos; 

 Não existe qualquer relação entre espaço e objetos 

expostos; 

 Pouca divulgação do Museu junto da comunidade 

estudantil; 

 

 

 

 

Oportunidades 

 Mudança de instalações; 

 Interatividade através do manuseamento de objetos, 

 Definir e implementar novos objetivos, novas estratégias e 

novas práticas; 

 Tirar proveito do meio em que se insere e criar mas 

parcerias e projetos inovadores com outros cursos do ISEP;  

 Criar sentimento de pertença em relação ao Museu na 

comunidade local; 

 Estreitar laços com a comunidade local – comunidade 

ISEP, mas também com outras instituições e associações;  
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Ameaças 

 

 Desinteresse e desmotivação por parte dos públicos, 

nomeadamente dos alunos do ISEP; 

  Questões de segurança; 

 Falta de recursos humanos; 

 Falta de uma equipa bem estruturada de profissionais – 

serviços educativos, conservação e restauro. 

 

Tabela 2. Análise SWOT das respostas obtidas nas entrevistas e inquéritos.  

 

Qualquer identificação dos pontos fracos, fortes, das ameaças e das oportunidades de 

uma instituição irá possibilitar o melhoramento das suas práticas e políticas, de maneira 

a que melhor cumpram a missão e objetivos a que se prepuseram. Nas palavras de Gail  

Anderson (2004, 135) “o museu de hoje é um museu que olha para os seus públicos e 

que pretende ir ao encontro dos seus desejos e necessidades.” 

 

6. Tempo de mudança: novos rumos  

 

6.1.Reflexões críticas e sugestão de alterações 

 

A conjugação dos conhecimentos adquiridos no presente trabalho e das necessidades 

identificadas permitem assim traçar novos rumos. O Museu do ISEP possui um imenso 

potencial. Esse potencial encontra-se na natureza das suas coleções e no meio em que se 

encontra. Esta rentabilização de potencial pode vir de futuro a ser abraçado através de 

algumas propostas que analisaremos de seguida. 

 

 Mudança de instalações 

Como constatamos, após as entrevistas e inquéritos realizados, o maior desafio do 

Museu do ISEP relaciona-se com as instalações a que foi, deste a sua inauguração, 

remetido. Apesar do espaço ter vindo a ser melhorado ao longo dos anos, este apresenta-

se como limitativo e deficiente. Este problema impede o Museu de receber grupos com 

um elevado número de pessoas como também impede este construir um programa 
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expositivo efetivo. A localização do Museu impede uma maior divulgação da 

instituição, uma vez que não existe qualquer sinalética no exterior do edifício dando 

visibilidade ao Museu. Confirmou-se também, após conversa informal com muitos 

alunos do ISEP, que estes desconheciam a existência do Museu e a sua localização 

dentro do campus do ISEP.  

Apesar de parado existe um projeto já bem desenvolvido, de passagem do Museu para 

as instalações do antigo Instituto Industrial na Rua do Breyner. Contudo, este projeto 

não se apresenta como ideal para o futuro do Museu (uma vez que envolve elevados 

custos de reabilitação do antigo edifico, para além de se apresentar como casa-museu, 

com todas as condicionantes que essa definição envolve – acondicionamento de 

coleções, visão estática e linear das montagens expositivas.) A melhor solução, passaria 

por dotar o Museu do ISEP de um edifício ou mesmo piso próprio dentro do campus do 

ISEP – deslocando o atual Museu para instalações condignas que possam acolher as 

suas coleções e os seus públicos. Em conversa com a Dr.ª Patrícia Costa, é-nos dito que 

“vários são os defensores desta ideia, visto que o museu podia ver uma vertente de 

investigação incorporada nas atividades desenvolvidas pelos departamentos, o que 

podia marcar a diferença face aos restantes museus de ciência da cidade. Para já, o 

que podemos é contar com o atual espaço e ir melhorando as estruturas de forma a 

sermos cada vez “mais museu”.”O fato do Museu possuir um espaço próprio dentro do 

campus da instituição que o tutela, aponta-se como crucial relativamente à sua missão, 

objetivos, perfil e vocação. Este novo espaço refletiria o Museu como um Museu de 

ciência ligado às suas origens e em comunhão com a comunidade que serve – a 

comunidade ISEP.  

A questão do edifício acaba por se interligar com outros aspetos, também eles essenciais 

para o melhoramento do Museu em geral, como veremos de seguida. 

