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1. ENTREVISTA A BÁRBARA BRUNO – RESPONSÁVEL PELO 

SE DO MDA 

 

Entrevista realizada a 11 de Outubro de 2010, 

 no jardim do Aqueduto de Lisboa, núcleo do Museu da Água. 

 

Designação da acção e do técnico que realiza visitas guiadas 

Nós chamamos visitas guiadas, visitas guiadas para escolas.  

Não há nenhuma designação oficial para o técnico do Serviço Educativo, agora 

quando nós queremos de facto marcar alguma posição perante uma turma ou perante o 

exterior, então aí sim, indicamos que o técnico do Serviço Educativo é quem vai fazer a 

visita. Mas não existe hierárquica ou administrativamente essa designação. Mas perante 

o público se houver necessidade de indicar a pessoa que vai acompanhar os visitantes 

essa pessoa é indicada como guia ou técnico de serviço educativo. 

 

Públicos-alvo habituais 

Valorizamos a fidelização com as escolas que mais nos visitam, mais do que 

com aquelas que nunca o fizeram. 

Os professores estão sempre a mudar, e têm uma carga horária que não lhes 

permite preparar as visitas. E quando os professores nos contactam é para nós nos 

chegarmos a eles e não eles a nós. São raros os grupos escolares cujos miúdos vêm de 

facto concentrados para a visita; vêm sempre numa excitação e num desnorteamento 

total. 

(…) O que é que eu faço com meninos com 3 anos no museu da Água, que não 

seja mostrar plantas da Cidade e um monumento deste tamanho! Nós não temos um 

guião para jardim-de-infância, e não estamos equipados para esta faixa etária, o que 

fazemos é adaptar, dentro do possível, um guião de 1.º ciclo a crianças tão pequenas. 
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Procedimentos relacionados com a marcação prévia 

Normalmente marcam por telefone e falam com a Paula1. É nos Barbadinhos que 

se fazem todas as marcações. Tudo o que se relaciona com as marcações é a Paula que 

trata. As marcações são feitas por telefone para aquele número e têm que falar com a 

Paula. Podem marcar todos os dias, de 2.ª a 6.ª, entre as 10h e as 18h. Não há confusões 

quanto às marcações, ou seja não é possível marcar na Mãe d’Água, nem na Patriarcal, 

nem no Aqueduto. Marcam nos Barbadinhos com a Paula, e no final da semana nós 

analisamos as marcações. Não marcam no dia anterior para o dia seguinte, porque isso 

para nós seria muito confuso, nem funcionaria.  

De uma semana para a outra nós destinamos quem faz o quê. Com oito dias de 

antecedência nós avisamos o João2 que na Patriarcal tem uma para fazer; avisamos o 

Fernando3 que tem outra para fazer; eu sei que tenho outra; e à Margarida4 eu digo 

“desculpa, ainda vais ter que fazer esta e esta”. E agora tenho lá a Ana5 que está lá a 

preparar-se para se lançar. 

Marcam e depois enviam o fax a oficializar a visita. Só voltamos a falar se eles 

não vierem. A escola envia um fax a confirmar que vai e a dizer quantos alunos são, que 

sabem qual é o pagamento e que vão naquele dia, etc. Da nossa parte é feita uma ficha 

com aquela informação toda, que é agrafada e depois colocada num dossier que fica na 

recepção do Museu. Esta ficha inclui a indicação do custo da visita e a factura 

respectiva e o nome da pessoa que faz a visita.  

É no contacto telefónico que se procura saber qual a área de interesse. Só há um 

número de marcações, e a pessoa que atende o telefone é normalmente sempre a mesma, 

e aquilo que ela faz é essa tal filtragem. Por exemplo perguntamos quantas pessoas são; 

no caso de grupos escolares, perguntamos qual o nível de ensino que frequentam, qual a 

disciplina que promove a visita e qual o objectivo; qual é a idade; os contactos; e 

também a identificação do concelho de onde vêm, porque depois no final fazemos uma 

estatística. Isto, nós perguntamos sempre. 

Por exemplo, nós aqui no Aqueduto conseguimos fazer visitas a 100 visitantes, 

mas nos Barbadinhos só conseguimos fazer a 30; e nas Galerias subterrâneas só 

                                                
1 Vigilante no MDA.  
2 Vigilante no MDA. 
3 Vigilante no MDA.  
4 Responsável pelo Serviço Pedagógico do MDA.  
5 Estagiária do MDA. 
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podemos formar grupos de 15. O número de visitantes é igualmente um factor que 

determina a selecção do sítio a visitar por parte da Paula. E nesse determinado sítio ela 

tem que saber qual é o tema que a escola pretende abordar. 

É sempre feita uma filtragem, sendo explicado ao telefone também aquilo que 

vão ver. Inclusivamente, temos um guião de preparação de visita caso os professores 

queiram fazer a preparação. Se eles quiserem nós enviamos pelo correio previamente 

esse documento, ou podem descarregar on-line no site. Há outros professores mais pró-

activos que, por vezes, junto do Museu procuram fazer essa preparação, mas esses 

contam-se pelos dedos, e eu já os conheço. 

Os guiões sobre as visitas guiadas são todos feitos por mim e pela Margarida, 

uma desenvolvendo mais a vertente histórica, a outra a vertente ambiental. Estes 

materiais são passados à Sair da Casca6 que trata da concepção gráfica e edição. Este 

material está disponível no site do serviço pedagógico e pode ser descarregado antes ou 

depois pelo professor.  

Também existe em cada núcleo folhetos para o público adulto, mas esses não 

estão on-line. 

 

Planeamento da visita guiada 

Na formação de um técnico em serviço educativo, primeiro é necessário dar a 

conhecer os espaços todos. Sem os conhecer não se pode falar sobre deles com 

propriedade. Por isso o primeiro passo é dar a conhecer a “casa”.  

Depois numa segunda fase aquilo que faço é: normalmente os estágios que nos 

chegam são de História, portanto a base já lá está. Aquilo depois que eu vou fazer é 

acrescentar todo um conhecimento mais específico e técnico sobre o monumento. São 

esses pormenores que as pessoas gostam de ouvir numa visita guiada.  

Depois numa terceira fase vêm as boas práticas. Ou seja, aquilo que eu 

normalmente faço todos os anos é retirar da base de dados, do Ministério da Educação, 

as áreas curriculares com os conteúdos das disciplinas que normalmente nos procuram – 

História, Ciências da Natureza e Geografia – para perceber o que é que eles estão a dar, 

                                                
6 Empresa que assegura a composição gráfica de suportes de divulgação e de documentação de apoio e as 
acções de divulgação, principalmente dirigidas ao público escolar.  
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e de alguma forma, nós, Museu, podermos servir como um auxiliar. Por exemplo, não 

me adianta nada estar a falar do barroco quando eles falam é do reinado de D. João V. 

Sabendo o que é que os professores de História estão a dar, e normalmente o Aqueduto 

não é abordado, mas sim o reinado de D. João V, qual é o procedimento que 

adoptamos? Procuramos que a visita não se limite a falar sobre o Aqueduto das Águas 

Livres mas sobre o Aqueduto das Águas Livres inserido no reinado de D. João V. 

(…) Com as pessoas que conceberam a exposição permanente não é feita 

nenhuma articulação, uma vez que a exposição foi montada e 1987, e ainda não foi 

alterada, embora existam actualizações pontuais ao acervo. 

(…) Para todas as visitas há de facto um guião. Agora esse guião é feito por 

mim, baseado em pesquisas também realizadas por mim que depois passo à escrita. É 

sobre esses guiões que os guias elaboram os seus discursos. A ideia é que cada guia 

tenha o seu discurso, porque o meu discurso não é necessariamente o discurso de outro; 

todos nós temos a nossa forma de comunicar. Portanto aquilo que eu faço é dar-lhes a 

base – sendo que essa base é informação exacta que tem que ser transmitida 

correctamente.  

Agora têm um guião, mas é um guião muito extenso. O guião que eu lhes dou 

tem sensivelmente quarenta e poucas páginas. A partir deste guião, o que eu lhes peço é 

que façam o seu resumo e construam o seu diálogo. Depois fazem-me uma visita a mim, 

para eu ver o tipo de informação e a forma como comunicam. Esta é a oportunidade de 

tirarem dúvidas, e eu também vou vendo o que é que sabem e o que é que não sabem. 

Quando eu acho que eles já estão preparados… 

(…) A forma como se lida com o público não vem no guião. Essas abordagens 

(dicas), sou eu quem as dou depois. Mas sinceramente isso é uma característica inata, 

isto é, eu reconheço ou não, quase de forma imediata, essa capacidade de lidar com 

públicos, mas não os desencorajo. Ou vão em “bom caminho” e não lhes digo nada, ou 

então se vejo que eles não estão bem chamo-os à atenção: “sabes, eu acho que tu…”, ou 

“por favor digam pouco mas bem, e não se metam em terrenos pantanosos”. 

Há que ensiná-los a saber ler o grupo, porque se as duas primeiras crianças do 

grupo, por exemplo, já adormeceram é porque alguma coisa está mal, o discurso está 

mal. Eu, ao longo dos anos aprendi a adequar o discurso ao momento. Não é ao 

momento, é ao instante, é ao milésimo de segundo. Portanto não é fácil. Então temos 



124 
 

que ensinar a trabalhar o discurso. Tudo isto demora bastante e o que normalmente 

acontece é que quando estão preparados está na altura de prosseguirem o seu caminho e 

acabam por ir embora. 

Aos vigilantes não dou o guião. Aos vigilantes digo-lhes directamente quais os 

conteúdos que devem abordar nas visitas. E quando vejo que eles já sabem, então dou-

lhes mais conteúdos. O controlo sobre estas visitas é maior sendo que faço regularmente 

visitas com eles, para “refrescamento”. Mas eles não fazem visitas guiadas em todos os 

núcleos nem a todo o tipo de públicos. 

Contactei o Sindicato Nacional de Actividade Turística, Tradutores e Intérpretes, 

e anualmente faço uma preparação para guias de turismo, com a qual procuro transmitir 

conteúdos sobre o Aqueduto e a Mãe d’Água. Estou disponível para qualquer um deles, 

para tirar dúvidas, ou discutir qualquer assunto. Até lhes dou o número do meu 

telemóvel para o caso de pretenderem esclarecer dúvidas. O meu objectivo é que as 

informações que os guias dão sejam as mais correctas possíveis. 

 

Práticas durante a realização das visitas guiadas 

Os guias do museu têm que ser profissionais. Estão aqui para contar uma 

história: e essa história tem que ter princípio, meio e fim, tem que fazer sentido. Para 

além disso têm que ter uma boa imagem, têm que passar uma mensagem credível, 

porque senão não foram nenhuma mais-valia para a escola que ali esteve. E isto não 

vem escrito em lado nenhum, aprendem muitas vezes connosco no museu. 

(…) As visitas guiadas procuram explorar as disciplinas que a equipa do Serviço 

Educativo acredita serem as abordagens mais directas sobre os núcleos que constituem 

o Museu da Água – as visitas com vertente histórica e vertente ambiental são as 

temáticas mais frequentes. 

A Margarida tem muitos anos de empresa, e já me ouviu e viu muitas vezes a 

fazer visitas guiadas e tem a visita dela muito sistematizada, e portanto ela sabe o que 

tem que abordar com eles. E depois como ela está a fazer um mestrado em Educação 

Ambiental ela conduz as visitas guiadas mais para a vertente ambiental, enquanto eu 

levo mais para a vertente histórica… sendo formada em História. A vertente ambiental 

funciona muito no primeiro ciclo de ensino porque estes pretendem muito mais uma 

abordagem ambiental do que histórica. Assim, as visitas para este grau ensino ficam 
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normalmente a cargo da Margarida, quando não temos estagiários que se enquadrem 

nesta vertente. Ela aborda menos a vertente da história e muito mais a vertente 

ambiental. Já as outras visitas de carácter histórico sou eu quem as faço. Normalmente, 

quem vem ao Aqueduto está mais interessado na vertente histórica, tal como quem vai à 

Mãe d’Água das Amoreiras, ou quem vai visitar a galeria do Loreto. Quem visita a 

estação dos Barbadinhos, vem motivado por outros factores, quer sejam os ambientais, 

quer sejam os industriais.  

