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CAPÍTULO 6
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
6.1. As actividades comuns aos diversos grupos
Apesar da maioria das actividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes terem
sido diferenciadas para os três grupos (Small, Medium e Large), houve algumas que foram
comuns: yoga, refeições, preparativos para a Festa Final e Festa Final. Assim, começamos por
analisar estas actividades que tinham subjacentes propósitos comuns para os três grupos e que
nos pareceram relevantes para todos eles. Tratando-se de actividades onde o convívio era uma
componente muito importante, os registos fotográficos assumem particular importância para
esta análise, pois permitem ao leitor ter acesso a aspectos como o empenho ou a socialização.

6.1.1. Yoga
No início de cada dia os três grupos (S, M e L), que desenvolviam actividades numa
mesma semana, participavam conjuntamente numa sessão de yoga. Todas as crianças,
monitores e alguns pais ou mães, se assim o desejassem, participavam nesta sessão, como se
observa na Figura 1. Há apenas uma criança que apresenta ainda algum sono matinal e, por
isso, está apenas deitada no colchão. Todas as restantes crianças e adolescentes estão bastante
atentas e a realizar os movimentos exemplificados pela professora de yoga (adulto com calças
azuis e camisola vermelha, ao centro da foto). Isso significa que esta actividade inicial, que se
pretendia que contribuísse para o relaxamento, mas também para o conhecimento do próprio
corpo, incluindo a respiração, foi considerada interessante, havendo mesmo diversos pais que
optaram por nela participar, observando-se uma forte adesão de adultos, crianças e
adolescentes.
Correspondendo às expectativas das TIPs de muitas das crianças e adolescentes, esta
foi uma das actividades desenvolvidas em espaços exteriores, ao ar livre, em conjunto com
diversos pares. Tinha, contudo, um elemento que foi uma surpresa para elas e que não
aparecia relatado nas TIPs: ser realizada em conjunto com os pais. Como o programa de férias
se destinava às crianças e adolescentes, estes não previram que existiriam actividades a
realizar em conjunto com os pais. No entanto, esta surpresa, nas conversas informais, quer
com pais quer com as crianças e adolescentes, aparece referida como muito agradável, tal
como indicam diversas entradas dos diários de bordo da investigadora e dos monitores.
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Figura 1 - Actividade de yoga

A presença dos pais na sessão de yoga revelou-se bastante importante, sobretudo no
primeiro dia, em que as crianças ainda não estão confiantes relativamente ao espaço, aos
monitores e aos pares, ou seja, quando algumas têm dificuldade em efectuar a transição entre
o contexto familiar e o do museu. Na Figura 2 observa-se a mãe de uma criança do grupo
Small, ao centro, de vestido azul, a acalmar a filha chorosa, porque não queria ficar sem a
mãe, no museu. Isto realça como é importante a escolha criteriosa da primeira actividade,
sobretudo para as crianças mais novas, que são geralmente as que revelam mais insegurança
em novos contextos.

Figura 2 - Sessão de yoga no primeiro dia da semana de Férias no Museu
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Ao longo das sessões de yoga, os participantes iam percebendo que o objectivo dos
exercícios não era a rapidez, mas perceber detalhadamente como se executava cada
movimento, sentindo o próprio corpo, conhecendo-o melhor e controlando a respiração. O
yoga pretendia também ajudar as crianças e adolescentes a internalizarem mecanismos de
contenção mota, algo que nos parece essencial numa época em que tantas crianças estão
diagnosticadas como apresentando hiperactividade e/ou dificuldades de concentração de
atenção. A Mãe do Paulo (recordamos que todos os nomes são fictícios, para proteger o
anonimato), uma criança com sete anos, refere isso mesmo na entrevista:

4 Mãe do Paulo (MP) - Normalmente traz sempre relatos engraçados para casa.
Chega cansado. Muito cansado. E este ano foi particularmente interessante haver
yoga logo ao início da manhã. Por um lado, é interessante para ele porque ele é um
menino assim, muito mexido, e eu acho que o yoga lhe faz muito bem. Por outro
lado, ele falou disso como uma experiência rica e foi-me relatando como é que era
a saudação ao sol, os movimentos e tudo isso, e eu achei muito engraçado porque
na semana passada ele fazia os movimentos muito depressa e eu dizia-lhe: “Filho, o
yoga é mais devagarinho.” e esta semana, particularmente hoje, ele estava a contar
ao Pai e eu reparei que até a voz estava mais lenta e aquele gesto do sol redondo,
que ele fazia mais devagarinho. Portanto eu acho que ele progrediu nesta percepção
do ritmo e naquela atitude de estar mais sossegado, mais quieto. Acho que foi uma
mais-valia, em relação ao ano passado. (Mãe do Paulo, EE, p. 1)

Após um jogo de apresentação, da saudação ao sol, efectuada durante o yoga, de
arrumarem os tapetes de actividades físicas, as crianças e adolescentes já estavam mais
tranquilas e confiantes relativamente aos pares, monitores e ao local, mostrando-se prontas a
continuar as tarefas propostas no programa Férias no Museu. Para a socialização alargada,
bem como para as actividades, em geral, outro contributo positivo consistiu em existirem
crianças e adolescentes que já conheciam o museu muito bem, o que foi transformado em uma
mais-valia através de um processo de tutoria, como refere uma monitora, no diário de bordo:
“Algumas das crianças já cá tinham estado, o que contribuiu para a fácil integração com os
outros miúdos. Sugerimos interacção e ajudas entre “veteranos” e “caloiros” e sempre foi bem
aceite” (MT8, DBM, p. 1, aspas no original). As ajudas das crianças que conhecem os museus
são particularmente importantes nas dinâmicas e rotinas de cada espaço, nomeadamente, nos
locais de arrumações de materiais e, ainda, com os cuidados que é preciso ter em
determinados espaços museológicos. Para além disso, implicitamente, aquelas crianças e
adolescentes estarem novamente naqueles programas era uma mensagem poderosíssima do
interesse das actividades que ali se desenrolavam, pois os que estavam a repetir o programa
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tinham gostado muito das experiências anteriores e relatavam isso mesmo em conversas
informais (diversas entradas dos DBI e DBM), provavelmente como forma de tranquilização
dos mais novos e que estavam naqueles espaços e tempos pela primeira vez. Como César
(2013a) realça, a força dos implícitos é muitíssima, e diríamos nós, isso tanto se observa nos
contextos de educação formal como nos de educação não-formal, como os museus.