 

 O Museu como estabelecimento auxiliar de ensino 

Conforme verificamos durante o traçar do percurso histórico do Museu, este espelhou-

se no passado, como um estabelecimento anexo ao Instituto, auxiliando o ensino 

industrial. No passado, o intuito destes museus (technologico, industrial e industrial e 

comercial) era o de ilustrar o ensino industrial através da criação de uma coleção 

tecnológica composta por exemplares de modelos industriais de diferentes ordens, 

exemplares das máquinas mais perfeitas e recentes da época, coleções de matérias-
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primas, e que, por sua vez, contribuíssem para facilitar a instrução das classes 

industriais, e auxiliar nos diversos trabalhos da indústria manufatora.  

Ora, fica lançada a questão, porque não retomar essa mesma vertente? 

Um primeiro passo foi já tomado, através do projeto levado a cabo pelo Museu e pela 

turma de Anteprojeto II do 2.º ano da Licenciatura em Mecânica, no qual 10 objetos do 

Museu serviram de inspiração para a prototipagem de réplicas. Os resultados e metas 

obtidas foram extremamente importantes para ambas as partes envolvidas. Os alunos 

tiveram contato físico e emocional com objetos que contam a história de um instituto 

que é o deles – desenvolvendo um sentimento de pertença pelo Museu e suas coleções, 

identificando-se com os objetos que observam. Estes tiveram ainda a oportunidade de 

aprender mais sobre uma história que também é a deles ao mesmo tempo que 

desenvolveram projetos inovadores e ambiciosos dentro da estrutura curricular dos seus 

cursos.  

Já os públicos do Museu têm agora a oportunidade única de manusear estas réplicas sem 

a preocupação de danificar os originais. Este manuseamento dos objetos como vimos 

propicia a aprendizagem, a construção de significados e de representações por parte de 

cada visitante. 

Tendo como ponto de partida este projeto, importa agora ao Museu continuar a 

estabelecer contatos com outras áreas de estudo do ISEP, de forma a potenciar a 

natureza das suas coleções ao mesmo tempo que atrai novos visitantes ao Museu. É este 

envolvimento com a comunidade que se pretende fortalecer e dinamizar. O Museu deve 

de tirar partido do meio em que se encontra e uma vez mais, à semelhança do passado – 

afirmar-se como estabelecimento auxiliar do ensino industrial. Se estas ideias e opiniões 

forem levadas em consideração, o Museu do ISEP, poderá distinguir-se pela positiva de 

entre outros museus de ciência e afirmar-se como espaço de discussão, de educação, de 

comunicação, aprendizagem efetiva ao longo da vida, espaço que serve comunidades e 

espaço propicio a experiência interativas – lúdicas e educacionais.  

 

 Novas parcerias 

Este projeto de prototipagem assumiu-se como uma boa parceria criada entre o Museu e 

os alunos do ISEP. Contudo, o Museu deve continuar a construir novas parcerias 

buscando sempre novos horizontes. Apesar das delimitadas instalações a que o Museu 

foi remetido, este deve de preconizar os seus objetivos pensando para além das paredes 

que o condicionam. Já se atentou neste trabalho à importância dos objetos no bem-estar 
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dos pacientes de hospitais. A ideia de que “os objetos de museu são medicinais não é 

propriamente nova” como ressalta Helen Chatterjee (2009, 164). O projeto piloto 

“Heritage in Hospitals” desenvolvido conjuntamente pela University College London 

Museums and Collections e pela University College London Hospitals Arts, consistiu 

em levar os objetos de museu até aos pacientes, nas suas camas de hospital, e desta 

forma tentar compreender se o manuseamento de objetos tem ou não um efeito positivo 

no bem-estar dos pacientes. Na sua conclusão, o projeto teve de fato um impacto 

positivo no bem-estar dos pacientes, verificando-se um aumento no processo de 

melhora do doente e no nível de satisfação de qualidade de vida dentro do hospital. Este 

projeto piloto criou assim oportunidades de colaboração entre as áreas do património e 

da saúde e promoveu a criação de parcerias com outras instituições sociais. Seguindo 

este exemplo, o Museu do ISEP deve de procurar e estabelecer parcerias com outras 

instituições sociais. Tirando uma vez mais, partido da natureza das suas coleções 

(instrumentos cientifico-didáticos e o fato de possuir réplicas) e da sua localização 

(Campo universitário da Asprela), seria interessante o Museu explorar novas opções 

junto do Hospital de São João do Porto e do IPO. 

