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Resumo 

 

São três os conceitos em que se alicerça esta investigação: museus universitários, 

voluntariado e seniores. 

Os museus universitários têm uma relação privilegiada com a produção de 

conhecimento, devendo não só preservar este património mas também torná-lo acessível 

a todos. 

A prática do voluntariado é uma forma de os cidadãos se sentirem envolvidos na 

construção da sociedade, e os seniores, detentores de conhecimento e experiência, 

mostram-se cada vez mais interessados em dar o seu contributo. 

Neste estudo caracteriza-se a prática do voluntariado nos museus universitários da 

cidade do Porto entre os anos de 2008 e 2013. Para isto foram colocadas diversas 

questões sobre como esta prática decorre, com enfoque em conhecer o contributo de 

voluntários seniores especializados, como se processa a sua colaboração e quais as 

condições necessárias para que aconteça. 

A proposta de criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados para os 

museus universitários da cidade do Porto pretende salvaguardar o conhecimento e 

memória que os seniores especializados detém, através de um processo que beneficie 

ambos. 

 

 

Palavras-chave: Museus universitários, voluntariado, sénior, voluntariado especializado, 

bolsa de voluntários seniores especializados.  
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Abstract 

 

There are three concepts that support this research: university museums, volunteering 

and seniors. 

University museums have a special relationship with the production of knowledge, 

should not only preserve this heritage but also make it accessible to everyone. 

Volunteering is a way for citizens to get involved in the construction of society, and the 

seniors, holders of knowledge and experience, appear increasingly interested in giving 

their input. 

This study characterizes the practice of volunteering in university museums in the city 

of Oporto from 2008 to 2013. To accomplish this, many questions about this subject 

were placed, focusing on the contribution of specialized senior volunteers, how this 

contribution occurs and what are the necessary conditions for it to happen. 

The proposal to create a volunteer program for specialized senior volunteers for 

university museums of Oporto intends to preserve the knowledge and memory that this 

specialized seniors hold, through a process that benefits both sides. 

 

 

Keywords: University Museums, volunteering, senior, specialized volunteering, 

specialized senior volunteers program. 
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Résumé 

 

Cette recherche est soutenu par trois concepts essentiels: les musées universitaires, le 

volontariat et les seniors. 

Les musées universitaires ont une relation particulière avec la production de la 

connaissance qui doit préserver ce patrimoine et le rend également accessible à tous. 

L’engagement volontaire est une façon pour les citoyens de prendre sa place dans le 

bâtiment de la société. Les seniors, en tant que détenteurs de connaissances et 

d'expérience, apparaît de plus en plus intéressés à donner leur apport. 

Cette étude caractérise la pratique de l’engagement volontaire dans les musées 

universitaires à Porto, de 2008 à 2013. Pour mieux connaitre cette réalité, on a vérifié si 

ces musées bénéficient ou pas des contributions des seniors volontaires qualifiés, 

comme se procède cette collaboration et quelles sont les conditions nécessaires pour que 

cela se produise. 

La création d’une bourse de volontaires seniors spécialisés est proposé pour les musées 

universitaires de Porto, aspirant la protection des connaissances et de la mémoire qu’ils 

détiennent et, par un processus qui apporte des avantages à les deux. 

 

 

Mots-clés: musées universitaires, le volontariat, les seniors, le volontariat qualifié, 

bourse de volontaires seniors spécialisés. 
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1 Introdução 
 

A presente investigação académica foi realizada no âmbito do 2º ano do Mestrado em 

Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a orientação da 

Professora Doutora Alice Semedo e com a coorientação da Mestre Susana Medina.  

Na atualidade, o envelhecimento da população é um dos maiores desafios que a 

sociedade enfrenta. A sua presença no mundo de hoje é de tão extensa que obriga a uma 

adequação do nosso pensamento e ação quanto à integração da população sénior na vida 

ativa por um maior período de tempo. Tal mudança de paradigma teve inúmeras 

expressões, de entre as quais se destaca o aumento dos seniores no mundo associativo e, 

nomeadamente, no voluntariado. O voluntariado sénior é encarado como uma atividade 

com valor social, que deve ser altamente reconhecida e dignificada. 

Na minha breve experiência profissional em Museologia, parte dela no Museu da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi possível observar que são vários 

os casos em que ex-docentes, ex-técnicos, e outros ex-funcionários, continuam a visitar. 

com frequência, após a sua aposentação, a instituição de ensino superior onde 

trabalharam Mantêm desta forma não só os laços afetivos criados, e dão continuidade à 

colaboração com a instituição, e em alguns casos, com o museu. O contributo destes 

para o museu universitário, tal como pude testemunhar, é entendida como desejável por 

ambas as partes desta relação: potenciais voluntários e museus universitários.  

Assim, parti para este projeto de investigação com o desejo e a vontade de compreender 

melhor como surge, se desenvolve e se torna sustentável um programa de voluntariado 

que aprofunde a ligação atrás mencionada. 

Para tal, procurei caracterizar a prática do voluntariado nos museus universitários da 

cidade do Porto, recolhendo informação junto dos responsáveis pelos museus. Esta 

recolha incidiu entre o ano de 2008, data da instituição da Bolsa de Voluntariado na UP, 

que tutela a maior parte dos museus que integraram este estudo de caso, e o ano de 

2013, o último ano completo em que seria possível recolher informação. Identificaram-

se os museus em que a prática do voluntariado é uma realidade e tentou perceber-se 

porque não se verifica noutros. Foram identificados perfis de voluntários e as funções 

museológicas que estes desenvolvem. No fundo, entender o potencial e desejável 
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contributo de voluntários séniores para os museus universitários foi a principal 

motivação deste projeto. Foi também averiguada a recetividade dos museus 

universitários quanto à proposta de criação de uma Bolsa de Voluntários Seniores 

Especializados para os museus universitários da cidade do Porto, embora inicialmente 

esta tivesse sido pensada apenas para o universo dos museus da UP.  

Pretende-se através desta bolsa recuperar e registar o conhecimento e a memória que 

cada um destes potenciais voluntários encerra, especialmente aqueles que tiveram 

ligação com as instituições de ensino superior que originaram os museus. O sénior, 

dotado de décadas de vivência e aprendizagem, se assim o desejar, pode continuar a dar 

o seu contributo para a sociedade. Compete a esta saber usufruir deste bem.   

Ao longo deste trabalho, são incluídos na designação de “museu universitário”, por uma 

questão prática, todos os museus oriundos de instituições de ensino superior quer estas 

pertençam à universidade, politécnico ou escola superior. Nas siglas de cada museu 

foram retirados os termos “núcleo museológico” e substituídos por “museus”, tendo em 

conta que “núcleo museológico” não está presente na Lei-quadro dos museus. 

No segundo capítulo é feita uma breve introdução aos museus universitários, referindo 

em traços gerais a sua origem e evolução ao longo dos tempos, e os desafios que 

enfrentam na atualidade. 

No terceiro capítulo é discutido o conceito de voluntariado, identificados os 

denominadores comuns e as diferenças entre as diversas interpretações e aplicações do 

termo. Aqui são também destacadas algumas modalidades de voluntariado. 

No quarto capítulo é analisada a lei portuguesa do voluntariado e caracterizado o 

voluntariado em Portugal. São também apresentados os dados mais recentes que 

permitem a caraterização dos voluntários em Portugal.  

No quinto capítulo é abordado o conceito de sénior e as novas perspetivas sobre este, 

tendo em conta as conquistas desta faixa etária no que concerne à longevidade e 

qualidade de vida. São referidos alguns casos de voluntariado sénior. 

No sexto capítulo é analisada a prática do voluntariado em museus a nível internacional, 

focando-se em alguns países onde a prática se encontra bastante enraizada. Neste 

capítulo faz-se referência à figura do docent, que embora assuma cada vez mais 
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importância no voluntariado em museus, ainda é pouco documentada. Ainda neste 

capítulo aborda-se o voluntariado em museus no contexto nacional, sobre o qual a única 

informação disponível é a disponibilizada pelas instituições, não existindo um estudo 

abrangente sobre esta temática.  

No sétimo capítulo inicia-se a componente prática desta investigação. Aqui são 

apresentados os propósitos deste projeto e a metodologia utilizada; em seguida são 

apresentados e analisados os dados recolhidos. Ainda neste capítulo é focada a atenção 

no contributo dos voluntários seniores especializados e propõe-se a criação de uma 

bolsa de voluntários seniores especializados para os museus universitários da cidade do 

Porto.  

No oitavo capítulo são apresentadas as conclusões a que esta investigação permitiu 

chegar, e no nono capítulo são apresentadas as considerações finais.  
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2 Breve introdução aos Museus Universitários 
 

Desde a sua fundação em 1946, o International Council of Museums (ICOM) tem vindo 

a complementar a sua definição de museu de modo a adaptar-se ao universo 

museológico da atualidade. Na 21ª Conferência Geral, realizada na Áustria em 2007, os 

estatutos do ICOM adotaram a seguinte definição: “O museu é uma instituição 

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

aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património 

material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, 

estudo e deleite.” (ICOM). 

No contexto português a publicação da Lei-quadro dos Museus Portugueses, Lei nº 

47/2004 de 19 de Agosto, em Diário da República, trouxe o enquadramento jurídico 

necessário para a uniformização e até evolução da prática museológica. No artigo 3º o 

conceito de museu é definido como “uma instituição de carácter permanente, com ou 

sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional 

que lhe permite: a) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e 

valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, 

conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objectivos científicos, 

educativos e lúdicos; b) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização 

da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.” No mesmo artigo, 

no ponto dois, são elencadas as tipologias de instituições que são consideradas museus: 

“Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que apresentem as 

características e cumpram as funções museológicas previstas na presente lei para o 

museu, ainda que o respectivo acervo integre espécies vivas, tanto botânicas como 

zoológicas, testemunhos resultantes da materialização de ideias, representações de 

realidades existentes ou virtuais, assim como bens de património cultural imóvel, 

ambiental e paisagístico.”. Tendo em conta a realidade de alguns dos museus 

universitários da cidade do Porto, justifica-se também a atenção ao Artigo 4º, ponto 1, 

que define coleção visitável como “o conjunto de bens culturais conservados por uma 

pessoa singular ou por uma pessoa colectiva, pública ou privada, exposto publicamente 

em instalações especialmente afectas a esse fim, mas que não reúna os meios que 
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permitam o pleno desempenho das restantes funções museológicas que a presente lei 

estabelece para o museu”.  

 

Tendo em conta que os museus universitários são o contexto pretendido neste trabalho de 

investigação iremos focarmo-nos nestes a partir de agora.  

As coleções e museus universitários têm características muito próprias pelas suas 

origens, pela diferença de materiais e suportes, pelas disciplinas que atravessam e pelas 

tutelas que as dirigem. Daqui advêm problemas diferentes dos que atingem os outros 

museus e que necessitam de uma resposta adequada às suas necessidades. O 

reconhecimento destas particularidades e problemáticas muito específicas que afetam 

este tipo de coleções e museus levou o International Council of Museums (ICOM) a 

criar um grupo de trabalho para partilha de experiências e conhecimentos, e 

estabelecimento de procedimentos e linhas orientadoras. Este grupo de trabalho criado 

em 2001 designa-se por University Museums and Collections (UMAC) e é um grupo de 

trabalho mundial. 

Em 1999 foi criada uma rede de trabalho a nível europeu, a European Academic 

Heritage Network UNIVERSEUM. Esta rede apresentou o projeto UNIVERSEUM e os 

seus estatutos aquando da Declaração de Halle, a 16 de abril de 2000, com os mesmos 

propósitos de partilha de informação para profissionais que trabalham com estas 

coleções. Este projeto surgiu da colaboração de doze universidades europeias. 

Os conceitos “coleção universitária” e “museu universitário” são aceites 

consensualmente, sendo os mais utilizados na literatura e reconhecidos pelo ICOM e 

pelo grupo de trabalho criado em 2001, UMAC, para se debruçar exclusivamente sobre 

este tipo de museus e coleções (Lourenço 2005, 2).  

 

2.1 Especificidades dos museus universitários e suas coleções 
 

As universidades encontram-se entre as primeiras instituições públicas a constituir 

museus como estes são concebidos na atualidade, no entanto, a existência de museus 

universitários remonta ao século XVII ou até antes (Boylan 2007, 43). As coleções e 

museus universitários surgem da acumulação de todo um universo de objetos distintos, 
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usados para auxiliar no ensino ou investigação, e que foram salvaguardados pelos mais 

variados motivos. Na convicção de que tal património conferia prestígio e posição 

social, as instituições académicas encontravam aí o motivo para a constituição de 

coleções e para a salvaguarda de objetos utilizados em contexto universitário (Lourenço 

2005, 3).  

A diversidade e complexidade dos acervos que constituem estes museus explicam-se, 

não só pela própria natureza e tipologia diversa destas coleções (que abrangem, por 

exemplo, desde observatórios astronómicos a jardins botânicos, a coleções de 

instrumentos usados em Medicina e coleções de arte), mas também pela sua génese que 

pode ser classificada em cinco categorias distintas: a coleção de ensino, o museu de 

ensino, a coleção de estudo, a coleção de pesquisa e o museu universitário (Lourenço 

2004, 52) Uma coleção pode ter origem na aquisição de um determinado conjunto de 

objetos, reais ou reproduções, que são essenciais para ministrar o ensino em 

determinada ciência, como é o caso da Anatomia, Botânica e Biologia. As universidades 

foram reunindo objetos e apoio ao ensino desde, pelo menos, meados do século XVI 

(Lourenço 2005). A coleção e coleções de objetos de ensino é típica da Alta Idade 

Média, quando se praticava um ensino muito teórico e muito pouco prático. Estas 

coleções são compostas por livros, manuscritos, retratos e arte sacra. No final da Idade 

Média já se podem encontrar nas coleções instrumentos que auxiliam no cálculo, 

instrumentos musicais e astronómicos, que já possuíam uma componente prática.  

Só por volta do século XIII se conseguiu recuperar a informação sobre a constituição 

destas coleções, através do estudo dos textos clássicos entretanto recuperados. Pela 

mesma altura, surgem as universidades modernas em diversos países da Europa (Boylan 

2007, 44).  

Os objetos presentes nestas coleções visavam proporcionar a materialidade alvo de 

estudo aos estudantes e investigadores. No entanto, isto nem sempre era possível e 

tentava-se contornar esta situação com algo que fosse o mais parecido com o objeto de 

estudo. Nestas coleções encontram-se todo o tipo de objetos. Encontram-se modelos que 

representam algo de dimensões muito grandes ou muito pequenas, como é o caso da 

Astronomia, Física, Química; objetos que já não existem, não se produzem ou que são 

de difícil acesso, como acontece na Arte Antiga, Arqueologia, Paleontologia, Botânica. 

A natureza física dos objetos pode variar desde espécimes (animais, vegetais, minerais) 

a reproduções (modelos, maquetas, ilustrações) (Clercq e Lourenço 2003). 
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O museu de ensino é considerado um dos embriões do museu moderno. Por vezes, estes 

eram abertos à comunidade que podia visitar os jardins ou teatros anatómicos e observar 

os instrumentos que lá se encontravam dispostos (Lourenço 2004, 55).  

Outras coleções tiveram início num estudo específico e foram constituídas, por 

exemplo, por objetos provenientes de uma pesquisa de campo (recolha, prospeção). A 

coleção de estudo (século XVI – XVIII) era reunida pelos docentes da universidade e 

servia como coleção de estudo e de pesquisa (Lourenço 2004, 56). A criação destas 

coleções pode ainda estar associada ao processo de investigação e pesquisa, como é o 

caso de algumas coleções de Medicina e Geologia, nas quais o contacto com espécimes 

e a comparação entre vários espécimes de referência é essencial para enriquecer o 

conhecimento e permite a identificação ou diagnóstico (Clerq e Lourenço 2003). 

Nos séculos XVIII e XIX, a evolução do conhecimento ditou o abandono de coleções de 

apoio à investigação e ao ensino, e a remoção destas dos locais que habitualmente 

ocupavam. Por outro lado, outras coleções regressaram ao ambiente académico, como 

algumas coleções de referência. Tal se deve ao aparecimento de novas formas de 

investigação, baseadas na comparação direta entre os espécimes desconhecidos e os 

previamente conhecidos através de um sistema classificativo, como é o caso do sistema 

taxonómico de Lineu (1735) aplicado à identificação e à classificação do mundo 

natural. A coleção de pesquisa permitia que o conhecimento fosse adquirido a partir de 

objeto (Lourenço 2004, 58). Na atualidade podem ainda ser encontradas coleções de 

investigação em academias de ciências, hospitais, laboratórios nacionais e museus locais 

e nacionais (Lourenço 2005). 

Finalmente, o museu universitário. O Ashmolean Museum, reconhecido como o 

primeiro museu moderno deste tipo (1683), é composto por uma vasta coleção 

constituída e doada à Universidade de Oxford por Elias Ashmole, com a condição de 

esta garantir digno acondicionamento do acervo. Esta coleção reunia exemplares de 

etnografia, geologia, zoologia, antiguidades e a coleção privada do botânico John 

Tradescant. No edifício que serviu para acolher as coleções foram também ministradas 

aulas. O museu estava aberto ao público e foi dotado de uma estrutura que permitia o 

seu funcionamento (Boylan 2007, 46). 
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O século XIX marca o aparecimento dos museus universitários de arte, dos quais é 

exemplo o Fitzwilliam Museum (1816) que nasceu de uma doação de obras de arte de 

um antigo aluno da Universidade de Cambridge. Desde a sua criação, este museu era 

procurado por alunos em busca de inspiração e de recursos adicionais para a sua 

aprendizagem, bem como pelo público não académico (Boylan 2007, 49).  

 

2.2 Museus universitários na atualidade 
 

Atualmente, os museus encontram-se a rever as suas missões e objetivos de modo a ter 

um papel relevante na formação de cidadãos esclarecidos, capazes de questionar e tomar 

decisões que afetam a sociedade global em que vivemos. Considerados por Alice 

Semedo como essencialmente lugares de comunicação, os museus afiguram-se para esta 

autora como o local ideal para a interdisciplinaridade e contribuição para a 

“reorganização do conhecimento e o surgimento de novas expectativas em relação à 

educação” (Semedo 2005, 269). 

A grande valência dos museus universitários, e característica diferenciadora dos 

restantes museus, é o seu acesso sem precedentes às capacidades e conhecimento dos 

académicos. É nas universidades que a investigação e o ensino têm uma ligação mais 

estreita, pois os estudantes aprendem com docentes e investigadores “que lhes 

transmitem não só os factos mas também os meios para chegar a estes: métodos, 

processos, práticas e savoir fair do processo de conhecer” (adaptado de Lourenço 2005, 

3).  

Portanto, ao estarem inseridos num meio de tradição de ensino, pesquisa e publicação, 

os funcionários dos museus universitários têm um acesso privilegiado ao conhecimento 

(Stanbury 2000, 6). Esta relação privilegiada com a produção e disseminação do 

conhecimento permite a estes museus, e aos seus profissionais, uma maior preparação 

para interagir com diferentes comunidades assim como com alunos de diferentes níveis, 

cativando o interesse daqueles que frequentam o campus mas também atraindo 

visitantes de fora e ao campus (Stanbury 2000, 6). Desta forma, os museus 

universitários “são frequentemente umas das faces públicas das Universidades, 

Faculdades e Departamentos, meios não só de preservação de uma memória coletiva 
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institucional como de promoção da sua imagem junto de públicos externos” (Delicado 

2004, 14).  

Os processos que levam à salvaguarda destes objetos em instituições universitárias são 

bastante díspares. Os objetos provenientes de determinadas áreas científicas, como é o 

caso da Medicina, da Química, das Engenharias, entram rapidamente em obsolescência 

devido aos avanços técnicos e deixam de servir os propósitos educacionais ou de 

investigação. Também a alteração de conteúdos programáticos ou do próprio método de 

ensino leva a que estes objetos deixem de ser necessários. Em ambos os casos, por 

vezes, alguns artefactos são canibalizados e os seus componentes são incorporados 

noutros objetos.  

Quando preservados, estes objetos passam a assumir uma nova faceta, além da sua 

vertente educativa: começam a fazer parte da história do ensino e da ciência. E para 

estes foram criados museus, especialmente ao longo do século XX (Clercq e Lourenço 

2003). 

O que leva a que alguns objetos sejam salvos e outros descartados tem a ver com um 

processo de valoração, sendo que a própria definição de “valor” leva a interpretações 

distintas. Os objetos são preservados por docentes e investigadores, pelo museólogo 

(quando a instituição dispõe de um), e pelos mais variados funcionários das instituições 

que, não só preservam os objetos, mas também detém informação crucial sobre o uso e 

contexto de utilização.  

A função museológica de preservar o acervo para as gerações futuras é transversal a 

todos os museus, independentemente da sua tipologia. Mas, no caso dos museus 

universitários, estes podem ser os únicos locais onde se pode observar um exemplar, 

seja este da espécie animal ou vegetal, já extinto, ou um instrumento científico obsoleto 

(Delicado 2004, 9).  

Algumas coleções são reconhecidas por estarem associadas a um cientista de renome ou 

por terem integrado uma pesquisa relevante. Outros objetos foram salvaguardados 

individualmente pela sua representatividade para a comunidade, pela sua raridade ou 

valor estético, que pode advir da mestria ou notoriedade do seu fabricante. Estes objetos 

ou coleções são também muitas vezes expostos nos locais de maior destaque da 

instituição de ensino superior. Algumas coleções encontram-se ainda nos locais onde 
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foram utilizadas (por exemplo, em laboratórios), outras em departamentos, bibliotecas, 

corredores, receções e outros lugares mais ou menos aptos a salvaguardá-las. Uma 

grande fatia deste património de valor incalculável encontra-se por inventariar e em 

condições nada propicias à sua conservação, arriscando-se assim a integridade deste 

património.  

No presente são feitas escolhas sobre quais os objetos a preservar. A verdade é que não 

é possível salvaguardar todo o património e por vezes é preciso escolher. O processo de 

seleção deve ser escrupulosamente pensado. Por exemplo, por vezes, as coleções de 

investigação caem no esquecimento por muito tempo, mas mais tarde volta-se sempre a 

estas, podendo o seu valor advir exatamente da sua antiguidade, por representarem algo 

extinto (Clercq e Lourenço 2003). 

As coleções que não se inserem nas situações acima citadas correm muitas vezes o risco 

de serem descartadas. É certo que as coleções universitárias de hoje são produto de 

processos de seleção, reorganização, dispersão e perda, cuja complexidade não nos cabe 

aqui discutir. Nos últimos vinte e cinco anos, a condição das coleções universitárias é 

ditada por razões administrativas e políticas da academia e não tanto por razões 

científicas (Lourenço 2005, 1). Com o crescimento exponencial do número de alunos a 

ingressar nos estabelecimentos de ensino superior nos últimos anos, todo o espaço 

disponível nas instalações é aproveitado para a lecionação de aulas, para montagem de 

laboratórios e outras atividades diretamente ligadas ao ensino ou investigação e que 

ainda não contemplam as coleções museológicas.     

Por outro lado, desde a década de oitenta do século XX que os museus universitários se 

veem privados de fundos que permitam o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, 

alguns autores como Warhurst identificaram mesmo uma crise de identidade nos 

museus universitários nesta década, dada a dificuldade de posicionamento destes 

museus dentro da universidade e no mundo da Museologia (Stanbury 2003, 1). Na sua 

obra “The Triple Crisis in University Museums” (1986) Warhurst enunciou os seguintes 

problemas que afetavam os museus universitários: identidade e propósito; falta de 

informação estatística sobre as coleções e funcionários; e recursos e financiamento 

(Stanbury 2000, 5). Para esta crise contribuiu também uma mudança de paradigma ao 

nível da investigação: o aparecimento de investigação especializada e interdisciplinar 

veio substituir os estudos gerais e taxonómicos tradicionais realizados pelos museus. 
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Muitos museus universitários limitavam-se a ser simples guardiões de coleções 

históricas, não tendo um papel definido neste contexto de mudança (Stanbury 2003, 1). 