6.1.2. Refeições
As refeições eram momentos de partilha de tarefas, entre todas as crianças,
adolescentes, monitores e voluntários. Tarefas que consistiam em por e levantar a mesa, bem
como em separar os lixos, aspecto essencial quando há muitas pessoas a partilhar alimentos e
respectivas embalagens, pratos, talheres e guardanapos, e se pretende promover a LC, bem
como o exercício de uma cidadania activa e crítica, que preserve o meio ambiente. Nestes
momentos de convívio, encorajava-se a inter-ajuda entre os diferentes grupos etários. O
período das refeições pretendia proporcionar situações que motivassem as interacções sociais,
contribuindo também para a responsabilização pelos mais novos, como refere a Mãe da
Matilde: “Comeu sempre. Fazia era queixinhas da irmã, que nem sempre comia. Mas no
sentido: “eu comi tudo; ela não comeu tudo; mas eu ‘tive a tomar conta…” (Mãe da Matilde,
EE, p. 2, as aspas designam as falas que seriam da filha, quando dialogou em casa, com ela ). Este
episódio, apesar do termo “queixinhas”, que pode ser associado a um sentido pejorativo,
revela também cuidado, preocupação com a forma como os mais novos se alimentavam, num
espaço que é menos controlado directamente do que a mesa familiar, em casa, onde
geralmente o número de adultos excede ou iguala o das crianças.
O almoço tinha um ritual que lhe estava associado: começar com uma canção.
Pretendia-se, de uma forma lúdica, unir e harmonizar o grupo, para que todos começassem a
refeição ao mesmo tempo e tentava-se, assim, que acabassem também sem grandes
desfasamentos. Apesar de o ambiente ser de férias e, por isso, bastante descontraído, desejouse também coordenar os tempos das actividades. Uma monitora refere, no diário de bordo,
que “o grupo estava harmonioso, tanto durante as refeições, como durante as actividades. As
crianças colaboravam bem com os ritmos impostos” (MT8, DB, p. 3), o que ilumina esta
preocupação simultânea com o convívio, mas também a necessidade de dar atenção aos
timings. Algumas crianças cantavam posteriormente, em casa, mostrando às famílias as
canções aprendidas, como foi referido à investigadora em diversas conversas informais (DBI,
várias entradas).
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As crianças, adolescentes, monitores e voluntários tinham obrigatoriamente de
comer, pelo menos, um pouco de sopa e salada, além dos restantes alimentos, mesmo que não
gostassem. Salientava-se a importância de uma alimentação variada para a manutenção da
saúde, que incluísse vegetais e fruta, pobre em gorduras e açúcares. O almoço revelava-se
uma oportunidade de pôr em prática aquilo que se explicava previamente. Algumas crianças e
adolescentes faziam sacrifício a comer algum alimento, nomeadamente tomate, mas
cumpriam a regra. Uma das crianças, a Camila, de seis anos, começou a gostar de tomate
durante o programa Férias no Museu, como relata a Mãe na entrevista, iluminando a
importância desta forma de gerir as refeições na mudança dos hábitos alimentares de algumas
crianças, alargando o leque de vegetais que estas gostavam de ingerir. Mas, o que mais nos
agrada, nesta descrição, é que não só ela passou a comer tomate: ela descobriu que gostava de
tomate.
2 Mãe da Camila (MC) – (…) na terça comeu um pedaço [de tomate], depois nos
outros dias já começou realmente a comer tomate. E agora, esse foi um problema
que foi solucionado, aqui, e ficou resolvido. A Camila já come tomate! O que é
óptimo, porque sabemos que o tomate é um antioxidante, é muito bom para evitar
cancros… e isso foi uma mais-valia.
3 Investigadora (I) - Já come! E gosta!? Ou não?
4 MC - E gosta. (Mãe da Camila, EE, p. 1)

Minimizavam-se os desperdícios alimentares, um problema grave na Europa e,
particularmente, em Portugal, onde tantas vezes os observamos, em locais de alimentação
comuns, como os centros comerciais, as cantinas e os restaurantes. Mais uma vez, pretendiase contribuir para o exercício de uma cidadania responsável, activa e crítica e, neste caso,
também para os alertar para a solidariedade, uma vez que não desperdiçar alimentos é um
aspecto essencial para evitar que alguns tenham fome, enquanto outros desperdiçam. Para
atingir este objectivo, colocava-se pouca comida nos pratos, referindo que tinham que comer
tudo o que estava no prato e que, depois, poderiam repetir as vezes que quisessem. Isso
facilitava que se evitassem desperdícios e também garantia que as crianças e adolescentes não
ficavam subalimentados. De um modo geral, eles cumpriam estas regras simples e gostavam
da comida, como refere a Mãe da Anita, de 13 anos:
4 Mãe da Anita (MA) – (…) A alimentação que foi dada, daquilo que elas me
dizem, e foram-me dizendo sempre os menus que comeram, ao pequeno-almoço,
ao almoço. Em casa, ao jantar, e foram dizendo:” Mas amanhã é peixe” “Ah, não
Mãe. Mas o peixe foi maravilhoso, Mãe. O único dia que eu não repeti foi só o
primeiro.” Porque de resto a minha filha repetiu todos. (…) tem gostado imenso
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dos menus. Tem sido fantástico. O bacalhau estava fantástico, ontem o bacalhau
estava óptimo. Os filetes também e a lasanha estava excelente. Ela também diz que
repetiu “Olha Mãe, o primeiro pratinho que me davam parecia que era assim uma
comidinha de pardalito, mas depois eu perguntei… e disseram que eu podia…
“Mãe, eu só não repeti no primeiro dia. Nos outros dias eu repeti sempre. Estava
muitíssimo bom.” Gostaram do lanche que foi variado. A alimentação foi muito
variada. (Mãe da Anita, EE, p. 2, as aspas designam as falas que seriam da filha,
quando dialogou em casa, com ela)

Este excerto da entrevista da Mãe da Anita ilustra o que muitos outros pais nos
relataram e corrobora o que observámos, durante as diversas refeições. Curioso observar que
esta adolescente se apercebeu da pequena quantidade de comida servida da primeira vez –
“uma comidinha de pardalito”, como ela relata – mas também percebeu rapidamente que
poderia repetir e, por isso, apenas no primeiro dia não repetiu, revelando um profundo agrado
pelos diversos pratos que foram servidos. O Baltazar, de 12 anos, também referiu na tarefa de
inspiração projectiva, efectuada no último dia (TIP 2), bem como numa conversa informal
com a investigadora, que a comida “é muito boa, principalmente as sobremesas e os lanches
da manhã” (DBI, p. 3).

Figura 3 - Dois momentos distintos dos almoços

Como se observa na Figura 3, as crianças e adolescentes estão alegres e colaboram
na organização do almoço, enquanto duas monitoras fazem o empratamento das refeições.
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Alguns funcionários dos museus iam voluntariamente ajudar na logística dos almoços, apesar
de não fazer parte das suas tarefas diárias, nem das rotinas de trabalho. O ambiente que se
vivia era alegre, acolhedor e convidativo, contribuindo também para a satisfação no trabalho
destes funcionários, um aspecto que nos parece ter impactes desejáveis nos desempenhos
profissionais e que nos agrada ter observado. Na Figura 4 pode observar-se um empratamento
de uma sobremesa saudável, constituída por morangos, maçã e iogurte, efectuado por um dos
monitores, que ilumina o clima relacional afectuoso, que proporcionava momentos de
criatividade entre os elementos da equipa.

Figura 4 – Sobremesa criativa efectuada por um monitor (fotos gentilmente cedidas por
Gabriela Cavaco)

Em síntese: as refeições eram momentos de aprendizagem de conteúdos ligados à
alimentação, à relação desta com a saúde, de responsabilização perante os mais novos e
perante o ambiente, nomeadamente através da reciclagem e de evitar os desperdícios, quer de
bens materiais (por exemplo, pratos e guardanapos) quer de alimentos. Pretendia-se, assim,
contribuir para a formação de adultos responsáveis, activos e críticos, bem como para a
promoção da LC, ou seja, desenvolver o sentido crítico, a responsabilização e a solidariedade,
aspectos fundamentais do exercício de uma cidadania democrática.

6.1.3. A Festa Final
Os preparativos para a Festa Final, envolviam a pesquisa de conteúdos científicos
(em livros), a construção de adereços e cenários, bem como o ensaio para a apresentação ao
público (sobretudo famílias das crianças e funcionários dos museus). Este trabalho era feito
com empenho, como se observa na Figura 5, em que as crianças estão a elaborar uma
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pesquisa, em diversos livros, sobre quais são os animais marinhos que habitam cada oceano.
Esta fotografia ilustra como este trabalho era desenvolvido de forma colaborativa, havendo
crianças que se ajudavam na pesquisa e que interagiam entre si. Como afirmava João dos
Santos “Não há aprendizagem sem pesquisa voluntária” (Branco, 2000, p. 105). Também
relata a importância dos recursos materiais disponíveis, neste caso livros, enquanto fonte de
informação que permitia às crianças ganharem autonomia no alargamento dos conhecimentos
que já tinham apropriado, ensinando-as a aprender de forma independente, sem o recurso
constante a um professor. Este aspecto assume-se como particularmente relevante numa
sociedade que muitos designam como da informação, onde o acesso ao conhecimento é uma
mais-valia, sublinhada também pela idade em que termina a escolaridade obrigatória (18
anos). O registo fotográfico ilustra, ainda, como a socialização das diversas crianças foi um
aspecto bem conseguido, pois estas organizaram-se, de forma autónoma e com naturalidade,
em diversos grupos que partilham a pesquisa a efectuar.