Para além destas parcerias na área da saúde, o Museu poderia ainda estabelecer contatos 

com as restantes instituições que a envolvem (Institutos Superiores e Faculdades) na 

tentativa de desenvolver projetos úteis e até inovadores que servissem as comunidades – 

tornando o Museu num lugar vivo, que serve os públicos e que acompanha a mudança 

dos tempos. 

 

 Aproximação à comunidade ISEP 

É importante o Museu relacionar-se com a comunidade a que pertence e que serve. 

Deveriam de ser exploradas outras atividades de forma a cativar, fidelizar e envolver a 

comunidade. Uma das atividades realizadas este ano no Museu do ISEP refletiu essa 

mesma ideia. A montagem da exposição fotográfica – “Álbum de Memorias” que 

pretendeu ligar o Museu à comunidade ISEP através da exposição de 28 fotografias 

pertencentes a um álbum fotográfico do Instituto Industrial e Comercial do Porto de 

inícios do século XX. As fotografias demonstram figuras de alunos e professores em 

viagens de estudo e excursões, em ambiente de convívio e descontração. Esta exposição 

procura que os visitantes criem um sentimento de pertença e que se envolvam de forma 

imersiva na experiência da exposição tendo em conta os seus conhecimentos, histórias e 

aprendizagens próprias. A exposição conta com um meio interativo (um rádio CD) que 
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no decorrer da exposição se encontra ligado a tocar músicas da Tuna do ISEP. O 

percurso não se encontra pré-definido, sendo permitido ao visitante caminhar livremente 

por entre a exposição. Nesta linha de pensamento, o Museu do ISEP deveria de 

promover atividades que aproximassem os alunos ao Museu e criar exposições 

educativas e lúdicas baseadas num tema ou ideia (tendo em conta as montagens 

inovadoras da Nova Museologia) – na qual a aprendizagem se efetivasse. A análise dos 

inquéritos realizados ao focus group mencionado mostrou que o Museu possui um papel 

deveras importante para a comunidade em questão. Segundo alguns inquiridos: “o 

museu apresenta um conjunto de artigos que remontam à história de desenvolvimento 

de cada engenharia, pelo que é importante para alunos que estão no ISEP, uma vez que 

estes serão futuros engenheiros podem e devem conhecer o progresso levado a cabo 

pela engenharia ao longo do tempo.” 

Para os inquiridos, o Museu para além de um lugar onde se “pode ver os antepassados 

da Engenharia”, assume-se também como uma forma de “reconhecimento externo.” 

Como também “pode atrair futuros alunos para cá sendo influenciada pela visita ao 

museu.” Um bom momento para esta aproximação à comunidade, pode ser pensada no 

início do ano letivo, aquando da receção ao novo aluno. Esta ideia foi também lançada e 

questionada por um aluno do curso de Mecânica, aquando de uma visita guiada, na qual 

este sugeriu a receção do aluno, como um bom momento para o Museu reagir, 

organizando atividades, saraus, tertúlias, visitas guiadas – para deste modo, atrair desde 

logo o novo aluno ao Museu. Poderiam assim, ser marcadas visitas especiais em grupo 

de receção ao novo aluno, aproveitando o momento como meio de divulgação e 

visibilidade do Museu e suas coleções. Para além de tudo isto, o museu poderia 

trabalhar de forma mais próxima com a AEISEP, sendo que esta constituiria um bom 

meio de divulgação do Museu e suas atividades por entre os alunos. 

Durante conversa informal com alunos do curso de Engenharia Informática, aquando de 

uma visita pelo espaço do Museu, estes questionaram o fato de não existir qualquer 

representação no Museu de uma coleção de Informática. De fato, as atuais instalações, 

uma vez mais, surgem como limitativas. A coleção encontra-se de momento na reserva 

técnica do Museu à espera de ser potenciada. Uma montagem desta coleção seria muito 

interessante e poderia ir ao encontro do que os alunos procuram no museu – um espaço 

interativo que promove a inovação, conforme verificamos através dos inquéritos 

realizados. 
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Capítulo III – Dois lados de uma mesma moeda: encontro de expectativas 

 

1. Introdução 

 

A ideia de realizar estágio no Museu do ISEP surgiu já durante o 1.º ano do 2.º Ciclo de 

Estudos em Museologia após contato com este Museu aquando da realização de alguns 

trabalhos de investigação para cadeiras como Estudos e Gestão de Coleções, na qual foi 

estudada uma coleção de quadrantes de origem italiana pertencentes à coleção de 

desenho técnico do mesmo Museu. 