(…) Estamos a falar em monumentos em que todo o espaço é cenográfico, até 

mesmo o reservatório da Patriarcal que é um reservatório do século XIX. É um 

reservatório romântico. Portanto toda a cenografia, num contexto da arquitectura, é 

abordada. Agora esta temática não pode ser abordada com meninos pequeninos porque 

não é isso que os professores pretendem. 

(…) Temos a componente do teatro, temos jogos. Faço muitos jogos. Tudo o que 

eu disser desde o início da visita pode ser objecto de pergunta sob forma de jogo no 

final. É o Passa a garrafa. Sento-os em círculo e existe uma garrafa que vai passando 

até se ouvir “stop” e surge a pergunta “quem eram os aguadeiros?”, “como é que eu me 

chamo?” – só para ver se eles estiveram com a atenção. A informação que não ficou à 

primeira, fica à segunda. 

Existe um outro jogo de chão que é o jogo da glória que é feito no final para o 

público escolar até ao 4.º ano. Para tal requeri ao conteúdo de diversas disciplinas para 

elaborar as questões do jogo, sendo que todas elas foram adaptadas para o tema da água: 

matemática, gramática, geografia entre outros. Algumas questões que podem surgir 

nesse jogo podem ser: “como é que se chamam os terrenos por onde passam o rio?”, 

“Onde nasce o rio tal?”, “Quantas sílabas tem a palavra água?”. 

(…) Os miúdos numa visita guiada, em que está uma pessoa a debitar matéria, 

cansam-se. Nós apostamos então numa coisa diferente. Uma das visitas que temos que 

chama-se À conversa com…, e para a qual são precisas duas pessoas. A minha colega do 

Serviço Pedagógico tem que colaborar comigo. Não é uma componente de animação 

histórica, como nós fazemos aos fins-de-semana, mas algo feito com pessoas do Museu 

onde normalmente eu própria visto uma personagem. E eles têm a possibilidade de 

perguntar, em pessoa, aquelas questões (mais directas e personalizadas), como por 

exemplo: - “O que é que tu comias?”, “Então não tomavas banho!” E as questões são 
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colocadas àquela pessoa e não ao guia. É mais um elemento que lhes permite entrar 

naquele mundo. De alguma forma proporciona uma visita guiada diferente, e que 

funciona bem. E isto é uma solução que acontece ao longo da visita. Estão sempre duas 

pessoas: uma está a contar a história, e está outra que pode ser, por exemplo, uma 

lavadeira, ou a mulher de D. João V, ou um trabalhador da máquina a vapor.  

(…) Na Calçada dos Barbadinhos os grupos vêem normalmente um filme que 

passamos ou no início ou no fim7.  

(…) Com visitantes estrangeiros não entro em pormenores sobre o nosso 

contexto português que lhes é desconhecido, a não ser que perceba que essa seja uma 

matéria do seu interesse. Falo essencialmente do monumento em si enquanto 

manifestação arquitectónica barroca, mas sem abordar as manifestações do barroco que 

se assistiram em Portugal e sobre as figuras e episódios históricos que estiverem 

envolvidas na sua construção.  

 

Documentação sobre as visitas guiadas 

A Paula faz uma folha em Excel todos os meses com a identificação de todas as 

escolas que nos visitaram, considerando o contacto e-mail dos professores todos, o 

telefone, o concelho. E isso é tudo enviado para a Sair da Casca. Nós também ficamos 

com esses dados, porque fazemos esse controle. O número de estrangeiros, o número de 

visitas guiadas, o que é que visitaram, os guias que os acompanharam, são itens que 

para a Sair da Casca não interessa, mas para nós sim. Tudo fica registado depois numa 

base de dados concebida internamente pela EPAL, porque nós somos um museu de 

empresa. 

No final do mês a Paula manda a folha em Excel para mim e para a Margarida, 

que por sua vez reencaminha para o Sair da Casca e para o meu coordenador que faz 

uma estatística interna do Museu. Depois há a estatística da própria EPAL, e estes dados 

entram na estatística da própria EPAL (e esta não segue para a Sair da Casca).  

O que é que interessa à Sair da Casca? O que interessa é quais foram as escolas 

que cá vieram, quantos alunos é que nos visitaram e quais são os e-mails dos 

professores. Porque quando nós fazemos o encontro dos professores, ou quando nós 

                                                
7 Documentário que apresenta o MDA e os seus núcleos. 
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fazemos o lançamento do concurso, interessa que as escolas que já estão alertadas para a 

nossa existência compareçam, venham novamente. 

Decorrente da marcação, temos o registo de todas as escolas que visitam e 

participam nas visitas guiadas. E uma parte desse registo conta também com a 

colaboração dos vigilantes que registam manualmente o público que visita os núcleos. 

As visitas feitas por guias turísticos são igualmente marcadas junto do Museu da 

Água com a Paula. Mas estas visitas guiadas realizadas por guias de fora não são 

contabilizadas, ainda que os participantes sejam incluídos no número de visitantes. 

(…) Sim, fotografamos algumas visitas, mas não todas. E existe um relatório de 

final de ano. As fotografias do Serviço Educativo, na maioria, retratam eventos, 

efemérides. São documentadas e inseridas numa base de dados concebida pelo serviço 

educativo, e estão disponíveis internamente para todos os funcionários do Museu, mas 

não estão incluídas no arquivo do Museu. 

 

Avaliação sobre as visitas guiadas 

No final das visitas pedimos ao professor para fazer a avaliação da visita. Para 

isso existe um questionário que foi elaborado por mim, que é entregue ao professor que 

o preenche no fim da visita. O questionário tem perguntas de resposta aberta e perguntas 

de resposta fechada e algumas questões são por exemplo: “como é que classifica esta 

visita? Mau, razoável, boa ou muito boa”. E depois tem um campo reservado para 

comentários e outro para sugestões. E eu avalio também se a visita correu bem ou se 

correu mal, mas isso é uma reflexão interna.  

Os questionários são depois reunidos num dossier, e no fim do ano a informação 

é sistematizada e comunicada num relatório anual. E sou que faço isso também. No 

entanto neste momento os dados não estão a ser trabalhados por falta de tempo (meu). 

A actividade A rainha refresca-se8 tem outro questionário, que é dirigido ao 

público adulto e aplicado individualmente. Este questionário não é igual ao que é 

entregue aos professores, e o objectivo é fazer uma avaliação geral da actividade que 

considera a prestação do guia mas também do autocarro, do serviço de catering, 

prestado por outra empresa e colher sugestões. Aqui avalio o meu trabalho mas também 

                                                
8 Visita guiada que conta com a presença de actores que representam figuras de época. 
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o dos fornecedores que trabalham comigo. E aqui os questionários já serviram como 

justificação para alterar aspectos da actividade, pois alguns referiam que a animação era 

aborrecida e que os fatos estavam em mau estado. Estes questionários vieram ajudar a 

justificar a mudança da empresa que fazia a animação. 

Quando há tempo para eu ir ver uma visita, também faço esse exercício de 

avaliação. Isso, eu faço com os estagiários e vigilantes com maior ou menor assiduidade 

de acordo com o tempo disponível. Normalmente quando detecto algo, falo logo com 

eles a seguir à visita, individualmente. E nestas alturas faz todo o sentido, perante a 

circunstância observada, dar conselhos sobre a forma de abordar determinados 

visitantes, como evitar que uma determinada pessoa monopolize a visita, como 

responder quando não se sabe a resposta.  

(…) Não faço uma avaliação em papel, a não ser que isso me seja solicitado. 

Como é o caso da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com quem temos 

protocolo que obriga à realização de relatório de estágio. Temos a (nossa vizinha) 

Escola Profissional de Almirante Reis que também pede relatório de estágio.  

 

Divulgação das visitas guiadas 

O Museu da Água através do Serviço Pedagógico divulga e assegura a 

comunicação com o exterior, a qual comunica as acções junto do público através do site 

e das acções de telemarketing. O Serviço Pedagógico acaba por comunicar aquilo que 

nós temos, porque se nós nos limitamos a existir à espera que os visitantes venham ter 

connosco... Assim somos mais pró-activos e vamos buscá-los. 

(…) Nós ficamos com a morada, com o telefone, com o contacto do professor, o 

e-mail, Estas informações entram depois numa base de dados e as pessoas passam a 

receber a newsletter do Serviço Pedagógico destinada aos professores. A Sair da Casca 

é que faz esse trabalho. Existe uma adjudicação anual, e eles este ano ganharam outra 

vez. Portanto são eles que fazem esse trabalho e que mandam os professores para o 

encontro de professores, e que dizem “olhem que o concurso vai abrir” e “olhem que a 

gente tem lá estas visitas, por isso vão lá ver”. Quem é que faz de ponte entre a Sair da 

Casca e o Museu? É a Margarida. Quem é que recebe as escolas, faz as visitas e prepara 

os guiões e os guias? Sou eu. 
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Orçamento 

Todos os grupos pagam a visita guiada. 

Quando é feito o orçamento anual, o Serviço Educativo é chamado para opinar 

sobre o orçamento que necessita para 2011, tendo por isso sempre recurso e dinheiro 

para adquirir fatos, contratação de guias de fora, animação histórica, catering. Todos os 

anos o Serviço Educativo apresenta um orçamento, e isso vai a Conselho de 

Administração e aguardo a resposta. Parte do orçamento aprovado destina-se à 

renovação de fatos e à aquisição de material de papelaria. 

 

Equipa do serviço educativo e perfil do guia  

O Serviço Educativo, quer se queira, quer se não queira, acaba por ser a imagem 

de marca do museu, porque é o sector que está em contacto directo com o público. 

Uma solução que eu adoptei e que me ajuda muito, ainda que não seja muito 

bem aceite e entendia pelos professores, não tanto pelos da área da Grande Lisboa, mas 

mais pelos que vêm de fora, é o facto de os vigilantes do Museu assegurarem a função 

de guias também. Como normalmente são sempre os mesmos, são eles que fazem as 

visitas guiadas e sou eu quem lhes dá formação.  

Quase todos os vigilantes têm o 12.º ano, e eu reconheço neles capacidade para 

poder orientar essas visitas. Fazem-no de uma forma bastante lúdica. São bem-

dispostos, e às vezes têm uma abordagem pedagógica gira. É de facto com eles que eu 

posso contar, com eles e com a colega do Serviço Pedagógico. 

Como de facto a equipa é pequena e não se perspectiva dentro destas condições 

que venhamos a ser mais, aquilo que eu normalmente faço é contar com o apoio de 

parcerias externas, ou seja, com outros serviços educativos. Por exemplo, trabalho 

muito com os serviços educativos do Panteão Nacional, na realização de visitas em 

conjunto, com o Museu Militar, com o Palácio Fronteira, ou ainda com o Museu de 

História Natural, quando se fala, por exemplo, no Reservatório da Patriarcal. Portanto, 

conto com estas parcerias para diversificar as visitas guiadas. 

Deveríamos ter uma equipa multidisciplinar. Gostaria de ter um historiador 

porque estamos a falar de um Museu que tem que ver com a História; alguém da 
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pedagogia que soubesse de facto dar a volta a um guião que fosse adequado a públicos 

diferentes. 

O serviço educativo passa pela constituição de equipas multidisciplinares, e 

quem está à frente de um serviço educativo deve fazer-se rodear de várias vertentes que 

necessita para criar e desenvolver um trabalho. Eu acho também que precisamos sempre 

de uma pessoa de comunicação. E depois um serviço educativo não vive sem um 

administrativo para poder marcar, explicar e verificar as ausências e os atrasos dos 

grupos. 

É preciso criar essa ideia que o serviço educativo é a frente do Museu, é a cara 

do Museu. O serviço educativo não pode estar concentrado numa pessoa, tem que ser 

constituído por uma equipa multidisciplinar. 

(…) Eu fiz um curso no Museu da Comunicações sobre serviços educativos com 

a Helena Miranda. 