Figura 5 - Pesquisa, em livros, para a Festa Final

A construção de adereços e cenários era configurada pelo tema da semana. Por
exemplo, na semana de 3 a 7 de Agosto, o tema da Festa Final foi A volta ao mundo em 8
minutos, inspirado no conto de Júlio Verne A volta ao mundo em 80 dias. Por isso mesmo, as
crianças desenharam e pintaram um planisfério, para que fosse explícito, para o público, onde
começava e acabava a viagem à volta do mundo. Foi uma oportunidade de pintar grandes
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superfícies em colaboração com os pares, como se observa na Figura 6, ao mesmo tempo que
alargavam os conhecimentos de Geografia e ficavam com uma imagem mental do planisfério.

Figura 6 - Construção de adereços para a Festa Final

Construíram-se também, entre todos e com um forte apoio dos monitores, os
adereços, nomeadamente as naves para se deslocarem à volta do planeta em tão pouco tempo.
Estas foram construídas com caixas de cartão, que teriam como destino prévio o lixo (ver
Figura 7). Tentou-se, de uma forma criativa, colocar em prática as atitudes de preservação do
ambiente, que eram amplamente salientadas diariamente, tais como reutilizar os materiais,
separar lixos para depois serem reciclados e reduzir os desperdícios. Assim, estava subjacente
a este tipo de actividades a importância do aprender fazendo, do que em línguas anglosaxónicas de designa por actividades de hands-on. Paralelamente, respeitava-se um dos
aspectos mais salientados por João dos Santos (1991), um dos mais significativos autores no
que se refere à educação e saúde mental de crianças e adolescentes: a autenticidade, ou seja, a
coerência entre o que se é, o que se diz e o que se faz. Como realça este autor, “tudo quanto
diz respeito à vida não se ensina, aprende-se e aprende-se com os modelos das pessoas e com
o modelo social que ao indivíduo se oferece” (Santos, 1991, p. 167). Foram estes modelos que
procurámos proporcionar nesta semana de férias.
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Figura 7 - Construção de adereços para a Festa Final

As crianças e adolescentes, com a ajuda de um monitor, acabaram de construir uma
grande lagarta com garrafas de água de plástico. Deste modo, reutilizaram-se materiais que
iriam para o lixo e diversificaram-se as técnicas para a construção dos adereços (ver Figura 8).

Figura 8 - Lagarta feita de garrafas de plástico

Na Figura 9 as crianças e adolescentes, de idades muito díspares, como se pode
observar, pintam em papel cenário o revestimento de uma montanha de onde vai sair lava, no
culminar da Festa Final. Assim, ilustra-se como a preparação da Festa Final contribuiu, de
forma nítida, para a socialização alargada entre crianças e adolescentes dos diversos níveis
etários, permitindo que cada um deles pudesse contactar e/ou trabalhar em conjunto com
pessoas que conseguiam mobilizar capacidades e competências diferentes das que ele próprio
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mobilizava, facilitando que cada um trabalhasse na sua ZDP (Vygotsky, 1934/1962), que este
autor salienta ser a forma de trabalho que mais promove o desenvolvimento.

Figura 9 - Construção de cenário

Os acessórios, cenário e guarda-roupa eram também construídos, de uma forma
criativa, com matérias naturais, como folhas, sementes, ou frutos apanhados no chão do
Jardim Botânico, como se observa na Figura 10.

Figura 10 - Adereços e guarda-roupa

Diversificavam-se as técnicas de construção de adereços, bem como os recursos
utilizados na sua elaboração, como refere uma monitora, no diário de bordo: “realizaram a
actividade de construção de animais marinhos em esponja e foram ensaiando uns com os
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outros a performance de cada animal. Gostaram bastante da técnica e tiveram o apoio de três
monitores, o que consolidou melhor a relação entre todos” (MT8, DB, p. 11). Deste modo, os
momentos de preparação das Festas Finais eram momentos de alegres, de convívio, mas
também de aprendizagem, que incluíam aspectos que iam de como fazer uma pesquisa, ao
planisfério, à reciclagem, ou técnicas de artes plásticas.
Os momentos que antecediam as Festas Finais eram vividos com algum nervosismo,
devido à necessidade de improviso e à presença das famílias, pois todas as crianças e
adolescentes queriam que o público gostasse daquela Festa. Na Figura 11 observa-se um
momento em que um dos monitores e algumas crianças e adolescentes representam a actuação
de um dragão, na Festa Final sob o tema do Fogo. Estes diversos exemplos de Festas Finais
permitem iluminar o papel de relevo dado à criatividade, à expressão de sentimentos e
emoções, bem como ao desenvolvimento de expressões artísticas, aspecto que João dos
Santos (1991) também realçou como essencial para o desenvolvimento infantil.

Figura 11 - Festa Final sob o tema Fogo

Após a Festa Final havia momentos de convívio, em ambiente descontraído e alegre,
que eram momentos de convívio transgeracional, pois envolviam pais, avós, crianças,
adolescentes, monitores, investigadora e funcionários dos museus, que assistiam
habitualmente e voluntariamente à Festa Final (ver Figura 12).
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Figura 12 - Confraternização após a Festa Final

A preparação da Festa Final, desde a escolha do tema da Festa, aos cenários e
adereços, era decidida ao longo da semana e, sobretudo, nos últimos dois dias, num trabalho
colaborativo entre crianças, adolescentes e monitores, pois pretendia-se que todos se
sentissem responsáveis pelas decisões tomadas. Era de uma grande exigência para toda a
equipa mas, sobretudo, para os monitores. O ambiente de festa, de convívio final, era
fundamental para manter a equipa de trabalho unida e motivada para a semana seguinte.

6.2. Grupos Small
6.2.1. Expectativas versus vivências referentes ao programa Férias no Museu
As tarefas de inspiração projectiva (TIP) são tarefas pouco estruturadas, inspiradas
nas tarefas projectivas da Psicologia. Permitem projectar sentimentos e características da
personalidade (Piscarreta & César, 2004), pelo que possibilitam o acesso às representações
sociais, assim como às expectativas. Por isso mesmo, optámos por solicitar que as crianças e
adolescentes realizassem uma TIP no primeiro dia da semana de actividades do programa
Férias no Museu, para conhecermos as expectativas que tinham construído em relação ao que
iria acontecer naquela semana e naquele programa.
A criança que designámos por Adriana (todos os nomes são fictícios, para garantir o
anonimato), produz um desenho que ocupa toda a folha, com especial incidência na parte
superior, o que indica extroversão e investimento no futuro (Salvador, 1988). Essa mesma
extroversão, alegria e auto-estima positiva está também patente no nome dela (que tapámos,
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para manter o anonimato), que estava escrito na parte esquerda, ao lado da casa, recorrendo a
letras maiúsculas. Assim, não só esta criança nos pretende mostrar que já sabe escrever e quer
deixar marcado quem ela é, como o faz com letras bem desenhadas, seguras, o que indica um
desenvolvimento cognitivo bastante avançado, pelo domínio motor inerente e pela segurança
do traço.

