REFLEXÕES

Tema de Capa

Um piscar de olhos
ao património
A questão de base deste artigo começou por ser o porquê da
importância do património para as crianças. Numa publicação
dirigida a profissionais de reabilitação, conservação e gestão
de património, esta é uma pergunta com uma resposta quase
“infantil”: porque sim. Para nós, profissionais, o património…
simplesmente faz sentido.

Actividade para os três e quatro anos no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, 2009.

O património é o nosso dia-a-dia, é
natural, familiar; para nós mesmos
e para os outros, consideramo-lo um
factor de instrução, de enriquecimento pessoal, de prazer, de investimento. Mas falar de património e de crianças pressupõe, à partida, uma noção
nem sempre clara ou diariamente

presente na mente dos profissionais:
a de que esse mesmo património deve estar ao dispor das crianças, de
que ele existe para ser partilhado, para ser vivido e usufruído. São, por
isso, as formas dessa apresentação,
de como se constrói e melhora a zona de contacto entre património e

públicos, que estarão em análise. Para tal, iremos falar da prática dos serviços educativos e de mediação cultural enquanto agentes promotores
desse encontro fascinante com o objecto, seja ele uma colecção, um edifício ou, até, a memória de um evento, de um local ou personagem.
Actualmente, e na maioria dos museus e sítios de património portugueses, de pequenas dimensões e com
colecções de âmbito regional e local,
a maior fatia de público é escolar, ou
seja, crianças até ao 9.º ano (o ensino
secundário é menos frequente). Para
além deste, há uma vontade, continuamente expressa, dos museus se
abrirem às suas comunidades mais
alargadas, e é nesse sentido que vemos surgir uma atenção especial para com as famílias.
Mas não basta estar pronto para receber crianças e jovens, é preciso tornar estes ambientes mais propícios
e motivadores para aprendizagem e
fruição. É necessário conceber actividades que contenham em si uma
série de boas práticas.
A primeira delas tem a ver com a noção de que os museus e sítios de património são espaços de educação
não formal, de formação ao longo da
vida. Se aceitarmos que em todos os
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Ateliês de Verão no Palácio da Ajuda, 2008.

Visita, durante os ateliês das férias de Verão, no
Palácio da Ajuda, 2008.

Visita-jogo no Palácio da Ajuda, exposição Hermitage.

momentos da vida estamos a aprender, a fazer sentido do que nos rodeia, a
construir concepções do mundo, dos
outros e de nós mesmos, então, perante um monumento, estes processos
não só não cessam como podem ser
estimulados. É frequente pais e professores surpreenderem-se com os
conhecimentos e o entusiasmo das
crianças em visita a sítios e museus.
Isto acontece porque, ali, a história e
a arte ganham vida, e a presença concreta e palpável do edifício ou das colecções permite associar imagens,
cheiros, sensações a ideias que, assim, são dotadas de novos sentidos.
Uma coisa é aprender sobre a arte gótica, outra é entrar no Mosteiro da
Batalha e deixar-se fascinar pela escala do edifício, passar os dedos pelo rendilhado arquitectónico ou sentir a frescura dos claustros num dia
de Verão.
Dois outros aspectos devem, ainda,
ser tidos em conta nas actividades de
mediação para jovens: o lado lúdico e a natureza aberta destas experiências.
O jogo é um instrumento poderoso
na aprendizagem, nem sempre presente nas práticas curriculares académicas, por diversas razões. O jogo
motiva-nos. Através dele, ficamos

mais disponíveis para aprender. O
faz-de-conta permite às crianças simular situações reais ou virtuais,
enfrentar limites, dar o seu melhor.
No contexto do jogo, elas excedem-se devido à sensação de estarem
num ambiente controlado (porque
criado por elas), que não comporta
risco ou cujo risco é limitado. Por
outro lado, o desafio inerente mobiliza-as, focaliza a atenção e promove
o pensamento (lógico, criativo, crítico e divergente).
Sendo assim, no contexto de espaços
de educação não formal, o outro aspecto fundamental é o seu potencial
para desenvolver competências transversais psicomotoras que não se restringem ao conhecimento de um determinado edifício e da sua história.
Estas propostas vão mais longe ainda, ao desafiarem os jovens para a
convocação e a transferência de competências que trazem de outras áreas
de formação. Por outro lado, tais actividades estruturam-se a partir da
construção activa de conhecimentos,
ao contrário de modelos clássicos de
ensino-aprendizagem do tipo transmissivo. Aqui, a criança encontra-se
no centro do processo. É a sua participação como agente activo, detentor
de conhecimentos prévios que neces-