Isto não se ensina. Ser técnico de serviço educativo é uma vocação; é uma 

intuição; é um dom. Para ser um bom técnico de serviço educativo é necessário que haja 

uma mistura entre um bom professor, um bom historiador e um bom comunicador. Não 

basta apenas ser professor, porque o professor tem sempre o mesmo público durante o 

ano, e, portanto, sabe com o que conta. O técnico do serviço educativo não, pois está 

sempre a receber uma turma nova. E pior do que isso, nunca são turmas com alunos da 

mesma idade! E pior, nunca vêm interessados na mesma coisa. Uns vêm interessados 

numa coisa; outros vêm interessados noutra. O técnico tem que estar sempre a captar a 

atenção; mas também não pode ser um palhaço, pois é a sua credibilidade e a do Museu 

que estão a ser tidas em linha de conta. Portanto, tem que ser um bom comunicador, e 

um bom comunicador não se ensina. Ir ao museu e apanhar uma visita guiada de uma 

pessoa monocórdica e que não consegue transmitir uma ideia é frustrante. 

Um bom comunicador tem que ser capaz de captar o público, tem que ter aquela 

postura ideal, mas tem também que ter uma boa apresentação. É difícil de definir 

porque tem que ter a medida certa; porque tem que sorrir quando tem que sorrir, e ser 

capaz de dizer uma graça para quebrar o gelo, principalmente naquelas partes muito 

técnicas; porque tem que saber falar na dose certa e saber sintetizar para não ser chato; 

porque tem que saber identificar os momentos em que está a perder o público e por isso 

saber mudar o rumo; porque tem que saber falar para aqueles que sabem muito e para 
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aqueles que não sabem nada. Não é fácil. São técnicos que têm que ter uma elasticidade 

suficiente para serem capazes de conseguir falar com todos. E, isto, eu acho que não se 

ensina, é uma coisa que nasce connosco, que se vai limando. Quando se encontra essa 

pessoa… É por isso que os serviços educativos mantêm as mesmas pessoas durante 

muitos anos. 

Eu acho que os técnicos do serviço educativo devem ter uma formação base na 

área privilegiada pelo Museu, mas depois a sua formação deve incluir também uma 

vertente pedagógica.  
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2. ENTREVISTA A DEOLINDA CERQUEIRA – RESPONSÁVEL 

PELO SE DO MCG 

 

Entrevista realizada a 19 de Outubro 2010, 

 no Museu Calouste Gulbenkian. 

 

Designação da acção e do técnico que realiza visitas guiadas 

Há vários tipos de visitas ao museu acompanhadas por técnicos sendo as mais 

comuns a visita guiada e a visita orientada. Para mim, visita guiada é aquela em que o 

monitor organizou um percurso e vai guiando o grupo através dele com um discurso pré 

preparado, adequado ao percurso escolhido. Na visita orientada, o monitor conduz o 

grupo com uma temática definida ou não mas dá-lhe liberdade para se mover por aqui e 

por ali, o atrai para certas obras, o interpela, provoca perguntas, sugere ou abre à 

discussão hipóteses formuladas, fala e escuta, alimentando o envolvimento e o diálogo. 

É uma visita mais livre e participada, mas necessita de muito mais tempo e exige do 

monitor grande energia e vastos conhecimentos, não só sobre aquilo que se está a ver 

mas também de cultura geral.  

 (…) As monitoras da minha equipa trabalharam demasiado o ano passado e 

agora estão preocupadas porque este ano eu não gostaria que trabalhassem tanto. Dias 

houve em que, entre muitas outras coisas, fizeram quatro e cinco visitas cada uma. Não 

pode ser. Este ano, disse-lhes que ninguém poderia fazer mais de duas por dia, salvo 

excepções, até porque há muitos outros trabalhos a fazer. O trabalho de guia exige 

mesmo alternância com trabalhos de outro tipo por ser muito desgastante. 

Evidentemente, os números baixam, mas faço isto em defesa delas enquanto pessoas e 

em defesa da qualidade do trabalho. A qualidade/pessoa e a qualidade/trabalho estão 

intimamente relacionadas. As visitas guiadas num museu são um trabalho esgotante, 

porque deve ser devidamente adequado a cada grupo, o que não é fácil, e não devem de 

modo algum transformar-se numa indústria de fabrico em série. Isso seria contrariar as 

próprias missões do Museu. 
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Por mim, as visitas seriam todas mais orientadas e menos guiadas. Mas isso nem 

sempre pode acontecer por uma questão de gestão do tempo e de energias, sobretudo 

quando há visitas muito seguidas. Por exemplo, os visitantes numa visita orientada 

perdem-se no tempo e ficam a desfrutar, podendo demorar duas horas ou mais. Isso tem, 

por vezes, acontecido com visitas minhas. Mas porque muitas vezes me entrego a um 

outro tipo de visita a que chamo “ver com”, isto é, não mostro nem conduzo, vejo com 

os outros e com eles me encanto e questiono, desfruto ou decepciono, tendo sempre em 

conta, no entanto, as pessoas com quem estou e os resultados que pretendo. O tipo de 

visita é sempre adaptado aos grupos e, muitas vezes, é um misto destas três formas de 

mostrar. Há outras formas de mostrar o museu e de fazer visitas, mas isto é uma 

entrevista e não um compêndio, por isso ficamos por aqui. 

As visitas aqui no Museu são guiadas quando não há tempo para se fazerem 

visitas orientadas. Mas, mesmo as guiadas são visitas muito interactivas, muito faladas, 

sobretudo com as crianças em geral, e com as escolas. Tivemos este ano, por exemplo, 

uma actividade a que chamei As obras de arte gostam de conversa. Gostamos todos de 

conversa, importa por isso torná-la rica, útil e agradável. Ficamos ali a conversar acerca 

das coisas que vemos e a viver o momento, as pessoas e as coisas envolvidas, o que 

exige da parte do monitor uma grande disponibilidade interior e um grande domínio das 

técnicas e dos tempos. 

As visitas que fazemos com as escolas, com crianças em geral e alguns outros 

grupos especiais, têm o objectivo de ensinar a ver, ver com atenção, a reflectir sobre o 

que se vê e também a descobrir o que já anteriormente conhecíamos acerca daquilo que 

estamos a observar (reparei que falo no plural. É que, na condução de um grupo, nós 

somos simultaneamente condutores e membros do grupo). Desta forma não só 

procuramos ajudar a construir o saber como conduzimos à compreensão de que ver é 

sempre ver para além do imediato, é compreender as circunstâncias, os momentos da 

História Universal ou da vida de autores, das personagens representadas ou de quem fez 

as encomendas, é compreender materiais, técnicas e tantas outras coisas. É compreender 

as culturas a partir das obras que produziram e que nós agora consideramos obras de 

arte. É também comparar e dar opinião, é desenvolver o sentido crítico e a capacidade 

de o exprimir aceitando a opinião diferente como um enriquecimento. Ensinar a ver, a 

analisar, é fundamental em educação, por isso o monitor tem de ter perfil, formação e 

saber, não pode ser apenas uma pessoa que tem uma licenciatura ou mestrado e precisa 
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de trabalhar. Ensinar a ver, a compreender as obras de um museu é ensinar também a 

ver, a compreender a vida. 

(…) Monitor é o termo que usamos. Tenho tido muita dificuldade em encontrar 

um termo melhor. Gosto do termo mediador. Não sei se é melhor do que monitor. 

Provavelmente é, mas não caiu ainda em uso, talvez porque é menos fácil de 

pronunciar. Os dois dd enrolam-se na língua. E há alguns outros termos como 

facilitador, por exemplo, que não me agradam de todo, neste caso pela confusão que a 

palavra pode causar. É que o exagero de facilidade e o facilitismo têm andado muito na 

moda em educação e no ensino e considero isso grave. 

 O guia para mim é uma palavra correcta, porque o guia é a pessoa que guia, que 

conduz, que abre o caminho, mas esse termo pode gerar confusão por causa dos guias 

de turismo. É que são diferentes os objectivos. O do guia é mostrar e informar para 

atrair e vender, o nosso é ensinar a observar, a ver, e a compreender, a desenvolver 

outras capacidades associadas. É passar mensagens e saberes que as obras do museu 

trazem de longe, é chamar a atenção para a necessidade de olhar e compreender o 

mundo em que vivemos e o seu percurso, a forma como interagimos com o tempo e o 

espaço ao longo da História. No fundo é conduzir cada um ao encontro consigo mesmo. 

Também poderia chamar-se orientador, não é? Não sei que designação escolher, tenho 

que confessar. 

 

Públicos-alvo habituais 

É muito importante pensar a infância, a nossa e a dos outros. Penso que a ela 

devemos quase tudo. É tratando-a, analisando-a continuamente que nós temos uma 

grande fonte para a compreensão das pessoas e para o planeamento do nosso trabalho. 

Por isso me parece importante criarmos programas para as crianças que, a partir das 

obras do Museu, têm como objectivo a sua educação global, porque evidentemente nós 

não vamos utilizar o Museu, para todas elas, naquela idade, estudarem História de Arte 

ou orientarem o seu futuro pela via artística. O que interessa desenvolver na criança são 

as capacidades, como a de sentir emoções, entre as quais as emoções perante uma obra 

de arte, a capacidade de apreensão do sentido estético, a capacidade de ver e relacionar. 

E abrir caminhos, criar hábitos culturais. Porque a arte revela as zonas mais profundas e 

íntimas do artista e da sociedade do seu tempo, aquilo que cada um de nós é, afinal, em 
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diálogo com a sociedade, em diálogo com o mundo que nos rodeia, me parece 

fundamental relacionar as obras de arte com as culturas que as produziram. 

(…) Este ano programei mais oficinas para famílias do que no ano passado, e 

penso proporcionar-lhes mais neste segundo semestre. Noto que os pais são quem mais 

precisa, por isso muitos textos das brochuras são-lhes dirigidos. Eu converso muito com 

pais no Museu e em todo o lado, por isso vou conhecendo um pouco a forma como 

vivem e sentem e preocupam-me as suas carências. 

(…) Aquilo que me parece mesmo bom fazer são visitas de continuidade com os 

mesmos grupos para promover a mudança para melhor. Fiz isso durante muitos anos 

para experimentar, para investigar e para dar exemplo. A mudança exige continuidade e 

estamos num momento em que é mesmo preciso mudar. Um ano inteiro com visitas 

semanais no museu faz mudar. Experimentei com escolas, com universidades, com 

grupos de seniores, com donas de casa, com doentes de hospitais psiquiátricos, com 

funcionários frustres de empresas e com muitos outros. Houve sempre resultados 

excelentes em relação aos objectivos pretendidos. 

(…) Foi comigo que os serviços educativos começaram a trabalhar com os 

adultos na educação ao longo da vida. Já lá vão cerca de 40 anos. Como comecei? O 

trabalho com cada grupo de adultos tem a sua própria história. Comecei sempre porque 

senti essa necessidade por parte de cada grupo social e descobri nas colecções do Museu 

potencialidades para ir ao seu encontro de forma muito positiva. Todos os projectos 

com diferentes públicos, desde os militares aos seniores, às donas de casa, aos doentes 

mentais, entre muitos outros, todos os projectos têm histórias diferentes e foram 

desenvolvidos com técnicas diversas. 

As pessoas reformadas constituem um público quase tão importante num Museu 

quanto o público escolar. (…) O exemplo dos seus interesses e perseverança, o seu 

entusiasmo pela vivência da arte e pela aprendizagem pode ser muito importantes para 

os mais jovens. Para eles, e ainda antes de 1974, começaram a ser feitos programas 

especiais muitos dos quais envolviam também os seus netos. 

Como muitas das pessoas idosas de asilos, mais tarde dos centros de dia, já não 

podiam vir ao Museu, comecei a deslocar-me lá com parte da equipa e com estagiários 

para sessões comentadas de projecção de diapositivos que mostravam obras da 

Colecção Gulbenkian. Concebi e realizei muitos desses programas, sempre semanais e 
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ao longo de um ano inteiro. Utilizava para isso, de início, a segunda-feira que era na 

altura o meu dia de descanso semanal. Foram experiências muito importantes para eles 

e para mim e, mais tarde, também para a minha equipa, porque nos ensinaram 

muitíssimo. Gostava que outros museus fizessem este trabalho com as populações. É 

uma actividade que não fica cara e é tão útil. Eu fiz isso com lares, lares de todos os 

géneros e para todos os grupos sociais e económicos. Aqui perto foi assim: fui lá, 

apresentei-me e apresentei o projecto, perguntei se podia fazer, e autorizaram. Conheci 

todas as pessoas ali internadas e conversei muito com elas para saber como se sentiam, 

quais as carências que o nosso trabalho podia suprir, como torná-las mais felizes, como 

devolver vida e dignidade aos seus dias. Descobri que queriam sobretudo aprender. 