A escolha da realização de estágio teve acima de tudo como finalidade a aquisição de 

conhecimentos e competências específicas e a iniciação a práticas efetivas de trabalho, 

uma vez que é fazendo que se aprende a fazer (na linha de pensamento do lema do 

ISEP: o «saber fazer»). Ainda sobre isto, esperava-se consolidar e aprofundar 

conhecimentos e competências obtidos no decorrer do 1.º ano do 2.º ciclo de Estudos 

em Museologia; aprender e apreender novos conhecimentos e competências, 

nomeadamente as de planeamento, análise e execução de tarefas museológicas científica 

e tecnicamente sustentadas, e dar início às práticas profissionais no sentido de uma pré-

profissionalização. O ambiente no qual o Museu se encontra e a criação de laços com a 

equipa do mesmo também influenciaram na escolha deste museu como instituição de 

acolhimento. Este Museu de ciência pela potencialidade das suas coleções e pela 

singularidade da sua história assume-se como o palco ideal para reflexões críticas e 

sugestão de alterações. Foi então a pensar em tudo isto que se criou um Plano de 

Estágio o qual foi apoiado pela coordenadora do museu do ISEP – Dr.ª Patrícia Costa e 

mais tarde aprovado pela Direção do ISEP na pessoa do Engenheiro Barros de Oliveira.  

Os trabalhos tiveram início no dia 12 de Dezembro de 2011 e finalizaram no dia 18 de 

Julho de 2012, contabilizando-se 343 horas e 45 minutos de estágio (ver Anexo L) 

efetivo na instituição de acolhimento (não esquecendo que as horas de trabalho 

obrigatórias na instituição de acolhimento eram de 320 conforme os princípios 

orientadores para o ano letivo de 2011/2012). Por norma, e após discussão com a Dr.ª 

Patrícia Costa, os dias de estágio ficaram agendados para as segundas e terças-feiras de 

cada semana ao longo de oito meses de estágio. Contudo, quando necessário (visitas 

guiadas e ateliers agendados; montagem de exposições; ou quando solicitado por parte 

do Museu) tornava-se essencial o deslocamento ao Museu mais do que duas vezes por 

semana, conforme mencionado.  
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Diariamente eram redigidos sumários nos quais constava o dia, a hora e as atividades 

realizadas. Estes sumários diários foram já entregues à instituição de acolhimento tal 

como a tabela de horas de estágio no Museu.  

Após o exposto vamos proceder à descrição e análise das tarefas profissionalizantes 

vivenciadas ao longo destes meses de estágio no museu do ISEP. 

 

 

2. O Estágio no Museu do ISEP: descrição e análise das tarefas 

desempenhadas  

 

2.1. Visitas guiadas e ateliers educativos 

 

Ao longo destes oito meses de estágio várias foram as visitas guiadas realizadas e os 

ateliers educativos produzidos para as diferentes faixas etárias. Por norma as visitas 

guiadas são orientadas por uma das funcionárias que compõem a equipa do museu. 

Contudo foi-me dada a oportunidade pela coordenadora do museu de realizar as visitas, 

já que o conhecimento relativo à instituição e suas coleções era vasto. Para além desta 

questão havia ainda o problema da falta de recursos humanos, uma vez que o museu 

apenas dispõe de duas funcionárias. Neste aspeto a ajuda e deliberação de uma tarefa 

para outra pessoa afirmou-se como uma mais-valia para o funcionamento do museu. O 

fato do museu possuir uma pessoa designada para as visitas guiadas ou para o 

acolhimento ao visitante possibilitou à restante equipa versar a sua atenção sobre outras 

práticas museológicas. Aquando da receção de grupos com elevado número de pessoas, 

a solução encontrada foi a divisão do grupo total em pequenos grupos para o qual era 

designado uma pessoa do museu. As deficientes instalações nas quais o museu se 

encontra não possibilitam a receção de um grande número de pessoas daí que a solução 

encontrada foi a rotatividade dos pequenos grupos durante a visita. Para que tal fosse 

possível foi solicitado o apoio do Laboratório Automóvel do ISEP, que possibilitou uma 

ao visitante uma experiência lúdica e ao mesmo tempo educativa. A título de exemplo 

relembro a minha primeira vista guiada com os alunos de 7.º e 8.º ano (faixa etária dos 