Uma das maiores vulnerabilidades dos museus universitários é o facto de, na sua 

maioria não se encontrarem dotados de enquadramento legal próprio e não existirem de 

forma legal (Ferriot e Lourenço 2004, 6). Os museus universitários podem encontrar-se 

sob a tutela das universidades, das faculdades, dos departamentos ou serviços, podendo 

a mudança de tutela ter grande impacto na organização e gestão dos museus e coleções 

universitárias (Vieira 2008, 13).  

Com as dificuldades económicas que grassam em todos os setores estruturantes da 

sociedade e às quais o ensino e investigação não foram poupados, é grande a pressão 

exercida sobre as instituições de ensino superior para que haja um retorno económico 

das suas atividades. Neste contexto, muitas vezes os profissionais dos museus sentem 

que as funções museológicas afiguram-se pouco relevantes aos órgãos de gestão em 

comparação com outras funções desempenhadas pelas instituições de ensino superior 

(Stanbury 2000, 7).  

Ainda no que concerne à gestão das instituições, e de forma a otimizar estas coleções e 

a sua fruição pelo público, garantindo também uma maior segurança aos acervos, alguns 

profissionais defendem a integração física das coleções e a integração institucional 

(Ferriot e Lourenço 2004, 10). Esta integração acarreta aspetos positivos e negativos: 

por um lado a integração institucional, de que alguns museus já gozam, proporciona 

autonomia dentro da universidade, e esta é claramente benéfica; já no caso da integração 

física de coleções poderão ocorrer situações complicadas, como a incapacidade de 

provir contexto a determinado objeto ou coleção e a falta de espaço para o acolhimento 

e exposição de coleções. A gestão de conjuntos heterogéneos de coleções afigura-se 

ainda mais complexa, embora nesta área o recurso à experiência dos museus de ciência 

e técnica possa servir de referência e colmatar a falta de conhecimento nesta área nos 

museus universitários (Maison-Soulard e Soubiran 2010). 

Outro problema deriva diretamente da natureza muito específica deste tipo de coleções: 

nem sempre a instituição de origem destas coleções e a sociedade lhes reconhecem 

importância na contemporaneidade. E, se assim for, a sustentabilidade dos museus 

universitários será ainda mais improvável, podendo estar em causa a integridade de 

muitos acervos.  
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É necessário que os profissionais de Museologia estejam sensibilizados e preparados 

para trabalhar e difundir estas coleções e museus únicos no panorama museológico. Na 

primeira metade do século XX, a história da ciência era feita essencialmente por 

historiadores (Taub 2003, 14). Estes não dispunham, muitas vezes, de formação 

específica na área de estudo e, consequentemente, estavam pouco sensibilizados para as 

questões levantadas pelo processo de produção do conhecimento. Assim, o estudo 

realizado focava-se sobretudo nos personagens individuais, nos grandes vultos da 

ciência e nas suas teorias e invenções (Taub 2003). 

Semedo (2005) refere as duas tendências de reorganização do conhecimento patentes na 

comunicação de 2003 da Comissão das Comunidades Europeias – O Papel das 

Universidades na Europa do Conhecimento, que postulam caminhos opostos. Uma das 

tendências caracteriza-se por uma “diversificação e especialização crescentes do saber e 

ao surgimento de especialidades de investigação e de ensino cada vez mais avançadas e 

precisas”. A outra vertente reconhece a urgência do mundo académico abraçar o 

“carácter interdisciplinar dos campos abertos pelos grandes problemas da sociedade”. 

Perpetuando as universidades uma compartimentação disciplinar, os museus tendem a 

reproduzir o mesmo modelo (Semedo 2005, 269-270).  

 

Nos últimos anos, a atenção tem sido dirigida para o trabalho levado a cabo pelos 

investigadores durante o processo de investigação, consubstanciado em observações, 

experiências e iterações, trabalho de campo e recolhas (Arnold, citado em Vieira 2008, 

59). Este redireccionamento do objeto de estudo exigiu também uma nova metodologia 

e novas fontes de informação. As materialidades, fruto do processo de produção de 

conhecimento e ensino, são bem diferentes dos documentos que os investigadores na 

área da história da ciência consultavam para o seu estudo (Taub 2003). Por outro lado, 

as coleções universitárias são também procuradas por outros investigadores externos à 

instituição, nomeadamente da área da história natural e ciência. O acesso direto às 

coleções de Botânica e Zoologia, ou de instrumentação científica, é uma condição 

fundamental para projetos de investigação académica nestas áreas (Delicado 2004, 7). 

Os museus universitários, abrindo as suas reservas aos investigadores, podem 

desempenhar o papel de mediador entre estes e as áreas de investigação da universidade 

e os seus artefactos (Ferriot 2003).  
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Espera-se dos museus, e principalmente dos museus universitários, que sejam lugares 

que propiciam o questionamento e o diálogo sobre as problemáticas que afetam a 

sociedade contemporânea, “em vez de meros interpretes das colecções” (Semedo 2005, 

271).  

Os museus e coleções universitárias são mediadores por excelência entre a ciência e a 

tecnologia e os públicos. Este é, além do mais, o principal objetivo da universidade ao 

atuar no campo cultural e ao nível da responsabilidade social, ou seja, ao cumprir a 

terceira missão.  

 As novas tecnologias de comunicação, e sobretudo o meio digital, permitem que as 

coleções tenham grande visibilidade e que se sejam divulgadas num largo espetro. Esta 

divulgação tem também um reflexo positivo na produção de novo conhecimento sobre 

as coleções.  

Mas a tarefa mais árdua neste processo de abertura a um público mais abrangente e não 

académico será, provavelmente, a mediação. A tarefa de comunicar ao público o 

conhecimento reunido em torno de um objeto traz inúmeras preocupações e, neste 

contexto, assume contornos muito particulares. Não será fácil para o público leigo 

interessar-se por um objeto visualmente pouco apelativo, que poderá ainda encontrar-se 

num estado deficitário em termos de conservação, devido ao uso por vezes diário ao 

longo dos anos, e enquadrado numa complexa teoria científica. Se os objetos não se 

relacionarem com alguma descoberta relevante, com um notável cientista ou inventor, 

com um problema com o qual nos deparamos diariamente, será certamente mais difícil 

atrair a atenção dos públicos.  

A abertura destas coleções ao exterior das universidades implicaria inevitavelmente mais 

recursos, inclusive humanos, algo difícil de conseguir numa conjuntura altamente 

restritiva.  

A relação dos museus universitários com a comunidade académica e com a comunidade 

externa à academia urge por ser reforçada, ou em alguns casos, retomada. Os museus 

universitários, à semelhança do que se verifica em muitos museus passam por grandes 

dificuldades. A aproximação do museu universitário às comunidades acima referidas 

pode passar pelo envolvimento ativo destas no dia-a-dia do museu. Uma das formas que 

este envolvimento pode assumir é o voluntariado.  
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3 O Voluntariado 
 

3.1 Definição, discussão e evolução do conceito de voluntariado 
 

Do Latim voluntarĭu, a palavra voluntário significa algo que se faz de livre vontade, 

sem se ser obrigado a. É algo que se faz espontaneamente. A prática do voluntariado 

consiste num conjunto de ações realizadas igualmente de livre vontade, de forma 

desinteressada e que pressupõe traduzir-se numa melhoria para alguém ou para algo. 

 

Existem inúmeras definições de voluntariado, no entanto, na grande maioria das 

definições de voluntariado estão sempre presentes quatro características: não é 

obrigatório; é realizado (entre outros motivos) para benefício de outros (a sociedade 

como um todo ou uma organização específica); não é remunerado e acontece de forma 

organizada (Dingle 2001; Govaart, van Daal, Münz e Keesom 2001 citados em Dekker 

e Halman 2003, 1). A estas, Justin Davis Smith acrescentou o nível de 

comprometimento (Smith 1999). Algumas definições de voluntariado são menos 

flexíveis no que diz respeito à periodicidade, excluindo os atos esporádicos e exigindo 

uma dedicação à causa mais frequente. Outras definições são mais específicas por 

exemplo, no que diz respeito ao “benefício” e insistem que este deve ser “comum a 

todos”, algo que por vezes é difícil de comprovar. O princípio da não obrigatoriedade 

está sempre presente, no entanto, a perceção deste pode ser distorcida, pois por vezes é 

impossível recusar a prática do voluntariado como forma de ganhar experiência 

necessária para se candidatar a um emprego (Dekker e Halman 2003). Também os 

valores e crenças por que cada um se rege levam a que algumas pessoas se sintam 

impelidas a praticar o voluntariado. Muitos são também os que praticam o voluntariado 

como uma forma de combater a solidão, levando-os a fazê-lo, também, tendo em vista 

um benefício pessoal. São várias as circunstâncias que podem precipitar alguém para a 

prática do voluntariado e que podem chocar com uma definição mais radical da prática. 

 

Embora a prática do voluntariado possa assumir diferentes contornos nos diferentes 

contextos em que é praticada, alguns princípios do voluntariado são elementares e a 

definição de voluntário/voluntariado da Organização das Nações Unidas (ONU) procura 

ser o mais abrangente possível, não só ao nível dos diferentes contextos económico e 
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social, mas também nas diferentes áreas em que se verifica: sector social, cultura, 

educação, catástrofes (componente humana, ambiental), entre outras. As áreas temáticas 

do voluntariado praticado pela ONU são enunciadas em seguida: agricultura, crianças, 

sociedade civil, cultura e desporto, educação, assistência eleitoral, assistência de 

emergência, ambiente, alimentação (Focus on food), género, governação, HIV/AIDS, 

saúde, direitos humanos, ICT (Information and Communication Technologies), MDG 

(Millennium Development Goals), grupos marginalizados, voluntariado online, 

parceiros, paz e resolução de conflitos, pessoas com deficiência (atividade limitada), 

pobreza, sector privado, refugiados e pessoas deslocadas, juventude.  

 

Em 2001 a ONU instituiu o Ano Internacional do Voluntariado, e adotou uma definição 

de voluntariado um pouco mais abrangente e pormenorizada do que a usada 

habitualmente, onde enunciou três características essenciais do voluntariado. Começa 

por salientar que a prática do voluntariado nunca deve ser motivada por uma 

remuneração, embora sejam admitidas compensações ou o reembolso de despesas. 

Destaca também o facto de o voluntariado dever ser praticado de livre vontade, embora 

reconheça que algumas instituições vão um bocado mais além do que encorajar, e 

chegam quase a compelir as pessoas a voluntariar-se. Por último, lembra que a prática 

do voluntariado deve trazer benefícios para alguém que não o voluntário, como a 

sociedade em geral, embora se reconheça que o voluntariado traz igualmente benefícios 

para quem o pratica (United Nations Volunteers 2011, 4). Esta definição reconhece 

ainda que no âmbito do voluntariado é possível distinguir quatro tipos de atividade: 

autoajuda ou ajuda mútua, filantropia, serviços para os outros, participação ou 

envolvimento cívico, advocacia ou campanha. Estes ocorrem um pouco por todo o 

mundo.   

 

Desde a instituição pela ONU do Ano Internacional do Voluntário em 2001, tem 

aumentado o interesse, por parte de indivíduos e empresas, na prática deste. 

A 10 de janeiro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução 

56/38 - Recomendações para a apoiar o Voluntariado. Em anexo encontravam-se 

recomendações aos governos e às Nações Unidas de como promover o voluntariado. 
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A dificuldade em definir o que é o voluntariado torna também difícil o estudo desta 

prática. Independentemente desta dificuldade, das motivações que levam à sua prática e 

as condições em que devem ser realizado, o valor do voluntariado é reconhecido por 

todos os setores da sociedade e considerado um pilar desta sociedade.    

 

3.2 Diferentes modalidades de voluntariado 
 

A prática do voluntariado pode assumir diferentes modalidades que podem estar 

relacionadas, por exemplo, com o espaço de tempo em que as pessoas praticam o 

voluntariado. Aqui podem-se distinguir dois tipos: o voluntariado de longa duração e o 

voluntariado de curta duração. Também neste ponto não foi possível encontrar consenso  

na consulta da informação, e a determinação do período de tempo que designa se o 

voluntário é de curta ou longa duração fica ao critério das associações ou programas de 

voluntariado. Com base nos programas de voluntariado consultados, o voluntariado de 

curta duração estende-se por um período nunca inferior a um mês e que pode ter até três 

ou seis meses de duração. O voluntariado de longa-duração é normalmente assim 

considerado quando se estende por mais de seis meses. Recentemente surgiu outra 

modalidade, o voluntariado episódico. Este voluntariado é praticado em determinadas 

alturas do ano, como por exemplo, as férias.  

 

Os dois conceitos mais controversos na consulta da literatura são, sem dúvida, os de 

voluntariado formal e informal. Estas duas modalidades serão definidas em conjunto e 

por oposição. Para a discussão destes conceitos, mais uma vez recorreu-se à literatura 

proveniente dos países onde a prática do voluntariado está mais enraizada. Consultando 

literatura canadiana, o voluntariado formal é considerado como tal quando praticado 

através de uma organização formal; por oposição, o voluntariado é considerado informal 

quando os beneficiários são pessoas que não partilham a mesma habitação, e a prática 

não é mediada por uma organização formal (Reed e Selbee 2000, 1). Em Inglaterra, The 

Home Office Citizenship Survey define voluntariado formal como “giving unpaid help 

through groups, clubs or organisations to benefit other people or the environment”, 

enquanto que o voluntariado informal é definido como “giving unpaid help as an 

individual to people who are not relatives” (Oxfordshire Community and Voluntary 

Action 2009).  
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O voluntariado online ou virtual tem sido definido como o voluntariado “in which 

volunteers conduct their activities for agencies and clients over the Internet, in whole or 

in part” (Cravens 2000 citado em Murray e Harrison 2002, 2). Esta modalidade de 

voluntariado permite que os voluntários trabalhem a partir de casa, ou de qualquer outro 

sítio que lhes convenha, através da Internet. Esta forma de voluntariado representa uma 

mais-valia, pois não obriga a que o voluntário tenha de se deslocar para dar o seu 

contributo. Embora tenha o senão de excluir aqueles em situação de infoexclusão, 

permite, por exemplo, incluir pessoas com mobilidade reduzida. 

 

O voluntariado especializado, ou qualificado, é praticado quando alguém recorre à sua 

formação profissional ou técnica, ou experiência, para a colocar ao serviço do 

voluntariado (Corporation for National e Community Service). 

 

Finalmente, o voluntariado sénior é, como o próprio nome indica, praticado por seniores 

que podem ou não estar aposentados. 

 

3.3 O voluntariado especializado  
 

O voluntariado especializado, ou qualificado, acontece quando um indivíduo recorre à 

sua experiência em determinada área para a colocar ao serviço da prática do 

voluntariado. Este tipo de voluntariado é praticado por profissionais das mais variadas 

áreas: saúde, ensino, engenharia, advocacia, entre outras. Apresentam-se em seguida 

alguns projetos que visam ilustrar a relevância internacional e nacional de projetos de 

voluntariado especializado. Tendo em conta que a presente investigação pretende 

contribuir para uma bolsa de voluntariado especializado, ficam aqui alguns exemplos de 

projetos internacionais.  

 

Senior Scientists and Engineers (SSE) 

 

A American Association for the Advancement of Science foi fundada em 1848 e é uma 

organização internacional sem fins lucrativos que se dedica à divulgação da ciência pelo 

mundo. É responsável pela publicação da revista Science. 
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Um dos programas de voluntariado da AAAS é realizado em parceria com uma das suas 

afiliadas, a Senior Scientists and Engineers (SSE) (American Association for the 

Advancement of Science 2014) . A SSE é constituída por voluntários como professores, 

engenheiros, físicos, cientistas e outros profissionais. Esta organização conta com 

voluntários reformados e pretende fomentar o debate entre profissionais de áreas como a 

ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). A SSE conta também com 

voluntários que ainda exercem a sua atividade profissional. Um dos principais objetivos 

desta parceria da AAAS/SSE STEM é, desde 2005, a mobilização de profissionais 

aposentados para apoiar os professores da designada K-12 (K-12 science teachers) nos 

Estados Unidos da América. Esta designação, K-12, abrange o ensino da ciência desde 

que esta começa a ser lecionada nas escolas até ao último ano de ensino que antecede a 

entrada no ensino superior.  

 

Engineers Without Borders – International (EWB-I) 

 

A Engineers Without Borders – International (EWB-I) é a conjugação dos grupos 

nacionais Engineers Without Borders e Ingénieurs Sans Frontières (ISF) (Engineers 

Without Borders International), com países membros como a Dinamarca, Grécia, 

Portugal, Índia, Nigéria, África do Sul, Argentina, Brasil, Estados Unidos da América, 

Canadá, Irão, Reino Unido e Austrália, entre outros. Estas associações foram criadas 

com o intuito de fomentar a partilha de informação e possibilitar colaborações entre os 

seus membros, de modo a que estes possam ajudar as comunidades mais desfavorecidas 

nos seus países mas também em países estrangeiros. Para pertencer a esta organização 

mundial, as filiais de cada país devem ser criadas como organizações voluntárias e sem 

fins lucrativos. Entre as atividades a que estas associações se dedicam, destacam-se a 

colaboração em projetos de investigação um pouco por todo o mundo; a partilha de 

conhecimentos e técnicas; a coordenação de intercâmbios de estudantes, estágios e 

voluntariado de profissionais e a criação de ligações entre profissionais de diferentes 

países. 

 

No contexto nacional destacam-se os seguintes projetos de voluntariado especializado. 

 

 



Práticas do Voluntariado nos Museus Universitários 

Contributos para a criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados 

 
 

28 
 

TESE – Associação para o Desenvolvimento 

 

A TESE – Associação para o Desenvolvimento (Tese - Associação para o 

Desenvolvimento 2014), foi constituída em Portugal no ano de 2002 e é uma 

organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD). A TESE apresenta-

se como uma organização comprometida a encontrar e implementar soluções que 

contribuam para o desenvolvimento da sociedade e para a tornar mais equitativa. A 

TESE atua principalmente em 4 áreas: investigação; inovação local; consultadoria e 

capacitação; redes e consciencialização. Esta ONGD associou-se aos Engenheiros Sem 

Fronteiras (ESF) num programa dedicado ao Desenvolvimento Internacional, que atua 

nas áreas do Ambiente e Desenvolvimento, promovendo o acesso a serviços e estruturas 

nos setores da Água, Saneamento, Energia, Tecnologia, entre outros. A TESE tem 

desenvolvido projetos em países em desenvolvimento, com particular incidência nos 

PALOP.  

 

EpDAH – Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária 

 

A EpDAH – Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária 

("Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária"  2014), é uma 

associação sem fins lucrativos, de direito privado, sediada na Ordem dos Engenheiros. 

A EpDAH foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento da sociedade 

através da prática do voluntariado em Engenharia. Tem delegações nas universidades do 

Minho, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. Esta associação contribui com o saber dos 

diversos ramos da Engenharia para os vários projetos que integra, passando estes por 

projetos de reabilitação social (Portugal, Moçambique), o projeto de sustentabilidade da 

UP (envolvendo as faculdades de Economia e de Engenharia da mesma universidade) e 

o projeto de aplicação de permacultura num terreno pertencente à Universidade de 

Aveiro, entre outros.   

      

Estes projetos visam o crescimento e uma exploração sustentada dos recursos, de modo 

a construir uma sociedade mais equitativa.  
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Fundação Calouste Gulbenkian 

 

O projeto Mais Valia da Fundação Calouste Gulbenkian é um programa de voluntariado 

de curta duração iniciado em finais de 2012 e integrado no Programa Gulbenkian de 

Ajuda ao Desenvolvimento. Destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. 

Este programa de voluntariado é um projeto de voluntariado sénior especializado, de 

curta duração e vocacionado exclusivamente para os países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP). O projeto propõe-se, através da sua bolsa de voluntários 

qualificados, a intervir nas áreas da Educação, Saúde e Artes. Os candidatos a 

voluntários devem possuir “formação académica ou técnica especializada; experiência 

profissional; e disponibilidade para integrar missões com um período máximo de dois 

meses” (Fundação Calouste Gulbenkian 2014). Aos candidatos selecionados para 

integrarem o programa foi assegurada formação específica antes de partirem em missão.  

 

  



Práticas do Voluntariado nos Museus Universitários 

Contributos para a criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados 

 
 

30 
 

4 O Voluntariado em Portugal 
 

Antes de se iniciar a discussão do voluntariado em Portugal é necessário distinguir 

alguns conceitos associados ao voluntariado, mas que não tem exatamente o mesmo 

significado. São estes a ação voluntária, a organização voluntária, o voluntarismo e o 

voluntariado. 

 

Por ação voluntária entende-se “toda e qualquer acção socialmente percebida como 

independente de imposição exterior, sendo levada a cabo de acordo com a vontade de 

cada agente social”; de salientar que esta vontade entende-se como “não individualista, 

desenquadrada da sociedade, mas antes uma acção voluntária com visibilidade e 

repercussões sociais, resumidas no conceito de gratuitidade, com um sentido de acção e 

que produz um conjunto de benefícios para terceiros (humanos, animais, ambientais, 

património, etc)” (PROACT 2012, 4). 

 

A prática do voluntariado através de organizações é relativamente recente, todavia é 

grande o seu impacto na sociedade atual. Por organização voluntária entende-se uma 

organização formal e autogovernada, juridicamente independente do governo, que não 

tenha como objetivo a obtenção de lucro e ter uma componente de voluntarismo 

(PROACT 2012, 4). 

 

No que diz respeito aos conceitos de voluntariado e voluntarismo, Jeremy Kendall e 

Martin Knapp defendem que o voluntarismo tem no seu cerne a gratuitidade mas que 

esta pode assumir duas vertentes: a cedência de bens, como é o caso dos recursos 

financeiros, e a cedência de força de trabalho. Esta distinção remete no primeiro caso 

para a filantropia, e no segundo para a prática do voluntariado (Kendall e Knapp 1995 

citados em PROACT 2012, 5). 

 

Na legislação portuguesa, um direito que assiste os que praticam o voluntariado foi 

assegurado antes mesmo do enquadramento jurídico desta prática. O reconhecimento do 

valor social do voluntariado levou a que os que o praticam fossem enquadrados num 

regime de proteção social. No Decreto-Lei nº40/89, de 1 de fevereiro, foi instituído o 

seguro social voluntário, um regime contributivo facultativo destinado à Segurança 
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Social, no qual se podem enquadrar, entre outros, os voluntários. O regime adotado 

inspira-se num “esquema base que abrange as prestações de invalidez, velhice e morte, 

admite, à semelhança do regime geral, (…) ”. Este regime prevê “ (…) o 

enquadramento dos voluntários sociais, de acordo com as recomendações de 

organismos internacionais, estabelecendo-se alguns princípios a que deverá obedecer a 

respectiva regulamentação”. 

 

A prática do voluntariado em Portugal foi finalmente legislada no ano de 1998. A Lei nº 

71/98 de 3 de Novembro foi publicada em Diário da República e decretou as bases para 

o enquadramento jurídico do voluntariado. Esta lei tem como finalidade promover a 

prática do voluntariado e definir as bases do seu enquadramento jurídico.  

No capítulo 1, as disposições gerais, artigo 1º objecto: “A presente lei visa promover e 

garantir a todos os cidadãos a participação solidária em acções de voluntariado e definir 

as bases do seu enquadramento jurídico.” 

 

No capítulo 1, artigo 2, o voluntariado é definido como “o conjunto de acções de 

interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito 

de projectos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das 

famílias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou 

privadas.”. Por outro lado exclui “as actuações que, embora desinteressadas, tenham um 

carácter isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e 

de boa vizinhança”. 