Espantoso, não é?! Então, analisei as características da sala e o melhor processo de fazer 

as projecções. Pedi que tirassem os quadros da parede para poder fazê-las em tamanho 

muito grande e sem interferências com outras leituras; que colocassem as cadeiras em 

forma de anfiteatro, para transformar o espaço numa espécie de sala de espectáculos, 

para que tudo tivesse um aspecto novo, diferente, quase como se mudassem de sítio. 

Estabeleci um programa para todas as sextas-feiras, porque eu queria muito que eles 

também tivessem um fim-de-semana como toda a gente; que fosse uma coisa regular 

para que pudessem passar a semana a antecipar esse dia com o entusiasmo possível e 

que pudessem convidar pessoas de família e amigos. É que um dos grandes problemas 

das pessoas de idade para além da doença e separação da família, no caso, é o facto de 

não saírem do sítio, de estarem quietos, em oposição à sociedade em movimento cada 

vez mais rápido. Tudo com eles é diferente em relação à vida da sociedade em geral, em 

relação à vida dos familiares. Então, o fosso entre eles e vida é cada vez maior e nem 

sequer há trocas porque eles não têm nada para a troca a não ser aquilo que são por 

dentro de si com os seus sentimentos e memórias, o seu rosto com um sorriso e a sua 

mão, que entregam num cumprimento ou num afago. Mas nós vivemos de trocas e 

receber sempre sem dar nada cria uma sensação de inferioridade. Não podemos permitir 

que sintam isso. É desejável que lhes demos coisas que possam dar aos outros, para 

sentirem que possuem alguma coisa, para se elevarem a um nível mais próximo dos 

outros, para elevarem a auto-estima. Então nós oferecíamos-lhes este acontecimento 

com imagens e ideias, histórias e informações sobre as obras de arte e postais do Museu 

que podiam guardar para si e também oferecer a quem quisessem. Levávamos livros e 

outra documentação sobre as colecções do Museu. Houve momentos extraordinários de 

reacções a isso.  
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O convite que podiam fazer aos familiares era também qualquer coisa para dar, 

qualquer coisa para a troca. E vinham muitos familiares e amigos. 

Durante dois anos, todos os fins-de-semana, foi assim. E estou muito grata à 

Direcção do Museu que sempre assumiu as minhas causas como suas. 

 

Procedimentos relacionados com a marcação prévia 

As marcações são agora tarefa do Programa Descobrir. 

Números anuais relativos a visitas e a todas as actividades educativas são 

fornecidos pelo Descobrir que centraliza as marcações e se encarrega de estudar os 

números e estatísticas, trabalho que nos é particularmente útil.  

As marcações e/ou vendas de visitas podem ser feitas por telefone e/ou e-mail, 

para o Descobrir ou para cada um dos Sectores Educativos da Fundação Gulbenkian 

(Museu, CAM, Música e Jardins) que, neste caso, reenviarão depois os pedidos para o 

Descobrir, já com a informação precisa de como se vai realizar a actividade e de quem 

vai orientá-la. Podem também fazer-se directamente através do site ou nas bilheteiras da 

Fundação.  

O Descobrir envia aos Sectores Educativos o mapa geral das marcações 

semanais. (…) E são eles que fazem a primeira distribuição pelos vários monitores, que 

depois é reavaliada e por vezes substituída em cada sector do modo que mais convier no 

momento. 

O Descobrir edita as Brochuras com os programas anuais (para as escolas) e 

semestrais (para particulares) feitos pelos vários Sectores Educativos. Envia-os em 

Setembro para todas as escolas, organizando também um encontro anual com 

professores para apresentação dos Programas. 

 (…) As visitas das escolas estão sujeitas a marcação prévia, e podem ser 

marcadas através do site. Muitas vezes o tema parece ser o mesmo para diferentes níveis 

escolares ou etários mas, embora a temática possa ser a mesma, é sempre diversa a 

forma como é abordada junto dos diferentes públicos, porque é adaptada às 

características, necessidades e objectivos que lhes são próprios. 

Mas para as actividades dos particulares, ao fim de semana, não é preciso fazer 

marcação prévia e os bilhetes podem ser comprados directamente nas bilheteiras. Este 
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sistema não está a funcionar por que não sabemos até à última hora qual o número de 

crianças que vem, qual a sua idade e isso é absolutamente necessário. Este 

procedimento terá que ser mudado rapidamente. 

Para já, como não fazemos estes programas com menos de cinco crianças, se na 

quinta-feira anterior à realização da actividade, logo pela manhã, não houver um 

mínimo de cinco vendas para cada grupo etário anulamos a actividade para o grupo que 

não tiver atingido o limite mínimo. 

Aos domingos, há visitas temáticas para adultos sem marcação prévia. Tem 

acontecido serem sempre mais de cinco pessoas, de modo que não tem havido 

problema. 

(…) Há muitos pais que escondem a verdade. Nós temos programas que são para 

crianças com 4 anos, outros para crianças com 5, e eles compram bilhetes para os filhos 

que têm apenas 3 anos dizendo na bilheteira que têm 4 ou mais. Quando chegam, 

imediatamente verificamos isso e eu não posso permitir que fiquem. Tenho então de 

inventar rapidamente, para cada caso, soluções que evitem o constrangimento das 

crianças envolvidas mas que simultaneamente responsabilizem os pais. 

A solução seria, a meu ver, que na bilheteira o bilhete não pudesse ser vendido 

sem a data de nascimento da criança. 

 

Planeamento da visita guiada 

Eu faço agora poucas visitas relativamente ao passado. Geralmente recebo 

convidados da Fundação, mas faço também visitas com grupos inseridos em projectos 

que estou a iniciar ou para me reciclar e reavaliar situações, porque tenho observado que 

os públicos, a sua mentalidade, postura e objectivos também têm mudado muito ao 

longo da minha vida no museu.  

São as monitoras quem tem as visitas a seu cargo e conversamos muito sobre 

isso. Na verdade, conversamos muito e sobre todos os pormenores do trabalho. Estamos 

sempre a comunicar, mas o início da conversa é normalmente da minha iniciativa, por 

razões várias entre as quais a nossa maneira de ser. (…) Evidentemente que uns dias 

fazemos as coisas melhor e outros dias menos bem. (…) Reunimo-nos sempre que 

achamos necessário. Conversamos a toda a hora. Eu escrevo os programas e depois 
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discuto-os com elas até ficarem entusiasmadas. Eu digo “Então e se fizéssemos assim?”, 

e elas dizem “boa!”, e depois elas dizem “e então e se fizéssemos assim?”, e eu digo 

“óptimo!” e “e se modificássemos isto?” diz, qualquer uma de nós. Analisamos e… já 

não vai aquela palavra vai esta, já não se fala deste assunto fala-se daquele, já não se 

constrói a máscara e sim a barca…  

Quando estamos a preparar as actividades, falamos de tudo porque eu sinto essa 

necessidade, a necessidade de abranger o mundo para integrar a cultura, o objecto que 

estamos a tratar, e logo depois preciso de restringir de novo essa visão até ao ponto que 

estamos a analisar. É como uma máquina de filmar que se afasta, dá um plano geral e 

regressa ao objecto. Vamos falando várias vezes e sempre com grande entusiasmo. 

Acho que o entusiasmo e a paixão são uma das características do nosso Serviço. 

(…) Gosto de programas anunciados com três meses de antecedência. É o tempo 

exacto para permitir estar em cima dos acontecimentos e fazer readaptações. Gosto de 

utilizar para os nossos programas, sempre que é possível, os temas das grandes 

conferências e programas da Fundação Gulbenkian, temas que são da maior importância 

para o mundo, para a vida e para a sociedade em geral. Gosto de manter as crianças 

atentas ao que se passa no mundo, ao que acontece na vida, às pessoas, às coisas. Por 

outro lado, isso gera uma certa unidade programática na Fundação, o que confere força 

e aumenta a evidência. 

(…) Com a colaboração de professores em geral nunca pudemos contar, excepto 

com muito poucos, mas esses eram geralmente muito bons. Cheguei a anunciar no 

programa enviado para as escolas que as segundas-feiras eram dedicadas a conversar 

com os professores. E às segundas, logo de manhã, havia sempre alguém que estava 

disponível para receber o professor para com ele preparar visitas, roteiros e outros 

materiais para visitas, projectos, tudo o que quisessem. Terão aparecido 4 ou 5 

professores por ano. Experimentamos com a terça-feira e foi a mesma coisa. Depois 

pedimos que sugerissem qualquer dia da semana. Não ultrapassamos nunca os 10. É 

certo que muitos vinham espontaneamente noutros dias, geralmente aqueles que viviam 

longe e não conheciam nada sobre o funcionamento do Serviço Educativo, porque o 

material enviado nunca lhe chegara às mãos. Houve sempre raras mas valiosíssimas 

excepções entre os professores de Lisboa e de outros pontos do País.  
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(…) No mínimo deve haver cinco participantes por actividade, porque o 

primeiro aspecto importante a considerar nas actividades é a socialização. É o trabalho 

em grupo que gera interacção, diálogo, suscita dúvidas e confrontos, produz 

conhecimento. Cinco é então o número mínimo para realizar uma visita com marcação 

prévia. 

Em ocasiões especiais, como exposições temporárias que suscitam interesse 

especial junto do público, tem sido necessário recorrer a monitores extra. Pelas mesmas 

razões atrás apontadas, o número mínimo de participantes tem sido cinco e ainda porque 

não faz sentido pagar a um monitor para fazer uma visita guiada a um número menor.  

(…) Houve casos em que um pequeno número de pessoas pagou uma visita 

guiada e depois juntaram-se mais 20 que não pagaram e estavam ali a usufruir da visita. 

Estes casos requerem uma solução, e aquilo que sugerimos é que o monitor vai passar a 

distribuir por todas as pessoas inscritas um crachá, porque de outra forma é injusto para 

quem paga. 

(…) Sim, fazemos visitas guiadas em espanhol, inglês ou francês e a visitantes 

individuais, neste caso, se forem convidados da Fundação. 

 

Práticas durante a realização das visitas guiadas 

O que é importante na aprendizagem e no ensino? É criar as circunstâncias, é 

criar na criança, no estudante, ou no adulto, em qualquer pessoa que venha ao Museu 

essa abertura, essa cumplicidade, essa capacidade de olhar e de se envolver, de testar, de 

se interessar e apaixonar. É pois importante definir pontos de interesse que cativem as 

pessoas. Porquê? Porque as pessoas só vão ter uma visita útil quando se envolvem, 

quando vivem a situação. Se formos envolvidos, se formos interpelados e se forem 

chamadas as nossas emoções então estaremos a viver, a experimentar, a aprender. As 

emoções são a base da nossa inteligência, de todo o nosso desenvolvimento e 

relacionamento.  

(…) E eu acho que a visita guiada (uso este termo aqui para referir uma visita 

acompanhada com um técnico, seja qual for o tipo de acompanhamento) é a acção mais 

importante do Serviço Educativo de um Museu. Porque ela se transforma numa 

aprendizagem que, embora não sendo directa, porque é mediada por alguém, nos 

permite sentir, aprender e compreender muito melhor os objectos museais que vemos. 
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Sentimos emoções e recebemos informações concretas sobre as coisas, motores que nos 

ajudarão a crescer em curiosidade, a escutar, a reflectir e a avançar no conhecimento. 

Outra coisa muito importante nestas visitas é que permitem aprender numa hora aquilo 

que, de outro modo, levaríamos anos a aprender. Porquê? Porque o monitor já percorreu 

um longo caminho de experiências, de estudos e de sistematização de conhecimentos 

que vai poder agora partilhar. 