Figura 13 - TIP 1, Adriana, 4 anos, 27 de Julho de 2009

As cores escolhidas são o cor-de-rosa, o amarelo e o verde, embora também use um
pouco de castanho para pintar o telhado da casa, fazendo um esbatido. Desenhou, a meio da
folha, uma casa com uma janela, uma porta pequena e uma chaminé a deitar fumo, o que
retrata a representação social mais frequente de um meio familiar caloroso, simbolizado no
fumo (preparação de refeições; lareira) que sai da chaminé (Salvador, 1988). Do lado direito
da casa desenhou uma menina, da altura da casa, com um grande sorriso, umas grandes mãos
e um vestido às riscas cor-de-rosa e uma flor verde pouco menor que a menina (ver Figura
13). Estes três elementos estão sobre uma linha amarela. As proporções relativas das figuras,
que não correspondem às da realidade, são habituais neste nível de desenvolvimento cognitivo
(Piaget, 1947), pois é frequente as crianças desenharem em tamanho maior as figuras que
valorizam mais – menina – e, nestas, os pormenores que lhe chamam mais a atenção naquele
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momento do desenvolvimento - neste caso, as mãos. No canto superior esquerdo desenhou
um pequeno sol, também cor-de-rosa e sem marcas de animismo (boca e olhos, por exemplo).
A Adriana escolheu cores alegres e desenhou um grande sorriso na menina,
provavelmente ela própria (ver Figura 13), pelo que espera que a semana seja alegre, com dias
sol, actividades no exterior, que envolvam plantas e idas ao jardim. As expectativas vieram a
concretizar-se, pois várias actividades decorreram ao ar livre, no Jardim Botânico, num clima
alegre de verão e envolvendo diversos aspectos relativos à fauna e à flora.
A criança que designámos por Domingos também tem quatro anos e nunca tinha
passado férias nestes museus. O desenho é bem diferente do anterior, pois deixa a quase
totalidade da folha em branco, desenhando apenas uma pessoa, pequena, em função do
tamanho da folha, na parte inferior e central da folha (ver Figura 14). Provavelmente esta
figura representa-o a ele próprio, ilustrando a fragilidade que sente num meio ambiente
desconhecido. Por isso mesmo, denota alguma introversão e pouca assertividade, embora o
ser desenhado no centro da folha revele também que se sente apreciado, pois é uma figura
central (Salvador, 1988).

Figura 14 - TIP 1, Domingos, 4 anos, 27 de Julho de 2009
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Desenha-se com grandes olhos verdes, sem sorriso e sem outros pormenores faciais,
o que denota a importância que dá à visão, aos olhos, voltando a mostrar a mesma
característica de desenvolvimento cognitivo que acima assinalámos: a proporção depende da
importância relativa concedida a cada elemento e não das proporções reais. O menino tem
ainda uma camisola azul, braços abertos e as mãos com dedos, bem como pernas e pés, com
estes virados para dentro. Esta forma de desenhar denota as dificuldades motoras na
realização dos desenhos próprias destes níveis de desenvolvimento: eles sabem que têm mãos
com dedos, pernas e pés, mas ainda não os conseguem representar graficamente tal como eles
existem, na realidade. Pela análise do desenho que produziu, o Domingos revela-se uma
criança tímida, talvez um pouco receoso do que iria ser esta semana de férias, mas acreditando
que vai ser uma figura relevante.
A Mónica, de cinco anos, já conhece os museus, pelo que já sabe que,
provavelmente, vai aprender novos aspectos relacionados com as borboletas, o que a leva a
desenhar duas borboletas. Também supõe que vai passear e brincar no jardim, pois desenha o
chão com a cor verde (ver Figura 15). Ocupa a folha toda, desenha figuras grandes e escolhe
cores muito alegres, o que denota extroversão, alegria e assertividade (Salvador, 1988).

Figura 15 - TIP 1, Mónica, 5 anos, 27 de Julho de 2009
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Desenha uma criança, provavelmente ela própria, com um enorme sorriso e lábios
vermelhos, pois talvez quisesse representar uns lábios pintados com batton. Uma das outras
marcas de extroversão, para além das assinaladas acima, é a riqueza de pormenores do
desenho: a menina tem o cabelo colorido – lembrando madeixas! – e olhos vivos e azuis, um
enorme sorriso numa boca vermelha, calças castanhas, botas amarelas, camisola azul e umas
grandes mãos, onde se distinguem os dedos, revelando as questões relacionadas com a
proporcionalidade dos tamanhos que já focámos nos desenhos anteriores e que são típicas
deste nível de desenvolvimento Pinta o céu de azul-escuro, como acontece nos dias de sol, e
desenha um sol maquilhado, muito feminino e feliz (mais uma metáfora dela própria?),
recorrendo ao laranja e vermelho para os raios, o que denota relações calorosas (Salvador,
1988), com bochechas e lábios vermelhos, os olhos, novamente azuis, com grandes pestanas e
sobrancelhas. Este sol contém uma marca de animismo (Piaget, 1947), isto é, a Mónica atribui
anima (alma) a seres inanimados, reconhecendo-lhe características semelhantes às dos seres
humanos. O animismo, segundo Piaget (1947), é típico do estádio pré-operatório concreto,
que é o que corresponde geralmente a este nível etário. O sol é representado com raios
amarelos e vermelhos, pelo que ela espera passar uns dias alegres de verão, com passeios no
Jardim Botânico e na Estufa de Borboletas. As expectativas da Mónica vieram a concretizarse, pois ela mostrou-se muito bem disposta durante a semana do programa Férias no Museu,
interagindo com as outras crianças do grupo e realizou as visitas que esperava, pelo que
retratou.
O Teodoro, de quatro anos, esteve com o irmão, de seis anos, a passar pela primeira
vez uma semana de férias nestes museus. Assim, não conheciam os museus onde se
desenrolava este programa. Ocupa cerca de um quarto da folha disponível, situando a figura
desenhada no lado esquerdo da folha de papel. Essa figura é vertical e composta por muitos
traços amarelos, alguns pretos e outros vermelhos horizontais, que atravessam um traço
castanho que une uma zona oval laranja (um sol? Uma cabeça?) e um zigue-zague vermelho,
que pode ser a terra, ou um suporte de outro tipo (ver Figura 16). Pelas cores alegres o
Teodoro espera uma semana alegre, revelando ser uma criança muito vital (Salvador, 1088).
Porém, por não usar a totalidade da folha disponível, mostra também alguma timidez ou
dificuldade de estabelecimento de relações.
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Figura 16 - TIP 1, Teodoro, 4 anos, 27 de Julho de 2009