13-14 anos) da escola Castro Matoso e Oliveirinha, na qual 127 alunos foram 

distribuídos por três grupos. A visita inclui uma visita orientada ao museu e suas 

coleções, passagem pelo Laboratório Automóvel do ISEP (na qual a visita foi orientada 

por um aluno do ISEP da licenciatura em mecânica) e passagem pelo museu de 
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mineralogia. Durante a visita os alunos mostraram-se entusiasmados e colocaram 

questões sobretudo no que diz respeito à designação e função dos objetos expostos 

(importa notar que a maior parte dos objetos não possui qualquer tipo de legenda que 

permita o visitante contextualizar-se). A maior parte dos alunos pedia ainda para tocar 

nos objetos (vemos assim a importância da interatividade e do toque na experiência do 

visitante). Neste aspeto reconhece-se a importância dos objetos de prototipagem do 

museu, para os quais voltaremos a nossa atenção mais à frente neste trabalho. 

Para além desta faixa etária, foram ainda realizadas visitas guiadas a grupos de crianças, 

como foi o caso do Jardim de Infância Centro Social do Bairro do Carriçal da Obra 

Diocesana de Promoção Social de Paranhos com crianças com idades compreendidas 

entre os 2 e 3 anos. Foram ainda realizadas outras visitas orientadas a pequenos grupos 

de alunos do ISEP (grupos de 3 e 4 alunos) e a funcionários do ISEP que 

esporadicamente apareciam no museu para o conhecer. Foram portanto orientadas 

visitas ao museu sobretudo a grupos escolares. Estas visitas guiadas significaram acima 

de tudo, a oportunidade de conhecer os públicos do museu do ISEP. Este contato 

próximo com os visitantes possibilitou conversas informais com os mesmos nas quais é 

possível delimitar os seus interesses, as suas expetativas e as suas motivações 

relativamente ao museu do ISEP. Não esqueçamos que os visitantes gostam de 

expressar as suas opiniões e de sentir que também eles são importantes no âmbito do 

museu, o que lhes permitirá criar um sentimento de pertença. Muitas das propostas 

acima referidas foram ponderadas após conversas com visitantes durante as visitas 

guiadas. Relativamente aos ateliers estes propõem aos visitantes a execução de várias 

experiências científicas, abrangendo as várias áreas de estudo que se encontram 

representadas no museu. São experiências nas quais se utilizam materiais baratos e de 

fácil acesso. A experiência é ao mesmo tempo educativa e lúdica. Contudo, a maior 

parte destas experiências relaciona-se com as áreas de estudo das coleções do Museu, 

como já foi mencionado, não se relacionando ou focando diretamente sobre os objetos 

que compõem o acervo do museu. Como constatamos anteriormente, as pessoas 

desenvolvem aprendizagens e retêm mais informação, quando lhes é possibilitado 

interagir com as coleções. Não esqueçamos que aprender com coleções é divertido, 

proporcionando aos visitantes uma experiência lúdica e educativa. A planificação, 

descrição e imagens das atividades desenvolvidas nas visitas guiadas e ateliers do 

Museu em anexo (ver Anexo M). 
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2.2. Apoio na produção de exposições 

  

2.2.1. Reorganização da Sala de Desenho 

 

Apoio na reestruturação da exposição patente na sala 1 – sala de desenho técnico. Esta 

reestruturação teve a duração de 1 mês. A disposição das mesas foi alterada e procedeu-

se à incorporação de informação adicional relativa às peças. Foram incorporados na 

exposição uma nova seleção de objetos e estampas até antes acomodados na reserva 

técnica. Aquando da reabertura da sala 1 foi redigido um texto pela mestranda 

posteriormente colocado no novo Site do Museu de forma a divulgar a exposição. Foi 

proposta ao Museu pela mestranda, a adoção de uma nova sinalética que acabou por ser 

aplicada a todo o museu. A sinalética consistiu no recorte de formas de “pés” em papel 

autocolante e na sua aplicação no pavimento de todas as salas do museu. O objetivo 

principal da aplicação desta sinalética foi o de orientar os visitantes pelas várias salas do 

museu e tornar a visita mais dinâmica. As cores escolhidas para o papel autocolante 

onde se recortaram as formas dos “pés” foram o azul e o vermelho, portanto cores mais 

atrativas e que sobressaem no pavimento do museu. Foi também utilizado um papel 

autocolante preto com a mesma forma que foi colado no átrio e nos corredores do 

museu de forma a contrastar com a cor vermelha do pavimento do museu. Os textos e 

imagens desta atividade em anexo (ver Anexo N). 