(…) (Sobre a conversa com as monitoras) Conversamos, porque o importante é 

que cada monitor seja livre, que tenha a sua própria forma de mostrar, que tenha o seu 

estilo, e que cada guião seja sempre novo com cada grupo, o que naturalmente 

acontecerá se o diálogo entre a monitora, o grupo e as obras de arte resultar de uma 

experiência verdadeiramente vivida. Por isso, o que mais me interessa é enriquecer as 

monitoras, apaixoná-las pelos objectos do museu, pela sua história e pelas culturas que 

os produziram e, a partir daí, apaixoná-las pelo seu crescimento interior, pelo 

conhecimento de si e dos outros, pelo conhecimento das coisas e acontecimentos do 

mundo. 

(…) Às vezes não se chega ao sítio onde se quer. Isso também acontece comigo. 

(…) Porque muitas vezes nas minhas visitas aquilo que acontece é que crescemos em 

entusiasmo e nos envolvemos de tal maneira que aquele objecto que estamos a ver 

acaba por se encaixar na nossa própria história, na nossa própria vida. Começamos 

então a viver uma história comum a partir do museu, e isso torna-se no mais importante. 

Penso que esse é mesmo o meu objectivo básico: tornar a visita ao museu num 

acontecimento importante da vida, num momento da história comum daquele grupo. Na 

visita seguinte, iremos então, de novo, prosseguir o caminho. Ou se não for possível, é 

bom que demos indicações para que todos saibam onde poderão encontrar respostas 

sobre o que não chegou a ser dito. Evidentemente que este tipo de visita é especial, mas 

um pouquinho deste tipo de experiência é possível dar-se a todos os grupos e resulta 

muito bem. 

O rumo da visita guiada depende da constituição do grupo, da disposição do 

monitor e até da hora do dia, do clima ou das pessoas que estão à volta: pode ser preciso 

que nos desviemos daqui para ali se temos outro grupo que vem andando ao nosso lado 

e isso pode levar-nos a falar de outra coisa. Varia muito porque tudo pode interferir. Às 

vezes basta uma palavra ou um gesto de alguém para mudar tudo. O monitor tem de 

estar atento para que não se perca o rumo, apesar dos atalhos. 
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(…) Há temáticas que quero mesmo que sejam abordadas de maneira diferente. 

Suponhamos que o tema é a natureza, para os mais pequeninos o que pretendo mais é 

pôr em movimento as emoções e os sentidos, a capacidade de ver, o entusiasmo; para os 

mais velhos eu quero tudo isso e ainda que aprendam já coisas de carácter científico 

relacionadas com o tema. 

Por exemplo, na visita À procura dos animais no Museu, os animais 

funcionavam como uma chamada de atenção para nos levar a olhar para nós e para o 

nosso relacionamento com eles e com a Natureza em geral: sensações, sentimentos… 

depois para a representação dos animais na arte de diferentes culturas e no que isso 

significava em cada uma delas. Já a relação homem/natureza e salvaguarda dos direitos 

dos animais, pesquisa sobre os animais em extinção, estudo conjunto de práticas para os 

salvarmos, por exemplo, eram temas abordados com os maiorezinhos. Para os mais 

pequeninos havia histórias várias inclusive de La Fontaine, representadas em algumas 

obras do Museu, com as suas lições. Os suportes em que estão representados os animais 

são utilizados para o estudo das técnicas. 

 

Documentação sobre as visitas guiadas 

Algumas visitas são fotografadas. Algumas pelos fotógrafos do serviço, outras 

pela Equipa9. E ficam em arquivo para o Museu utilizar quando necessita. 

A estatística é obtida a partir do programa de computador adequado. Fica tudo 

no programa da bilheteira e no do Descobrir.  

 

Avaliação sobre as visitas guiadas 

Não fazemos sempre questionários de avaliação, mas fazemos muitas vezes. 

Mas, mesmo quando não fazemos, recebemos normalmente o feedback através de cartas 

ou e-mails de agradecimento. Temos um questionário muito simples, com 3 ou 4 

perguntas, que enviamos, geralmente por e-mail, no caso das actividades para 

particulares. Quanto aos grupos escolares e de outras instituições, entregamo-lo aos 

responsáveis dos grupos após a visita, no próprio dia. Esse questionário é mesmo muito 

simples. Pedimos avaliação sobre preço, horário, monitores e conteúdos. É 

                                                
9 Deolinda Cerqueira realça aqui a sua equipa. 
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propositadamente simples e aberto, porque questionários muito complicados nem os 

professores nem os particulares os preenchem e não vale a pena. Só vale a pena fazer 

aquilo que tem resultados. Temos que ser realistas e ter um sentido prático nas coisas 

que fazemos.  

Normalmente os pais gostam tanto de responder aos questionários que se 

alongam muito dando-nos informações curiosas e preciosas. 

(…) Essas informações são analisadas por nós e delas podem decorrer 

mudanças. 

 

Divulgação das visitas guiadas 

As coisas voltaram a modificar-se aqui na Fundação. O Museu tinha um Serviço 

Educativo desde 1970 e há cerca de uns 10 anos nasceu o do Centro de Arte Moderna; 

depois há cerca de 3 anos surgiu o do Serviço da Música e logo a seguir o dos Jardins. 

Esta proliferação de serviços educativos, levou a Fundação a criar um programa, uma 

espécie de portal que desse para o exterior uma imagem de unidade de modo a facilitar 

os contactos dos públicos. Foi assim a origem do Programa Descobrir. 

Cada Serviço Educativo passou a designar-se por Sector. Cada sector tem um 

coordenador que é responsável pela coordenação e programação e, no meu caso, 

também pela maioria dos conteúdos. (…) No início era somente eu a criadora dos 

programas e também dos seus conteúdos no Museu mas, progressivamente e de acordo 

com o desenvolvimento e valorização de cada um, foi-se abrindo o leque à criação por 

parte dos monitores no que respeita a temáticas e desenvolvimento de visitas orientadas. 

Elas foram também desenvolvendo cada vez mais a criação de materiais pedagógicos a 

utilizar nas visitas guiadas e nas visitas/oficina. 

(…) A adaptação do Programa Descobrir ao funcionamento do Serviço 

Educativo do Museu não foi fácil. A sua equipa executiva, não tendo qualquer 

preparação museológica, teve dificuldade em entender os objectivos de um Serviço 

Educativo de Museu bem como os métodos, formas, ritmos e caminhos que devem ser 

seguidos para os atingir. Confundiram inclusive os seus próprios objectivos com os do 

Serviço Educativo. Pretenderam, por vezes que os nossos programas se adaptassem aos 

programas do computador em vez do inverso. E, com o entusiasmo de quem começa, 

lançavam ideias que, do nosso ponto de vista de profissionais de museus, não podiam 
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ser postas em prática. Num Serviço Educativo de Museu, as acções com os públicos não 

devem ser criadas a partir de sugestões ou ideias gratuitas, descontextualizadas, mas sim 

a partir do conhecimento quer dos objectos museais, quer dos públicos, quer de ambos 

em relação, com enfoque permanente nas missões do Museu. Tenho notado uma ampla 

divulgação de uma ideia perigosa, a de que Serviço Educativo é estar com crianças ou 

seniores e entretê-los em qualquer sítio, de qualquer modo e sem necessidade de perfil 

ou preparação adequada. Confunde-se “educação” com “passar o tempo” e serviços 

educativos de museus com “ocupação de tempos livres”. É necessário que os 

profissionais de museu estejam atentos e realcem as diferenças, sobretudo em épocas, 

como a de hoje, em que a necessidade leva a que se procurem formas rápidas de ganhar 

a vida. 

A educação requer a nossa atenção contínua e, para a defendermos, a nossa voz 

tem de ser forte e segura. Acho que andamos a tratar este e outros assuntos de primeira 

importância com voz débil e mão frouxa. Não pode ser. Os museus têm neste momento 

da História, por ventura, o maior desafio que tiveram desde sempre: o de reconduzir a 

Humanidade ao encontro consigo mesma. 

(…) Penso que é preciso sempre envolver no projecto de mudança todos os 

responsáveis pelas equipas a integrar, e desde o início, começando por explicar as 

intenções e depois estudar cuidadosamente como fazer a mudança, de modo que ela seja 

o mais útil e o menos danosa possível para todos.  

Por exemplo, o desaparecimento de elementos de ligação imediata entre o 

Serviço Educativo e os Públicos10, tal como e-mails, cartas, divulgação mensal de 

programas, site e outros, e a sua substituição por uma entidade, que não foi de imediato 

reconhecida como portal, chamada Descobrir, levou muita gente a acreditar que o 

Serviço Educativo do Museu tinha acabado. As inscrições para as nossas actividades 

desceram para cerca de um terço ou menos e muitas tiveram que ser anuladas por falta 

do mínimo de 5 inscrições. Algumas vezes foi necessário recorrer de novo ao envio 

directo da divulgação dos programas quando se aproximava a data e não havia ninguém 

inscrito e, logo em dois ou três dias, a actividade enchia, como era costume. 

(…) O Museu já tinha o seu site. O Descobrir fez o seu o ano passado e o 

Serviço Educativo do Museu ficou integrado mas, para que não se perdesse a essência e 

                                                
10 Deolinda Cerqueira realça aqui os públicos, e fá-lo novamente mais à frente. 
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o sentido das actividades, foi encontrado um processo de o manter ligado ao Museu 

através da agenda e outros links.  

(…) O Descobrir tem feito um grande esforço no sentido de aproximar cada vez 

mais as escolas da Fundação e dos seus programas educativos e todos os anos organiza 

uma apresentação para professores que funciona como uma sensibilização às colecções 

do Museu e do CAM e aos programas anuais dos quatro sectores. 

(…) Já sugeri que fosse enviada alguma informação de três em três meses. Mas, 

os professores queixam-se sempre de que as coisas não chegam até eles. A impressão 

que dá é que nada é divulgado ou distribuído nas escolas.  

(…) Houve um hiato na relação com os professores, as escolas e todos os 

públicos em geral, durante a implementação do Programa Descobrir e aquilo que 

aconteceu foi que diminuíram as inscrições para as actividades do Sector Educativo do 

Museu. Criou-se a ideia de que o Serviço Educativo tinha acabado e os públicos não 

identificam de imediato o Descobrir com actividades educativas, incluindo as de 

museus, e sim com espectáculos ou actividades de ocupação de tempos livres, cuja 

intenção é muito diferente do Serviço Educativo de um Museu, que tem missões e 

formas próprias de intervenção.  

Muitas vezes foi necessário contactar de novo directamente os públicos. Por 

exemplo, A Grande Aventura, programa das férias do Verão, chegava a ter 50 pessoas 

em lista de espera e este ano, três semanas antes do início do programa, tínhamos meia 

dúzia de bilhetes vendidos. Esse programa é riquíssimo e pensado ao minuto. Abrange 

seis semanas, e cada criança frequenta quatro dias. Depois no final de cada semana há 

uma exposição dos trabalhos das crianças que o Director do Museu inaugura, dirigindo 

umas palavras às crianças e distribuindo os diplomas de participação a cada uma. Os 

pais e outros familiares e amigos são convidados. As crianças fazem uma visita guiada à 

exposição e é uma grande festa, uma grande alegria a coroar quatro dias de 

aprendizagem séria com grande entrega e muita diversão. 

Enviamos então um e-mail a todos os endereços que tínhamos. Quando comecei 

a sentir esta ausência no ano passado, pedi às monitoras que em todas as actividades 

ficassem com os contactos dos pais. Escrevemos então a todos, como anteriormente 

fazíamos “Queridos amigos…”Ao fim de quatro/cinco dias estavam cheias as seis 

semanas. 



146 
 

Algumas conclusões:  

− Não se podem fazer mudanças bruscas no tipo de divulgação. 

− É necessário que as chefias envolvam, desde o início, os responsáveis por todas as 

equipas a incluir na mudança usando de clareza na explicação daquilo que se 

pretende 

− Em vez de cortar com práticas do passado, quando reconhecidas como boas, será 

melhor adaptar, adequar, preservando a essência das coisas. 

− Os Públicos privilegiam os contactos directos. 

Penso que os Públicos têm razão e que, num mundo cada vez mais voltado para 

o facilitismo da compra imediata, do espectáculo, do consumismo cultural aleatório, do 

anonimato geral e da solidão que ele traz consigo, o Museu deve fazer passar a 

mensagem do contacto pessoal, da relação íntima ente a pessoa e o Museu, da escolha 

pensada e consciente, da cultura responsável.  