De salientar que a representação gráfica desta criança, ao contrário das anteriores,
não permite identificar facilmente o que ela pretende desenhar. Como tal, o traço e o tipo de
desenho mostram que o desenvolvimento cognitivo e motor se encontram num nível mais
básico do que o de outras crianças (Salvador, 1988), sendo interessante confrontar esta
representação gráfica com a do final do programa Férias no Museu, para se observar que
evoluções existiram.
Nesta semana, devido ao regresso de férias de várias famílias ou a horários de
trabalho mais flexíveis dos pais, várias crianças chegaram a meio da manhã de segunda-feira,
não realizando a TIP 1, nomeadamente o Marco, de cinco anos, que estava a frequentar este
programa pelo segundo ano consecutivo. Contudo, o Pai relata, na entrevista que lhe foi
realizada, algumas das expectativas e motivações dos pais, naquela escolha. Numa conversa
informal, também afirmou que o filho estava muito contente por voltar a frequentar o
programa e que gostava muito de ali estar, conforme registado no DBI.
15 Investigadora (I) – E porque é que escolheu este programa de férias?
16 Pai do Marco (PM) – Por várias razões: primeiro porque o programa nos
apareceu muito interessante, depois o espaço é privilegiadíssimo. O Jardim
Botânico é um sítio mágico. Nós somos praticamente vizinhos! E depois porque
moramos muito perto daqui, também. Portanto conciliaram-se uma série de coisas
que ditaram a nossa escolha. Foi isso. (Pai do Marco, EE, p. 3)
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A qualidade do programa, morarem perto dos museus e a possibilidade de estar no
Jardim Botânico, que ele considera “um sítio mágico” (Fala 16), são os aspectos que aponta
para a escolha deste programa, relativamente a outros que também estavam disponíveis. De
realçar a importância que este casal confere ao espaço e ao que este permite explorar com as
crianças, ao que juntam a conveniência de serem “praticamente vizinhos” (Fala 16), o que
certamente facilita a logística familiar.
Outras duas crianças, irmãos que também chegaram a meio da manhã de segundafeira, foram o Mauro, de cinco anos, e a Simone, que ainda não tinha completado os quatro
anos, cuja mãe trabalha muito perto dos museus. Também eles não realizaram a TIP 1. Na
entrevista, a Mãe das crianças refere que:
17 Mãe do Mauro e da Simone – (…) Eu vim para aqui aconselhada, porque o meu
chefe tem filhos da mesma idade que ele e eu não sabia onde é que o havia de pôr,
trabalho aqui perto, e ele pôs cá os filhos no ano passado. E os filhos também são
muito pequeninos. Como achei que os meus ainda eram muito pequeninos para
entregar… e ele disse: “Não, deixe-os que eles ficam lindamente, corre tudo muito
bem e é bom!”. E eu, sem saber muito bem ao que é que vinha, um bocado a medo,
mas ao mesmo tempo confiante, depois de ver no primeiro dia a equipa e o espaço,
fiquei mais confiante. Como eu estava a dizer à [nome da monitora], também fiz
actividades de animação cultural com o meu marido porque fomos escuteiros e
temos alguma experiência destas coisas, de como é que as coisas podem correr e da
responsabilidade também, que é muito grande. E acho que realmente também é
preciso coragem para fazer isto bem feito e tem de ser muito bem seguido e tem de
ser… é um trabalho de muita responsabilidade. Tem de ser feito por pessoas
responsáveis e com o máximo de cuidado e eu achei que isso estava a acontecer
aqui. E achei o espaço magnífico. Conheço o Jardim Botânico e achei que, para
eles, estar ao ar livre era a melhor coisa que eu lhes podia dar. Eu procuro sempre
dar-lhes ar livre. E aqui conjugar os tempos livres com o ar livre, a ocupação da
semana inteira e a variedade de actividades. Os jogos tradicionais, a vantagem de
poder ver o museu devagarinho porque nós, quando vimos com eles, ao sábado,
damos-lhes uma injecção de museu que eles não aproveitam nada e vendo assim às
partes, durante a semana, é muito vantajoso, porque aí captam mesmo o que se está
a mostrar e depois fica só aquilo até solidificar e de outra maneira a gente vem e
eles chateiam-se e pedem para ir embora. E depois poderem misturar com o museu
e almoçarem em conjunto, acho que é muito giro. Acho a actividade muito gira. E
como trabalho aqui ao lado, tenciono,… tenciono continuar cliente, não é?
(…) Já não têm avós assim que possam tomar conta deles, de maneira que… E eu
acho muito mais interessante isto, do que estar em casa dos avós, ou mesmo do que
estar em casa com as mulheres-a-dias, o dia todo a ver televisão, ou enjoados e
chateados a partir as coisas. Acho melhor que vão enriquecendo, acho melhor,…
Também procuro muito a qualidade técnica do que é transmitido durante a semana
para os enriquecer. Enquanto eles possam,… acho muito bem. (Mãe do Mauro e da
Simone, EE, pp. 3-4)
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Como a Mãe da Simone e do Mauro relata, escolheu este programa Férias no Museu
pelas referências de um Pai cujos filhos já o tinham frequentado, em anos anteriores, o que em
si mesmo constitui uma avaliação muito positiva deste programa. Assim, não só este Pai
costuma ter os filhos a frequentarem este programa, mas ele foi capaz de tranquilizar uma
Mãe de duas crianças muito pequenas, pois uma delas ainda nem tinha completado os quatro
anos de idade, fazendo-a confiar que os filhos ficariam bem entregues, seriam acompanhados
cuidadosamente e iriam desempenhar actividades de que iriam gostar muito. Certamente a
argumentação dele foi convincente, pois ela, embora relatando que, no primeiro dia, se sentia
“sem saber muito bem ao que é que vinha, um bocado a medo” (Fala 17), também afirma que
assim que chegou também se sentiu “ao mesmo tempo confiante, depois de ver no primeiro
dia a equipa e o espaço, fiquei mais confiante” (Fala 17). Esta ambivalência de sentimentos,
entre o receio e a confiança, ilumina muito bem as dúvidas que frequentemente assaltam os
pais das crianças mais pequenas, que ainda são menos autónomas e que, por isso mesmo,
requerem cuidados redobrados. No entanto, a equipa – e o modo como acolhiam as crianças –
o espaço onde iriam decorrer as actividades a realizar pelas crianças e o que estava previsto
fazerem deixaram esta Mãe mais tranquila e muito contente com a sua opção, o que constitui
também um reconhecimento nítido da qualidade do programa em si, em termos de tarefas
propostas e da relação interpessoal que existia, quer entre os monitores e as crianças quer
entre pares.
Como no caso do Pai do Marco, a proximidade ao local de trabalho ou onde se vive
também foi um aspecto preponderante nesta escolha. Por outro lado, a Mãe da Simone e do
Mauro salientou a possibilidade de os filhos estarem ao ar livre, algo que ela valoriza muito,
pois expressa que não deseja que eles passem os dias sentados em casa, a ver televisão, ou a
partirem tudo – um reconhecimento, provavelmente, de que a falta de actividades com uma
forte componente motora não é favorável ao desenvolvimento, nem a que actuem da maneira
mais desejável. Salienta, ainda, verem o museu devagar, ao contrário do que acontece quando
estão em família, em que têm que o ver tudo no mesmo dia, o que se torna aborrecido para as
crianças, levando-as mesmo a rejeitarem as visitas e a quererem voltar para casa. Realça
também como aspecto positivo os dois filhos almoçarem com outras crianças e estarem juntos
durante o dia.
Revelando que ela própria já desempenhou actividades em que tinha a
responsabilidade de muitas crianças, nos escuteiros, sublinha a responsabilidade inerente a
quem organiza e dinamiza programas deste tipo, tecendo claramente um elogio à equipa que
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programou as tarefas propostas e aos próprios monitores, pela forma como actuaram durante o
programa Férias no Museu. Julgamos poder inferir que, embora ela tivesse optado por
inscrever os filhos, o que revela um grau mínimo de confiança, a actuação deles excedeu as
suas expectativas iniciais, pois ela tenciona voltar a inscrever os filhos, em anos futuros.
Assim, este programa correspondeu, quanto à natureza das actividades realizadas pelas
crianças, às suas expectativas, pois ela tem a preocupação de proporcionar actividades
variadas aos filhos, contribuindo para as suas aprendizagens e desenvolvimento.

Figura 17 - TIP 1, Cristiana, 5 anos, 31 de Agosto de 2009

A Cristiana, de cinco anos, já tinha estado no museu no programa de Páscoa 2009 e
visita os museus com alguma frequência, com os pais e o irmão, de seis anos. Os pais
frequentaram o Jardim Botânico durante os tempos de estudantes, continuam a frequentá-lo
agora em família e consideram que os filhos beneficiam de passar semanas de férias nestes
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museus devido poderem estar no jardim em segurança, o que habitualmente não acontece por
viverem numa cidade, como relataram numa conversa informal (DBI, p. 81).
Na TIP 1 a Cristiana ocupa a totalidade da folha disponível, utiliza cores alegres,
significando que está feliz por estar novamente a passar férias nos museus (ver Figura 17).
Desenha cinco borboletas de várias cores, todas com antenas e dois pares de asas, revelando
que apropriou conhecimentos científicos, durante as visitas e programas anteriores, que
consegue mobilizar quando realiza a TIP 1. Desenhou ainda quatro flores, em azul claro.
Assim, revela que tem como expectativa uma semana alegre, em que privilegia as actividades
de exterior no Jardim Botânico e na Estufa de Borboletas. As expectativas da Cristiana vieram
a concretizar-se durante esta semana.