 

O voluntário, por sua vez, é definido no artigo 3 como alguém que “de forma livre, 

desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e 

no seu tempo livre, a realizar acções de voluntariado no âmbito de uma organização 

promotora”, sendo que esta prática “não pode, de qualquer forma, decorrer de relação de 

trabalho subordinado ou autónomo ou de qualquer relação de conteúdo patrimonial com 

a organização promotora, sem prejuízo de regimes especiais constantes da lei”. Desta 

forma a lei portuguesa exclui qualquer forma de voluntariado que não se desenvolva 

numa organização. 
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O artigo 4 diz respeito às instituições promotoras e são assim consideradas “as entidades 

públicas da administração central, regional ou local ou outras pessoas colectivas de 

direito público ou privado, legalmente constituídas, que reúnam condições para integrar 

voluntários e coordenar o exercício da sua actividade, que devem ser definidas nos 

termos do artigo 11º”. A prática do voluntariado só é reconhecida se “revestir interesse 

social e comunitário e pode ser desenvolvida nos domínios cívico, da acção social, da 

saúde, da educação, da ciência e cultura, da defesa do património e do ambiente, da 

defesa do consumidor, da cooperação para o desenvolvimento, do emprego e da 

formação profissional, da reinserção social, da protecção civil, do desenvolvimento da 

vida associativa e da economia social, da promoção do voluntariado e da solidariedade 

social, ou em outros de natureza análoga.”  

 

No Capítulo II Princípios, artigo 5º Princípio geral, “O Estado reconhece o valor social 

do voluntariado como expressão do exercício livre de uma cidadania activa e solidária e 

promove e garante a sua autonomia e pluralismo.”  

 

No mesmo capítulo, o artigo 6º enuncia os princípios que estão na base do voluntariado 

como a solidariedade, cooperação, gratuitidade, complementaridade, convergência, 

entre outros. De salientar o princípio da complementaridade, que como a palavra indica 

pressupõe continuidade e não a substituição de recursos humanos necessários ao 

desempenho de tarefas dentro das organizações por voluntários. É também relevante o 

princípio da convergência, em que se espera que as ações desempenhadas pelo 

voluntário vão ao encontro dos princípios da instituição que o acolhe, designada de 

entidade promotora.  

 

No capítulo III, artigo 7º, descrevem-se os direitos do voluntário, onde se destacam o 

direito a dispor de um cartão de identificação de voluntário, direito à formação, de 

forma a otimizar a sua prestação, o direito a desempenhar funções num local com 

condições de higiene e segurança, o direito a faltar justificadamente ao trabalho quando 

convocado em missão urgente pela entidade, o direito a um seguro social e a receber 

indeminizações ou outras regalias em caso de acidente ou doença decorrentes da prática 

de voluntariado.  
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A informação mais recente sobre a prática do voluntariado em Portugal está disponível 

no Estudo de Caracterização do Voluntariado em Portugal, realizado no ano de 2011 

pelo PROACT para o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. Este estudo 

veio atualizar os dados recolhidos em 2001. Os estudos realizados ao longo dos anos 

sobre a prática do voluntariado em Portugal têm revelado que Portugal tem uma das 

mais baixas taxas de voluntariado da Europa (PROACT 2012, 8). Os dados do 

European Value Survey de 2008 admitem que a prática do voluntariado em Portugal 

ronda os 14% (PROACT 2012, 8). O número tão baixo de cidadãos envolvidos na 

prática do voluntariado pode explicar-se por vários motivos: 48 anos de um regime 

autoritário, no qual eram proibidas as associações que não fossem regulamentas pelo 

governo; uma incipiente cultura cívica, de que são exemplos a fraca participação 

eleitoral e a indiferença pelos assuntos políticos; classes média alta e alta relativamente 

pequenas (sendo estas as que geralmente se dedicam ao voluntariado); um mercado de 

trabalho que exige horas extra, mais do que um emprego e uma baixa percentagem de 

trabalhos a tempo parcial; um Estado que não promove o reconhecimento da 

necessidade, nem o valor do voluntariado, e a muito recente e ainda em 

desenvolvimento, noção de Responsabilidade Social (Silva e Held 2008, 6). 

 

No Inquérito ao Trabalho Voluntário 2012, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), estimou-se que neste ano cerca de 1 milhão e 40 mil indivíduos, 

11,5% da população residente no território nacional e com idade igual ou superior a 15 

anos, praticou pelo menos uma ação de voluntariado formal ou informal. Salienta-se o 

facto de que na consulta de documentos nacionais encontra-se a mesma fronteira ténue 

entre o voluntariado formal e informal que já havia sido encontrada na literatura 

internacional. No Inquérito ao Trabalho Voluntário 2012, o trabalho voluntário formal 

foi definido como “feito para ou através de uma organização”, enquanto o voluntariado 

informal foi definido como “feito diretamente pelo indivíduo a outros indivíduos não 

pertencentes ao seu agregado familiar” (Instituto Nacional de Estatística 2013, 20). 

Este inquérito piloto procurou caracterizar o voluntariado em Portugal através do 

apuramento do “número de voluntários, características sociodemográficas, 

enquadramento institucional, tipo de tarefa e número de horas dedicadas” (Instituto 

Nacional de Estatística 2013, 1).  
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Destaque ainda para o facto de neste inquérito ser considerado trabalho voluntário 

“iniciativas dos trabalhadores, ocorrendo, em geral, fora do horário de trabalho e onde 

não se verifiquem contrapartidas financeiras para os participantes” (Instituto Nacional 

de Estatística 2013, 20).  

 

4.1 Caraterização sociodemográfica dos voluntários 
 

Em seguida são apresentadas em traços gerais algumas das conclusões sobre a prática 

do voluntariado em Portugal.  

 

A participação feminina em ações de voluntariado foi ligeiramente superior à 

masculina, respetivamente 12,7% e 10,3%. No que concerne às idades dos voluntários 

três escalões registaram valores acima dos 10%: 11,6% na faixa etária dos 15-24 anos, 

13,1% na faixa etária dos 25-44 e 12,7% na faixa etária dos 45-64 anos. Na faixa 

correspondente aos maiores de 65 anos verifica-se uma taxa de participação de 7,3 %. A 

prática do voluntariado está relacionada com o nível de escolaridade, registando-se uma 

percentagem de voluntários com ensino superior de 21,3%. A diferença percentual entre 

a prática do voluntariado pela população ativa e pela população desempregada não 

difere muito, respetivamente 12,8% e13,1%, descendo para 9,4% na população inativa. 

O INE traçou assim um perfil sociodemográfico não muito extenso do voluntário, 

repartindo-o por atividades de voluntariado formais e informais. O voluntariado formal 

é praticado por “indivíduos mais jovens, desempregados e com níveis de escolaridade 

mais elevados” e onde prevalecem as mulheres e os indivíduos solteiros. Na prática do 

voluntariado informal “prevaleceram pessoas com mais idade e com níveis de 

escolaridade mais elevados, verificando-se uma maior proporção de indivíduos 

desempregados e, também, maior percentagem de mulheres e indivíduos 

divorciados/separados” (Instituto Nacional de Estatística 2013, 2). O voluntariado 

formal, realizado através de uma organização ou instituição, foi ligeiramente superior a 

metade do número total de voluntários, com uma percentagem de 51,6% (Instituto 

Nacional de Estatística 2013, 3). Tendo em conta que a presente investigação se centra 

na cidade do Porto, refere-se ainda que a região Norte detém mais de um terço do total 

de voluntários do país, 34,6% (Instituto Nacional de Estatística 2013, 6).  
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No que concerne à representatividade de voluntários em atividades culturais (desporto, 

recreação, arte e cultura), o Norte do país tem 21,4% de voluntários formais, não 

estando disponibilizados dados para os voluntários informais (Instituto Nacional de 

Estatística 2013, 8).  

   

No Norte do país, num universo de quase 360 mil voluntários, verifica-se um número 

perto dos 40 mil para os voluntários com mais de 65 anos (Instituto Nacional de 

Estatística 2013, 15).  

 

A partir dos resultados deste inquérito do INE, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e 

Avaliação Culturais (GEPAC) divulga as conclusões da sua análise centrada unicamente 

no trabalho voluntário formal ou organizacional.  

 

No que diz respeito às atividades culturais, mais próximas do âmbito deste trabalho, os 

dados obtidos são também respeitantes ao voluntariado formal ou organizacional. 

Segundo a definição de voluntários formais de acordo com a Classificação Internacional 

das Instituições Sem Fim Lucrativo (CIISFL), 34 505 pessoas praticaram voluntariado 

no segmento denominado Arte e Cultura, correspondendo a cerca de 6,4% do total de 

voluntários formais do país (Gabinete de Estratégia 2013, 5). No ano de 2012, estes 

voluntários dedicaram 12 237 508 horas ao trabalho voluntário formal, que se traduzem 

em 6,3% da totalidade de horas do voluntariado formal nacional (Gabinete de Estratégia 

2013, 6). O estudo conclui ainda que a região Norte é aquela em que o voluntariado 

formal no setor das Artes e Cultura “assume uma expressão mais relevante na 

distribuição regional” (Gabinete de Estratégia 2013, 10).  
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5 O sénior: definir um conceito em evolução  
 

O envelhecimento é um tema recorrente na atualidade pelas conquistas e desafios que 

que traz à sociedade. Isto levou inevitavelmente a que a definição de idoso sofresse 

alterações de modo a adaptar-se à situação atual. 

  

O envelhecimento pode ser definido como “um processo de progressivas alterações nas 

estruturas biológica, psicológica e social dos indivíduos”; no entanto, ao contrário do 

que se possa pensar, este processo não se resume a uma fase final da vida, pois “começa 

antes de nascermos e continua por toda a vida” (Stein e Moritz 1999, 4). A definição de 

idoso, ou sénior, é também uma “construção social, política e económica, que pode ser 

relativa económica e culturalmente” (Office of the High Commissioner for Human 

Rights 2012, 6). 

 

O envelhecimento é um processo biológico mas é também uma construção da 

sociedade, e como tal está impregnada de preconceitos e estereótipos. Isto leva a que 

ainda hoje, o envelhecimento seja visto como uma altura em que as capacidades 

motoras e/ou cognitivas do indivíduo decrescem, impedindo-o de contribuir ativamente 

para a sociedade. Devido aos inúmeros avanços na área da saúde, entre outras, hoje em 

dia é possível verificar que as pessoas chegam a idades mais tardias com melhor 

qualidade de vida, conservando plenas funções cognitivas e motoras.   

 

O número de pessoas com mais de 60 anos aumentou drasticamente nas últimas 

décadas, e embora o crescimento da população idosa se tenha observado um pouco por 

todo o mundo, é nos países ditos desenvolvidos que este fenómeno tem mais 

expressividade (United Nations 2013). Atualmente, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) não avança uma idade concreta a partir da qual uma pessoa passa a ser 

considerada sénior, ou idoso. Na maior parte dos países desenvolvidos é normalmente 

aceite a idade de 65 anos. No entanto, para a OMS, que assume adotar uma perspetiva 

ocidental, é consensual considerar-se idoso, ou sénior, qualquer pessoa com mais de 60 

anos. A idade a partir da qual é possível auferir reforma também é muitas vezes usada 

como um indicador da condição de idoso, sendo que na maioria dos países em 

desenvolvimento esta está balizada entre os 60-65 anos. Se por um lado isto é aceite 
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quando aplicado a países desenvolvidos, quando falamos de países em desenvolvimento 

a idade em que se é considerado idoso recua uns anos. Por exemplo, em alguns países 

do continente Africano, um indivíduo é considerado idoso a partir dos 50, 55 anos 

(World Health Organization 2013).  

 

Com o aumento da esperança média de vida foi necessário criar uma partição entre o 

grupo etário comumente designado por idoso. A distinção entre “jovens idosos” (young 

elderly) e “idosos idosos” (old elderly) foi apresentada por Bernice Neugarten no seu 

artigo Age groups in American society and the rise of the young-old, publicado na 

revista The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, em 

setembro de 1974. As noções de Terceira e Quarta Idade bebem da distinção 

apresentada por Neugarten e do trabalho de Peter Laslett, que se debruça sobre as 

múltiplas idades da vida (Baltes e Smith 2004, 3).  

 

Como já foi referido, a aposentação era normalmente o acontecimento que marcava a 

passagem da meia-idade para a velhice, mas na atualidade esta pode variar muito. 

Normalmente, a reforma chegava aos 65 anos, mas hoje em dia é possível observar 

pessoas que continuam a trabalhar muito depois desta idade, e noutros casos, pessoas 

que se reformam aos 55 anos e dão início novas carreiras profissionais (Papalia e Olds, 

1992, citado em Fonseca 2004, 110).  

 

Phillipson defende a construção de “novas orientações de abordagem aos processos de 

transição inerentes ao envelhecimento, que permitam compreender os modos como 

decorrem as "transições depois dos 50 " (Philipson, 2000, 2003, citado em Fonseca 

2004, 110-111). Apesar das dificuldades em delimitar as diferentes etapas da vida e do 

envelhecimento, estas tornam-se necessárias para o entendimento.  

 

A faixa etária onde se incluem os idosos não é homogénea e esta pode ser dividida em 

dois subgrupos, a 3ª e 4ª idade. Na 3ª idade encontram-se os idosos mais jovens e na 4ª 

idade e os idosos mais velhos, ou seja, aqueles com mais de oitenta anos (Baltes e Smith 

2004, 3). Baltes e Smith enumeraram uma série de conquistas para a 3ª idade ou para os 

idosos mais novos (young old): aumento da esperança de vida (mais idosos a viverem 

mais tempo); possibilidade de manter a boa forma física e mental; mais pessoas a 
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envelhecerem bem; índices elevados de bem-estar pessoal e emocional, e estratégias 

eficazes de gestão de perdas e ganhos ao longo da vida (Baltes e Smith 2004, 4). Para os 

idosos mais velhos (oldest old), ou 4ª idade, os mesmos autores salientam aspetos 

menos positivos como perdas consideráveis de potencial cognitivo e capacidade de 

aprendizagem; aumento da síndroma de stress crónico; grande incidência de demência 

(cerca de 50% a partir dos 90 anos); altos níveis de fragilidade, disfuncionalidade e 

multimorbidade, e finalmente, a maior dificuldade em morrer em idade tardia e com 

dignidade (Baltes e Smith 2004, 4).  

 

É importante referir ainda a demarcação das três idades da velhice, adotada por vários 

investigadores que a dividem nas categorias: 50-64 anos, 65-74 anos, e 75-84 anos 

(Paúl, Fonseca, Cruz e Cerejo 2001; Schroots, Fernandéz-Ballesteros e Rudinger 1999, 

citados em  Fonseca 2004, 134-135).  

 

Embora as categorizações tenham sempre as suas limitações, revelam-se essenciais e, 

por vezes, complementares, na prossecução da investigação para um melhor 

entendimento do processo de envelhecimento e das suas múltiplas facetas.    

 

Com a melhoria da qualidade de vida numa idade mais tardia, outros valores são 

também conquistados. Além dos direitos básicos que idealmente deveriam assistir todos 

os seres humanos, importa destacar o direito ao trabalho e à aprendizagem ao longo da 

vida. O Comité para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CESCR), no seu 

Relatório da 12ª e 13ª Sessão, 12 de dezembro de 1996, E/1996/22, anexo IV, 

parágrafos 36 e 37, veio reforçar “a necessidade de disponibilizar para as gerações mais 

jovens o saber fazer e conhecimento dos mais idosos” (Office of the High 

Commissioner for Human Rights 2012, 19).  

  

A aprendizagem livre é considerada pelos autores Falk e Dierking como o motor 

aprendizagem ao longo da vida (Falk e Dierking 2002, 6). Sendo os museus um local de 

aprendizagem a longo da vida, através também das suas coleções, que permitem uma 

aprendizagem que se baseia “na experiência e que têm em conta a experiência” 

(Semedo 2005, 271), estes afiguram-se como um local de excelência para um sénior dar 

continuidade à sua aprendizagem e partilhar os seus conhecimentos.  
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5.1 A prática do Voluntariado Sénior pelo mundo: algumas 

referências  
 

Em seguida destacam-se alguns estudos a nível internacional sobre os seniores e a 

prática do voluntariado que permitem compreender melhor a forma como este se 

processa e quais as motivações dos seniores. 

No Reino Unido, o estudo Active ageing in active communities: Volunteering and the 

transition to retirement, realizado por Justin Davis e Pat Gay entre 2003 e 2004 para o 

Institute for Volunteering Research, levou os autores a concluir que as organizações 

precisam de alargar a sua base de recrutamento; devem também ser mais flexíveis no 

que concerne às atividades desempenhadas pelos voluntários e no tempo que os 

voluntários devem dedicar à instituição de voluntariado, de modo a que esta prática 

tenha lugar no dia-a-dia de vidas cada vez mais preenchidas (Smith e Gay 2005). O 

mesmo estudo conclui também que deve ser repensada a educação pré e pós reforma, 

assim como a aprendizagem ao longo da vida, de modo a que o voluntariado vá ao 

encontro das necessidades dos idosos na reforma (Smith e Gay 2005). Finalmente, os 

responsáveis políticos precisam ter um maior conhecimento sobre o que motiva as 

pessoas a praticar o voluntariado na reforma de modo a adequar as políticas à promoção 

desta prática por este segmento da população (Smith e Gay 2005). De salientar ainda 

neste estudo os impedimentos à prática do voluntariado por idosos: restrições ao nível 

de seguros, regulamentos de segurança e saúde e a falta de acessos para pessoas com 

mobilidade limitada (Smith e Gay 2005). Embora não seja abundante a literatura sobre 

o impacto da Internet na prática do voluntariado pelos seniores, este assunto merece a 

atenção dos investigadores, pois o voluntariado online ou virtual tem aumentado nesta 

faixa etária (Pew Internet & American Life Project 2009, citado em Mukherjee 2010, 

253-254).  

 

No caso dos Estados Unidos da América, Chambré avançou no seu artigo “Voluntarism 

by elders: past trends and future prospects”, datado de 1993, que destes voluntários, 

mais de 40% tem mais de sessenta anos (citado por Baldock 1999, 584) o que muito 

provavelmente se deve ao facto de desde finais do anos sessenta, inícios da década de 

setenta, o país estar dotado de organizações direcionadas para o voluntariado sénior 

(Baldock 1999, 584-585). Estas políticas integraram inicialmente o Older Americans 
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Act1 (OAA) e são administradas pela Federal Administration on Aging (AoA) através 

de uma extensa rede de Area Agencies on Aging (AAAs), disseminadas por estados e 

condados (Baldock 1999, 585). A.C. Lin descreve na sua publicação de 1995, “Guide to 

Federal Funding for Volunteer Programs and Community Service”, que é através destas 

AAAs são estabelecidos contratos com as agências de voluntários que prestam serviços 

aos idosos ao abrigo do Older Americans Act, possibilitando que os seniores integrem 

projetos de voluntariado específicos como o Foster Grandparents, Senior Companions e 

o Retired and Senior Volunteer Program (RSVP) (citado por Baldock 1999, 585). A 

iniciativa privada foi surgindo a par dos programas do governo, sendo por vezes 

subsidiada por este, e é frequente o ingresso dos voluntários estar diretamente 

relacionada com a sua experiência e aptidões (Baldock 1999, 585-586). Como exemplo 

de programas de voluntariado qualificado ou especializado podem-se enumerar a 

SCORE (Service Corps of Retired Executives), a NRVC (National Retiree Volunteer 

Coalition) (Baldock 1999, 586), The American Association for the Advancement of 

Science (AAAS), entre outras.  

 

Segundo o estudo elaborado por J.E. Curtis, E.G. Grabb e D.E. Baer, Voluntary 

association membership in fifteen countries: a comparative analysis, de 1992, a 

Austrália, a Holanda e os Estados Unidos da América estão entre as quatro nações com 

maior percentagem de praticantes de voluntariado (citado por Baldock 1999, 582). Á 

data deste estudo, as idades dos voluntários não diferem muito entre os três países: na 

Austrália, 16% dos voluntários tinha mais de sessenta anos, na Holanda 17,8% e nos 

Estados Unidos da América 16,5%, dos quais, respetivamente, 5,1%, 5,7% e 5,7%, 

acima dos 75 anos (Baldock 1999, 582). Os Estados Unidos da América estão dotados 

de várias organizações, apoiadas e financiadas pelo governo, para recrutar voluntários 

séniores, enquanto a Austrália tem algumas iniciativas locais e regionais, apoiadas pelo 

governo ou concelhos locais (autarquias/municípios) para projetos destinados a 

voluntários séniores (Baldock 1999, 582). Ambos os países tem programas de 

voluntariado destinados exclusivamente a idosos; no entanto, esta situação não se 

verifica na Holanda (Baldock 1999, 583). 

  

                                                           
1 O Older Americans Act é uma lei pública de 1965. 
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6 A prática do Voluntariado nos Museus  

6.1 Casos internacionais 
 

Os países com maior tradição na prática do voluntariado são inevitavelmente aqueles 

que produzem mais literatura sobre o assunto. Desta forma, os casos apresentados são 

considerados os mais relevantes e também aqueles sobre os quais existe um maior 

volume de informação disponível.  

 

É sabido que os museus dependem em larga medida dos seus voluntários e que estes 

tornam possível o desenvolvimento de atividades que de outra forma seriam impossíveis 

de realizar. Frequentemente, a prática do voluntariado inicia-se após uma experiência 

positiva num museu, que faz com que o visitante volte como voluntário. É também 

através dos voluntários que os museus criam uma forte ligação com os visitantes mas 

também com a comunidade. As diferentes características de cada voluntário, a sua 

experiência, são uma mais-valia para o museu.  

 

Nos últimos anos tem-se observado uma mudança no perfil dos voluntários nos museus, 

sendo cada vez mais recorrente o voluntário sénior ou aposentado que procura conviver, 

ocupar os tempos livres ou dedicar-se a outros interesses. Devido à importância que os 

voluntários assumem cada vez mais nos museus, as instituições estão cada vez mais 

atentas a formas de os captar, gerir e manter. De seguida, passa-se em revista alguns 

estudos sobre esta prática no Reino Unido, Canadá, Austrália e Brasil. 

 

No Reino Unido, o National Centre for Volunteering, orgão independente de 

aconselhamento e investigação daquele país, define o voluntariado como “as any 

activity which involves spending time, unpaid, doing something which aims to benefit 

someone (individuals or groups), other than or in addition to close relatives, or to 

benefit the environment” (Lynn e Smith 1992; Smith 1998 citados em Holmes 2002).  

O estudo realizado pelo Volunteer Centre (assim designado à época) permitiu a 

Mattingly (1984) identificar as atividades a que se dedicavam os voluntários em museus 

do Reino Unido em 1984: tratamento de achados, escavações e trabalho de campo, 

conservação e restauro, catalogação e documentação (sendo esta a área que acolhia mais 
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voluntários), investigação, exposições, atendimento (loja e informações), visitas 

guiadas, interpretação, administração, fundos, comités e iniciação à curadoria.  

Num estudo realizado em 1992 concluiu-se que o voluntariado em museus passava por 

angariação ou movimentação/gestão de fundos, organização de eventos e apoio nestes, 

trabalho de secretariado e administrativo, transporte, serviço à comunidade, 

representação ou serviços de advocacia; e visitas a pessoas em instituições ou 

aconselhamento (Hedley e Smith 1992 citados em  Goodlad e McIvor 1998). Este 

mesmo estudo demonstrou que existem mais mulheres a dedicar-se ao voluntariado e 

concluiu-se que alguns museus funcionavam integralmente com recurso a voluntários. 

O perfil destes voluntários é semelhante ao traçado por Hedley e Smith (1992 citados 

em Goodlad e McIvor 1998): um terço dos voluntários tem idades compreendidas entre 

18 a 30 anos e dos 31 aos 60 anos; os voluntários com idades abaixo dos 18 anos e 

acima dos 60 anos representam um quarto desta população. No que diz respeito ao nível 

de habilitações dos voluntários com mais de 18 anos, os voluntários com um nível mais 

elevado de habilitações são em maior número do que os que tem um nível de 

habilitações mais baixo. Os voluntários que se ocupam de tarefas relacionadas com 

gestão ou tarefas que pressupõem uma formação específica estão representados em 

maior número do que os voluntários que se dedicam a tarefas que não exigem uma 

formação específica. A grande motivação por detrás deste voluntariado continua a ser o 

interesse por temáticas que são abordadas no museu (Mattingly 1984). 

 

Em 1997, o partido New Labour, com Tony Blair, encorajou a prática do voluntariado 

como nunca antes havia sido feito, passando este a ser visto não só como altruísmo e 

filantropia, mas como um veículo para a construção de comunidades mais coesas 

(Howlett 2002, 43).  