sariamente traz para cima da mesa,
que determina e molda a experiência vivida. O papel do professor, do
pai ou do mediador é o de orientar e
facilitar o raciocínio, moderar o fluxo
de ideias, colocar novas questões
que ponham o processo em marcha;
mas o enredo só avança com o contributo dos jovens presentes. Assim,
é fácil entender que estas actividades fomentem o hábito de pensar; desenvolvam um espírito inquiridor; a
atitude crítica; a curiosidade intelectual e a descoberta autónoma; o equacionar de novos pontos de vista; o
levantamento e resolução de problemas, de modo a negociar posições, a
avançar e recuar. Permitem, ainda,
tornar conscientes as próprias estratégias de compreensão usadas.
Por fim, uma das ideias-chave na
construção de ambientes propiciadores de aprendizagem e apelativos em
contexto de património é a noção de
que qualquer vivência do património é uma experiência complexa e interactiva, que conjuga (pelo menos)
três dimensões:
. um contexto físico – o monumento
ou colecção em si, e todo o manancial
de informação à volta deles (esta continua a ser a maior preocupação dos
profissionais da conservação e gestão
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do património), mas também o espaço e condições físicas da envolvente
e as condições de usufruto desse espaço oferecidas ao visitante;
. um contexto social – onde cabem
todas as relações que se estabelecem
na visita com amigos e colegas, professores, pais, mas, também, com funcionários e outros visitantes. Deste modo, toda a aprendizagem resulta de
um sentido dado ao património que
é partilhado e mediado pelo grupo,
que é construído no seio dele e da teia
de relações que se estabelecem entre
os membros. Não há uma visão única do objecto, mas um somatório de
perspectivas que, eventualmente, formará uma história partilhada por todos;

. um contexto pessoal – não obstante o
sentido colectivo, todos nós, e as crianças, por maioria de razão, chegamos
a um museu com uma série de referentes, de conhecimentos prévios, de
pré-conceitos que são o conjunto de
experiências de vida. É a bagagem
cultural, educacional e formativa, afectiva; os modos preferidos de aprender; as expectativas e imagens prévias que se constroem da visita. Tudo isto, ao contrário dos blusões e mochilas, não fica no bengaleiro, é trazido para dentro e condiciona a nossa
forma de viver aquele espaço, aquela situação.
É a partir da noção da presença destes contextos e das ideias anteriormente abordadas que se estruturam expe-

I.MUSE ASSOCIAÇÃO
EDUCAÇÃO E MEDIAÇÃO NA CULTURA
A i.muse é uma organização que presta serviços na área da Educação e Mediação com
públicos em museus, monumentos, sítios, teatros e outras instituições culturais. Constituiu-se, muito recentemente, em Novembro de 2009, por iniciativa e a partir da experiência de Sara Barriga e Rita Canavarro, e pretende ser uma referência neste sector. Para além
dos percursos profissionais independentes de ambas, estas duas profissionais contavam já
com a coordenação conjunta do bem-sucedido serviço educativo da exposição do Museu
Hermitage na Galeria de Pintura D. Luís, no Palácio da Ajuda, onde regressaram recentemente para montar o programa de extensão cultural da exposição “Obras de Referência
dos Museus da Madeira”, aberta ao público até 28 de Fevereiro de 2010.
A prática de coordenação de serviços educativos em instituições culturais muito diversas,
que vão da arte contemporânea a teatros, sítios e monumentos; os projectos de consultoria
para a constituição de outros tantos serviços educativos; a experiência internacional de
colaboração com instituições culturais na Europa e nos EUA; a formação de técnicos de
serviços educativos por todo o País; e o conhecimento, na primeira pessoa, dos estabelecimentos de ensino, são mais-valias que Sara Barriga e Rita Canavarro trazem para os

riências de aprendizagem significativas, concretas, sedutoras, e que irão
perdurar na memória dos jovens. Nenhum encontro entre uma criança e
o património é igual; é sempre uma
primeira vez, uma situação em aberto cujo sentido gerado pode ser totalmente independente dos objectivos
curriculares traçados e cujas repercussões saem, necessariamente, para
fora do espaço e do tempo do museu
ou monumento.
O papel da acção educativa não é o
de mera tradução e descodificação
das mensagens e conceitos, mas o da
construção de redes partilhadas de
significados, zonas onde se encontram os indivíduos, os objectos e as
ideias, e se desenham e negoceiam
sentidos para o mundo que nos rodeia. Nesse sentido, os serviços educativos ajudam a forjar processos de
lazer e de aprendizagem não formal,
contribuindo para o desenvolvimento das competências cognitivas, críticas, expressivas e emotivas das crianças. Mas o papel do serviço educativo vai muito além das tradicionais
visitas guiadas para o público escolar. As actividades que oferece têm
por finalidade mediar e potenciar a
experiência com o património transformando-a em conhecimentos, saberes e emoções. A mediação e a educação entram de mãos dadas neste
processo de formação que visa o desenvolvimento pessoal e, num sentido mais lato, da própria comunidade e da sua identidade.

seus projectos.
O campo de acção da i.muse desmultiplica-se por inúmeras actividades, umas mais óbvias no contexto dos serviços educativos, outras que respondem à vontade da i.muse de
ser a primeira entidade a dar um sentido verdadeiramente agregador e identitário ao
sector da educação nos museus em Portugal, dentro de uma estrutura profissional e de
empreendedorismo.

RITA CANAVARRO e SARA BARRIGA,
Directoras da i.muse Associação –
Educação e Mediação na Cultura
sarabarriga@clix.pt
rita.canavarro@netcabo.pt
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