 

Orçamento 

O orçamento destina-se ao pagamento dos técnicos e dos materiais que são 

utilizados nas visitas – oficinas, de férias, de fins-de-semana, etc. Esses materiais de 

oficinas, tentamos que sejam o mais barato possível, porque uma das mensagens que é 

absolutamente necessário passar, sobretudo às crianças, é a da importância de reciclar e 

de consumir só o indispensável. Nós sempre trabalhamos com poucas despesas e 

utilizamos tudo aquilo que são desperdícios da Fundação. Vamos à loja dos chineses, 

trazemos coisas de casa, do parque, da rua, da praia…  

O orçamento com que trabalhamos está integrado no orçamento geral do Museu. 

Uma percentagem das entradas das actividades do nosso sector reverte a favor 

do Descobrir. 

 

Equipa do serviço educativo e perfil do guia  

Desde que nasceu em 1970 e até hoje o Serviço Educativo do Museu tem vivido 

uma evolução contínua, umas vezes para readaptação às necessidades da sociedade que 

servimos, outras vezes por razões de ordem interna. 
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No início do Serviço Educativo tínhamos duas monitoras do quadro para os 

grupos escolares e outras duas, chamadas então guias, para os outros públicos. Havia 

ainda um grupo de professores do ensino secundário que, para além da sua profissão, 

prestavam serviço permanente no Museu, fazendo visitas orientadas aos seus alunos e à 

sua escola e, mais tarde, à medida que o Serviço ia sendo conhecido, a outras escolas. 

Estes professores/ monitores não pertenciam ao quadro e eram pagos à visita. O seu 

acompanhamento a nível de conteúdos era feito pelos conservadores do Museu e para 

questões pedagógicas e outras por um pedagogo e um psicólogo. 

O Serviço teve sempre um quadro de monitores, embora eventualmente 

tivéssemos tido necessidades de contratar pessoas que eram pagas à visita, para trabalho 

ocasional. 

Desde cerca de 1998 e até cerca de 2006, de novo tivemos monitores pagos à 

visita. Provou-se não funcionar bem este sistema, quando os monitores não 

permaneciam no Museu a tempo inteiro, a não ser em casos pontuais. Da nossa 

experiência percebemos que pessoas pagas à hora, ou à tarefa, de um modo geral não se 

implicam, não se integram, não chegam a perceber a instituição em que trabalham e a 

adequar-se a ela, não se apaixonam, não cuidam das coisas como coisa sua. E, quando 

mais precisamos deles, porque na Fundação o imprevisto é contínuo em termos de 

visitas ao Museu, não estão cá, uma vez que são apenas chamadas para o previsto. Uma 

presença contínua permite, além do mais, potenciar o tempo em outras tarefas. 

(…) A partir de uma determinada altura, isto é, há cerca de uns dez anos, não foi 

mais possível integrar funcionários no quadro do Serviço Educativo do Museu. A 

solução encontrada foi: convidar a equipa de então, paga a recibos verdes – pessoas com 

excelentes qualidades humanas e de trabalho, perfil adequado, de quem gostávamos e 

que se davam bem umas com as outras – a formarem uma empresa. Essa empresa, 

criada para trabalhar somente para a Fundação, é contratada anualmente. Funciona há 

quatro anos. Este sistema tem resultado muito bem.  

Portanto o Serviço Educativo tem duas equipas: a da casa e a externa. A equipa 

da casa tem duas pessoas além de mim: a Isabel Oliveira e Silva que trabalha só com 

adultos; e a Maria do Rosário Azevedo que trabalha sobretudo com o ensino secundário 

e com os adultos. A equipa externa trabalha com toda a gente: prepararam-se para 

trabalhar com todo o tipo de públicos tal como tinha sido feito antes com os outros 
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monitores que passaram por aqui. Considero que se trata de uma equipa única com dois 

ramos entrelaçados. 

(…) É preciso ter paixão pela vida, gostar de pessoas e compreender a diferença 

como uma riqueza e não uma ameaça. É preciso ter essa noção de que enquanto 

pessoas, mas sobretudo enquanto educadores, somos colaboradores importantíssimos na 

construção do mundo. A nossa profissão é uma missão que deve estar à frente de nós 

próprios e dos nossos interesses pessoais. Procuro passar esta mensagem às minhas 

equipas, tentando formá-las nesse sentido. (…) Depois elas adaptam, criam o seu 

próprio estilo, e isso é o que importa. De qualquer maneira os serviços educativos são 

sempre aquilo que nós somos, como em qualquer profissão, como em qualquer serviço, 

quando estamos empenhados. Portanto, bom ou mau, penso que o Serviço Educativo 

tem a minha marca. 
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3. ENTREVISTA A MARIA DE LOURDES RIOBOM – 

RESPONSÁVEL PELO SE DO MNAA 

 

Entrevista realizada a 9 de Outubro de 2010, 

no Museu Nacional de Arte Antiga. 

 

Designação da acção e do técnico que realiza visitas guiadas 

A melhor expressão é visita orientada. Não gosto da expressão visita guiada, 

porque nós não guiamos nada e porque guias são as guias turísticas. Aquilo que nós 

procuramos fazer no museu é suscitar questões no público, sejam crianças, sejam 

adultos. Se for com adultos, isto é muito mais difícil, porque as pessoas têm muita 

dificuldade em expor-se e dar a sua opinião à frente dos outros porque receiam dizer 

algum disparate. A nossa preocupação é orientar aquilo que eles dizem, é de certa forma 

pô-los a interrogar a peça. 

Antes, neste museu as pessoas do Serviço de Educação eram designadas por 

monitores, mas isso desapareceu porque essa carreira acabou. Agora somos técnicos 

superiores. Há pessoas que usam o termo guia, mas aqui no museu não. Mas já tenho 

ouvido pessoas a perguntar “você é que vai ser a nossa guia?”. Não gosto muito, mas às 

vezes não há disponibilidade para explicar qual é a diferença. 

 

Públicos-alvo habituais 

As pessoas em Portugal não têm muito a consciência de certas coisas. Você vai à 

Alemanha ou a Inglaterra, ou até nos Estados Unidos, e os museus estão cheios de 

pessoas. É uma loucura, até demais, no sentido de não se conseguir, às vezes, ver quase 

nada. E uma graça enorme é ver miúdos pequenos e de várias idades a apontarem, a 

verem, a conversarem, interessados. Isto revela que têm uma prática. Aqui os miúdos 

que vêm ao museu dizem, ou pensam, “que seca” e depois vão-se embora, ou então 

quando cá voltam, já não sabem o que viram. 
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Nós fazemos visitas as todos os públicos. Até porque este é o maior museu do 

país, e por exemplo, todas as escolas gostam de mostrar aos meninos a Custódia de 

Belém, os Painéis de S. Vicente. Há portanto muitas visitas de grupos escolares, embora 

hoje em dia também haja muitos problemas com estes. A anterior ministra da educação 

criou uma nova legislação que proíbe, basicamente ou quase, os professores de saírem 

da escola, quer seja para acções de formação, quer seja em visitas orientadas com os 

alunos, e portanto em termos de acções de formação de professores, o número de 

professores que nós tínhamos baixou drasticamente. 

Depois, para além das escolas, fazemos visitas no primeiro fim-de-semana no 

primeiro domingo de cada mês, uma de manhã e outra à tarde, destinadas a adultos e a 

crianças. A visita da tarde tem sempre oficina. Portanto, os pais vêm à visita dos adultos 

e depois uma das minhas colegas faz uma visita para o grupo de crianças e depois faz 

uma oficina com eles. 

Apesar de tudo, eu acho que o público escolar é o que mais usufrui das visitas. 

Embora, nós façamos visitas a muitos públicos. Já fizemos a pessoas sem-abrigo, por 

exemplo. Lembro-me de ter feito visitas a prostitutas em fase de recuperação e que 

estavam numa instituição. No ano lectivo passado, fiz um projecto com uma professora 

absolutamente fabulosa que trabalhou muito connosco, e que agora trabalha para o 

Ministério da Justiça. O projecto implicou várias visitas a um Centro Educativo 

Especial, que fica na Graça, na Bela Vista, para miúdos que cometeram crimes antes dos 

16 anos. Fui lá algumas vezes e eles também vieram cá. Acabei por fazer-lhes duas 

visitas. O projecto teve várias partes e, os jovens, fizeram, no Centro, depois da visita, 

trabalhos quer escritos, quer pintados, relativos ao que viram na vinda ao museu. 

Fazemos coisas diversificadas, com públicos muito diferentes, mas a maioria é, 

de facto, o público escolar. E isto porque nós achamos – e não só agora, mas acharam 

todas as nossas colegas anteriores, a Madalena Cabral, a pessoa que começou este 

Serviço – que o importante é de facto multiplicar a nossa acção. E como nós não 

chegamos a todos, é bom que os professores tragam os seus alunos. 

Desde que vim para cá, em 1990, com a minha colega Manuela Gallego, sempre 

fizemos só visitas, nunca fizemos oficinas. E eu só gosto de fazer visitas a miúdos 

grandes. Felizmente, as minhas colegas fazem a crianças mais novas. Mas faço outras 

coisas que elas não fazem, por exemplo visitas a VIPS de todas as espécies, e em inglês, 
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francês ou alemão. Noutro dia veio um grupo de senhores das “Casas Históricas” de 

Boston, Nova Inglaterra. Depois, sendo este o maior museu do país, visitam-nos Chefes 

de Estado e respectivas mulheres, grupos de amigos de outros museus e instituições 

diversas, quer portuguesas, quer estrangeiras. Há muitas visitas protocolares e, por 

vezes, há visitas de grupos que foram convidados por bancos, fundações, etc. Durante a 

exposição Encompassing the Globe tivemos imensas – deviam ser accionistas ou outras 

pessoas a quem o banco desejava proporcionar uma visita a esta exposição. Fiz muitas 

dessas durante esta exposição, e as minhas colegas também. Mas em línguas 

estrangeiras, basicamente fiz eu. 

Nós temos outra coisa de que ainda não lhe falei e que fazemos com os 

conservadores e que se passa na última 4.ª feira de cada mês. É uma espécie de visita 

conferência durante a qual se fala sobre uma peça. Isto é público e acontece às 6h da 

tarde na última 4.ª feira de cada mês. Começou no tempo da Dr.ª Dalila e chama-se As 

10 mais. Recentemente fiz uma com a minha colega Ana Castro Henriques, e era sobre 

Fragonard, sobre uma pintura. É sempre enriquecedor. Não são sempre pessoas do 

serviço, porque nós somos três. Mas, por exemplo, uma que fiz com a Susana (colega de 

restauro) eu pus as pessoas a ver a pintura, e falei dela e da história dela – foi sobre uma 

pintura “Santa Ana ensinando a ler a Nossa Senhora”, do século XIV; e ela falou de 

todo o processo de restauro. Isso para o público é muito interessante. 

 No ano passado, ou há dois anos, no Dia Internacional dos Museus, fizemos uns 

desdobráveis muito apelativos. Foi no ano em que o Dia Internacional tinha que ver 

com o Turismo. Fizemos versões para o turista apressado, para o turista que conhece 

bem o museu, e depois acho que até fizemos para o turista “stressado”. A proposta 

sugeria um percurso com 4 ou 5 peças. Isto é uma ideia que serviu para aquele fim, mas 

que podia ser trabalhada e desenvolvida e haver alguma coisa desse tipo naqueles 

módulos de entrada, mas não há porque nós não temos tempo. 

(…) Nós preocupamo-nos em fazer formação de professores, em prepará-los 

para fazer visitas. Não vou dizer que o resultado é extraordinário, já tenho visto coisas 

aí que, enfim… mas, apesar de tudo, temos ao longo dos tempos conseguido que muitos 

professores se autonomizem de nós e que se sirvam do museu em função dos seus 

alunos, programas, etc. 
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Aqui há duas modalidades diferentes. Por um lado, as acções de formação que 

são calendarizadas, e para as quais nós propomos temas. Claro que há temas neste 

museu que são incontornáveis. Nós fazemos acções sobre o Renascimento, ou sobre a 

passagem da Idade Média para o Renascimento, sobre o Barroco, sobre os 

Descobrimentos. Por exemplo, este ano havia um sobre iniciação ao museu que acabou 

por não resultar porque havia muito poucas pessoas inscritas. Decorria a um sábado, e 

depois anulei. 