 

2.2.2. Exposições temporárias: comemoração dos 160 anos  

 

No âmbito das comemorações dos 160 anos de existência do ISEP, o Museu promoveu 

um ciclo de exposições temporárias durante o ano de 2012. Neste ciclo vão decorrer 11 

mostras de objetos do acervo do Museu do ISEP, cada uma delas focando uma coleção 

do Museu. Estas mostras estão patentes ao público das 8h00 às 20h00 no edifício e os 

vários objetos encontram-se distribuídos por 3 vitrinas. Cada mês será dedicado a um 

tema, a saber: mês de Fevereiro – microscópios: mês de Março – balanças; mês de Abril 

– modelos de geometria descritiva; mês de Maio – modelos de distribuidores de vapor; 

mês de Junho – telegrafia; mês de Julho – acústica; mês de Agosto – reagentes 

químicos; mês de setembro – modelos de engrenagens; mês de outubro – 

galvanómetros; mês de Novembro – modelos de metalurgia; mês de Dezembro – 
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desenho. Esta mostra promovida pelo Museu do ISEP segue o modelo de muitos outros 

museus em todo o mundo que promovem a atividade – destaque do mês – com a 

finalidade de dar relevância a vários objetos selecionados do acervo do museu como 

também promover e divulgar aquilo que os museus possuem de mais importante e único 

– as suas coleções – aquilo que os diferencia de outras instituições sociais. 

Para divulgação deste evento, o Museu do ISEP utilizou cartazes elaborados pelos 

designers no ISEP, os quais espalhou pelos edifícios centrais do ISEP. A propaganda 

destas mostras fez-se também através de uma pequena nota no jornal Metro do Porto e 

através do ISEP [em minutos]. O Museu do ISEP divulgou esta iniciativa também pelo 

do seu novo Site, através de um campo especialmente concebido para estas mostras, que 

para além de incluir informação adicional (pequenos textos retirados da base de dados 

do Museu) sobre cada uma das coleções expostas, possibilita ao visitante visualizar 

fotografias das mostras. Para estas mostras foram redigidas legendas nas quais constam 

a designação do objeto; datação e coleção a que pertence. Imagens desta atividade em 

anexo (ver Anexo O). 

 

2.3. Elaboração de textos para o novo Site do Museu  

 

Durante estes oito meses de estágio, vários foram os textos elaborados tanto para o Site 

do museu como para atividades diversas, conforme solicitado pelo museu. Foram 

redigidos textos sobretudo para o Site do museu de apoio às exposições comemorativas 

dos 160 anos (informações sobre os objetos e coleções expostas – origens, história, 

inventores).  Foi também redigido um texto para o Dia Internacional dos Museus e um 

outro para a exposição dos objetos de prototipagem, como veremos mais à frente. 

 

2.4. Dias comemorativos 

 

2.4.1. Dia Internacional dos Museus 

 

No dia 18 de Maio de 2012, Dia Internacional dos Museus, o Museu do ISEP 

desenvolveu numa série de atividades para promover e celebrar este dia. 

Para este dia em concreto, foi montado um placar branco com frases diversas alusivas 

aos museus. 
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Para este dia em especial, o Museu do ISEP promoveu a exposição tátil “Com olhos na 

ponta dos dedos”. A exposição apresentou ao público 10 peças de prototipagem que 

foram elaboradas tendo como base objetos pertencentes ao acervo do Museu.  

Para além destas atividades propostas ao público pelo Museu do ISEP, este aderiu ainda 

à iniciativa integrada nas comemorações do DIM e Noite dos museus do Porto, aderindo 

ao tema escolhido pelo ICOM para o ano de 2012 – Museus no Mundo em Mudança: 

Novos Desafios, Novas Inspirações. Planificação, descrição e imagens destas atividades 

em anexo (ver Anexo P).  

 

2.4.2. Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

 

Comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, com a duração de uma 

semana, tendo como público-alvo a comunidade ISEP e público externo.  

A fim de comemorar este dia, o museu do ISEP organizou uma exibição de um livro de 

Física pertencente ao Fundo Bibliográfico Antigo do ISEP. Esta mostra teve lugar no 

edifício E do ISEP a qual esteve patente ao público das 8h00 às 2h00 de segunda a 

sexta-feira.  

 

2.5. Conservação preventiva das coleções  

 

Durante os meses de estágio, foi necessário intervir preventivamente sobre as coleções. 