Figura 18 - TIP 1, Júlia, 4 anos, 31 de Agosto de 2009
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A Júlia, de quatro anos, desenhou uma menina, com um marcador cor-de-rosa, com
um sorriso, de braços abertos (o que significa a facilidade de relacionamento, o sentir-se bem
naquele grupo, segundo Salvador, 1988), com duas mãos, de cabelo comprido e com dois
lacinhos na cabeça. Pintou o vestido comprido de azul claro e desenhou algo que parecem
dois pares de asas, ou as caudas do vestido, também no mesmo tom de azul (ver Figura 18).
Desenhou também os pés da menina, colocados lateralmente, de perfil, como é habitual neste
nível de desenvolvimento cognitivo e pintou-os de azul-escuro, o que revela a conjunção de
cores entre o vestido e as meias ou sapatos, algo que revela uma atenção e cuidado com a cor,
muito interessante neste nível etário, pois indica uma capacidade de observação já muito
desenvolvida. Todo o desenho revela um desenvolvimento cognitivo bastante avançado, para
este nível etário.
Ao lado da menina está uma flor cor-de-rosa, o que indica expectativas de
actividades desempenhadas ao ar livre, no jardim, relacionadas com plantas. Na zona superior
da folha desenhou um sol amarelo e um céu azul, próprios dos dias de verão (ver Figura 18).
Trata-se de um desenho bastante alegre e rico de pormenores para a idade, o que indica uma
criança expansiva, muito observadora e feliz. A Júlia espera ter uma semana de sol, como é
habitual no verão, onde esteja bem disposta e ao ar livre, o que está de acordo com o que veio
a acontecer ao longo da semana.
O Luís, de 5 anos, nunca tinha passado semanas de férias nos museus. Habitualmente
passava-as em família e em colónias de férias, na praia. Na TIP 1, ocupa a quase totalidade da
folha e desenha algo, que não conseguimos identificar, mas que apresenta contornos pretos e
uma zona pintada de castanho e outra cor-de-laranja e seis contornos arredondados (ver
Figura 19). Assim, há claramente uma intencionalidade dele, aos desenhar aquelas duas
figuras de cores diferentes e as seis formas arredondadas. Porém, o nível de desenvolvimento
motor e cognitivo não permitem a quem vê este desenho conseguir saber o que ele representa
e, assim, interpretá-lo mais.
Não se trata de um desenho triste ou agressivo, com traços instáveis. Pelo contrário,
o traço é vigoroso, sem grandes indecisões ou paragens, não mostrando insegurança. O Luís
parece feliz e extrovertido, o que é corroborado pela alegria e facilidade de adaptação ao local
que as crianças, incluindo ele, mostraram ao longo da semana, bem como pelo empenhamento
que ele teve nas várias actividades que desempenhou (várias entradas no DBI e nos DBM).
Mas será interessante ver as evoluções que a TIP 1 permite – ou não – identificar.
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Figura 19 - TIP 1, Luís, 5 anos, 31 de Agosto de 2009

Recorremos também à entrevista com a Mãe, para indicar algumas expectativas
relativamente ao programa Férias no Museu.
3 Investigadora (I) – Quais foram as razões da escolha deste programa de férias?
4 Mãe do Luís (ML) – Queria um local onde eles estivessem felizes, onde fossem
tratados com carinho e, se possível, que estivessem em contacto com a natureza.
Eles são muito pequenos, não estou nada preocupada que aprendam Biologia,
Astronomia, Matemática ou … têm a escola para isso. Quero que eles criem laços
afectivos com a natureza, com as plantas, os patos, os gatos, as pessoas. Queria um
local onde pudessem correr, sujar-se e brincar com outras crianças no meio do
campo e em segurança. Isso não é fácil em Lisboa. O vosso espaço tem um jardim
magnífico, com entradas e saídas controladas, além dos monitores. (Mãe do Luís,
EE, p. 1)
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Curiosamente, a Mãe do Luís começa por salientar que não é uma prioridade a
aprendizagem de conteúdos relativos aos domínios científicos abordados nos museus, pois o
filho ainda é pequeno. Considera que isso corresponde às funções da Escola. Na escolha do
programa os pais tinham como prioridade um local que proporcionasse contextos de
aprendizagem não-formal e informal, isto é, que os filhos pudessem brincar em interacção
com animais e plantas, bem como com outras crianças, estabelecendo relações afectivas
carinhosas, entre elas mas também com os monitores, as plantas e os animais. Assim, há uma
enorme importância relacionada com dois aspectos: (1) a afectividade e as relações
interpessoais; e (2) a segurança, pois ela refere que as entradas e saídas, no jardim, são
controladas. De referir que ela salienta, ainda, a vontade de que possam correr, brincar, sujarse, ou seja, que sejam férias e não uma forma disfarçada de mais Escola. Também vários
autores salientam a importância de brincar no desenvolvimento das crianças (Santos, 1988;
Wallon, 1979a, 1979b), o que corrobora as preocupações que presidiram à escolha desta Mãe
e às expectativas que ela tinha relativamente ao programa Férias no Museu e que se vieram a
concretizar, tal como ela desejava.
O Timóteo, com quatro anos, ocupou cerca de três quartos da folha disponível e
desenhou com marcador roxo um boneco sorridente, com características humanas: um rosto,
com dois olhos, nariz e boca; braços e mãos, uma delas com cinco e outra com quatro dedos,
algo habitual nestas idades, em que a noção de número, segundo Piaget (1947), ainda não está
adquirida. Também típico deste nível de desenvolvimento é o tamanho maior dos pormenores
a que dão mais importância: os dedos das mãos, que são maiores que os braços; e o chapéu,
que talvez indique tratar-se de um cozinheiro. Os braços e mãos abertas revelam, mais uma
vez a afectividade, a facilidade de relacionamento com os outros, algo que se veio a
confirmar, durante a semana. O boneco poderá estar sentado num sofá (ver Figura 20). Assim,
as expectativas do Timóteo são de uma semana feliz, com muitas interacções sociais com
outras crianças e monitores e actividades que incluem pessoas com quem ele se vai relacionar,
enquanto as desempenha, como mostram os braços abertos. Como tal, a semana veio a
corresponder ao que ele esperava que acontecesse, pois as interacções sociais, entre pares e
entre crianças e monitores, eram um aspecto particularmente valorizado neste programa.
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Figura 20 - TIP 1, Timóteo, 4 anos, 31 de Agosto de 2009

Pelo que foi dito e por se ter tratado de semanas com actividades diversificadas que
as crianças desempenharam com alegria, nos diversos espaços exteriores e interiores dos
museus, consideramos que elas estiveram de acordo com as expectativas das crianças e dos
pais, como seria desejável num programa deste teor.

6.2.2. Actividades desenvolvidas
6.2.2.1. Adesão/não adesão às actividades
Na semana que decorreu entre 27 e 31 de Julho, as actividades decorreram sob o
tema do Fogo. Desde o primeiro dia, as crianças mostraram-se felizes, adaptando-se
facilmente às pessoas, aos espaços e aos tempos previstos para realização das actividades,
revelando-se colaborantes, empenhadas, atentas e autónomas, como refere a monitora MT3 no
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diário de bordo. Esta monitora realça um aspecto relevante: a facilidade com que crianças tão
pequenas, quanto ao nível etário, interagiram entre si e com os monitores, revelando já uma
grande facilidade de socialização.