 

As instituições culturais, e o património em geral, contam com o contributo de 

numerosos voluntários, vistos como a espinha dorsal destas instituições (Millar 1991; 

Resource 2002 citados em Holmes 2002). O levantamento realizado por David 

Chambers para o Institute for Volunteering Research (IVR) concluiu que os voluntários 

do sector da cultura dedicam-se mais ao voluntariado em museus do que em bibliotecas 

ou arquivos. Dos museus envolvidos neste inquérito, 92% (9 em 10) envolve 

voluntários, enquanto os arquivos e bibliotecas 69% e 64%, respetivamente (Chambers 
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2002, 5). Millar concluiu que o voluntariado em museus desenvolve-se de forma 

diferente em relação a outras organizações culturais (Millar 1991 citado em Holmes 

2002). Os museus e outras instituições culturais atraem voluntários mais idosos, muitas 

vezes já aposentados, embora esta faixa etária seja menos propensa a praticar o 

voluntariado (Millar 1991; Resource 2002 citados em Holmes 2002).  

 

Em 1992, Kirsten Holmes repetiu o inquérito de Jenny Mattingly de 1984, embora este 

não tenha sido concebido para ser um estudo muito abrangente mas para avaliar a 

extensão do voluntariado num determinado conjunto de museus ao longo do tempo. 

Este estudo veio a revelar que o número de museus a envolver voluntários diminuiu de 

91% para 80%, o que levou a que se pensasse que o número de voluntários teria caído. 

A diminuição do número de voluntários poderá ser uma consequência de as instituições 

terem começado a acolher menos voluntários. Para esta situação pode ter contribuído 

uma maior consciencialização da importância de uma estrutura de acolhimento de 

voluntários, que muitas vezes é incomportável devido aos cortes em recursos, quer 

humanos, quer materiais. 

 

O British Association of Friends of Museums (BAFM), no seu estudo realizado no ano 

de 1997 concluiu que 66% dos voluntários tinham mais de 60 anos (BAFM 1998 citado 

em Holmes 2002) e no mesmo ano, o National Survey of Volunteering concluiu que 

houve um aumento no número de idosos a praticar voluntariado desde 1991 (Smith 

1998 citado em Holmes 2002). Holmes (2002) considera que o voluntariado no 

património é uma atividade de aposentados.  

 

O estudo realizado pela McCann Matthews Millman Limited, em 2002 estimou que o 

número de voluntários nos museus está balizado entre os 11 400 a 25 206 (citado em 

Howlett 2002, 44). Um outro estudo admite que cerca de 40 000 pessoas trabalham em 

museus e que pelo menos metade destes são voluntários (Cookman et al. 2000 citado 

em Howlett 2002, 44). O estudo de McCann Matthews Millman (2000) sugere que 

cerca de um terço a metade dos museus socorre-se de voluntários (citado em Howlett 

2002, 45).   
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Em 2002 foram apresentados os resultados de um inquérito sobre voluntariado no sector 

cultural em Inglaterra, realizado pelo Institute for Volunteering Research. O estudo 

incidiu sobre três tipos de instituições culturais - museus, bibliotecas e arquivos – e 

concluiu que estas recorrem a voluntários pela mesma razão: porque isto lhes permite 

fazer coisas que de outra forma não poderiam fazer (Chou, 8). O mesmo estudo 

concluiu também que os museus captam mais voluntários que os arquivos ou bibliotecas 

(Chou, 1). São elencadas, por ordem decrescente, as razões apresentadas pelos museus 

inquiridos para justificar o recurso a voluntários foram (além da já referida):  

 

- promover o envolvimento dos visitantes; 

- poupar custos/fundos; 

- acrescenta valor ao trabalho realizado; 

- abre caminho à empregabilidade das pessoas;  

- aumenta a diversidade; 

- outras. 

 

Os inquiridos salientaram ainda o facto de algumas atividades só serem possíveis graças 

à inclusão de voluntários pelo motivo de não terem fundos para aumentar o número de 

funcionários remunerados. 

 

No Reino Unido, à semelhança do que se passa um pouco por todo o mundo, são cada 

vez mais os idosos que mantém uma vida ativa e são potenciais voluntários. A prática 

do voluntariado por idosos, ou séniores, traz benefícios não só para estes mas para toda 

a sociedade. O voluntariado pode ainda proporcionar aos mais idosos a oportunidade de 

se desenvolverem e realizarem nesta fase da vida (Stebbins 1996 citado em Holmes 

1999). 

 

No Canadá há também uma prática do voluntariado muito enraizada. Cerca de metade 

dos museus existentes surgiram da iniciativa de voluntários e a existência de um quadro 

profissional remunerado é relativamente recente. Os voluntários desempenham todo o 

tipo de funções, desde manutenção, administração, gestão de coleções, gestão de 

eventos e programação (Canadian Museums Association 2001, 5).  
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Entre 1987 e 1997, o número de voluntários no setor das artes e cultura teve uma subida 

bastante elevada, cerca de 50%, vindo a decair 22% entre 1997 e 2000 (Canada Council 

for the Arts 2003, 6).    

 

No ano de 2000, cerca de 351 000 canadianos, com idades iguais ou superiores a 15 

anos, voluntariaram-se em organizações culturais ou artísticas (Canada Council for the 

Arts 2003, 1). A grande maioria destes voluntários dedicava-se exclusivamente a uma 

organização cultural ou artística, o que parece indiciar que disponibilizam todo o seu 

tempo livre a uma única instituição do género (Canada Council for the Arts 2003, 2). 

Nas organizações dedicadas às artes e cultura os voluntários normalmente dedicam-se a 

tarefas como organização e supervisão de eventos, integrando as comissões, realizando 

atividades de consultadoria e trabalho administrativo, atuando como membro de 

comissão, e realizar consultoria, executivo, escritório ou trabalho administrativo 

(Canada Council for the Arts 2003, 2). A percentagem de voluntários que no sector 

cultural se dedica a atividades como a organização e supervisão de eventos é superior à 

verificada noutros sectores de voluntariado; isto alerta para a necessidade de as 

organizações deste género terem de focar a sua atenção nas tarefas relacionadas com os 

eventos, e especialmente, os eventos destinados à angariação de fundos, essenciais para 

o funcionamento destas organizações (Canada Council for the Arts 2003, 2).   

   

No que diz respeito ao perfil do voluntário das instituições culturais e de arte, ainda no 

ano de 2000, dos 351 000 voluntários, cerca de 202 000 (58%) eram mulheres e 149 

000 (42%) eram homens (Canada Council for the Arts 2003, 5). No que diz respeito às 

idades, os voluntários deste sector são normalmente de uma faixa etária mais elevada, 

sendo que 53% tem 45 anos ou mais; os voluntários com idades compreendidas entre os 

15 e os 44 anos representam 47%, um número bastante mais baixo em relação a outros 

sectores de voluntariado (Canada Council for the Arts 2003, 5). Os voluntários deste 

setor tem normalmente um nível educacional mais elevado que os voluntários de outros 

setores, sendo que 36% destes possui pelo menos um grau universitário, um valor bem 

acima do apresentado pelos voluntários de outros setores (Canada Council for the Arts 

2003, 5). Uma percentagem de 36% dos voluntários do setor da arte e cultura tem 

alguma formação pós ensino secundário ou está em vias de a concluir, o que representa 

uma percentagem um pouco mais baixa em relação aos voluntários de outros setores; os 
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restantes voluntários neste setor, 27%, completou o ensino preparatório e secundário ou 

abaixo disso, o que também fica bastante aquém dos valores apresentados pelos 

voluntários de outros setores (Canada Council for the Arts 2003, 5). Pela análise dos 

dados relativos à idade e as habilitações literárias, este setor de voluntariado parece 

atrair poucos jovens e jovens adultos, o que pode mais tarde ter impacto na prática do 

voluntariado neste setor, na medida em que, por exemplo, pode ser difícil dota-los de 

voluntários qualificados (Canada Council for the Arts 2003, 6). O estudo de 2002 What 

Influences Youth to Volunteer? concluiu que o voluntariado jovem é muito 

condicionado pelas opções profissionais (Canada Council for the Arts 2003, 6).  

No que diz respeito às remunerações auferidas pelos voluntários do setor das artes e 

cultura, apesar das suas elevadas habilitações literárias, não existem grandes diferenças 

em relação a outros setores de voluntariado: 61% destes inserem-se na categoria dos 

rendimentos mais altos, à semelhança dos voluntários de outros setores (Canada 

Council for the Arts 2003, 6). A maioria dos voluntários deste setor encontra-se 

empregado, 63% (um bocado abaixo do que se observa noutros setores), enquanto 37% 

estão desempregados ou não se inserem na população ativa (Canada Council for the 

Arts 2003, 6). Finalmente, no que diz respeito ao estado civil dos voluntários do setor 

das artes e cultura, cerca de 62% encontram-se casados, enquanto os outros 38% são 

solteiros, divorciados ou viúvos, um pouco à semelhança do que se observa noutros 

setores de voluntariado (Canada Council for the Arts 2003, 6).  

 

Também na Austrália os museus dependem em grande medida do voluntariado, sendo 

esta uma prática com grande tradição. Alguns museus dependem exclusivamente da 

força de trabalho dos seus voluntários (Australian Bureau of Statistics 2008).  

No ano de 2006, 1,4% da população com idade igual ou superior a 18 anos voluntariou-

se no setor das artes ou património, o que resultou em cerca de 30,6 milhões de horas de 

trabalho voluntário. Mais de 60% dos voluntários nos setores das artes e património 

eram do sexo feminino. Os australianos com idades compreendidas entre os 55 e os 64 

anos eram mais propensos a voluntariar-se no setor das artes e património, constituindo 

cerca de 24% dos voluntários na cultura. A média de idades dos voluntários no setor das 

artes e património é de 49 anos enquanto a média nacional de idades dos voluntários é 

de 44 anos. Os voluntários envolvidos em atividades culturais estão assim 

caracterizados (Australian Bureau of Statistics 2008): 
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- a sua média de idades é superior à dos restantes voluntários; 

 - 63% são mulheres; 

- 38% vivem fora da capital;  

- 37% tem educação superior. 

 

Destaque para o Australian Museum acolhe simultaneamente projetos de voluntariado, 

voluntariado online e voluntariado qualificado (Australian Museum 2014a). Aqui os 

voluntários dividem-se em 2 grupos: front-of-house volunteers e behind-the-scenes 

volunteers. O voluntariado front-of-house (Australian Museum 2014b) engloba 

atividades como acolher visitantes, conduzir visitas guiadas e apoio a eventos e na área 

de relações públicas. Este voluntariado pode ser praticado durante qualquer dia da 

semana, desejavelmente uma vez por semana ou quinzenalmente. O voluntariado 

behind-the-scenes (Australian Museum 2014b) passa por assistir os investigadores e 

outros funcionários dos diversos departamentos do museu. Isto pode incluir tarefas 

como inventariação, etiquetagem, registo de informação, digitalização, identificação de 

espécimes, entre outras. Com alguma regularidade, o museu permite que os voluntários 

auxiliem em viagens de campo organizadas por este. Este tipo de voluntariado só é 

praticado durante a semana, e à semelhança do que acontece com o voluntariado front-

of-house, a instituição espera que o voluntário dedique a este um dia por semana ou 

quinzenalmente.   

 

O Australian Museum tem também alguns projetos que estão a explorar o voluntariado 

online. Estes permitem que o voluntário trabalhe a partir de casa, ou de qualquer outro 

sítio que lhe seja conveniente, sem ter de se deslocar às instalações do museu. Este tipo 

de voluntariado faz-se através de correio eletrónico ou outros programas disponíveis em 

contexto digital. Este programa pretende registar a vasta biodiversidade do país e 

recorre a digitalização e partilha de imagens e informações de diversas proveniências.    

Os voluntários qualificados também colaboram com o Australian Museum Lizard Island 

Research Station (LIRS), em Queensland. A bolsa de voluntários qualificados desta 

instituição inclui mergulhadores certificados, instrutores de mergulho e investigadores 

(biólogos, biólogos marinhos). A LIRS também acolhe voluntários não qualificados.  
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Dos países onde a prática do voluntariado não se encontra tão enraizada também 

chegam projetos relevantes. Uma instituição museológica do Reino Unido, conhecido 

pela forte tradição na prática do voluntariado, o Manchester Museum e o Szépművészeti 

Múzeu (Museu de Belas Artes de Budapeste), país em que a prática do voluntariado não 

é tão recorrente, encetaram uma parceria ao abrigo do programa da União Europeia de 

Aprendizagem ao Longo da Vida. Surgiu assim um projeto de voluntariado sénior, 

apelidado de Involving extreme age groups as museum volunteers, entre agosto de 2009 

e julho de 2011. Durante 2 anos este projeto acolheu voluntários com mais de 50 anos, 

de Manchester e de Budapeste. Entre outras atividades, este programa proporcionou um 

intercâmbio para seis voluntários. Durante este intercâmbio, os voluntários ficaram a 

conhecer a estrutura da instituição de acolhimento e puderam desempenhar algumas 

funções nesta, como por exemplo, dar apoio no balcão de informações, no trabalho 

administrativo e na atividade Hands on! (Museum of Fine Arts 2012).  

 

Para terminar, é de salientar um projeto inspirador para esta investigação, por incluir a 

comunidade académica e não académica na construção e dia-a-dia de um museu 

universitário do Brasil. No ano de 2007 a Universidade Federal de Alfenas, Minas 

Gerais, Brasil, criou o Museu da Memória e Patrimônio da Universidade Federal de 

Alfenas – MMP- UNIFAL-MG. O museu, ainda em fase de planeamento, sob a direção 

de um museólogo, ocupa um edifício que foi usado pela universidade desde a década de 

quarenta do século XX. Este projeto, criado pela universidade com o intuito de assinalar 

a sua memória enquanto instituição, encontra-se limitado nos recursos humanos e 

económicos. Por esta razão, mas também para promover a participação da comunidade, 

interna e externa na criação de um museu, este projeto recorre voluntários, nas mais 

diversas funções: conceção e montagem de exposições, limpeza de objetos e 

acondicionamento em reserva, elaboração de procedimentos internos, entre outras 

(Carvalho 2012, 169). 

 

No entanto, a autora revela que o projeto tem tido algumas dificuldades. Além do 

problema crónico do subfinanciamento, o número de alunos da Universidade Federal de 

Alfenas envolvidos neste projeto é reduzido e o número de professores a colaborar com 

a memória e património é quase nulo (Carvalho 2012, 174). 
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6.2 Voluntariado Especializado em Museus: o docent 
 

Na literatura e exemplos de voluntariado em museus consultados no âmbito desta 

investigação, surgiu frequentemente a referência a uma figura de voluntário que tem 

vindo a ganhar expressão no seio dos museus. Trata-se da figura do docent (docente), 

com origem etimológica no verbo docere, do Latim, que significa ensinar. O termo é 

normalmente utilizado para se referir a um professor do ensino superior. O conceito de 

museum docent surgiu na primeira metade do século XX (Grenier 2005, 4). Este termo 

também tem sido usado para designar um voluntário em museus ou galerias, que 

desempenha atividades como guia de visitas, ao museu em geral ou a exposições 

específicas, apoia atividades e eventos. Grenier entende o docent como alguém que 

ensina em museus ou que apoia as atividades que implicam interação com o público 

(facilitate face-to-face programs), também em museus (Grenier 2005, 4). Para a autora, 

os docents, são ao mesmo tempo, adultos que estão a aprender, na medida que estão a 

desenvolver as capacidades necessárias para ensinar em museus, e são ao mesmo tempo 

os responsáveis pela aprendizagem dos visitantes adultos de museus (Grenier 2005, 4).  

 

C.C.Chin, na sua comunicação Interpreter’s perceptions about the goals of the science 

museum, em Taiwan, ao National Association for Research in Science Teaching (April 

22-25), definiu o docent como alguém que atua “como uma ponte entre o museu e os 

visitantes, atuando como a face e voz da coleção e interpretando-a para os visitantes” 

(citado em Pyatt, Rosser, e Powell 2009, 16). A evolução dos serviços prestados pelos 

museus, aliada a uma crescente exigência por parte dos públicos levou a que os 

docentes tivessem qualificações. Hoje em dia podemos vê-los a desempenhar as mais 

variadas funções: a orientar visitas em galerias de arte, a desempenhar papeis em 

recriações históricas ou a auxiliar participantes numa escavação. (falta citação) 

A literatura sobre a figura do docent é escassa e isto pode dever-se ao facto de os 

responsáveis pelo ensino em museus recorrem a fontes sobre a formação de docents 

noutras áreas como a educação de adultos e práticas pedagógicas das ciências (K-12) 

(Grenier 2005, 5). Estes docents têm normalmente formação superior e, como tal, 

conhecimento da área temática mas desconhecem na maioria das vezes a pedagogia e as 

técnicas de comunicação necessárias para a transmissão do conhecimento (Grenier 

2005, 6). Apesar da literatura disponível permitir concluir que muitas vezes, os docents 
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não recebem formação por parte do museu, e quando recebem, normalmente esta 

formação é incipiente, alguns docents desempenham de forma excecional o seu papel de 

educador (Grenier 2005, 7). 

 

Apesar do importante papel desempenhado pelos docents e da necessidade sentida pelas 

instituições museológicas em perceber como estes se preparam para executar as suas 

funções e a riqueza que advém das suas experiências, a literatura sobre a educação de 

adultos, desenvolvimento de recursos humanos e museologia é escassa (Grenier 2005, 

10). Em alguns casos, estes museums docents usam a sua formação e experiência 

pessoal para desempenhar estas tarefas; outros não têm formação específica mas tem 

vontade de aprender mais sobre determinado assunto para poderem desempenhar estas 

funções. Em ambos os casos, os museus providenciam a formação necessária, na área 

temática a abordar, e no acolhimento do público e desenvolvimento de atividades. 

Alguns museus adotaram o uso deste termo para definir este tipo específico de 

voluntariado como é o caso do Smithsonian Museum. Outros museus recusam o uso 

deste termo por o associarem a uma aprendizagem demasiado formalizada.  

 

O Dartmouth College foi fundado em 1769 e tem vindo a colecionar objetos desde 

1772. Em 1985 foi concluída a construção do edifício que viria a albergar o Hood 

Museum of Art e estas coleções. Atualmente, este alberga cerca de 65 000 objetos e 

entre estes encontram-se algumas das mais antigas e mais vastas coleções universitárias 

dos Estados Unidos da América. Este museu assume-se como um museu de ensino, que 

privilegia o contacto com os objetos e proporciona-lhes um contexto interdisciplinar 

para visitantes de todas as idades. O museu disponibiliza todas as coleções para apoiar 

os alunos de Dartmouth e os seus professores, numa sala especialmente criada para este 

fim. Este museu conta com o apoio de voluntários, docents, que fazem visitas guiadas às 

coleções do museu para grupos de todas as idades. A estes voluntários é dada formação 

sobre exposições de relevo, sobre a coleção permanente e sobre os frescos de Orozco. O 

Docent Program inclui voluntários que partilham o interesse pela arte e a vontade de 

partilhar os seus conhecimentos. Através das sessões de formação, os docents 

estabelecem contacto com os curadores e outros funcionários do museu, e aqui 

aprendem sobre arte, métodos de ensino e familiarizam-se com as tarefas 

desempenhadas diariamente no museu (Hood Museum of Art 2014).  
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6.3 Voluntariado nos Museus Nacionais 
 

A informação sobre voluntariado em museus no contexto nacional é praticamente 

inexistente. A informação sobre a prática de voluntariado é disponibilizada pelas 

próprias instituições e de uma forma muito sucinta. 

São enunciadas em seguida algumas iniciativas de museus nacionais para a prática do 

voluntariado neste setor. 

No âmbito do Ano Europeu do Voluntariado, celebrado em 2011, a Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), a partir do trabalho anteriormente realizado pelos museus 

nacionais, implementou um projeto de desenvolvimento do voluntariado cultural em 

espaços museológicos. Este projeto visou aproveitar a experiência dos museus e 

palácios nacionais com voluntários e, a partir desta iniciativa, incentivar os que ainda 

não o fazem, a usufruírem desta mais-valia. O programa de voluntariado nos Museus e 

Palácios da DGPC propunha-se assim a aumentar o número de voluntários; a aumentar 

o envolvimento da sociedade civil na preservação do património; estreitar os laços de 

proximidade entre os espaços museológicos e patrimoniais e as comunidades onde estes 

se inserem e valorizar o contributo individual de cada voluntário, através de ações de 

formação e proporcionando um percurso profissional através da melhoria das 

instituições e da sociedade. A página criada para este projeto disponibiliza também uma 

ficha de inscrição online para a bolsa de voluntariado (Direção-Geral do Património 

Cultural) .  

 

A Fundação de Serralves dispõe igualmente de um programa de voluntariado desde 

2002. Como outros projetos de voluntariado, este aproveita esta prática para cimentar a 

relação com a comunidade. A Fundação de Serralves considera que a adesão a este 

projeto é significativa. Os voluntários são livres de escolher a área em que se 

voluntariam e são distribuídos por atividades tão distintas como “o acolhimento do 

público, receção de grupos escolares, apoio nas práticas de jardinagem e na biblioteca 

ou colaboração nas comemorações”. O sítio web da Fundação de Serralves disponibiliza 

uma ficha de inscrição para voluntários e um Manual de Acolhimento do Voluntário.  

Em 2012, a Fundação de Serralves deu início a um programa de voluntariado sénior 

(Fundação de Serralves). Este programa de voluntariado destina-se a pessoas com mais 
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de 50 anos, com interesse pela cultura. As tarefas a desempenhar passam por 

“tutoring/mentoring” a projetos na área das Indústrias Criativas; arquivo do material 

gráfico da Fundação, organização e visualização do registo vídeo em depósito na 

Biblioteca de Serralves; apoio ao nível do acolhimento dos participantes nos programas 

educativos e ao nível logístico (preparação e reposição de materiais para oficinas) no 

Serviço Educativo; apoio ao nível do acolhimento dos visitantes nas Exposições; apoio 

ao nível do acolhimento dos participantes em Cursos/Workshops/Conferências”. A 

divulgação do projeto está a ser feita através da página da instituição, junto dos 

voluntários de Serralves e das Universidades Seniores do Grande Porto. A candidatura é 

feita mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição e a seleção dos voluntários irá 

ter em conta “a formação e a experiência pessoal e profissional, a disponibilidade e a 

motivação demonstradas, através da realização de uma entrevista presencial.”. 

A Fundação de Serralves desenvolve ainda o projeto intergeracional, “Tenho 25 anos”, 

no qual pretende envolver também os voluntários seniores.   

 

No que concerne ao voluntariado nos museus universitários da UP, a informação é 

disponibilizada nos relatórios publicados pela instituição. O programa de Voluntariado 

na U. Porto é direcionado para os estudantes mas não se encontra fechado aos restantes 

membros da comunidade UP (Universidade do Porto 2014). Antigos alunos, docentes 

ou funcionários podem também integrar este programa. As atividades desempenhadas 

no âmbito deste projeto podem decorrer dentro ou fora dos edifícios que pertencem à 

UP. O programa de voluntariado da UP estende-se por áreas tão diversas como a ação 

social, promoção da cultura, combate ao abandono escolar e exclusão. O programa de 

voluntariado da UP encontra-se regulamentado desde 2008 e os princípios de 

enquadramento deste estão disponíveis no sítio web da UP (em anexo).  