Essas intervenções e manutenções fizeram-se através da remoção de depósitos (pó) dos 

objetos a integrar as várias exposições. Os trabalhos tiveram lugar na sala dos serviços 

educativos do Museu e os materiais usados foram: bata branca; luvas; máscara; pincel 

de ponta macia e pano acid free.  

 

2.6. Apoio na organização do Arquivo histórico 

 

Quando solicitado foi também dado apoio na organização do Arquivo histórico do 

Museu. Esta organização consistiu num novo acondicionamento de documentos do 

Arquivo para caixas e capas de cartão canelado acid- free. Organizaram-se as respetivas 

caixas e capas por anos letivos.  
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2.7. Apoio na organização do museu de mineralogia 

 

Quando solicitado foi dado apoio na organização do museu de mineralogia do Museu do 

ISEP. O museu de mineralogia localiza-se no piso 0 do edifício C. Aqui estão 

representadas coleções de rochas, minerais e fósseis pertencentes ao Instituto, a sua 

aquisição foi feita através de compra e doação. Esta atividade consistiu na separação, 

limpeza e acondicionamento dos objetos. Primeiramente procedeu-se à separação dos 

objetos por coleção através do nome do fornecedor, que constava do papel que 

acompanhava cada rocha; de seguida procedeu-se à limpeza dos objetos e por último 

efetuou-se a colocação de cada um dos objetos em caixas próprias para acomodar este 

tipo de coleção. Procedeu-se a uma intervenção sobre cada papel que acompanhava as 

coleções. Papel este, frágil e quebradiço com sinais de humidade, manchas de 

amarelecimento e acumulação de depósitos (pó). A intervenção resultou na limpeza dos 

depósitos com um pincel de escova macia e a recorreu-se a fita-cola filmoplast (acid-

free com Ph neutro) para colar partes do papel quebradas. 

 

2.8. Projeto de prototipagem de objetos do Museu 

 

Do Museu do ISEP partiu a ideia de uma parceria e projeto com a turma de Anteprojeto 

II da Licenciatura em Mecânica do ISEP. O projeto consistiu na prototipagem (sob 

orientação do Professor Luís Durão) de 10 peças com base em objetos originais do 

acervo no Museu. O projeto teve o custo de 1000 euros, quantia gasta na aquisição do 

material (pó de prototipagem). Esta despesa foi paga pelo Museu do ISEP. Contudo, a 

máquina de prototipagem e a mão-de-obra foi gratuita, já que o projeto funcionou como 

trabalho final da cadeira de Anteprojeto II. O objetivo deste projeto era a criação de 

réplicas que pudessem ser manuseadas pelos visitantes do Museu, poupando assim os 

objetos originais. Pretende-se com esta iniciativa possibilitar ao visitante uma 

experiência única, ao mesmo tempo lúdica e educativa. Pretende-se promover a 

interatividade e a aprendizagem. O projeto revelou-se benéfico para todos. Os alunos do 

ISEP utilizaram as peças de prototipagem como projeto final da cadeira, interagiram 

com as coleções e aprenderam mais sobre uma história que também é sua; o Museu do 

ISEP recorreu aos serviços da instituição que o tutela; potencializou as singularidades 

das coleções e possibilitou uma experiencia única que engloba todos os públicos – tocar 
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nos objetos. Imagens das peças de prototipagem em anexo (ver Anexo P – II. Exposição 

“Com olhos na ponta dos dedos”). 

 

2.9. Exposição fotográfica – “Álbum de Memórias” 

 

Inserida nas atividades do Estágio desenvolvido no Museu do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto, no âmbito do 2.ºCiclo de Estudos em Museologia da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. Inaugurada no dia 16 de Julho, termina a 31 de 

Dezembro. Com a duração de 6 meses (por sugestão do Museu), a exposição foi 

montada no átrio do Museu. Através desta exposição temporária, o Museu do ISEP 

revisita um álbum fotográfico de 46 fotografias do antigo Instituto Industrial e 

Comercial do Porto (1924-1933), que retrata um conjunto de memórias e vivências 

académicas datadas de inícios do século XX. Esta exposição centra a sua atenção sobre 

um conjunto de fotografias de viagens de estudo realizadas pelos alunos dos cursos 

especializados do então Instituto. De entre essas excursões ressalta-se a viagem ao 

Lindoso – à Central Hidroelétrica Electra del Lima, em Junho de 1929, e a viagem de 

estudo a várias empresas do Sul (Cimentos Liz, Minas do Lena, Companhia Industrial 

Portuguesa), em Junho de 1931.  