Depois há outros tipos de preparação de professores. Imagine que quer estudar 

com os seus alunos um tema qualquer que sabe que pode estudar aqui, mas que por 

qualquer motivo não pode vir no dia em que nós marcamos. O que tem a fazer é ligar 

para cá e perguntar se nós podemos fazer consigo uma preparação. Essa preparação é no 

fundo uma forma de sugerir caminhos possíveis através das colecções do museu, 

portanto é uma preparação para que o professor depois conheça melhor o museu e possa 

abordar determinadas peças. Claro que também fazemos a sugestão da forma de 

abordar, embora isso com apenas uma pessoa não seja tão fácil. Quando assistem às 

nossas visitas é mais fácil porque aí vêem como é que nós fazemos. Não nos colocamos 

em frente da peça e damos uma lição sobre ela; isto não é nenhum sítio para dar lições 

sobre história de arte a ninguém. Estamos aqui exactamente para ajudar a ir ao encontro 

das peças e procuramos transmitir aquilo que consideramos ser pedagógico, ou seja, não 

interferir, colocar o visitante, seja ele quem for, em diálogo com as peças. 

As acções de formação podem ter os tais temas de que lhe falei, que podem ser o 

Barroco, o Renascimento, os Descobrimentos, mas podem ser outras coisas. Desde que 

eu cá estou, nós tivemos já muitas acções de formação, como por exemplo uma que eu 

adorava fazer antigamente e que era sobre a pintura do norte da Europa, em particular 

da Holanda. Não podemos fazer isso com a pintura italiana porque não temos suficiente. 

Mas por exemplo Ver a escrita foi o nome de uma acção de formação de há já muitos 

anos que propunha ver como é que o pintor faz a escrita do pincel. Portanto abordam-se 

temas que têm que ver mais com as áreas das plásticas ou com a filosofia, com os 

valores estéticos. Quando eu vim para cá, havia um tema que nos pediam 

constantemente que era abordado no Ensino Secundário – penso que em História, “A 

Morte no Antigo Regime” e então preparávamos e fazíamos, em função das peças 

expostas que se podiam adaptar ao tema solicitado. 
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Temos que ir muito ao encontro dos pedidos, mas também depois também temos 

outras sugestões que são tão variadas como essas que eu lhe disse. Mas há 30 mil 

outras. Por exemplo uma minha colega tem feito uma coisa muito engraçada que 

consiste em ver a música, os instrumentos musicais, na pintura do museu. Estas coisas 

saem do âmbito disciplinar do museu mas, não deixam de estar dentro das nossas 

colecções. 

 A acção Intervenção terapêutica nas doenças de declínio cognitivo11 nasceu 

assim. Uma senhora, a Sra. D. Antónia Seabra, é voluntária no Hospital Júlio de Matos; 

e o médico, o Dr. Pedro Macedo, tem uma clínica aqui na Estrela que se chama Passeio 

da Estrela. Nós trabalhámos com pessoas com uma certa idade que têm alguns 

problemas mentais, como alguma senilidade ou Alzheimer, e são pessoas que visitam os 

centros de dia quer desse hospital privado, quer do hospital Júlio de Matos que é 

público. Então a Sra. D. Antónia Seabra, que conhece muito bem uma nossa antiga 

colega que já se reformou, a Nicha Alvim, perguntou-nos o que é que nós podíamos 

fazer por estas pessoas. Fizemos várias coisas, mas aconteceu uma espécie de fricção. 

Eu fiz uma visita nos Painéis, e ela disse-me que as pessoas tinham ficado muito 

perturbadas porque eu tinha dito que não se sabia que o homem do chapéu era o Infante. 

E isto começou aqui. Na altura eu respondi-lhe que nada me obrigaria a dizer uma coisa 

que eu não sabia, mas se me dizia que as pessoas tinham ficado perturbadas, isso então 

era grave. A partir daí, tudo passou a ser feito com o aval do tal médico: conversámos 

com ele e fizemos uma reavaliação do nosso contributo. Basicamente o que essas 

pessoas têm feito connosco são algumas visitas, sobretudo com as minhas colegas – a 

Adelaide e a Rita – porque elas é que fazem as oficinas. Elas são tão formadas em 

História como eu, mas eu não faço oficinas. Não tenho jeito nenhum de mãos. Elas 

fazem e tem corrido realmente muito bem. Tem sido um projecto interessante. 

(…) Normalmente nós fazemos a proposta e explicamos como é que vamos 

abordar, e depois lá em baixo temos uma sala onde fazemos uma oficina na qual 

podemos usar folhas de papel para pintarem, modelarem barro, plasticina. Mas não 

temos a capacidade, dessa colega que eu referi, a Nicha, que fez das coisas mais 

extraordinárias que eu já vi, com crianças. Isso é para outras pessoas que tem outras 

competências. E isso a nós faz-nos falta. 

                                                
11Intervenção terapêutica nas doenças de declínio cognitivo através da representação criada em espaço 
artístico foi organizada pelo SE do MNAA, teve lugar no museu no dia 2 de Outubro 2010 e dirigiu-se a 
agentes de educação. 
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Procedimentos relacionados com a marcação prévia 

Antes, quando uma outra colega, a Salomé trabalhava cá, e era uma pessoa que 

trabalhou cá durante muitos anos, e nos últimos 10 ou 15 já não fazia visitas porque não 

tinha saúde para isso, só atendia o telefone e fazia marcações. Este atendimento 

personalizado era óptimo porque permitia falar com os professores e saber um pouco 

mais sobre as características dos grupos e as razões das suas escolhas. 

Hoje em dia as pessoas têm um impresso no site e enviam um mail, mas muitas 

vezes também temos que falar com elas, por isso o atendimento telefónico é mais um 

problema. Temos uma voluntária, que é uma senhora reformada que às vezes nos dá 

algum apoio nisso uma vez por semana. A formação da voluntária é dada por nós, 

basicamente até foi feita pela Adelaide. Quando essa senhora não está fazemos nós 

todas. O atendimento é diário, o que é péssimo. Quando não é também acaba por ser 

porque depois telefonam nos noutros dias, e uma pessoa não tem coragem para dizer 

que não. E as pessoas em vez de irem ao site telefonam. Era suposto as marcações 

serem por mail, mas a maior parte é por telefone. Nós agora já estamos a receber 

pedidos de pessoas que querem marcar para o próximo ano, mas ainda não temos 

agenda e só começamos a marcar na primeira semana de Dezembro. Na primeira 

semana de Dezembro, imagino o que vai ser. 

(…) As informações registadas no impresso não são tratadas. Normalmente 

guardamos, mais nada. Damos aquele tratamento estatístico para ver se pedem mais este 

ou aquele tema, mas nós não temos nem formação nem tempo para fazer mais do que 

isso. 

 

Planeamento da visita guiada 

As visitas não são preparadas em articulação com as pessoas que preparam as 

exposições, mas muitas vezes temos mesmo que ir falar com eles. Não vou maçar todos 

os dias o colega a perguntar o que é que eu vou dizer sobre os Painéis que já vejo há 

não sei quantos anos. Quando preciso leio. Mas é evidente que quando nós 

desconhecemos os objectos e a temática, como por exemplo numa uma exposição que 

tivemos, do tempo da Dr.ª Dalila, sobre arte da Polónia, claro que lemos o catálogo e 

evidentemente que tivemos que ter algumas conversas. Até mesmo nesta exposição dos 
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Primitivos nós precisamos do apoio dos conservadores e temo-lo. Podemos ir falar com 

eles em conjunto ou individualmente, conforme a disponibilidade. 

Mas, em relação à preparação, claro que agora estamos cá todas há muitos anos, 

e por isso é muito diferente, mas quando nós viemos para cá lembro-me perfeitamente 

da primeira acção de formação que fiz: falei com a Manuela e depois com a Madalena 

Cabral. A acção era sobre “O Retrato”, e mostrei-lhes o que estava a pensar fazer. Hoje 

em dia já nenhuma de nós faz muito isso. Às vezes conversamos, mas o processo de 

trabalho não implica nenhuma reunião ou sistematização da informação. No início, 

punha por escrito aquilo que eu me propunha fazer ao longo dessa sessão. Isto acontece 

assim aqui porque nós também estamos cá todas há muitos anos. Eu estou há mais 

tempo do que as minhas duas colegas, mas todas estamos cá há muito, portanto já todas 

temos muito treino e flexibilidade. Não quer isto dizer que só temos imenso que estudar 

nas exposições temporárias, nós estudamos imenso até mesmo nesta exposição dos 

Primitivos Portugueses que é sobre pintura portuguesa que nós já conhecemos e sobre a 

qual falamos todos os dias. E outras há que nós nunca vimos. 

(…) Essa questão é muito polémica. Em 2008 houve um encontro sobre 

educação na Fundação Thyssen, em Madrid, do qual publicaram umas actas. Nessa 

publicação há lá um artigo escrito por uma senhora que, se não me engano, se chama 

Maite Alvarez que é, penso, funcionária do Museu J. Paul Getty, em Los Angeles, e que 

tece considerações muito interessantes acerca dessa questão. Ela diz que no museu onde 

trabalha, a geração a que chama geração Nintendo ou geração da Internet mudou 

consideravelmente as práticas dentro do museu. E que até aí havia muitas pessoas, os 

conservadores disto e daquilo, com os seus departamentos quais torres de marfim, e 

pouco contacto com a educação, mas hoje em dia as coisas estão a mudar. No fundo ela 

acha que no futuro não vai haver serviços educação exclusivos mas sim restauradores 

educadores ou conservadores educadores. 

Por exemplo, tenho um catálogo do Museu de Taipé que no fim tem um 

apontamento sobre a educação. E verifica-se que o modelo que existe não é o nosso, 

mas sim pessoas que trabalham na educação que colaboram com os conservadores nas 

montagens das exposições, que é uma coisa que aqui provoca o maior dos escândalos. 

Em qualquer país civilizado as pessoas dos Serviços de Educação têm que dar uma 

opinião. Nas exposições, por exemplo, às vezes, colocam tabelas em alturas muito 

abaixo ou muito acima, a luz não sei como... É preciso o apoio das pessoas que estão 
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habituadas a lidar com o público. Mas isso não interessa a ninguém, pelo menos por 

enquanto. 

(…) Entretanto fui a um congresso no Brasil há 15 dias e fiz um pequeno artigo 

no qual falo sobre a importância da leitura de imagens nos museus. Nesse artigo, uma 

das coisas que disse, e que infelizmente não agrada a muita a gente, é que os Serviços 

de Educação, pelo menos em Portugal (penso que não é assim na América nem nos 

países de tradição anglo-saxónica) são como aquelas empresas que têm duas ou três 

mulheres no Conselho de Administração para dizerem que não têm e que não fazem 

discriminação. Os Serviços de Educação são tolerados ou aceites até certos limites e 

aumentam o número de públicos, mas não são efectivamente consultados. 

(…) Não fazemos visitas para meninos pequenos com grupos de 20. Não é 

possível. Às vezes temos que ser flexíveis. Normalmente para os 8.ºs e 9.ºs dividimos a 

turma ao meio e fazemos duas visitas. Quando são mais pequeninos que vêm 

normalmente de manhã, contamos com a Manuela quando ela está cá, uma vez que, 

depois de reformada, é nossa voluntária. Ela gosta de fazer visitas às crianças mais 

pequenas. Mas quando não há pessoas para fazer, dividimos o grupo com o professor. 

Não fazemos visitas individuais não só por falta de recursos, mas também 

porque a visita depois não tem a dinâmica que deveria ter. Em geral, claro, não temos 

tempo para dar essa atenção ao visitante individual. 

 

Práticas durante a realização das visitas guiadas 

Nas visitas, não sou uma pessoa rígida e portanto, muitas vezes, penso que vou 

fazer uma coisa e faço outra. Acho que nós temos que nos adaptar ao grupo. Por 

exemplo, se eu estiver consigo e perceber que tem muito mais interesse nesta cadeira do 

que neste balcão, eu descuro o balcão e falo sobre a cadeira. 