 

Desde o ano de 2010 que é possível consultar publicações digitais sobre voluntariado na 

Universidade do Porto; contudo, ao longo dos anos a informação disponibilizada não 

tem permitido aumentar o conhecimento sobre a prática do voluntariado nos museus 

universitários. Deste modo, no que concerne aos museus, estes encontram-se “a 

recuperar o seu valioso acervo, a estuda-lo, a inventaria-lo e a disponibilizarem-no na 

internet” (Universidade do Porto 2010a, 10). Este documento lembra a existência de 

várias salas nos museus, que são visitados por escolas e pelo público em geral. Salienta 
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o papel do museu na “divulgação e promoção do conhecimento” através da produção de 

exposições temporárias e outras atividades, muitas delas em colaboração com 

instituições que podem pertencer ou não à UP. Neste documento são referidos alguns 

museus e as atividades em que os voluntários intervêm. Na Casa-Museu Abel Salazar os 

voluntários participam na informatização do espólio em geral, com relevância para o 

artístico, documental e biblioteca. As suas funções passam também pelo 

acompanhamento de visitas, apoio ao serviço educativo e apoio na divulgação da Casa-

Museu. Os voluntários colaboram também nas diferentes atividades desenvolvidas pela 

instituição (Universidade do Porto 2010a). No Museu da Ciência, as funções 

desempenhadas pelos voluntários passam igualmente pelo acompanhamento de visitas, 

pela ajuda na inventariação de coleções e participação na organização das inúmeras 

atividades do museu. No Museu de História Natural os voluntários acompanham as 

visitas às salas de Mineralogia e Zoologia e auxiliam na inventariação das coleções de 

Antropologia, Mineralogia, Paleontologia e Zoologia. Os voluntários colaboram 

também na manutenção e valorização dos espaços e equipamentos. À semelhança do 

que acontece nos outros museus acima referidos, os voluntários ocupam-se também da 

divulgação do museu e colaboram na organização de atividades realizadas pelo museu. 

Este documento avança um número de trinta voluntários para o ano de 2010 

(Universidade do Porto 2010a, 11). No documento publicado em 2011, a informação 

disponível nada acrescenta ao que foi referido anteriormente. O número de voluntários 

para o ano de 2011 é o mesmo de 2010, trinta. Não é disponibilizada informação sobre 

o número de voluntários no ano de 2012.  
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7 Levantamento e estudos de práticas de voluntariado nos 

museus universitários da cidade do Porto 
 

7.1 Apresentação e metodologia do estudo de caso 
 

No âmbito deste projeto de mestrado, foi realizado um estudo de caso sobre as práticas 

de voluntariado nos museus universitários da cidade do Porto, centrado no período de 

2008 a 2013. 

 

Desde o ano de 2008, com a criação da Bolsa de Voluntariado da Universidade do 

Porto, que as unidades orgânicas desta academia passaram a contar com um programa 

organizado de voluntariado. Ao iniciar este estudo, cedo verifiquei de forma empírica 

que somente um número reduzido de museus da academia tinha recorrido a este 

programa. Constatada a relevância deste tipo de programas para a prossecução da 

missão de uma instituição académica integrada na sociedade do conhecimento e 

comprometida com o desenvolvimento social, interessou analisar a relação museus 

universitários-voluntariado desde 2008, e a forma como esta se refletiu na prática dos 

museus universitários do Porto até ao presente. 

 

Assim, a presente investigação propôs-se concretizar dois objetivos: caraterizar a prática 

do voluntariado nos museus das instituições de ensino superior da cidade do Porto, e 

avaliar o interesse destes museus na criação de uma bolsa de voluntariado sénior 

especializado, auscultando, também, quais as condições necessárias para a sua 

materialização. 

 

Por se tratar de uma investigação realizada em âmbito de mestrado, com as limitações 

próprias das provas necessárias à obtenção do grau (em termos de extensão e tempo, 

principalmente), foi tomada a decisão de abordar somente um dos lados do fenómeno: a 

perspetiva dos museus universitários. A auscultação dos voluntários e de potenciais 

voluntários séniores especializados poderá vir a ser o tema de futuros estudos. 

 

Para este trabalho foi escolhido o método de estudo de caso, utilizado especialmente no 

âmbito de uma dissertação, sendo uma das várias formas de conduzir investigação nas 
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ciências sociais. É eleito preferencialmente quando se pretende obter respostas às 

perguntas “como” e “porquê”; quando o investigador tem pouco controlo sobre os 

acontecimentos, e quando se trata de um fenómeno contemporâneo que se desenrola na 

vida real. (Yin 1994, 1). O estudo de caso contribui de uma forma muito particular para 

o entendimento de fenómenos organizacionais e sociais, entre outros, sendo 

frequentemente utilizado na Sociologia, Psicologia, Economia e Trabalho Social, com o 

intuito de compreender complexos fenómenos sociais (Yin 1994, 2-3). É uma 

investigação empírica que aborda um fenómeno contemporâneo no seu contexto real 

especificamente quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não estão 

claramente definidos (Yin 1994, 13). 

 

Pela sua componente empírica, o estudo de caso está sujeito a críticas, como outros 

meios de investigação. A maior crítica será a falta de rigor que pode advir da parte do 

investigador, por este se ter deixado influenciar nas descobertas e conclusões. Outra 

falha frequentemente apontada é que estes não produzem informação que permita uma 

generalização científica (Yin 1994, 10).  

 

Foi auscultada neste estudo a população completa (Oppenheim 2000, 44) dos museus 

universitários da cidade do Porto. Foram, assim, incluídos na amostra desta investigação 

todos os museus que têm origem em instituições de ensino superior da cidade do Porto, 

pertencendo nove destes à Universidade do Porto, um ao Instituto Politécnico do Porto, 

o Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto, e o Museu da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto, que se define como uma instituição de ensino superior 

politécnico não integrada.  

 

Ao consultar o sítio web dos museus virtuais da Universidade do Porto (Universidade 

do Porto 2010b), são enunciados os seguintes museus2: Fundação Instituto Arquiteto 

José Marques da Silva (IAJMS), Museu de História Natural da Faculdade de Ciências 

(MHNFC), Casa Museu Abel Salazar (CMAS), Museu de Botânica da Faculdade de 

Ciências (MBFC), Instituto Geofísico da Faculdade de Ciências (IGFC), Museu da 

Faculdade de Belas Artes (MFBA), Núcleo Museológico da Faculdade de Farmácia 

(NMFF), Museu de Ciência da Faculdade de Ciências (MCFC), Observatório 

                                                           
2 Designação dos museus à data da criação do sítio web. 
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Astronómico (Manuel de Barros) da Faculdade de Ciências (OAFC), Museu da 

Faculdade de Engenharia (MFE), Museu de História da Medicina da Faculdade de 

Medicina (MHMFM), Centro de Documentação (e Urbanismo) da Faculdade de 

Arquitetura (CDUAFA) e o Museu de Desporto da Faculdade de Desporto 

(MDFADUP). Este sítio web esteve em funcionamento de 2007 a 2010, não tendo sido 

atualizada a informação desde então. No entanto, nos últimos anos deram-se algumas 

mudanças. É o caso da Fundação (Instituto) Marques da Silva que inicialmente foi 

instituída pela Universidade do Porto. No entanto, esta fundação de direito privado 

autonomizou-se quando foi reconhecida em despacho publicado no Diário da República 

n.º 139, de 21 de julho de 2009 (Fundação Instituto Arquitecto José Marques da Silva).  

O Núcleo Museológico da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (MFFUP), 

que já se encontrava elencado nos museus da Universidade do Porto aquando da criação 

do sítio web museus virtuais da UP, foi inaugurado no ano de 2013, a 10 de maio. 

 

Foram ainda identificados, com a ajuda do Pró-Reitor da UP para a Cultura, Desporto e 

Lazer, Professor Doutor Manuel Janeira, dois outros museus que não figuram no sítio 

web da UP: os museus de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (MA-FMUP) e o Museu de Anatomia Professor Nuno Grande do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar (MA-ICBAS).   

 

A amostra de museus universitários da cidade do Porto ficou completa com o Núcleo 

Museológico da Escola Superior de Enfermagem do Porto (MESEP) e o Museu do 

Instituto Superior de Engenharia do Porto, do Instituto Politécnico do Porto (MISEP). 

 

O elemento agregador de todos estes museus é o facto de estarem umbilicalmente 

ligados a uma instituição de ensino superior e, como tal, de todos serem especializados 

numa área de ensino e investigação. O museu que mais se poderá diferenciar nesta 

questão será a CMAS, que alberga o acervo artístico do Professor Abel Salazar, mas 

também trabalhos de investigação científica deste que podem ou não estar relacionados 

diretamente com uma instituição de ensino superior à data da sua produção. A inserção 

da CMAS nesta amostra deve-se, em parte, ao facto deste museu estar sob a alçada da 

Universidade do Porto, pela relevância do Professor Abel Salazar no ensino e 

investigação da cidade, mas também pela sua vasta experiência na longa tradição da 
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prática do voluntariado, que veio cimentar a mais-valia que este museu representava 

para este estudo. 

 

As fases de evolução em que cada um se encontra também diferem, na prossecução do 

que é designado por “museu” na Lei-quadro dos Museus Portugueses, Lei 47/2004, 

também diferem. No primeiro contacto com os responsáveis pelos museus estes 

revelaram imediatamente a preocupação em descrever a situação atual do museu: a fase 

de projeto em que se encontram, os trabalhos desenvolvidos, as dificuldades com que se 

deparam foram algumas das questões abordadas que permitiram aprofundar o 

conhecimento sobre os museus que constam neste estudo. Todas estas informações 

permitiram enquadrar e entender a prática de voluntariado nestes museus, bem como a 

ausência dela, e colmatar a falta de informação disponível sobre este tópico. Estas 

informações revelam que a amostra deste estudo é bastante heterogénea englobando 

museus em fase de projeto; museus abertos e museus fechados ao público; museus que 

coabitam com a instituição de ensino superior de origem e outros que se encontram 

afastados; museus que apoiam ativamente as disciplinas e museus cuja coleção continua 

a crescer. 

 

A metodologia de desenvolvimento deste projeto de investigação foi organizada em 

quatro fases: levantamento sumário, análise e síntese da literatura sobre voluntariado, 

voluntariado sénior especializado e o contributo destes para os museus universitários; 

recolha de informação sobre o objeto de estudo (o que compreendeu a consulta dos 

documentos produzidos pelos museus e órgãos de tutela, em diferentes suportes; a 

realização de inquéritos aos responsáveis pelos museus universitários da cidade do 

Porto; a realização de entrevistas a responsáveis de museus sem experiência de 

voluntariado, com experiência de voluntariado e outros que já acolhem voluntários 

séniores especializados); a análise da informação recolhida; e a criação de um quadro de 

referência para uma futura bolsa de voluntariado sénior especializado no âmbito dos 

museus universitários da cidade do Porto. 

 

Embora a metodologia usada tenha uma componente quantitativa (presente no 

questionário), o enfoque foi dado ao método qualitativo que, segundo Strauss e Corbin, 

é a opção mais adequada a este tipo de estudo de caso (Strauss e Corbin 1990, 19). 
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Além do referido questionário, foram igualmente obtidos dados através da consulta de 

relatórios escritos e outra documentação e da realização de entrevistas.  

 

A caracterização da prática do voluntariado incidiu nos seguintes tópicos:  

 

- a noção de voluntariado/voluntário; 

- os museus onde o voluntariado se pratica; 

- quando esta prática se inicia;  

- as razões para acolher ou não voluntários; 

- os diferentes tipos de voluntários; 

- a existência e a natureza da relação com a instituição de ensino superior de origem 

(quando esta existe); 

- as motivações dos voluntários; 

- as modalidades de voluntariado praticadas;  

- as funções desempenhadas pelos voluntários. 

 

No que concerne à auscultação dos responsáveis dos museus em relação à proposta de 

criação de uma BVSE procurou-se avaliar: 

 

- a sua opinião sobre o contributo que esta poderia trazer para o museu; 

- as condições consideradas necessárias para a criação e implementação desta. 

 

A recolha de dados teve início num questionário em versão eletrónica que teve como 

objetivo estabelecer um primeiro contacto com os responsáveis de todos os museus 

universitários da cidade do Porto, procurando conhecer de forma geral a existência de 

experiências no campo do voluntariado no museu e tipos de voluntariado praticados. 

Inevitavelmente contribuiu para aumentar o nosso conhecimento sobre estes museus, 

complementando a informação disponível em documentação anteriormente consultada. 

Em alguns casos, foi mesmo esta a única forma de obtenção inicial de informação. Para 

servir este propósito foi enviado o questionário por correio eletrónico aos responsáveis 

dos doze museus universitários. O envio foi complementado por follow up telefónico. 

Para oficializar o contacto com os museus da Universidade do Porto, foi solicitado o 

envio do primeiro email ao Senhor Pró-Reitor Manuel António Janeira. O contacto com 
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as instituições museológicas que não pertenciam à Universidade do Porto, assim como o 

follow up telefónico subsequente, foi realizado. Nos casos em que não foram obtidas 

respostas ao questionário dentro do prazo definido, os responsáveis pelos museus 

voltaram a ser contactados para que este pudesse ser aplicado pessoalmente. 

Responderam ao questionário os responsáveis, ou decisores nomeados por aqueles, de 

onze dos museus universitários contactados. O questionário era composto por perguntas 

abertas e fechadas, para serem respondidas online (apêndice B). Na primeira parte do 

questionário solicitava-se ao inquirido para responder sobre a experiência concreta do 

museu na área do voluntariado. O questionário foi construído a partir de um pré-

requisito: a continuidade do preenchimento do questionário dependia da resposta 

positiva a esta pergunta. Por este motivo, e uma vez que 3 inquiridos responderam 

negativamente, a participação na parte seguinte do questionário reduziu para 8 

participações. 

 

Com o objetivo de validar, compreender e complementar alguns aspetos da análise dos 

resultados do inquérito, foram realizadas onze entrevistas (o mesmo universo de 

inquiridos na fase de estudo anterior). Com base na análise das respostas obtidas no 

questionário, organizaram-se três grupos de museus universitários de acordo com a 

experiência de prática de voluntariado manifestada:  

 

- os que afirmaram nunca ter acolhido voluntários (3/11),  

- os que responderam ter recebido voluntários de forma geral (2/11), 

- os que manifestaram ter experiência no acolhimento de voluntários séniores 

especializados (6/11).  

 

A expressão percentual deste último grupo foi considerada bastante satisfatória.  

 

A realização das entrevistas foi apoiada em três guiões estruturados de acordo com os 

três grupos mencionados. As entrevistas individuais e semi-diretivas, planeadas para 

uma duração máxima de 45 minutos. No contacto direto com os responsáveis pelos 

museus, estes revelaram sempre a preocupação em descrever a situação atual do museu, 

contextualizando as respostas às questões colocados. Por este facto, muitas entrevistas 

ultrapassaram o tempo previsto. Na fase da entrevista, a resposta às questões pré-
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definidas e as informações adicionais recolhidas permitiram aprofundar o conhecimento 

sobre os museus que constam neste estudo. Foram gravadas com o consentimento dos 

entrevistados, para mais tarde serem transcritas e examinadas com recurso à análise de 

conteúdos. Sobre esta informação foram aplicados procedimentos de análise e 

interpretação, sendo que a primeira parte incidiu sobre aspetos do voluntariado em 

geral, e a segunda, mais específica, sobre o voluntariado sénior especializado. As 

informações recolhidas no inquérito e nas entrevistas foram tratadas com recurso a uma 

metodologia de análise de conteúdos, em que se procurou enquadrar as respostas 

obtidas nas diferentes categorias: 

 

- noção de voluntariado e voluntário; 

- motivações para o não acolhimento/acolhimento; 

- histórico de experiências na área do voluntariado; 

- condições atuais verificadas nas experiências de voluntariado; 

- condições para o sucesso de uma bolsa de voluntariado sénior especializado. 

 

 

7.2 Visão sistematizada: apresentação e análise de dados recolhidos  
 

Apesar de alguns museus serem, por vezes, facilmente identificáveis através dos 

excertos em seguida apresentados, neste estudo, por razões éticas, os museus serão a 

partir de agora identificados por números de 1 a 11.  

 

A primeira constatação neste estudo é a de que o número de museus que declararam 

acolher voluntários nos últimos cinco anos (8/11) é mais elevado do que os que não 

passaram por essa experiência no período assinalado (3/11). Integram o primeiro grupo 

o Museu 2, Museu 4, Museu 5, Museu 7, Museu 8, Museu 9, Museu 10 e Museu 11, e 

no extremo oposto encontram-se o Museu 1, Museu 6 e Museu 3.  

 

Foi anteriormente referido que o entendimento do conceito “voluntariado” para o 

presente trabalho consiste nas ações praticadas de livre vontade, não remuneradas e com 

benefício para outros além do voluntário, como por exemplo, a sociedade. A aceitação 

destes pressupostos foi praticamente transversal a todos os inquiridos, unânimes na 
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ideia de que a prática do voluntariado nunca deve ser motivada por uma remuneração, 

embora sejam admitidas pequenas compensações ou o reembolso de despesas. Foi 

destacado também o facto de o voluntariado dever ser praticado de livre vontade.  

Se a aceitação dos princípios contidos nos conceitos gerais de voluntariado e voluntário 

é evidente, a distinção entre voluntariado “formal” ou “informal” tem contornos difusos. 

Quanto ao primeiro, um dos inquiridos considera que o carácter de formalidade é 

atribuído à sua prática pelo facto de o voluntário estar integrado num programa 

estruturado de voluntariado. É o caso do Museu 2, cujos voluntários estão integrados em 

bolsas de voluntariado. 

 

Para outros, a frequência da prática, a inserção do voluntário no quotidiano do museu e 

o tipo de atividades de maior responsabilidade desenvolvidas são condições suficientes 

para definir no inquérito o tipo de prática como voluntariado formal. É entendido no 

contexto desta investigação que os critérios como a regularidade, o sentido de 

compromisso e o exercício por períodos de tempo de longa duração são essenciais para 

classificar o regime de colaboração voluntária como formal. No entanto, a prática ao 

abrigo de um programa estruturado de voluntariado ou mediada por uma organização é 

que deve conferir a formalidade, segundo a lei portuguesa (art. 2º, 1 da Lei nº 71/98, de 

3 de novembro). Nesta situação estão o Museu 4 e o Museu 7, que recebem voluntárias 

nos moldes atrás descritos, considerando formal a sua prestação.  

 

O voluntariado informal, por seu turno, está associado à prestação de pequenas e 

pontuais ajudas: 

 

 “ (…) eu tenho voluntários mas são docentes que fazem o favor de colaborar comigo quando 

temos visitas. Porque como o museu é muito pequenino nós só podemos acolher aqui 

razoavelmente 15 pessoas, e às vezes vêm grupos grandes das escolas. E temos de fazer uma 

partição: enquanto alguns estão aqui, outros vão com esses docentes ver os laboratórios próximos.” 

(Museu 9) 

 

Na mesma situação afirmam estar o Museu 5, Museu 8, Museu 10 e Museu 11. De 

facto, na maioria destes museus, os voluntários não estão integrados num programa de 

voluntariado, nem se verificam as condições atrás mencionadas. Há, no entanto, uma 

exceção que vai ao encontro do que se afirma para o voluntariado formal: na entrevista 
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a responsável pelo museu afirma que os voluntários têm colaborado de forma contínua, 

com regularidade e por longo período de tempo.  

 

“Não, tem sido contínua. (…) Por longo período de tempo, é. Esses têm-nos vindo ajudar com 

mais regularidade na área da documentação e na área da iconografia.” (Museu 8) 

 

A prestação não se enquadra em nenhum programa de voluntariado ou organização 

mediadora. Como tal, foi classificada como informal.  

 

Outro aspeto interessante é o aparecimento da figura do estagiário no contexto das 

entrevistas. O responsável pelo Museu 10 refere que, por aquele ser um museu 

universitário, o entrevistado lida com um tipo muito específico de voluntários – alunos. 

Como tal, são especializados. Daí resulta a sua perspetiva sobre o voluntariado, pois 

considera que os alunos que acolhe se voluntariam com o objetivo de assimilar 

conhecimentos específicos, de aperfeiçoar, de praticar. Por esta razão, encara este 

voluntariado como estágio.   

 

“Para mim o voluntariado é um local de aprendizagem, os voluntários não são voluntários 

mas estagiários. Eu sei perfeitamente que eles estão cá inseridos para obter informações sobre 

como tratar uma coleção, como montar uma exposição, como tratar da produção de uma exposição, 

de um evento curatorial.” (Museu 10) 

 

Esta perspetiva enquadra-se na discussão acerca do beneficiário das ações de 

voluntariado. Para alguns autores, a prática do voluntariado deve trazer benefícios para 

alguém ou para algo que não o voluntário, como a sociedade em geral, embora se 

reconheça que o voluntariado traz benefícios igualmente para aquele que o pratica. É 

esta, de resto, a posição adotada neste estudo: qualquer prestação voluntária pode trazer 

satisfação, pode constituir uma experiência enriquecedora ou gerar outro tipo de 

impactos positivos em quem a pratica. E isso é perfeitamente aceitável, desde que não 

seja a única motivação. A noção de contributo para a instituição ou grupo, além do 

voluntário, é imprescindível. O trabalho desempenhado por alunos no museu, e este 

caso em particular, serão discutidos mais à frente nesta análise. 

 

Por outro lado, no universo dos onze museus inquiridos, e como já foi referido 

anteriormente, três dos museus estudados nunca acolheram voluntários. Questionados 
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sobre a razão, os inquiridos remeteram a causa para a falta da necessidade de angariação 

(Museu 6), para a exiguidade de espaço dada a utilização do mesmo na atividade letiva 

(Museu 6), o desconhecimento da existência de programas de voluntariado para museus 

na estrutura académica (Museu 1), a ausência de voluntários disponíveis (Museu 1) e 

para a necessidade de formação especializada do voluntário (Museu 1 e Museu 6).  

 

Um dos inquiridos mencionou também ser essa uma opção da própria instituição: o 

Museu 3 nunca criou um programa de angariação de voluntários ou recorreu a eles por 

não ser esta a política da tutela. Por esta razão, o Museu 3 também não equaciona no 

futuro acolher voluntários.   

 

“Neste momento é mesmo política da escola. Portanto, a gestão acha que realmente não 

devemos ter cá voluntários.” (Museu 3)  

 

O Museu 3 também nunca foi contactado por pessoas que desejassem voluntariar-se.  

 

“Nunca apareceu aqui alguém que gostaria de fazer algum trabalho aqui no museu mesmo 

que fosse a título de voluntário; também não, nunca tivemos essa experiência.” (Museu 3) 

 

O Museu 6 nunca acolheu nem pondera acolher voluntários. Esta decisão é baseada no 

facto deste museu ser de reduzida dimensão e apenas visitável mediante marcação, 

estando o resto do tempo reservado ao ensino. As visitas guiadas e o apoio à atividade 

letiva são as duas únicas atividades desenvolvidas diariamente pelo museu e são 

desempenhadas pelo funcionário afeto. O entrevistado considera que as especificidades 

do Museu 6 - um museu especializado que apoia ativamente o ensino da instituição em 

que se insere - não são propícias à prática do voluntariado.  

 

“Nesse sentido é um museu com limitações particulares, não só na especialização da matéria, 

que é muito especializada, como também num acesso limitado que nós temos que manter 

relativamente ao museu, portanto aqui voluntariado seria complicado, acho eu.” (Museu 6) 

 

E, como afirma se afirma nesta entrevista, o museu não necessita de voluntários, pois o 

funcionário afeto ao serviço consegue conciliar as diversas funções. O acesso ao museu 

pelos visitantes é efetuado através de marcação prévia de modo a não perturbar o apoio 

ao ensino, a missão primordial deste. 



Práticas do Voluntariado nos Museus Universitários 

Contributos para a criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados 

 
 

64 
 

“Neste momento, dá-me ideia que a gente consegue adequar as várias obrigações. (…) Não, 

neste momento não, apesar de as visitas terem aumentado em número ao longo dos anos, (…) 

isto é tudo como digo, com marcação prévia, ele só aceita nos dias em que também nós temos 

a disponibilidade do museu, como digo, por vezes e uma parte razoável do tempo do ano 

letivo, nós não podemos ocupar o museu com visitas porque perturba a própria 

aprendizagem de anatomia pelos estudantes de medicina (…) ” (Museu 6) 

 

Também o Museu 1 nunca acolheu voluntários através de programa, nem através de 

angariação. A sua responsável, no entanto, tomou conhecimento da Bolsa de 

Voluntariado da Universidade do Porto, e já tentou recolher mais informação junto do 

pelouro da Cultura, Lazer e Desporto da Reitoria da Universidade do Porto.  