A dita exposição engloba como principais objetivos: 

 

 Mostrar e reforçar a ideia de que estas viagens de estudo e excursões, para além 

de claras vivências académicas entre alunos e professores, eram vistas, acima de 

tudo, como um importante complemento ao ensino prático e experimental a par 

das oficinas e laboratórios que funcionavam no Instituto. 

 Divulgar e valorizar um valioso acervo pertencente ao Museu do ISEP, herdeiro 

da antiga Escola Industrial do Porto criada em 1852.  

 Reforçar o interesse e aproximar a comunidade académica do ISEP, de uma 

história e memória que comemora no presente ano 160 anos de existência. 

 Cativar e atrair diferentes públicos ao Museu do ISEP. 

 

A planificação, descrição e imagens desta atividade em anexo (ver Anexo Q).  
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Considerações Finais 

 

Os museus converteram-se num lugar para aprender e desfrutar (Hooper-Greenhill 

1994). De repositórios de objetos passaram, paulatinamente, a espaços onde se promove 

a educação e a aprendizagem ativa.  

Os museus ocupam no mundo contemporâneo um lugar de notável centralidade. São 

instituições ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertas ao público, que 

conservam, investigam, comunicam e exibem testemunhos materiais do Homem.  

 

O museu surge como o local propício para que o indivíduo se enquadre num ambiente 

facilitador de aquisição de conhecimento, através das exposições e de outras atividades 

desenvolvidas no seu espaço. Assim, “todos reconhecemos o seu valor como recursos 

de imaginação, inspiração e aprendizagem ao longo da vida.” (Semedo 2004: 8). 

O museu, trata agora de se re-imaginar, e de refletir sobre mudanças nos processos de 

comunicação, em novas formas de aprendizagem e de apoio relativamente aos públicos. 

Torna-se importante que os museus atuem em sintonia com o público, fazendo com que 

esse mesmo público tome consciência que também ele é sujeito ativo na produção de 

significados e interpretações. 

 

Os vários meses de estágio tinham como objetivos principais, através de uma reflexão e 

análise crítica da instituição acolhedora, sugerir alterações que visassem o 

melhoramento das suas políticas e práticas de forma a potenciar todo um valioso acervo. 

Com o presente trabalho pretende-se também uma maior divulgação do Museu do ISEP 

e das suas coleções tal como uma maior aproximação à comunidade à qual o Museu 

pertence – a Comunidade ISEP.  

 

Para além destas pretensões, no capítulo I, através da leitura de todo um rol 

bibliográfico procurou-se compreender e traçar os conceitos e práticas do museu do 

mundo contemporâneo com base nos princípios da Nova Museologia, e em segundo, 

verificar se as políticas e práticas do Museu do ISEP se enquadram nesses parâmetros.  

Além desta investigação, revelou-se também essencial todo um trabalho de campo: a 

receção aos visitantes, a realização de visitas guiadas, a realização de oficinas, 

exposições e atividades diversas. Todo este trabalho prático permitiu contactar com os 
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públicos, conhecer as suas motivações, os seus interesses, as suas limitações, as suas 

dificuldades. 

Com a realização deste estágio, esperava-se consolidar e aprofundar conhecimentos e 

competências obtidos no decorrer do 1.º ano do 2.º ciclo de Estudos em Museologia; 

aprender novos conhecimentos e competências, nomeadamente as de planeamento, 

análise e execução de tarefas museológicas, científica e tecnicamente sustentadas e dar 

às práticas profissionais no sentido de uma pré-profissionalização.  

 

Todo este relatório é fruto desse trabalho teórico e prático, que em muito enriqueceram 

as minhas visões, opiniões e horizontes relativamente aos Museus. A experiência 

vivenciada ao longo de todo o estágio e a prática adquirida apresentam-se como 

ferramentas essenciais para futuros desafios e projetos.  

 

De salientar que estes oito meses de estágio no Museu do ISEP contribuíram tanto para 

o meu crescimento pessoal como profissional – tendo em conta a situação de primeiro 

estágio e primeiro local de trabalho. Em muito tenho a agradecer à equipa do Museu, 

que, desde a minha chegada se mostraram disponíveis para ensinar e delegar, apoiando-

me nos meus projetos e ideias, sempre com uma palavra de incentivo. 

 

Espera-se assim, ter contribuído, através da avaliação e propostas sugeridas, para que o 

Museu do ISEP continue o seu percurso na tentativa de dia após dia ser mais “Museu”. 
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