(…) As visitas guiadas restringem-se à área das colecções. Aqui há dias comecei 

uma visita sobre o Barroco lá fora, para eles verem o que é o Barroco do século XVII e 

o Barroco do século XVIII. Mas essencialmente a visita guiada serve para comunicar as 

colecções do museu. Pode ser a exposição permanente como as exposições temporárias. 

Quando há exposições temporárias o nosso trabalho também tem que incidir sobre elas. 

Por exemplo quando acabou a exposição sobre as Tapeçarias de Pastrana eu estava 

esgotada, porque eu gosto imenso de fazer visitas no museu, e aquela exposição era 
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mais para debitar do que pôr as pessoas a ver. Era particularmente difícil. E também 

teve lugar numa altura do ano em que a maior parte dos visitantes não creio que tenham 

sido escolas, não foram com certeza. 

  

Documentação sobre as visitas guiadas 

Eu parto do princípio que os museus têm que fazer coisas escritas, porque cada 

vez há menos funcionários. Cada vez somos menos e não se está nada a ver que 

venhamos a ser mais. Nós aqui temos imensos problemas a esse nível. 

Às vezes fotografam-se as visitas. Eu acho que não se faz registo áudio, mas 

filmagem julgo que sim. Esse material entra para o arquivo do museu e pode ser usado 

para fins de divulgação. Por vezes, quando são feitas fotografias nas oficinas é 

necessário pedir aos pais se as imagens podem ser usadas na divulgação. Na minha tese 

de doutoramento também utilizei alguma estatística sobre os visitantes do MNAA. Está 

disponível na biblioteca do IADE, onde lecciono e, obviamente na do MNAA, mas a 

tese foi feita na Universidade de Sevilha. 

 

Avaliação sobre as visitas guiadas 

Antigamente, por exemplo, quando eu vim para cá – e que nunca mais fizemos – 

cada uma fazia uma espécie de dossier. Havia umas fichas, e nós fazíamos a avaliação 

quer das acções de formação, quer das visitas, mas a informação obtida acabava por ser 

muito repetitiva. Isso era feito por quem fazia a visita guiada ou a acção de formação. 

Não havia questões concretas, mas sim um campo de observações no qual a técnica 

registava os aspectos que considerava mais relevantes, sobre se os miúdos tinham 

reagido bem ou se não tinham. E nenhum tratamento era dado a essa informação. 

Ficavam lá nos tais dossiers. 

(…) Sim, em geral conversamos sobre o que é que aconteceu, como é que as 

coisas correram, mas não registamos nada. Já houve alturas em que entregávamos fichas 

de avaliação aos professores, e quase nunca as recebíamos de volta. Às vezes, as 

pessoas manifestam a sua opinião nos dois livros de entrada. A ficha de avaliação era 

uma folhinha que tinha um cabeçalho escola tal…, ano e o tema pedido e depois a 

própria pessoa fazia uma espécie de auto avaliação. Não era mais do que isso. A do 



158 
 

público perguntava várias coisas, por exemplo: se as pessoas tinham gostado, ou se não 

tinham gostado; se a pessoa que tinha feito a visita tinha uma linguagem adequada ou 

se tinha sabido dinamizar. E estes dados não tiveram tratamento estatístico. Realmente 

nós também temos pedidos que nunca mais acabam. Nestes dois últimos anos, por 

exemplo, com o Encompassing… Cada visita não demorava menos de 2 horas. 

 

Divulgação das visitas guiadas 

Quem trata da divulgação são as minhas duas colegas. Basicamente fazemo-la 

através do site, mas também através do mail. Para promover as acções de formação, 

enviamos mails. Há muitos anos, passávamos um dia ou dois a mandar cartas, mas isso 

acabou porque não temos recursos nem isso faz já, hoje, qualquer sentido. Nós até 

tínhamos uma figura interessante que era a do professor divulgador. Mandávamos a 

informação para a escola e depois em cada uma dessas escolas havia professores que 

estavam já muito habituados a trabalhar connosco. Para cada professor mandávamos 

duas cartas: uma para ele e a outra para afixar junto do seu grupo disciplinar e para 

divulgar entre os colegas. 

 

Orçamento 

A visita marcada pelo Serviço de Educação é sempre gratuita. As visitas são 

gratuitas, excepto em casos muito especiais. Por exemplo, se uma agência de viagens 

solicitar uma visita guiada para o fim-de-semana paga. Os bancos e companhias que 

queiram visitas guiadas fora do horário de funcionamento do museu têm que pagar-nos 

assim como aos guardas. O mesmo acontece com visitas marcadas ao fim-de-semana 

que não se enquadrem na programação habitual do museu. As visitas têm que ser 

marcadas connosco. Nós temos que gerir o espaço do museu. Por isso, temos duas 

agendas: uma da visitas que são feitas por nós; e outra que tem as visitas que são feitas 

pelos professores, porque os professores também fazem muitas visitas. E essa 

informação, o movimento de toda a semana, tem que estar na porta. 

(…) Durante alguns anos ouvia dizer que havia até 5 mil euros para o Serviço de 

Educação – nunca os vi. Não sei, eu nunca vi este dinheiro, nunca veio parar as nossas 

mãos, pelo menos desde que eu estou à frente do Serviço, e antes julgo que também 

não. As oficinas de continuidade para as crianças, que nós fazemos no Verão, são pagas; 
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as que se fazem ao fim-de-semana são gratuitas – as tais do primeiro Domingo de cada 

mês. Às vezes vamos à secretaria pedir algum dinheiro para materiais, por exemplo, 

mas para as visitas guiadas não. Para isso, em princípio, também não há uma grande 

necessidade, a não ser que essas visitas tenham uma oficina. Se calhar se uma de nós 

fosse de Educação Visual, se calhar isso passaria por ai. Mas não há dinheiro para nada. 

Mas isso não é de agora. 

(…) Nós não temos nenhuma formação contínua. Ninguém nos dá nenhuma. Eu 

tenho ido a muitos encontros internacionais, mas sou também professora universitária e 

na minha faculdade existe uma unidade de investigação da qual, evidentemente, faço 

parte. E se mandar um artigo para um congresso, e este for aceite, em princípio, sei que 

posso ir. Isso faz parte da minha actividade como investigadora que se prende, 

precisamente, com a educação em museus e a educação pela arte. Quem paga é a FCT12 

e não a instituição. Um ano ou dois depois de cá estar, estive quinze dias a fazer um 

estágio no Museu d'Orsay que considerei uma formação extremamente válida e que foi 

custeada pelo museu. Para todas nós seria da maior utilidade a frequência minimamente 

regular de congressos, como por exemplo, os da INSEA13, a ida a outros museus para 

ver como trabalham, para troca de experiências... 

 

Equipa do serviço educativo e perfil do guia  

Somos três pessoas, e pertencemos as três ao quadro. A Rita Gonçalves era 

professora e foi ficando até que a certa altura lhe foi exigido que escolhesse. E ela 

escolheu o museu. A Adelaide Lopes deve estar cá há cerca de uns 15 ou 16; e a Rita 

Gonçalves há cerca de dez anos. 

(…) Existe um quarto elemento, a Rita Azevedo, que fez um estágio neste museu 

há já uns anos. Depois disso já trabalhou em Cascais e em vários sítios. Na altura do 

Encompassing the Globe, o então director deste Museu pediu que contratássemos 

alguém para podermos atingir um maior número de públicos e de pessoas. E portanto 

ela veio com um contrato, digamos que temporário, uma tarefa, e fez visitas e depois 

foi-se embora, e este ano voltou para a exposição das Tapeçarias de Pastrana. Agora 

estamos a tentar que volte outra vez. É uma pessoa com quem nós estamos habituadas a 

                                                
12 Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
13 International Society for Education through Art. 
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trabalhar, que sabemos que trabalha muito bem, que fez aqui a sua formação. Basta ler 

os livros que estão nas portas para ver os elogios que ela recebe. 

Temos também a sorte de poder contar com a colaboração da Manuela Gallego 

que é uma colega que durante muitos anos esteve à frente deste serviço, e que todas as 

manhãs vem fazer visitas como voluntária. É uma ajuda fantástica porque conhece o 

sistema, conhece as colecções, conhece o público, conhece tudo. Foi aliás com ela, e 

para mim ainda com a Madalena Cabral, que aprendemos. Claro que às vezes não está, 

mas em geral vem. 

Às vezes vêm estagiários da Prof. Doutora Raquel. Nós tivemos uma aluna 

excepcional, e a quem eu o ano passado dei 20 valores que nos ajudou brutalmente no 

Encompassing. Veio de uma escola de hotelaria e turismo, e estava a fazer um curso de 

recepcionista de turismo.   

(…) Os estagiários primeiro têm que assistir a muitas visitas. Basicamente os 

estagiários assistem a visitas, fazem perguntas e estudam as colecções. E depois também 

há estagiários e estagiários. Este ano tivemos um rapaz que vinha de uma Escola 

Superior de Educação da margem sul que propôs, ele próprio, fazer visitas. No fundo 

tudo isso depende muito do tempo do estágio. E depois no fim do estágio têm que fazer 

um relatório. 

(…) A prática pedagógica que se tem dentro do museu, e eu sou professora há 

trinta e cinco anos, e portanto sou a pessoa ideal para falar sobre isto, não é exactamente 

a que se tem na aula, ainda que na aula teoricamente devesse haver também uma 

pedagogia muito mais aberta em que os alunos fossem chamados permanentemente a 

participar. Mas não é bem assim. 

A pedagogia numa sala de aula acaba por se um bocadinho mais directiva. Antes 

de vir para o museu, dei aulas no ensino secundário durante muitos anos. Estou cá há 21 

anos, mas tenho 30 e muitos de função pública. Há também 21 anos que dou aulas no 

ensino superior, e evidentemente que a pedagogia é muito mais directiva, embora ache 

que no ensino superior os alunos deveriam participar mais; as aulas deveriam funcionar 

como um género de seminário, que é exactamente como as coisas funcionam lá fora, 

nas universidades, pelo menos na Alemanha e noutros países. 
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Aqui o nosso papel é ser intermediárias, é desafiar as pessoas a ver e a 

questionar as peças, e a ajudá-las nessa interrogação, a aprender a aprender e a ter 

prazer em ver, e a perceber que as peças são geradoras de conhecimento. 

(…) A gestão da visita guiada não pode ser entregue a uma pessoa qualquer que 

cai aqui de pára-quedas. É preciso um conhecimento das colecções e é preciso um 

sentido da pedagogia. 

Isto é uma questão que está relacionada com a formação das pessoas. Eu 

suponho que não há outro Serviço de Educação em Portugal em que haja alguém com 

um doutoramento na área. Há muitas pessoas que têm mestrado, eu também fiz um 

mestrado na Universidade Nova em Arte Contemporânea. Não quer isto dizer que não 

se possa fazer noutras áreas, mas as pessoas não podem ficar pela licenciatura, e parece-

me que algumas nem isso têm. 

 Acho que é importante que as pessoas nesta área tenham uma formação no 

âmbito da pedagogia. Claro que eu fui professora no ensino secundário, fiz 

inclusivamente um estágio pedagógico e evidentemente, aprendi muito aqui. Não 

cheguei cá e já sabia tudo, muito pelo contrário. Durante muitos anos falou-se num 

mestrado para as pessoas dos serviços de educação, e eu era contra mas acho que hoje já 

não seria. 

Parece-me melhor que esse alguém seja formado no campo disciplinar do museu 

e que depois procure uma formação na área da pedagogia dentro e fora do museu. No 

nosso caso aqui não foi sempre assim, mas hoje somos todas formadas em História, e eu 

não acho isto bom. Antigamente quando eu vim para cá, a minha colega Manuela era de 

Germânicas, a Nicha Alvim também, a Salomé Prosérpio era de Escultura e, claro, a 

Madalena Cabral não tinha nenhuma formação académica mas era pintora. Portanto, 

parece-me que também fazem muita falta, pelo menos no caso de um museu como este, 

pessoas das artes plásticas e que, eventualmente, depois frequentem uma formação que 

as introduza às colecções. Já sugeri, várias vezes, às minhas colegas que deveriam dar 

continuidade à sua formação académica. Com este processo de Bolonha, qualquer dia 

uma licenciatura não vale nada, e suponho que alguém que trabalha nesta área, em 

permanente contacto com jovens e com todo o tipo de públicos, deve actualizar-se 

permanentemente. 