O grupo dos meninos do grupo Small inclui meninos obedientes muito autónomos
na realização das várias actividades (alimentação, idas à casa de banho, etc.),
atentos e com bom relacionamento entre si e com os vários monitores. Para o
primeiro dia surpreendeu-me a fácil adaptação dos meninos ao local, aos monitores
e aos colegas. (MT3, DBM, p. 1, itálico no original)

A monitora MT8 também corrobora a avaliação positiva da colega MT3,
pormenorizando algumas situações pontuais, em que as crianças choraram, o que é frequente
nestes níveis etários, num novo espaço e com pessoas desconhecidas. Relata uma situação em
que uma criança seguiu outro grupo por engano e chorou, pensando que estava perdida.
Provavelmente, num outro dia da semana saberia voltar para junto do seu grupo. Este tipo de
situações, em que as crianças choravam, era mais frequente nos primeiros dias e nos grupos
de crianças mais novas, enquanto o espaço ainda era desconhecido para elas.

Apenas o Teodoro se distraiu, seguindo o grupo Medium e ficou sozinho (achava
ele, eu estava a vê-lo!) no jardim, por breves instantes, e assustou-se e chorou um
pouco. O Mariano chorou à hora da refeição porque tinha rúcula no prato e porque
entornou o iogurte.
Há outro menino que quer estar com o irmão, no grupo Medium, mas não se
manifesta, a não ser quando perguntamos se está feliz. Aí lembra-se e diz que não,
mas não é isso que expressa. Até porque faz as refeições junto com o irmão e
partilham brincadeiras. (MT8, p. 2, itálico no original)

No primeiro dia da semana aconteceram situações pontuais, em que o irmão mais
novo chorou, por não ficar no grupo do irmão mais velho. Estas situações foram rapidamente
solucionadas no decorrer da primeira actividade – A hora do conto – e, quando os irmãos
percebiam que podiam partilhar os momentos de refeições e de brincadeira autónoma, isso
deixava de ser um problema. Havia, assim, algumas crianças que tinham dificuldade em
efectuar transições entre o contexto familiar e o do museu, embora estas situações fossem
ultrapassadas e pontuais. Desde o primeiro dia, as crianças dos grupos Small levavam para
casa folhas, frutos e sementes para oferecer aos pais e mostrar-lhes o que tinham aprendido
(DBI, várias entradas). Este aspecto revela o entusiasmo delas e uma adesão muito conseguida
às actividades, pois era por iniciativa própria que decidiam oferecer aquelas prendas aos pais,
o que lhes permitia, em casa, partilhar com a família o que tinham estado a fazer durante o
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dia. Esta partilha fazia parte do ciclo diurno: acordar, tratar da higiene, vestir-se, tomar o
pequeno-almoço em casa, sair e ir para o museu, onde eram acolhidas. Durante o dia,
realizarem as actividades previstas. Depois, ao final da tarde, reencontrarem-se com as
famílias e partilharem com elas as aventuras do dia, os conhecimentos apropriados, jantarem
em conjunto e voltarem a preparar-se para se deitarem e dormirem, terminado aquele ciclo
diurno e dando início a outro, no dia seguinte.
Este ciclo diurno era complementado pelo ciclo semanal, constituído por todo o
programa semanal Férias no Museu e o fim de semana. Assim, as crianças começavam a
perceber que a vida é composta por ciclos: diurnos, semanais, anuais (por exemplo as diversas
estações do ano), de vida (por exemplo, dos animais, quando analisavam o ciclo das
borboletas). Mas também a natureza tem ciclos, como o da água. Logo, as diversas tarefas
propostas e a própria planificação do programa Férias no Museu pretendia facilitar a
compreensão intuitiva destes ciclos, sendo alguns deles explicitados durante a realização das
actividades, por parte das crianças. É interessante notar que um dos aspectos que mostra a
adesão delas às tarefas propostas é que elas retratam estes ciclos em diversos materiais que
produziram e que fazem parte dos protocolos de cada crianças ou adolescente.
Na semana de 30 de Agosto a 4 de Setembro, sob o tema da Terra, a recepção das
crianças também correu bem, como refere a monitora:

A recepção das crianças correu muito bem, sem choros, nem nado do género. Os
miúdos interagem bem uns com os outros, o que não admira porque uma grande
parte deles já se conhecia, já eram amigos ou andavam na mesma escola. (MT4,
DBM, p. 1)

As crianças conhecerem-se de ambientes exteriores aos museus facilitava, como seria
de esperar, o acolhimento e que elas se sentissem confiantes mais rapidamente. Este aspecto
constitui mais uma avaliação positiva do programa Férias no Museu, pois provavelmente
significa que alguns pais comunicavam entre si, referindo-se positivamente a este programa,
enquanto possibilidade de ocupação dos tempos de férias. Se o fizessem de forma negativa,
provavelmente os pais de outras crianças teriam alguma apreensão em inscrevê-las.
Por outro lado, as entrevistas aos pais e as conversas informais também revelaram
que as crianças acordavam felizes por irem para os museus (DBI, várias entradas). A Mãe do
Luís e do Martim disse mesmo que “Eles acordaram todas as manhãs contentes por vir para
aqui e no fim-de-semana também queriam” (Mãe do Luís, EE, p. 1), o que também corrobora
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a forte adesão das crianças ao programa Férias no Museu, pois até gostariam que este também
funcionasse ao fim-de-semana.

6.2.2.1.1. Domínio da Botânica
No primeiro dia do programa Férias no Museu as crianças realizaram uma visita ao
Jardim Botânico. Algumas já estavam a repetir a visita ao Jardim Botânico, pelo que já tinham
apropriado e conseguiam mobilizar algumas características das plantas. Esses conhecimentos
foram usados pelo monitor, dando-lhes voz e estabelecendo interacções sociais ricas, de modo
a que elas actuassem como participantes legítimos (Lave & Wenger, 1991), dando-lhes voz e
poder, bem como a que se mantivessem motivadas, não dispersando a atenção.

Hoje tivemos um passeio ao Jardim Botânico. Alguns meninos começaram por
dizer que já tinham feito a visita. No entanto, gostaram muito e mostraram-se
interessados e cativados durante todo o passeio. Inclusive os que já tinham
realizado a actividade, porque esse factor foi usado no sentido em que foram
muitas vezes esses meninos que explicaram aos colegas alguns aspectos
relacionados com as plantas/árvores. (MT3, DBM, p. 2)

É importante realçar que, quando a MT3 afirma que “foram muitas vezes esses
meninos que explicaram aos colegas alguns aspectos relacionados com as plantas/árvores”
(DBM, p. 3), ela está a ilustrar como podem co-existir diferentes I-positions (Hermans, 2001):
eles tanto assumiram a posição identitária de tutores/monitores, quando explicavam aos outros
detalhes sobre as plantas e árvores, como assumiram a posição de crianças que escutam e
aprendem com a monitora, quando era esta que lhes explicava algo. Para além disso, como
vimos atrás, eles recolhiam folhas, pedrinhas, troncos, para levarem aos pais, estando nesse
caso a assumir a posição identitária de filhos e também queriam brincar com os irmãos,
assumindo a posição identitária de irmãos. Daí que Hermans (2001) afirme que o Self é
dialógico, sendo constituído por diferentes posições identitárias, algumas delas conflitivas –
como acontecia com os que choravam quando deviam assumir a posição de meninos que
participavam no grupo Small e queriam assumir antes as de irmãos, que brincavam em
conjunto, mas que participavam em grupos diferentes (Small e Medium). Aprender a gerir os
conflitos entre estas diferentes posições identitárias foi também uma mais-valia deste
programa, pois é algo que todos precisamos de aprender, ao longo da vida, como afirma César
(2003, 2013a).
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A visita ao jardim começou pelo lago, que é geralmente do agrado das crianças
porque tem plantas aquáticas, peixes e, por vezes, patos, sendo frequente que as crianças do
grupo Small sejam particularmente atraídas pelo contacto directo com os animais.
1 Monitor (MT12) – Vocês já viram o lago?
2 Criança 1 (C1) – Eu já vi várias vezes o lago.
3 MT12 – O lago às vezes tem patinhos.
4 Criança 2 (C2) – Está muito sujo e depois os patos não podem mergulhar a
cabeça.
5 MT12 – Podem!
6 C1 – Olha, as plantas podem nascer em muitos sítios, no mar, na terra,… no
passeio…
(…)
11 MT12 – Vamos por aqui. Venham cá ver isto. Quem me diz o que é este fruto?
12 Criança 3 (C3) – Eu!
13 MT12 – Sim.
14 C3 – É o fruto da árvore.
15 MT12 – É o fruto da árvore, exactamente.
16 Criança 4 (C4) – É um figo.
17 MT12 – Então se é um figo, estão a ver onde estão, os figos?
18 C3 – Estão na árvore!!!
19 Criança 5 (C5) – É uma figueira.
20 MT12 – Exactamente, se é um figo...
21 Criança 6 (C6) – É uma Figueira da Foz.
22 MT12 – Figueiras da Foz, não [sorrisos] É uma figueira. Esta é uma Figueira do
Japão. (DBI, p. 61)