 

“Primeiro eu não sabia, (…) Só tomei consciência, (…) penso que terei falado com o Professor J. 

talvez há dois anos, (…) eu nem tinha consciência, como disse, sobre uma organização central 

dos museus da [Universidade do Porto] ” (Museu 1)  

 

Refere também que nunca foi abordada por alguém que tivesse interesse em voluntariar-

se.  

“Espontaneamente, não.” (Museu 1) 

 

No decorrer da conversa equaciona se teria respostas a uma tentativa de angariação de 

voluntários.  

 

“Podia até acontecer com os nossos alunos, curiosamente. Eu estava até curiosa de saber, depois 

de aquela coisa que aconteceu o ano passado com os alunos do primeiro ano que fizeram aquilo 

[descreveram peças do museu em vez de dissecar], será que alguém se vai manter ligado ou 

vai querer continuar a fazer? Não. (…) posso pedir junto dos nossos alunos da Associação, 

estava convicta que era capaz de alguém vir. Não sei muito bem, não experimentei.” (Museu 

1)  

 

Dos três museus deste grupo, o Museu 1 é o único que pondera vir a acolher voluntários 

no futuro. Considera, no entanto, que o universo de voluntários para este museu não é 

muito vasto, tendo em conta o perfil que pretende para os voluntários do Museu 1: a 

especialização em anatomia. Ao discutir o perfil ideal de voluntário para os 

responsáveis dos museus que participaram neste estudo, iremos focar este requisito em 

particular, uma vez que a especialização na área disciplinar do museu é considerada 

essencial por um número expressivo de entrevistados.  
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Quanto aos museus do segundo grupo, os que recebem voluntários, estes não possuem 

dados sociodemográficos sobre os seus voluntários. É descrito em seguida, e de forma 

genérica, o seu historial de experiências. A instituição que revela a tradição mais longa 

de voluntariado é o Museu 8, pois este está presente desde a criação do museu em 1933. 

Segundo a responsável pelo Museu 8, “a História da Medicina e a Museologia Médica 

estavam integradas no Curriculum Médico. Estudantes e licenciados participavam 

voluntariamente nas múltiplas actividades do Museu.” (Museu 8 – questionário). 

 

O Museu 2 relaciona também o início da prática do voluntariado com a sua fundação, 

ou seja, a década de cinquenta do século XX.  

 

Dentro da Universidade do Porto, as datas de início de acolhimento de voluntários 

apontados por cada instituição são 2010 para Museu 10, 2011 para Museu 5 e Museu 7, 

e 2012 para o Museu 9 e Museu 11. O Museu 4 acolhe voluntárias desde 2007. As datas 

de início de acolhimento de voluntários estão sistematizadas na tabela apresentada em 

seguida.   

 

Museu Início de acolhimento de voluntários 

Museu 2 Década de 50 século XX  

Museu 4 2007 

Museu 5 2011 

Museu 7 2011 

Museu 8 1933 

Museu 9 2012 

Museu 10 2010 

Museu 11 2012 

Tabela 1 - Data de início de acolhimento de voluntários 

 

No que concerne à proveniência dos voluntários, o Museu 2 é a instituição que mais 

recorre a programas estruturados de voluntariado. A sua condição de parceiro em redes 

propícia o recurso a bolsas de voluntariado diversificadas, de que são exemplo a Bolsa 

do Banco BPI e do VEM – Voluntariado em Matosinhos. Através da Bolsa do Banco 

BPI, o Museu 2 acolhe dois voluntários seniores especializados (informáticos 
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aposentados), que se dedicam à digitalização e informatização do acervo, e à 

organização da biblioteca. O programa Voluntariado em Matosinhos mediou o 

acolhimento de uma voluntária sénior especializada (professora aposentada) que passou 

a apoiar recentemente o serviço educativo. Estes voluntários seniores especializados são 

percecionadas pelo entrevistado do Museu 2 como pessoas que gostam de cultura e 

museus e que desejam manter-se ativos e contribuir. 

 

“ (…) estão reformados mas na sua atividade eram pessoas muito ativas. E depois da reforma 

querem continuar a trabalhar (…) Quase sempre, a partir de uma certa faixa etária é, eram 

pessoas ativas, gostam de cultura, gostam de museus e querem continuar a, a ser ativas e a 

dar o seu contributo.” (Museu 2) 

 

Apenas dois museus no universo de museus da UP declararam recorrer à Bolsa de 

Voluntariado na UP (Museu 2 e Museu 7). Recorde-se que a Bolsa de Voluntariado na 

UP está aberta a toda a comunidade UP, e integra todos os grupos de voluntariado 

existentes nesta Universidade. O apoio aos museus e às atividades culturais é um dos 

eixos desta bolsa. Os interessados efetuavam a sua declaração de interesse através de 

uma plataforma eletrónica que se encontra desativada temporariamente. O Museu 7 foi 

contactado por alunos após a sua inscrição na Bolsa de Voluntariado na UP. Estes 

voluntariam-se por períodos de curta-duração, desempenhando funções relacionadas 

com as exposições, ajudando na montagem destas e na vigilância das mesmas. 

 

Focando agora a atenção no acolhimento de voluntários sem recurso a programas, a 

perceção inicial confirmou-se: o número dos museus que declararam ter angariado 

voluntários (com sucesso) por sua iniciativa (10) é maior do que aqueles em que a fonte 

do voluntário é a candidatura espontânea (6). Existiram também algumas tentativas de 

angariação de voluntários que não tiveram sucesso, como são os casos declarados pelos 

responsáveis do Museu 4, Museu 7 e Museu 9 (3). Um dos casos consistiu no contacto 

direto e individual a docentes aposentados (Museu 7) e os outros dois no contacto com 

as Associações de Estudantes das unidades orgânicas respetivas (Museu 4 e Museu 9).      

 

Em termos de ligação dos voluntários à academia à qual pertence o museu, constatou-se 

que são mais numerosos os casos em que essa ligação se verificou. A maioria dos 

voluntários tem ou teve, num passado próximo, uma ligação académica à instituição de 
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tutela do museu. Apenas um dos museus acolhe uma voluntária que não tem ligação 

atual ou próxima à instituição académica a que pertence o museu (Museu 7).  

 

LIGAÇÃO À INSTITUIÇÃO INICIATIVA DO MUSEU INICIATIVA DO 

VOLUNTÁRIO 

LIGAÇÃO À MESMA 

ACADEMIA 

Aluno na mesma 

unidade orgânica  

Museu 10 

Museu 8 

Museu 4 (tentativa) 

Museu 9 (tentativa) 

Museu 7 (1º contacto)  

Museu 10 

Museu 8 

Aluno de outras 

unidades orgânicas  

 Museu 5 

Docente no ativo Museu 9 

Museu 8 

 

Docente aposentado Museu 11 

Museu 9 

Museu 8 

Museu 7 (tentativa) 

Museu 4 

Técnico de outro 

serviço aposentado 

Museu 11 

Museu 8 

 

Profissional 

especializado (ex-

aluno) 

Museu 8  

SEM LIGAÇÃO À 

MESMA ACADEMIA 

Docente do ensino 

básico e secundário 

aposentado 

 Museu 7 

Tabela 2 - Angariação e candidatura de voluntários sem recurso a programa 

 

A falta de funcionários no museu é frequentemente referida com uma das razões que 

leva ao acolhimento de voluntários, seja para o desempenho de funções menos 

especializadas como a organização de eventos e vigilância, seja para executar uma 

função especializada para a qual não existe know-how no museu (ou se existe, o número 

de pessoas não é suficiente). É o que acontece com a investigação, o estudo de coleções 

ou as funções na área da informática. Em dois museus (Museu 7 e Museu 11) é 

frequente a angariação ser dirigida a técnicos e docentes que trabalharam diretamente 

com os objetos museológicos no contexto da sua vida profissional.   
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Os tipos de necessidades e das funções a executar determinam, na maior parte dos 

casos, a duração da prestação voluntária. Apenas em três museus se verificaram 

colaborações de longa duração (Museu 4, Museu 7 e Museu 8); todos os outros neste 

grupo acolhem voluntários de forma esporádica e pontual, por períodos de tempo 

determinados pela duração de um projeto ou necessários à execução de uma atividade 

específica.  

 

Além de algumas características que foram mencionadas, outros traços do perfil 

desejado para o voluntário apareceram de forma recorrente nas entrevistas, o que 

permitirá mais tarde ajudar a perceber melhor as escolhas dos museus. Em termos 

gerais, são estes os traços mais referidos pelos entrevistados:  

 

- a motivação para desempenho das funções;  

- a especialização: conhecimento na área disciplinar do museu ou das suas coleções, 

bem como em outras fundamentais à execução de determinadas atividades; a 

especialização tem relação direta com a ideia de autonomia do voluntário, que não 

necessita de um acompanhamento tão próximo. Este foi um fator valorizado por muitos 

inquiridos, tendo em conta a rotina absorvente no quotidiano dos museus; 

- a familiaridade com a instituição: no caso de antigos funcionários, docentes ou alunos, 

a ligação à instituição é valorizada; 

- a disponibilidade do voluntário para poder comprometer-se com o trabalho que lhe for 

atribuído ou que este se propuser a fazer.  

 

A partir do inquérito e das entrevistas foi possível reconstituir os seguintes perfis em 

todo o universo da amostra: 

 

1. Aluno como voluntário  

 

Um dos perfis de voluntário mais enunciado é o do aluno voluntário. Tiveram 

experiências com este perfil de voluntário o Museu 2 e o Museu 7 (ao abrigo do 

programa de voluntariado da UP), o Museu 8 e Museu 10 (em contexto da atividade 

letiva ou fora dela). O Museu 5 declarou ter recebido uma aluna de uma outra unidade 
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orgânica (que não aquela na qual se integra o museu) no âmbito de um projeto de 

investigação, por iniciativa da voluntária.  

 

No caso do Museu 2 o voluntariado por parte de alunos é esporádico e, no entendimento 

do entrevistado, parece ser motivado pelo interesse por cultura e museus, bem como 

pela possibilidade de “ganhar experiência”.   

 

“ (…) outro tipo de voluntariado, que é mais pontual, por exemplo a tal bolsa da 

Universidade do Porto que são estudantes que também querem aprender a… querem ganhar 

experiência através destas pequenas atividades que vão fazendo aqui ou no apoio às visitas 

guiadas ou nas exposições. Também já tivemos apoio às inaugurações… (…) Isso, ganhar 

experiência enquanto estão a estudar. Também… Presumo que tenham interesse por cultura, 

por museus.” (Museu 2) 

 

Não foi possível ao Museu 7 avançar um número exato de voluntários oriundos da 

Bolsa de Voluntariado na UP, nem é possível consultar a plataforma da bolsa por se 

encontrar desativada.  

 

Quanto aos museus que angariam ou recebem alunos da mesma unidade orgânica, 

verificaram-se duas situações distintas: os alunos da instituição que vêm na colaboração 

com o museu uma possibilidade de praticar o que vão aprendendo e os alunos que 

realizam trabalhos no museu em contexto da sua atividade discente. No Museu 10 os 

voluntários são os alunos da instituição, especialmente do 2º ciclo de estudos. A sua 

participação nas atividades do museu parece ser motivada pela vontade de aumentar o 

conhecimento na área curatorial e de produção, bem como pela oportunidade de colocar 

em prática o que aprenderam.   

 

“ (…) por norma são os alunos de mestrado, da Dra. LM em Museologia e Curadoria.  (…) os 

meus voluntários aqui no museu acabam por ser estudantes de mestrado em curadoria ou 

estudantes de artes plásticas, (…) alguns que simplesmente têm o interesse em perceber como 

é que se produz uma exposição ou como é que se produz um evento curatorial.” (Museu 10) 

 

O contacto com o contexto real de trabalho na área da curadoria e produção de 

exposições que os alunos estabelecem durante o trabalho voluntário também é 

interpretado pelo Museu 10 como uma vantagem acrescida.   
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“Eles [alunos] veem isto como sendo uma forma de praticar também, (…) a partir da 

produção destas exposições nós conseguimos entrar em contacto com outros artistas, com 

outros galeristas, com outros comissários, que são uma vantagem para os estudantes.” 

(Museu 10) 

 

No caso do Museu 8 os alunos frequentam o museu em contexto de aulas, realizam 

trabalhos pelos quais avaliados. Os que mostram interesse na continuidade da 

colaboração com o museu, passam a fazê-la em regime de voluntariado.  

 

“Porque eles vêm periodicamente ao museu, têm aulas no primeiro ano (…) Que é obrigatório 

e agora também vão ter uma optativa no segundo ano. (…) Agora com os alunos é diferente, 

eles têm formação no primeiro ano, têm História da Medicina e têm introdução à Museologia 

Médica também. Eles estudam o objeto médico, portanto não são ignorantes. Quando vêm ajudar 

nas atividades, eles já sabem, já tiveram essa formação, já foram avaliados, porque eles são 

avaliados no fim do ano e apresentam trabalhos práticos e lidam com o objeto médico e isso tudo. 

Eles estão habilitados.” (Museu 8) 

 

No que diz respeito as motivações dos voluntários alunos, o Museu 8 considera que o que 

os move é o gosto pelo património e pela história da área de formação que elegeram.  

 

“Os alunos eu acho que é uma paixão pelo património, (…) também ficam encantados porque 

é a história do curso que eles escolheram. (…) Há também aquela paixão pela história da 

ciência que eles abraçaram. “ (Museu 8)  

 

Um primeiro contacto com as atividades do museu em contexto de ensino pode resultar 

numa candidatura espontânea do aluno em regime de voluntariado.  

  

A situação referida pela responsável pelo Museu 5 é distinta: a aluna voluntária 

contactou o museu no âmbito do seu trabalho de investigação (mestrado em História da 

Arte) e apoiou voluntariamente o trabalho de inventário do museu. Ou seja, embora a 

motivação inicial da voluntária tenha sido pessoal e enquadrada na atividade discente 

numa outra área de conhecimento e exercida numa outra unidade orgânica, resultou 

desse contacto uma colaboração exercida em benefício do museu (estudo de coleção dos 

objetos de arte e apoio à elaboração das fichas de inventariação dos objetos de 

desporto).  
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“Esteve a fazer inventário das obras de arte, só. Ela depois ajudou-nos com as fichas de 

inventariação dos objetos de desporto. Mas o trabalho dela era com as obras de arte. (…) Foi 

ela que nos contactou. Exatamente a propósito do trabalho de Mestrado.” (Museu 5) 

 

 

2. Docente no ativo como voluntário 

 

O docente no ativo que participa nas funções do museu também é visto como um 

voluntário pelo Museu 8 e pelo Museu 9. Em qualquer uma das situações relatadas, estas 

colaborações são recorrentes, embora pontuais: 

 

“Nesse aspeto nós temos o voluntariado de docentes e estudantes de doutoramento, que até já 

têm colaborado comigo. Mas alunos nesse formato de colaboração permanente não temos 

nenhum.” (Museu 9) 

 

 “ (…) estava-me a esquecer, temos muitos especialistas médicos e professores que me ajudam 

no trabalho do museu. Volta e meia eu preciso de uma ou outra informação e tenho sempre 

um ou outro professor que me dão um contributo, por exemplo, às vezes tenho um 

instrumento, não há catálogo onde encontre.” (Museu 8) 

 

3. Docente aposentado como voluntário 

 

Outro perfil de voluntário presente neste universo de museus é o do ex-docente agora 

aposentado. Usufruem do contributo deste o Museu 4 (por iniciativa das voluntárias) e 

Museu 8, Museu 9 e o Museu 11 (por contacto direto do museu). 

  

No caso do Museu 4, as três voluntárias participam ativamente no projeto do museu, 

sendo que a iniciativa de criação partiu de uma delas. Durante a entrevista é referida 

uma característica deste tipo de voluntários, aliás sublinhada por todos os inquiridos que 

contam com este tipo de voluntários no seu museu: o domínio do conhecimento na área 

disciplinar e da memória institucional. 

 

“São as três voluntárias. (...) São sempre estas três. (...) Professoras. (...) São as três do São João. 

(…) A Enfermeira LS tem sempre uma história, histórias sempre relacionadas com o que estamos 

a dizer. Ela no fundo está na Escola desde a sua criação. E ela sabe que a escola já passou por 

três edifícios, sabe… sabe tudo, lembra-se de tudo." (Museu 4) 
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"Nós temos dois tipos de voluntários, ou que advém de duas categorias profissionais, antigos 

docentes e antigos técnicos. (…) são muitas vezes contactados por nós para nos ajudar a 

complementar a informação que temos sobre algum material que nos chega para salvaguarda.” 

(Museu 11) 

 

“Sim, de Tecnologia da Farmácia, era a diretora. (…) é uma senhora que está aposentada, 

professora que me veio dar algumas explicações. É uma pessoa que sabe muito. ” (Museu 9) 

 

“Ou são professores da casa no ativo ou reformados; têm sido sempre o nosso apoio.” (Museu 8) 

 

De referir que, no caso relatado pela responsável pelo Museu 11, se contraria o 

estereotipo de que o sénior aposentado deixa de ser ativo na sua área profissional.  

 

(…) No caso da docência esse trabalho é feito também com alguma regularidade e tivemos 

inclusivamente o caso de um professor que se comprometeu a esporadicamente trabalhar 

connosco, com alguma regularidade, mas entretanto foi chamado a ocupar um cargo 

novamente, e essa sua disponibilidade diminuiu." (Museu 11) 

 

4. Técnico de outro serviço aposentado como voluntário 

 

Outra categoria de perfil detetada durante o estudo é a do técnico aposentado que na sua 

vida ativa era funcionário de outro serviço que não o museu. Dois museus que 

participaram neste estudo (Museu 8 e Museu 11) comungam desta experiência. O saber 

especializado em áreas que os funcionários do museu não dominam, mas que se 

revestem de grande importância para o cumprimento da função museológica parece ser 

a razão para despertar o interesse na sua angariação por parte dos museus.  

 

O Museu 8 acolhe ex-funcionários técnicos dos Serviços de Documentação e 

Iconografia da mesma unidade orgânica. Estes são em menor número que outro tipo de 

voluntários (por exemplo, os alunos voluntários). Segundo a responsável pelo museu, as 

motivações para responderem afirmativamente ao repto do museu são o “regresso a 

casa”, a afetividade e a vontade de continuarem a contribuir para a instituição.  

 

“Acho que também as ligações afetivas que eles criaram na instituição fazem com que eles 

queiram continuar a sentirem-se úteis. (…) querem sentir-se úteis mas também gostam da 

instituição e sentem-se afetivamente ligados à instituição. (…) a casa deles nem foi o museu, 
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era a biblioteca ou o serviço de documentação e a parte de iconografia, mas o facto de virem 

portanto, acho que é gratificante.” (Museu 8) 

 

A colaboração destes voluntários é regular e de longa duração: 

 

“Por longo período de tempo, é. Esses têm-nos vindo ajudar com mais regularidade na área 

da documentação e na área da iconografia.” (Museu 8) 

 

Também no Museu 11 se recorre a voluntários seniores especializados com ligação à 

instituição que foram técnicos de outros serviços e departamentos da mesma unidade 

orgânica. Numa das situações relatadas, a colaboração é regular, embora espaçada no 

tempo.  

 

“São pessoas que normalmente cumpriram funções de manutenção, isto no caso dos técnicos 

de apoio ao ensino.” (Museu 11) 

 

5. Docente de outros graus de ensino aposentado como voluntário 

 

No Museu 7 há uma voluntária sénior especializada, uma professora do ensino 

secundário reformada. Esta voluntária tem uma dupla valência, pois tem formação em 

Física e em Pedagogia, por ter sido professora. De salientar que esta voluntária procurou 

o museu para se voluntariar e, desde que se iniciou a sua contribuição, tem 

desempenhado diversas funções de forma sistemática. 

 

 “E então passados dois anos [depois de um encontro numa atividade do museu], não sei, mandou-

me um email com o currículo e a dizer que tinha falado comigo (…) tive imensa sorte com a 

pessoa porque é uma pessoa que tem formação. Eu tenho problema aqui, a formação é 

importante, a formação de base, porque a Física não é uma disciplina fácil, (…) e depois 

como foi professora. (…) e então vem sistematicamente, todos os dias (…). De resto, no inverno 

vinha quatro dias sempre, entre as nove e a uma da tarde.” (Museu 7) 

 

6. Outras colaborações 

 

Foram também referidas colaborações, pequenas ajudas dadas por docentes e 

funcionários no ativo. Estas ajudas surgem no contexto do estudo de coleções (como foi 

relatado pelas responsáveis pelo Museu 8 e pelo Museu 11). Não se consideraram estas 
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práticas como voluntariado informal pois são pontuais, ocasionais e não implicam 

compromisso de parte a parte.  

 

“ (…) Às vezes vou aos serviços, outras vezes, nós já não sabemos, é tão antigo, “tem de falar com 

o Professor tal ou com o Dr. tal que é mais ligado a isso”. Portanto também temos este contributo, 

que não é de vir aqui ao museu mas de nos prestarem essa informação noutro local mas que 

nos prestam na mesma essa colaboração.” (Museu 8) 

 

O Museu 5 refere como fundamental o apoio no início do projeto de museu de um 

funcionário da Biblioteca e de um colaborador deste. Por se tratar de uma colaboração 

no âmbito das atividades do funcionário, não foi considerado voluntariado.  

 

“Depois eu arranjei alguma colaboração também da parte de dois funcionários da Biblioteca que 

se interessam muito por esta questão do museu, de termos um museu na Faculdade. E foi uma 

colaboração fundamental quando arrancamos.” (Museu 5) 

 

Também no capítulo dos apoios, é de realçar a experiência no Museu 3 que procura na 

Associação dos Antigos Alunos a ponte necessária para chegar aos antigos alunos do 

instituto. Esta parceria tem como objetivo a recolha de documentação e material relativo 

ao passado da escola, assim como a operacionalização de um projeto de registo de 

memória oral dos antigos alunos.  

 

“ (…) e temos ainda a Associação de Antigos Alunos do Instituto a que também, às vezes, 

vamos pedindo apoio e temos um projeto de recolha de património imaterial, portanto de 

memórias com eles e eles também nos vão ajudando nessa componente. (…) Nós lançamos o 

desafio [aos antigos alunos], o que eles tinham da escola que nos pudessem emprestar para nós 

expormos, porque das décadas mais recentes, sessentas, décadas de setenta e oitenta, temos muito 

pouca coisa. Digamos que, para fechar o ciclo, eu contactei o Presidente da Associação dos 

Antigos Alunos do ISEP e pedi-lhe para lançar o desafio perante os associados, o que é que teriam, 

de memória da escola e portanto eles contribuíram com sebentas e folhas de teste. Eles são 

bastantes, não tivemos assim tantas participações mas o que foi, foi interessante. (…) Depois 

surgiu a ideia então da recolha dessas memórias, dessas vivências da escola, de antigos alunos 

que nos vão dando essa informação que nós vamos precisando.” (Museu 3) 

 

Para efeitos de análise das funções museológicas desempenhadas por voluntários, foram 

consideradas aquelas que são consagradas na Lei-quadro dos Museus Portugueses, nº 
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47/2004, de 19 de Agosto: estudo e investigação; incorporação; inventário e 

documentação; conservação; segurança; interpretação e exposição e educação.  

 

Ao longo deste estudo foi possível concluir que a função museológica mais praticada por 

voluntários nos museus universitários é o estudo e investigação (6/8), bem como aquela 

a que os voluntários seniores mais se dedicam. Verifica-se esta prática no Museu 4, 

Museu 7, Museu 8, Museu 9, Museu 10 e Museu 11. 

 

No Museu 7 esta função é desempenhada por uma docente de outro grau de ensino 

aposentada.  

 

“No ano anterior, ela [voluntária Dra. Mª J.] tinha acabado de entrar, isto em 2012, e fizemos uma 

que era os cem anos dos raios cósmicos, com investigação que ela fez. E conseguimos fazer uma 

vitrina. Há sempre gente que vê, é a presença do museu. (…) Em 2013 foi aquele seminário 

(…) no âmbito dos doutoramentos, acho eu, dos museus universitários. (…) Nós mantivemos a 

vitrina durante seis semanas, (…) Em que mudávamos o conteúdo à sexta-feira. Sempre, 

sempre. O poster por detrás era o mesmo, mudávamos os instrumentos e a área da Física, a 

explicação de para que é que servia o instrumento e isso. Isto foi possível porque ela 

[voluntária Dra. Mª J.] esteve a trabalhar nisso.” (Museu 7) 

 

No Museu 4, Museu 9 e Museu 11 esta função é apoiada por docentes aposentados. 

 

“Essa Professora ainda é viva e está aqui a colaborar connosco, é uma das voluntárias. É uma 

mais-valia muito importante porque sabe mesmo muito sobre as peças, a origem, os objetivos, 

tudo isso.” (…) “Estão a fazer um relatório dos cinquenta anos, (…)”. (Museu 4) 

 

No Museu 11 esta função também é apoiada por técnicos de outros serviços aposentados. 

 

 “Antigos técnicos que foram responsáveis pela manutenção de algum equipamento, (…) com 

informação também sobre esse equipamento e que são muitas vezes contactados por nós para 

nos ajudar a complementar a informação que temos sobre algum material que nos chega 

para salvaguarda. (…) De apoio ao ensino por isso o seu testemunho é muito importante para 

complementar as narrativas em torno daqueles objetos. No caso da docência esse trabalho é 

feito também com alguma regularidade (…)” (Museu 11) 

 

No Museu 8 esta função é apoiada por docentes ou licenciados no ativo.  
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Relativamente à incorporação, em seis museus (6/8) não se verificou o desempenho 

desta função por parte dos voluntários. No entanto, em dois museus (Museu 4 e Museu 

9) observa-se a participação dos voluntários na seleção de objetos para incorporação. 

Observa-se, em muitos casos, que esta salvaguarda dá-se relativamente aos objetos com 

que os voluntários lidaram na sua vida profissional.  

 

 “Por exemplo, ela foi comigo a Faculdade de Letras, onde temos [tinham] lá um depósito antigo 

e esteve a aconselhar-me. (…) E então o material, algum veio para aqui, ainda coube, o outro 

ficou na Faculdade de Farmácia antiga. Está lá guardado. A Professora FM aconselhou-me a trazer 

algumas peças que achava que era uma pena. «Não deixe cá ficar isto, leve para a Faculdade.» E 

eu trouxe, aqui está ela. Uma balança, ela esteve a explicar para que servia, porque muitas 

das peças eram da área de trabalho dela.” (Museu 9) 

 

“Ainda no outro dia uma enfermeira nos mandou material. Mas também instituições, no outro dia 

fomos ao São João e trouxemos uma cama, uma balança, trouxemos mais umas coisas…” (Museu 

4) 

 

Os museus com voluntários dedicados a funções de inventário e documentação são o 

Museu 2, Museu 4, Museu 7, Museu 8, Museu 10 e Museu 11 (6/8).  

 

O Museu 2 conta com a colaboração de especialistas aposentados. 

 

“É essencial, o apoio que eles dão é mesmo essencial. No caso da digitalização do inventário era 

impossível ter feito este trabalho se não fosse com, com este apoio do Senhor J., por exemplo. 

Ou parte da biblioteca, que começa a ter alguma arrumação com o Senhor N..” (Museu 2) 

 

O Museu 7 conta com a colaboração de uma docente de outros graus de ensino 

aposentada. 

 

“A Dra. MJ vê documentos mas quando percebe que aquilo deve ficar associado a algo que ela 

já descobriu e digitaliza-se logo.” (Museu 7) 

 

O Museu 4 e o Museu 11 são apoiados por docentes aposentados. 

 

“E depois temos peças que também é preciso fazer pesquisa, que não sabemos muito sobre elas. 

O inventário está ainda muito incipiente porque estamos só mesmo a tentar identificar as 

peças e numera-las”. É muito a documentação, (…)”. (Museu 4) 
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“ (…) a maior parte destas colaborações têm a ver com a atividade ou função de inventário e 

estudo de coleções.” (Museu 11)  

 

No Museu 10 esta função é apoiada por alunos. 

 

“Existem outros voluntários, neste museu que são de períodos de estágio mais curtos, com uma 

duração de 4 a 6 meses, (…) este ano com duas alunas de mestrado (…) Aí elas tiveram uma 

função essencial para nós porque nós os dois não temos muito tempo para fazer inserção de dados 

e o que elas estiveram a fazer foi passar as fichas de inventário manual que nós tínhamos 

para suporte informático. Isso para nós foi essencial porque ficamos com a documentação em 

ambos os formatos para uso diário no Inarte e nenhum de nós teria disponibilidade neste 

momento para fazer a inserção de dados de 4000 objetos, seria impossível. (…) mas por norma 

os alunos que trabalham connosco no museu, quando se trata da produção de registo de 

inventário que depois são obviamente confirmados por mim e pela D.ª Isabel para saber se tudo 

bate certo, para que não hajam trocas de números, nem trocas de materiais, nem trocas de autorias, 

nem trocas de títulos, etc., etc., mas sempre devidamente acompanhados eles têm um papel 

bastante essencial na documentação e na criação de dados para a nossa coleção.” (Museu 10) 

 

No Museu 8 e Museu 11 estas funções contam com a colaboração de técnicos de outros 

serviços aposentados. 

 

 “E que estão reformadas e portanto que vêm colaborar, na área da catalogação, na área da 

inventariação, portanto, de documentos e fotografias. E também na área da fotografia, tem uma 

pessoa que era da área da Iconografia e que nos ajuda também nesse trabalho de digitalização 

de documentos e de fotografia.” (Museu 8) 

 

No Museu 8 esta função é ainda apoiada por docentes e licenciados no ativo. 

 

“ (…) temos muitos especialistas médicos e professores que me ajudam no trabalho do 

museu. Volta e meia eu preciso de uma ou outra informação e tenho sempre um ou outro professor 

que me dão um contributo, por exemplo, às vezes tenho um instrumento, não há catalogo onde 

encontre (…) Às vezes vou aos serviços, outras vezes, nós já não sabemos, é tão antigo, “tem 

de falar com o Professor tal ou com o Dr. tal que é mais ligado a isso”. Portanto também temos 

este contributo, que não é de vir aqui ao museu mas de nos prestarem essa informação noutro local 

mas que nos prestam na mesma essa colaboração.” (Museu 8) 

 

O apoio na área da conservação foi observado em dois museus, Museu 8 e Museu 11 

(2/8).  
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No Museu 11, esse apoio é dado por um técnico de outro serviço aposentado à 

manutenção da coleção museológica do Departamento ao qual esteve profissionalmente 

ligado: 

 

“Durante muitos anos foi o responsável por duas grandes coleções da Faculdade e que 

continuava a colaborar com a equipa de conservação quando ela foi constituída e que se 

reformou muito recentemente mas que continua a apoiar. É um senhor que não mora no Porto, 

mora a 40 km daqui e que duas vezes por semana apanha o metro para continuar a colaborar 

com a Faculdade” (Museu 11) 

 

E no Museu 8, a colaboração é prestada através do correto acondicionamento do acervo. 

 

“Museu 8: (…) também na área da conservação, muito elementar obviamente. Organizar os 

documentos 

Entrevistadora: Conservação preventiva? Acondicionar  

Museu 8: É. Tudo muito simples mas que ajuda imenso, imenso.” (Museu 8) 

 

Quanto à segurança, apenas um museu teve voluntários a desempenhar funções deste 

tipo. O Museu 7 (1/8) teve uma voluntária aluna a desempenhar funções de vigilância. 

 

“Foi nessa altura, da exposição da Madame Curie que apareceu essa rapariga, a aluna. Como ela 

precisava de um sítio sossegado para estudar ela ficava ali. Estudava na sala. A sala era 

ampla, nem precisava de se levantar, tinha visão completa.” (Museu 7) 

 

Nas funções museológicas de interpretação e exposição contam com voluntários nos 

seguintes museus: Museu 2, Museu 4, Museu 7, Museu 8 e Museu 10 (5/8). 

 

O Museu 7 conta com a colaboração de dois tipos de voluntários nesta função: a 

docente de outro grau de ensino aposentada e a aluna. A investigação levada a cabo pela 

primeira tem revertido a favor de exposições, como já foi referido anteriormente. No 

que concerne especificamente à montagem de exposições, o Museu 7 conta com o apoio 

de alunos. 

 

“A outra jovem [aluna] andou a ajudar-nos a forrar lâmpadas com filme contra UV, ela andou a 

ajudar o Senhor F. a fazer isso, participou na exposição dessa maneira. E depois fez umas 

limpezas e aquelas coisas.” (Museu 7) 
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Também o Museu 2, o Museu 8 e o Museu 10 recorrem ao voluntariado de alunos.  

 

“ (…) que são estudantes que também querem aprender a… querem ganhar experiência através 

destas pequenas atividades que vão fazendo aqui ou no apoio às visitas guiadas ou nas exposições. 

Também já tivemos aqui apoio às inaugurações…” (Museu 2) 

 

“Depois existem alguns que simplesmente têm o interesse em perceber como é que se produz 

uma exposição ou como é que se produz um evento curatorial. E gostam de produção e 

gostam dessa parte de instalação de objetos (…) ” (Museu 10) 

 

“São muitos, porque às vezes temos exposições e vão alunos, até meus alunos daquele ano, e às 

vezes posso ter ai uns trinta para me ajudarem, não é?” (Museu 8) 

 

O Museu 4 conta com as suas docentes aposentadas para igual função. 

 

“ (…) temos a Enfermeira L, ainda agora quando foi para a exposição, pedimos-lhes para fazer 

a introdução e dar o título. (…) ”. (Museu 4) 

 

Encerrando a análise sobre as funções, constatou-se que três museus têm voluntários na 

área educativa: Museu 2, Museu 7 e Museu 9 (3/8).  

 

No Museu 2 foram identificados dois tipos de voluntariado nesta função: docente de 

outro grau de ensino aposentado e aluno. 

 

“Agora neste momento, pelo Voluntariado em Matosinhos temos, a A., que nos dá o apoio ao 

serviço educativo.” (Museu 2) 

 

“ (…) que são estudantes que também querem aprender a… querem ganhar experiência através 

destas pequenas atividades que vão fazendo aqui ou no apoio às visitas guiadas ou nas 

exposições.” (Museu 2) 

 

No caso do Museu 7, os voluntários alunos também participam nesta área funcional. 

 

“Sim, alguns gostam do contacto com pessoas, com miúdos, ofereciam-se para estar no museu 

interativo, para as visitas. Ou porque gostam de fazer divulgação de ciência. Outros porque 

querem sentir-se úteis, têm tempo livre e querem fazer mais alguma coisa. E também porque 
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contribui para o currículo, a aluna perguntou logo, e quando foi embora o Diretor do museu 

escreveu uma carta.” (Museu 7) 

 

Já no Museu 9 são os docentes que apoiam ativamente as visitas guiadas aos espaços de 

exposição do museu.  

 

 “ (…) eu tenho voluntários mas são docentes que fazem o favor de colaborar comigo quando 

temos visitas.” (Museu 9) 

 

Passa-se agora a analisar os resultados obtidos no questionário e entrevista sobre o 

apoio dos voluntários séniores especializados. A última parte desta análise dedicar-se-á 

à análise das condições favoráveis à criação de uma bolsa de voluntariado sénior 

especializado no âmbito dos museus universitários da cidade do Porto. Definem-se estas 

condições como situações desejáveis para os museus que se perfilam como potenciais 

utilizadores desta bolsa e que, se se verificarem, poderão conduzir a um bom 

funcionamento daquele programa.  

 

 

7.3 Apreciação do contributo dos seniores especializados 
 

Sobre o contributo de seniores especializados com ligação à instituição (museu ou 

instituição de ensino superior), os entrevistados são unânimes ao responder que este é 

fundamental, reconhecidos o vasto conhecimento e a experiência acumulados durante 

anos. A salvaguarda desse património intelectual é encarada por uma das entrevistadas 

como uma preocupação incontornável das instituições de ensino superior.  

 

“ (…) as pessoas são depositárias de um conhecimento enorme e uma instituição cujo core 

business é o conhecimento não pode descartar este conhecimento. Essa é a principal razão.” 

(Museu 11) 

 

Pelo reconhecimento a estas pessoas que integraram a instituição de ensino, pelo valor 

atribuído a todo o conhecimento e experiência que detêm e pela relevância dada à 

continuidade da sua colaboração após a reforma, a FADEUP disponibilizou um 

gabinete para os ex-docentes que continuam a frequentar as instalações da faculdade, 
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convivendo com ex-colegas e alunos, proporcionando também a partilha 

intergeracional. 

 

“Em relação a alguns docentes, e alguns deles foram meus professores, temos casos de pessoas 

que continuam a ter um espaço. Agora a Faculdade até criou o gabinete dos antigos docentes 

(…) para que as pessoas tenham um espaço, porque alguns deles continuam a vir com uma 

certa regularidade, alguns é mesmo uma ou duas vezes por semana, para não perderem o 

vínculo com os colegas e até com os próprios alunos. (…) As pessoas têm essa necessidade de 

ligação à sua casa mãe, onde trabalharam, à qual dedicaram grande parte da sua vida. Eu acho que 

pode ser uma forma excelente de as pessoas se continuarem a sentir implicadas na vida da 

Faculdade. Algumas conhecem melhor pequenas histórias associadas à vida da instituição até do 

que muitos de nós.” (Museu 5) 

 

 

7.4 Proposta de bolsa: consideração de potenciais voluntários 
 

Estas declarações, só por si, dão força à ideia que se foi tornando mais clara ao longo do 

presente trabalho de investigação: a criação de uma bolsa de voluntários seniores 

especializados que pudesse constituir um projeto de vida e de continuidade de ligação à 

instituição/comunidade para aposentados das instituições de ensino superior, pela via 

dos museus. Quando questionados sobre a possibilidade de recurso a uma bolsa de 

voluntários seniores especializados no futuro, os inquiridos acolheram a proposta de 

forma positiva e unânime. Mesmo aqueles que afirmaram nunca ter recebido voluntários 

manifestaram o seu interesse num projeto deste teor. Quando questionada sobre se já 

haveria alguém ligado à instituição que pudesse colaborar, a entrevistada do Museu 1, 

após alguma reflexão, avançou alguns potenciais voluntários/colaboradores:   

 

“Antigos docentes acho que não. (…) Os nossos funcionários, eu acho, há uma pessoa. (…) 

muitas vão embora mais velhinhas, algumas, antigamente as pessoas não tinham grande formação 

para estar neste tipo de atividades. Por exemplo, a pessoa mais diferenciada que esteve sempre no 

museu, de antigamente, que eu me lembro, que é o Senhor J, (…) deve ter oitenta e muitos anos, 

é uma pessoa que rotineiramente vem ao nosso departamento, três vezes por semana, no 

mínimo. (…) Se eu lhe pedisse ajuda, eu acho que ele o fazia. É encantador, foi a pessoa que 

ensinou toda a gente que está lá em cima, foi a pessoa que me ensinou a dissecar. Esse tipo 

de pessoas sim. (…) todos os nossos docentes são médicos, (…) A maior parte dos médicos 

quando se reforma vai trabalhar na área. (…) Se bem que estou-me a lembrar de uma pessoa 
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que esteve, de um Dr. M.G., (…) que continua a fazer coisas ligadas à História, à História dos 

médicos do Hospital de São João. Tenho a certeza que se, o nosso museu tem uma parte inicial de 

gente que lá está, de imagens de pinturas, também não temos espaço para as expor, de peças antigas 

e tudo, tenho a certeza que se lhe pedisse ele vinha também porque é uma pessoa que gosta 

desse tipo de coisas e vi-o continuar a fazer depois de se reformar, (…) Vem muitas vezes aqui 

e aparece muita coisa dele publicada no Jornal da Ordem dos Médicos. Mas assim 

espontaneamente, sem eu falar, foram as únicas pessoas que ficaram ligadas, é.” (Museu 1)  

 

No caso do Museu 9, o entrevistado, quando questionado sobre a hipótese de recurso a 

voluntariado sénior especializado, por parte de ex-docentes e ex-funcionários, confessa 

que não havia pensado nestes como voluntários. Durante a entrevista, o responsável 

pelo Museu 9 fez várias vezes referência a alunos como potenciais voluntários e até a 

docentes no ativo, mas, excetuando a colaboração com uma ex-docente aposentada, 

nunca tinha colocado a hipótese que agora lhe parece profícua.  

 

“Para já, ainda não pensei nisso mas nós temos algumas pessoas reformadas que talvez 

pudessem e quisessem colaborar. Mas foi uma coisa que ainda não me ocorreu. Falei com a 

tal senhora por estar aqui ao pé de nós e a encontrar muitas vezes no corredor. Mas acho 

interessante, e há técnicos mesmo sem cursos superiores poderiam dar ajudas sobre como o 

material funcionava, estou convencido que sim. É um assunto que ainda não pensei mas estou 

perfeitamente aberto a colaborar, a receber essas pessoas.” (Museu 9) 

 

Um das condições considerada relevante ao bom funcionamento futuro de uma bolsa 

comum é a existência prévia de tradição de cooperação entre os museus que 

manifestaram interesse em recorrer àquele programa. As relações de trabalho, formais 

ou informais, entre alguns museus foram referidas como um fator que pode potenciar o 

bom entendimento entre os museus aderentes. Três dos museus inquiridos (Museu 3, 

Museu 7 e Museu 11) têm uma tradição de cooperação considerável. As coleções agora 

repartidas pelos três museus partilharam durante décadas os mesmos espaços no atual 

edifício da Reitoria da UP, aquando da Academia Politécnica e do Instituto Industrial do 

Porto. As coleções, além de terem sido partilhadas a determinada altura, são também 

semelhantes tendo em conta que são as três coleções de ciência e técnica, e as do Museu 

3 e Museu 11 especificamente de Engenharia. A colaboração entre as três instituições 

passa pela partilha de informação ao nível do estudo de coleções, pela participação em 

exposições conjuntas e empréstimo de objetos, bem como pela integração em grupos de 

trabalho. 
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“Temos uma história comum, as instituições todas têm uma história comum, nós estivemos 

dezenas de anos… Temos desde, 1854 a 1933 a partilhar os mesmos edifícios com a Academia 

e posteriormente com a universidade do Porto, portanto as instituições tem uma ligação (…)” 

(Museu 3) 

 

“Eu trabalho muito com o Museu do ISEP. Nós temos coleções similares, temos 

inclusivamente coleções que foram partilhadas, que já estiveram unidas no tempo da 

Academia Politécnica, quando havia o Instituto Industrial e a Academia Politécnica (…) as 

coleções que ocupavam o edifício da praça Gomes Teixeira hoje em dia estão distribuídas por 

três museus, que são o Museu da Ciência, o nosso e o do ISEP. E nós colaboramos imensas 

vezes. Porque não colaborarmos também a esse nível? [refere-se à BVSE] ” (Museu 11)  

 

“Portanto, as coleções comunicam e eu acho que os próprios técnicos também têm que o 

fazer.” (Museu 3) 

 

Foi referido outro tipo de colaboração, mais esporádica, entre dois museus. Dos vários 

contactos encetados pelo Museu 4, um deles é com outra instituição museológica 

universitária, o Museu 3. Além da colaboração com a Museóloga da instituição, o 

sistema de inventário utilizado no Museu 4 foi cedido pelo Museu 3 e respetiva 

instituição de tutela.  

 

“A Dra. P tem sido uma dessas pessoas, tem-se deslocado aqui, até porque a plataforma do 

inventário veio de lá”. (Museu 4) 

 

Recentemente, o Museu 9 deu os primeiros passos para internacionalizar a sua rede de 

relações, procurando uma colaboração com o Museu de Farmácia da Universidade de 

Santiago de Compostela, no que diz respeito do estudo de coleções. Foram referidas ao 

longo das entrevistas outras colaborações pontuais entre as instituições de ensino 

superior da cidade.  

 

Embora num universo de onze museus, apenas três tenham uma tradição de 

colaboração, o potencial é promissor: alguns destes museus partilham não só as áreas de 

ensino e investigação (Museu 1, Museu 6 e Museu 8), mas também o mesmo edifício ou 

complexo de edifícios (caso dos Museus 6 e 9). A partilha de experiências é sempre 

uma boa prática, mas num cenário em que a falta de apoio e formação é tantas vezes 
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mencionada, esta pode desempenhar um papel fundamental na orientação da equipa do 

museu, na prevenção e resolução de problemas com que estes se deparam.  

 

A conceção de exposições conjuntas entre os diversos museus, que podem, por 

exemplo, debruçar-se sobre os produtos da investigação das diversas parcerias entre as 

instituições de ensino superior.  

 

As relações entre museus serão uma mais-valia aquando da criação da BVSE. A 

tradição de colaboração entre museus, as sinergias já estabelecidas, as dinâmicas e a 

comunicação. Em primeiro lugar é importante que os museus se conheçam, que tenham 

noção da existência dos outros museus de instituições de ensino superior da cidade. 

Com o conhecimento dos diversos museus universitários da cidade o diálogo será 

facilitado.  

 

A proposta de criação desta bolsa parte do pressuposto que os museus sejam implicados 

na sua construção, garantindo que esta se adequa às necessidades dos museus, não 

sendo um recurso inadaptado e distante. Uma bolsa conjunta implica que a sua 

construção seja feita por todos e, se já existir uma tradição de colaboração, terá 

certamente um impacto positivo e maior celeridade no trabalho a desenvolver.  

Uma outra condição referida como importante na implementação da BVSE tem a ver 

com o espírito de colaboração. Sem experiência no acolhimento de voluntários, o 

Museu 1 afirma que uma iniciativa deste género tem de ser enérgica e baseada em algo 

comum:  

 

“A vontade” (Museu 1) 

 

Outra experiência a ter em conta no momento de desenho desta bolsa deverá ser a da 

participação em bolsas de voluntariado estruturadas, como o caso da Bolsa de 

Voluntariado na Universidade do Porto. Os dois museus que recorreram à Bolsa de 

Voluntariado na Universidade do Porto percecionam a criação e o funcionamento desta 

bolsa à semelhança do que foi feito com a bolsa anteriormente referida. O entrevistado 

do Museu 2 sugere a criação de uma plataforma digital. E através da realização de um 

inquérito a aplicar aos antigos alunos da Universidade do Porto, elaborar os perfis dos 
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voluntários disponíveis e disponibiliza-los na plataforma, à semelhança do que é feito 

noutras bolsas de voluntariado com que contactou.  

 

“Primeiro, o fundamental era criar uma plataforma online. (…) Contactar os antigos alunos 

da Universidade do Porto. Ver as idades. E fazer um pequeno inquérito: onde é que andaram as 

estudar, quais são os interesses… pessoais… e se tem interesse em se voluntariar. Que dias é que 

tem disponíveis. No fundo era fazer, (…) Esse levantamento.” (Museu 2)  

 

Estando a BVSE proposta para servir todos os museus universitários da cidade do Porto 

coloca-se a questão da tutela. O entrevistado do Museu 3 defende que esta deveria ser 

entregue a um órgão externo à UP e ao IPP, pois teme que caso a bolsa esteja entregue à 

Universidade do Porto, o recurso a esta por um museu externo à UP seja mais 

burocratizado.  

 

“Agora se fosse uma coisa autónoma, que não tivesse diretamente associado a uma ou a outra. 

(…) Porque depois não sei até que ponto se o ISEP quisesse ir buscar um voluntário a uma área 

qualquer, ao programa de voluntariado especializado da Universidade do Porto, não teria, 

hipoteticamente, que existir um protocolo (…) para haver então a colaboração e a disponibilização 

dos voluntários pertencentes ao programa de voluntariado especializado (…)” (Museu 3) 

 

A mesma entrevistada, Museu 3, defende a mais-valia que representa um programa 

conjunto, que sirva todos os museus universitários da cidade, não vendo razões para 

existir um programa para as diferentes instituições (UP, IPP e Escola Superior).   

 

 “O Porto é muito pequeno para haver um programa de voluntariado que seja liderado pelos 

museus que estão no Politécnico, depois dos outros que estão na universidade. (…) Se fosse um 

programa agregador seria sempre vantajoso de o fazer.” (Museu 3) 

 

Outra entrevistada avança com outro formato interessante: o de uma associação. 

 

“Alguém teria que tomar a iniciativa, e isso se calhar poderia ser da área da Museologia ou não, 

mas tomar a iniciativa de formar uma associação de várias áreas de formação que desse 

resposta aos objetivos que se pretende, que é dar apoio ao museu, (…) Quer desde recursos 

físicos, espólio, a aspetos legais, não é? E nessa bolsa ter todos esses trabalhadores com essa área 

de formação. Essa associação ser conhecida e divulgada e depois nós fazermos o pedido do que 

estamos a precisar. E até podíamos nem ser nós a dizer qual a área, dizíamos o que pretendíamos.” 

(Museu 4) 
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O envolvimento dos potenciais voluntários no desenho da bolsa também é apontado por 

uma das entrevistadas. 

 

 “É preciso haver conversas porque muitas vezes, e tenho-me lembrado disto ao longo da 

entrevista, muitas vezes há necessidades que nós nem sabemos que temos. E aparece-nos aqui 

alguém que nos diz “se calhar eu até tinha interesse, há aqui uma área que eu tenho de interesse e 

essa área é isto, isto e isto”, não é? E se calhar é uma área que eu nem estava a ver, nem imaginava 

que existia ou… isto também se baseia numa conversa com o ‘lado de lá’” (Museu 11) 

 

Apesar da recetividade com que a proposta de criação de uma bolsa de voluntariado 

sénior especializado foi recebida, foram também apontados aspetos a equacionar na fase 

prévia à sua instituição. A entrevistada do Museu 7 compreende o potencial que a 

criação de uma bolsa tem na angariação de voluntários mas teme que o facto da 

formalização de colaborações possa afastar alguns candidatos.   

 

“Isso às vezes pode assustar as pessoas, ter um compromisso. (…) Eu entendo a necessidade de 

programas para captar mas eu às vezes tenho um pouco receio das consequências das coisas 

serem demasiado organizadas, pela natureza do trabalho que é. Acho que tem de se deixar 

sempre uma margem para a disponibilidade.” (Museu 7) 

 

A entrevistada o Museu 11 também referiu a possibilidade de algumas pessoas se 

sentirem menos à vontade para colaborar com receio por não estarem seguras do seu 

contributo.  

 

“ (…) pessoas mais tímidas, pessoas que por exemplo não saibam tanto aquilo que podem dar, 

que podem ter receio de não corresponder às expectativas ou de não conseguir manter aquilo 

que estava acordado… Se calhar afastam-se… a coisa burocratiza-se ainda mais…” (Museu 

11) 

 

Pelo lado dos museus, outro receio que pode funcionar como o entrave à decisão de 

angariar de voluntários é o da inclusão de novos elementos num grupo de trabalho já 

estabilizado. A entrevistada do Museu 4, por exemplo, receia que a inclusão de novos 

membros possa quebrar este equilíbrio. Por outro lado, a bolsa parece trazer vantagens 

neste capítulo.  
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“Nós estamos muito bem com as nossas três, já sabemos como funcionamos, às vezes até 

pensamos se será bom alargar. (…) Mas quando tentamos alargar o grupo, as várias 

estratégias que utilizamos, não temos conseguido. E se calhar isso é uma ideia. Isso parece-me 

bem.” (Museu 4) 

 

A mesma preocupação em relação à perturbação do trabalho é partilhada por outros 

entrevistados (Museu 7 e Museu 8) 

 

No que toca às condições que os museus podem oferecer aos voluntários, o seu garante 

é alvo de preocupação para os entrevistados. 

 

 “Esse é o problema maior. As condições que nós podemos oferecer, não é?” (Museu 7) 

 

São apontadas preocupações com o espaço para receber os voluntários, adaptado às 

necessidades de um sénior, assim como os materiais necessários para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 

 “É assim, a faculdade está equipada com condições de acessibilidade regulamentares e depois 

existem sim, algumas coisas que deveriam ser preparadas, por exemplo, acho que deveria 

haver uma sala de trabalho, uma sala de trabalho fixo. São pessoas que têm outro ritmo, têm 

outras formas de trabalho, a questão da permanência e da estabilidade é importante (…) 

Acho que era importante a proximidade desse local com o local onde se encontram as coleções 

a estudar, se fosse esse o caso… seria uma das condições físicas, por exemplo. E acho que o 

trabalho devia ser preparado com alguma antecedência. Acho que o trabalho de 

voluntariado exige tempo.” (Museu 11).  

 

Uma forma de contornar a falta de condições físicas é, no entendimento de um 

entrevistado, o voluntariado online. O responsável pelo Museu 9 menciona mais do que 

uma vez a possibilidade de o voluntariado ser realizado com recurso às novas 

tecnologias. 

 

“Como já lhe disse a adesão de pessoas a este projeto facultava-lhes que trabalhassem mesmo 

em casa.” (Museu 9) 

 

No que toca ao perfil do voluntário ideal no contexto desta bolsa, a entrevistada do 

Museu 8 tem uma noção muito clara dos traços fundamentais do voluntário cuja 



Práticas do Voluntariado nos Museus Universitários 

Contributos para a criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados 

 
 

88 
 

observação podem concorrer para o sucesso da experiência de acolhimento de 

voluntários. A especialização, o conhecimento aprofundado das funções a executar e a 

adequação dos perfis às necessidades do museu são qualidades referidas em primeiro 

lugar.  

 

“Pois, a minha experiência foi positiva, porque escolhi pessoas que precisava, não é? Portanto, 

primeiro conhecia muito bem as pessoas que acho que é muito importante, não é? Em termos 

de conhecer bem a personalidade das pessoas. E depois também saber bem aquilo que eles 

podem oferecer ao museu. (…) todas as pessoas que aqui estiveram eram pessoas 

especializadas, (…)” (Museu 8) 

 

São também destacadas as relações humanas, a personalidade das pessoas, o que leva a 

inferir que os afetos têm um papel preponderante na eleição dos voluntários. Uma boa 

convivência durante a vida profissional pode também provocar o desejo do regresso 

através do voluntariado “a casa”.  

 

 “Muito, tem muito. Porque nos ajudam, realmente é um trabalho que parece pequenino mas que 

é enorme. Depois são pessoas que vêm com grande afetividade e portanto com grande vontade. 

Nunca vão perturbar a evolução das coisas porque realmente vêm com muita vontade de o fazer. 

A minha experiência é excelente. Porque foram pessoas que trabalharam cá, porque são 

pessoas que conhecem bem o que estão a fazer, e eu acho que é um privilégio. Agora não sei 

se as coisas funcionariam da mesma maneira se fossem pessoas que viessem de outros locais e que 

não estão habituados a trabalhar com isto. Tudo teria que ser visto. (…) Porque realmente vão lidar 

com coisas preciosas e as relações humanas também são muito importantes, é preciso, um 

elemento diferente que não vá também destabilizar o serviço, não é? Por isso tudo isso tem 

que ser muito bem avaliado.” (Museu 8) 

Não só o conhecimento e a ligação à instituição são valorizados nos voluntários 

seniores. Estes possuem também a maturidade e a estabilidade nem sempre presentes 

noutro tipo de voluntários. A prática do voluntariado é também vista como uma forma 

de integração.   

 

“Os seniores têm a vida mais organizada, maior disponibilidade, compreendem isso 

perfeitamente, às vezes nos mais jovens é preciso forma-los para isso. As pessoas cada vez 

mais querem estar implicadas ativamente, porque um dos problemas do envelhecimento, penso 

eu, é o sentir-se útil, necessária, fazer parte, estar integrado. Continuar a ser necessária. Temos 

tanto a aprender com elas.” (Museu 5) 

 



Práticas do Voluntariado nos Museus Universitários 

Contributos para a criação de uma bolsa de voluntários seniores especializados 

 
 

89 
 

No capítulo das funções, a responsável pelo Museu 11, embora a entrevistada ressalve 

que nunca foi feito um levantamento sistemático das funções, afirma que os potenciais 

voluntários seniores com que tem contactado vão mencionando algumas funções ou 

atividades que gostariam de desenvolver no museu: 

 

“ (…) normalmente manifestam interesse em desenvolver guiões para exposições, participar 

na montagem, participar em programas de divulgação de engenharia, por exemplo para 

públicos diversos, para organização de grupos de antigos alunos, de comissões de curso, por 

exemplo. De angariar doações. (…) O apoio ao estudo de coleções.” (Museu 11) 

 

O Museu 3 considera que a área com mais carências é a área de conservação e aqui o 

voluntariado poderia ser muito útil, preenchendo uma lacuna. 

 

“Na nossa instituição é essencialmente a parte da conservação e restauro. Mesmo, quer seja 

conservação preventiva, quer seja curativa. Na questão da conservação é onde temos mais falha 

ao nível do conhecimento, e portanto seria mais a parte da conservação que nos seria útil.” 

(Museu 3) 

 

A BVSE é vista também como uma oportunidade de receber voluntários noutras áreas 

disciplinares e nas quais não é usual receber oferta de voluntários. O entrevistado do 

Museu 2 referiu o interesse em acolher voluntários que pudessem contribuir em áreas 

relacionadas com aspetos legais e de gestão. 

 

“Se o programa já estivesse ativo, por parte da UP, nós estamos completamente disponíveis para 

receber mais voluntariado. Até porque temos áreas em que nunca recebemos voluntariado e 

em que era mesmo necessário. Ou em gestão, marketing, era muito importante fazer esta 

ponte entre as empresas… Por acaso não, por acaso já tivemos mas não correu como estávamos 

à espera. Porque aqui a zona de São Mamede e Matosinhos tem muitas empresas, é uma zona 

muito industrial e temos alguma dificuldade em fazer essa ponte. Se tivéssemos algum 

voluntariado nessa área era excelente.” (Museu 2)  

 

O mesmo entrevistado considerou igualmente importante a contribuição que pode advir 

de antigos alunos de instituições de ensino de Medicina, como é o caso da Faculdade de 

Medicina, onde o Professor Abel Salazar lecionou, ou do ICBAS, que poderiam auxiliar 

na identificação dos exemplares representados na obra artística do Professor. 
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“Ex-alunos do ICBAS ou assim. Uma instituição mais ligada ou a Faculdade de Medicina, onde o 

Professor deu aulas.” (Museu 2) 

 

A transversalidade de abordagens sobre as coleções museológicas que a bolsa pode 

proporcionar é também realçada por outra entrevistada. 

 

“Um dos traços mais interessantes da nossa contemporaneidade é percebermos que as áreas do 

saber não são estanques e que tem fronteiras e que nalgumas zonas elas são permeáveis ao 

contacto com outras áreas do saber. Portanto, esta bolsa também nos permitiria subir um nível, 

um nível acima da área disciplinar e colocar pessoas em contacto com coleções de outras 

unidades orgânicas que não fossem as suas unidades orgânicas de origem.” (Museu 11) 

 

Outro dos benefícios imediatamente associados à criação de uma BVSE, na medida em 

que esta se propõe a integrar todos os museus universitários da cidade, é a possibilidade 

de serem criadas sessões de formação e acompanhamento. Os entrevistados veem na 

criação de um órgão deste género a possibilidade de terem onde obter respostas às suas 

questões e também alguma orientação, isto no caso dos entrevistados sem formação em 

Museologia.  

 

“Quando eu falo no patrocínio ou na mentoria da Reitoria eu falo pensando sobretudo na 

necessidade que eu sinto e imagino que outros museus também sintam de alguma orientação 

porque alguns de nós fazemos isto por uma certa carolice, não é? E eu sinto que me falta 

formação a este nível. Tudo seria mais fácil se me fossem dadas diretrizes de alguém que sabe 

como orientar um museu. Que sabe como projetar um museu, que sabe as necessidades da 

manutenção de um museu. É nesse sentido que falo numa mentoria podia ser da Reitoria via a 

Museologia das Letras, não sei. Isso já não sei mas que haja realmente alguém que nos possa 

conduzir de forma, não vou estar a inventar coisas que já estão inventadas e que quem tem 

formação e conhecimento me pode dizer como o fazer. É nesse sentido.” (Museu 5) 

 

Quanto ao momento ideal para a angariação de voluntários, foi referido pela 

entrevistada do Museu 11 que poderá ser profícuo abordar as pessoas antes de estas se 

aposentarem. Esta motivação e sensibilização para a importância do contributo que os 

reformados especializados podem dar deve ser trabalhada preferencialmente antes que 

estes se aposentem. A importância do seu contributo é assim reforçada e evita-se a 

perda do contacto, a quebra do elo que une a instituição (entendida como um todo e não 

como uma entidade abstrata) e a pessoa.  
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“É engraçado porque normalmente pensamos que temos de ir ter com as pessoas que já se 

reformaram, sim, mas acho que também podemos preparar os (…) começar com os que já cá 

estão, não é? Que são muito mais acessíveis e começar a prepara-los, perguntando-lhes se de 

facto não veem essa hipótese de começar mais cedo.” (Museu 11) 

 

Ficou também bem claro que os afetos e as relações pessoais são bastante importantes 

na angariação de um candidato a voluntário. São claramente privilegiadas as relações 

estabelecidas previamente durante a vida profissional. As dinâmicas de trabalho 

estabelecidas, e até de convívio, são valorizadas e apontadas como fundamentais para a 

prossecução de um trabalho que produza os resultados esperados: uma bolsa de 

voluntariado sénior especializado sustentável, participada e transversal às diversas áreas 

de conhecimento presentes nas instituições universitárias. 
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8 Conclusões 
 

A análise realizada demonstrou que, à semelhança do verificado na bibliografia 

consultada, também as opiniões dos responsáveis pelos museus divergem sobre o que 

confere formalidade ao voluntariado. Pode-se observar que o entendimento de 

“voluntariado formal” pode estender-se às situações em que os voluntários 

desempenham regularmente funções, por um período adequado à sua conclusão, com 

sentido de compromisso. Assim, a prática é semelhante, em termos operacionais e de 

processo, aquela que é estruturada por um programa de voluntariado, com a estrutura 

formal ditada pelo regulamento. A formalização da prática é considerada, 

independentemente do enquadramento num programa estruturado de voluntariado. 

Encontrou-se assim um tipo híbrido de voluntariado, que transcende o voluntariado 

informal, mas ao qual falta a componente administrativo-legal típica do voluntariado 

formal. 

 

No que concerne à prática de voluntariado de alunos nos museus universitários, 

verificou-se que este perfil está muitas vezes presente, uma vez que os estudantes 

possuem a especialização considerada fundamental pelos entrevistados para o 

desempenho das funções museológicas. A frequência dos museus universitários por 

alunos, no contexto da atividade discente, é uma prática que remonta ao tempo de 

criação destes museus, podendo mesmo afirmar-se que é parte da sua essência. Nas 

últimas décadas, essa relação museu-ensino foi-se diluindo, ora por mudanças nos 

programas curriculares e nas metodologias de transmissão do conhecimento, ora por 

questões presentes do lado dos museus que os tornaram menos atrativos para o ensino 

de algumas disciplinas. Apesar desta tendência, verificou-se no âmbito deste estudo que 

essa ligação ainda persiste. Os alunos conciliam teoria e prática no contexto da atividade 

discente que tem lugar no espaço do museu, realizando esta atividade no âmbito de 

disciplinas como a História da Medicina ou a Curadoria. O mesmo acontece no âmbito 

da lecionação de outras disciplinas como a Anatomia e a Museologia, por exemplo. 

Quanto a esta última, e no que concerne ao curso de Museologia da FLUP, foram 

estabelecidas colaborações com museus universitários para acolhimento de alunos em 

contexto de trabalho real, para que estes pudessem praticar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos em distintas disciplinas do curso. 
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Mas também são muitos os alunos que colaboram com os museus universitários fora do 

contexto de aula. Por esta razão, torna-se necessária a diferenciação destes dois tipos 

distintos de práticas, delimitando a fronteira entre as atividades de alunos que decorrem 

da atividade letiva e as que podem ser consideradas voluntárias. A prática em museus 

fora da atividade de discência pode ser considerada voluntariado, mesmo em casos em 

que o aluno retira benefício da sua contribuição através da experiência, do teste e da 

aplicação do conhecimento. Este tipo de ações podem considerar-se no âmbito do 

voluntariado se o resultado delas reverter a favor do museu. No entanto, para maior 

segurança nesta conclusão, será necessário complementar este estudo com a recolha e 

análise dos alunos voluntários, para entender a sua perspetiva sobre o voluntariado e as 

motivações para esta prática. 

 

Ainda sobre a presença de alunos voluntários em museus que partilham o edifício com a 

instituição de ensino superior de origem, verificou-se que esta não depende 

exclusivamente deste fator de proximidade: no caso do Museu 5 a aluna acolhida como 

voluntariado informal não era da mesma unidade orgânica; no caso do Museu 11, nunca 

foi tentada a angariação de alunos nem se verificaram contactos espontâneos. Os 

museus que se encontram afastados dos polos de ensino, Museu 2 e Museu 7, 

procuraram ultrapassar esse afastamento e o impacto deste no número de alunos 

voluntários angariados, acolhendo-os através de bolsas de voluntariado.  

 

No que diz respeito às mais-valias que um voluntário pode trazer ao museu, a resposta 

mais assinalada foi “apoio a eventos” e foi possível observar que as funções associadas 

a esta opção são desempenhadas na sua maioria por alunos voluntários, confirmando-se 

propensão deste perfil de voluntário para atividades esporádicas, independentemente de 

este resultar de uma candidatura espontânea ou de se inserir numa bolsa de 

voluntariado. 

 

Igualmente sem se verificar relação com a inserção em bolsa ou através de candidatura 

espontânea, constatou-se que os voluntários seniores são todos especializados e têm-se 

voluntariado por longos períodos de tempo, o que lhes permite desenvolver funções 

museológicas relacionadas com estudo e investigação e inventário e documentação.  
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Os funcionários no ativo que colaboram com os museus não podem ser considerados 

voluntários, pois fazem-no dentro da moldura institucional que enquadra a respetiva 

atividade profissional.   

 

Observou-se que, em quatro dos seis museus que acolhem voluntários seniores 

especializados, estes tiveram relações profissionais no passado com a instituição de 

ensino superior. Nos outros dois museus, também existe voluntariado sénior 

especializado, mas este não está relacionado com uma ligação anterior à instituição de 

ensino superior. Nestes museus, os voluntários surgem em diferentes moldes, sendo que 

no Museu 2 provêm de bolsas de voluntariado, e no Museu 7 a participação resultou de 

uma candidatura espontânea.  

 

Num universo dos oito museus que acolhem voluntários, a maioria acolhe voluntários 

seniores especializados de forma recorrente, o que demonstra o reconhecimento do 

valor e contributo que este perfil de voluntário em particular pode trazer para o museu. 

A sua disponibilidade permite-lhes desempenhar funções que implicam continuidade, 

como o estudo e tratamento de documentação, além da investigação sobre coleções. O 

voluntário sénior tem o seu rendimento assegurado e a sua vida estabilizada o que lhe 

permitirá, salvo algum imponderável, comprometer-se com alguma regularidade e por 

um período de tempo mais alargado, caso seja essa a sua vontade e a da instituição que 

o acolhe. Em comparação com o trabalho produzido pelos alunos voluntários, a 

participação de voluntários séniores especializados oferece ainda outra vantagem, uma 

vez que, dada a experiência e conhecimento acumulados, dispensa o acompanhamento 

próximo e a validação constante.  

 

No que concerne à proposta de criação de uma Bolsa de Voluntariado Sénior 

Especializado para os museus universitários do Porto foi bem recebida por todos os 

entrevistados. Apenas um dos entrevistados, assim como não pondera neste momento 

receber voluntários, também não pretende recorrer a esta bolsa.  

 

Sobre a sua formalização, foram adiantadas várias soluções. A criação de uma 

plataforma que sirva todos os museus da cidade, tutelada por um órgão externo à UP e 
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ao IPP, parece adequar-se a uma cidade de dimensão média na qual muitas das coleções 

museológicas partilham uma história comum. 

 

Os voluntários seniores especializados com ligação à instituição podem dar um 

contributo único - a sua memória, o que permite a fixação de conhecimento tácito e a 

recuperação do conhecimento que cada um destes potenciais voluntários possui, tendo 

em conta não só a sua especialização, o contacto muitas vezes direto com as coleções, 

fruto da sua ligação anterior às instituições de ensino superior em que os museus estão 

inseridos. É este o principal objetivo da criação desta bolsa de voluntários. 

 

Esta bolsa pode incluir a colaboração de voluntários especializados numa área do 

conhecimento e investigação que não estão relacionados com as instituições de ensino 

superior. Estes voluntários podem desempenhar inúmeras funções, como foi verificado 

ao longo desta investigação através dos exemplos relatados. Os voluntários podem 

ainda colocar o seu conhecimento ao serviço do preenchimento das lacunas ao nível das 

competências funcionais nos museus. Os museus beneficiariam com o apoio de áreas 

tão diversas como a Informática, o Design, o Direito, a Gestão, a Conservação e 

Restauro, entre outros.   

 

Embora o conhecimento da personalidade e valores do voluntário sejam uma 

preocupação legítima dos entrevistados não deve ser um entrave ao acolhimento de 

voluntários não relacionados com a instituição. Será sempre mais fácil acolher um 

voluntário como qual já foi estabelecida uma relação anterior; no entanto os museus 

devem estar recetivos a potenciais voluntários mesmo sendo desconhecidos.  

 

Através do recurso a voluntários especializados a BVSE poderá cumprir em parte, uma 

das missões das instituições de ensino superior: a abertura à comunidade exterior. Esta 

será também uma forma de as instituições integrarem os seus antigos colaboradores, 

permitindo-lhes continuar implicados na vida ativa da instituição.  

 

O voluntariado sénior especializado é, e poderá ser cada vez mais no futuro, um 

contributo fundamental ao desempenho de funções em museus universitários, e outros 

museus da cidade, pelas razões enunciadas ao longo deste trabalho. É inegável que o 
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voluntariado é uma forma de colmatar necessidades nos museus universitários; no 

entanto, esta não é a única razão para os museus acolherem voluntários. Através do 

voluntariado, os museus criam laços com as comunidades, com a comunidade 

académica e com a comunidade externa à academia. Pode arriscar-se dizer que a 

constatação do valor acrescido para a instituição e para a comunidade que resultará da 

colaboração especializada de voluntários seniores, cujo perfil e atribuições funcionais se 

procurou definir neste trabalho, terá um natural efeito catalisador de novas experiências 

nesta área, o que poderá fazer progredir esta proposta em direção à criação de um 

programa estruturado.  
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9 Considerações finais 
 

O trabalho de investigação realizado teve origem numa série de interesses e vontade de 

reflexão sobre a questão do voluntariado sénior especializado, que suscitou a procura de 

respostas num quadro concetual que servisse de referência a este trabalho, bem como o 

estudo e aprofundamento a partir do estudo de caso dos museus universitários da cidade 

do Porto. 

 

Após a conclusão desta fase, que se reconhece ser só “a ponta do iceberg”, fica a noção 

de que o recurso ao voluntariado sénior especializado poderá ser uma realidade, uma 

vez que os museus universitários estão bem cientes do potencial e da relevância do 

contributo que estes voluntários podem dar à instituição e comunidade universitária, e 

da responsabilidade que têm na salvaguarda do conhecimento tácito, na transmissão do 

conhecimento entre gerações e preservação da memória a partir do património material 

(as coleções e a documentação) e imaterial  (o património intelectual, o “saber-fazer”). 

Espera-se que este estudo possa constituir um pequeno contributo para a construção de 

uma futura bolsa de voluntários séniores especializados, ao recolher informação sobre a 

realidade e expetativas junto dos responsáveis pelos museus universitários, e facultar 

um enquadramento da questão a partir de fontes primárias e secundárias. 

 

Apesar dos limites pessoais encontrados neste processo de conhecer (que foi também de 

autoconhecimento), termina-se esta dissertação com a sensação de objetivo cumprido: o 

despertar de motivações para o acolhimento de voluntários seniores especializados na 

comunidade de museus universitários da cidade do Porto, a proposta de caminhos para 

trabalhos futuros e a sugestão de uma forma integrada e sustentável de preservação do 

conhecimento. 
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