Os diálogos que se estabeleceram mostram não só que as crianças estão a actuar
como participantes legítimas (Lave & Wenger, 1991), pois oferecem-se para responder, vão
explicando o que vêem e completam as frases do MT12, mas também que conseguem realizar
transições entre contextos e conexões entre os conhecimentos que já apropriaram e que agora
estão a mobilizar. Isto revela a adesão das crianças às actividades que estão a realizar, mas
também como este programa é ajustado quanto à promoção da LC e do desenvolvimento
sócio-cognitivo e emocional de cada crianças, pois elas socializam facilmente, apropriam
novos conhecimentos e mobilizam os que já apropriaram, tornam-se mais rigorosas – por
exemplo, percebem que aquela é uma Figueira do Japão – e relacionam-se de forma bem
disposta, esperando a vez de falarem, estando alegres ao longo do dia, aceitando quando algo
é corrigido pelo monitor, o que contribui para o desenvolvimento emocional.
A criança que designamos por C2 imaginou-se na posição de outro animal, neste
caso um pato, afirmando que seria desagradável mergulhar a cabeça num lago sujo, sendo
necessário que o monitor lhe mostrasse que os patos não se incomodam com isso e
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mergulham a cabeça na água, mesmo com lodo. Este é um aspecto interessante, pois ilustra o
que Piaget (1947) designava por centração: as crianças deste nível etário estão, geralmente, no
estádio de desenvolvimento pré-operatório concreto e tendem a pensar que os outros – patos
incluídos! – pensam e sentem como elas. Este pequeno excerto interactivo ilumina isso
mesmo, sendo a intervenção do MT12 um contributo para o alargamento da compreensão do
mundo – e da LC – daquela criança.
Entretanto as crianças continuam a visita ao Jardim, mobilizando conhecimentos que
tinham apropriado em visitas anteriores, nomeadamente sobre os habitats onde podem viver
as plantas. Revelam ainda algum humor, quando a criança (C6) faz a associação da árvore
figueira com a cidade Figueira da Foz, provavelmente um local que ela já visitou. De salientar
que o monitor, embora sorrindo e reconhecendo o humor da situação, não deixa de aproveitar
para contribuir para a apropriação de conhecimentos, designado a figueira de uma forma mais
detalhada e rigorosa: Figueira do Japão.
Anteriormente a mobilização de conhecimentos já tinha sido nítida, por parte de
diversas crianças: o lago tinha, às vezes – repare-se no rigor – patinhos – ou que o fruto era
um figo, pelo que a árvore era uma figueira. Assim, era claro que estas actividades
potencializavam o estabelecimento de conexões – algumas com humor – e que, ao manterem
as diversas crianças empenhadas e motivadas para aprender, promoviam a LC, conservando
contudo, as características de actividades de férias, que se desenrolavam num ambiente
descontraído, próprio dos contextos museológicos e das aprendizagens não-formais.
Entretanto, as crianças e os monitores deslocaram-se para a proximidade de outra
árvore, descendo livremente a encosta do jardim, cada criança ao seu ritmo, em função do
desenvolvimento da motricidade, da confiança e da assertividade próprias. Sempre que fosse
fácil observar todas as crianças não as exortavam a andar todas aos pares e em fila, como é
usual em visitas de estudo, nestas idades. Com esta forma de actuação pretendia-se
desenvolver a autonomia, a responsabilização, a capacidade de orientação no espaço e a
motricidade, aspectos essenciais na promoção do desenvolvimento infantil (Santos, 1991a,
1991b), mas que raramente são desenvolvidos pela Escola, ou em contextos de aprendizagem
formal. Daí que seja tão essencial que as actividades de férias os tenham em consideração,
tanto mais que, em meios urbanos, a maioria das crianças vive em apartamentos e já não
brinca na rua, o que configura negativamente o desenvolvimento motor e a promoção da
autonomia. Como se pode observar na Figura 21, as crianças descem aquele caminho a correr
ou a andar, conversando com outra menina ou menino, ou brincando com uma folha, livres e
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aparentando estar felizes, a realizar actividades que são próprias da infância – a fase do
desenvolvimento em que se encontram – e de tempos de férias, que estão particularmente
adaptados para actividades ao ar livre e com uma forte componente de autonomia e de
respeito pelo ritmo de cada criança, pois existe uma maior liberdade, por parte dos adultos
responsáveis, para gerirem os espaços e tempos.

Figura 21 - Visita ao Jardim Botânico

Algumas das árvores de que habitualmente as crianças mais novas gostam mais e que
não esquecem são a paineira-barriguda e o cipreste dos pântanos. Para facilitar a apropriação
de conhecimentos estas são denominadas, para o público infantil, de árvore barriguda e árvore
com nariz, ou seja, os monitores recorrem a metáforas animistas para facilitar que as crianças
associem uma representação mental daquela árvore a uma designação. Isso permite que elas
identifiquem a árvore quando a vêem e, mais tarde, quando forem mais velhas, irão aprender
então o nome científico da mesma. Isso facilita também que as crianças criem laços afectivos
com as árvores e plantas, correspondendo às expectativas expressas pela Mãe do Luís, no
Ponto 6.2.1., quando afirma que “quero que eles criem laços afectivos com a natureza, com as
plantas” (Mãe do Luís, EE, p. 1). As metáforas, que favorecem a representação mental,
facilitam precisamente a criação de laços afectivos.
1 MT12 – Esta é a árvore com barriga.
2 Criança 1 (C1) – Ela parece gorda.
3 Criança 2 (C2) – E a árvore com nariz?
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4 Criança 3 (C3) – Ela parece gorda.
5 MT12 – Porque tem uma barriga? Quem me diz porque tem uma barriga?
6 C3 – Porque ela é gorda.
7 Criança 4 (C4) – Para guardar água,
8 MT12 – Para guardar água.
9 C4 – É como os cactos.
10 MT12 – Exactamente! É como os cactos. (DBI, p. 62)

A criança que designamos por C4 mostra ter apropriado conhecimentos em visitas
anteriores, que consegue mobilizar em novas situações. Esta criança associa as árvores que
está a observar com outras plantas, quando compara o armazenamento da água pela árvore
barriguda ao dos cactos. De referir que os cactos não foram abordados nesta visita. Tratou-se,
por isso, de uma conexão que ela estabeleceu de forma autónoma, fazendo transições e
mobilizando conhecimentos que ela apropriou noutra visita ao jardim ou noutro contexto,
cenário ou situação. Esta facilidade em mobilizar conhecimentos e em fazer transições e
conexões parece-nos uma inegável mais-valia deste programa, bem como dos espaços
museológicos quando utilizados de forma adequada às características, necessidades e interesse
das crianças, bem como à tipologia das aprendizagens não-formais.
No diálogo seguinte, a criança que designamos por C5 percebeu, em visitas
anteriores, o porquê das árvores terem picos, conseguindo explicar esse pormenor ao grupo.
Consegue colocar-se na posição dos macacos, o que é interessante, pois já constitui um
esboço de descentração, percebendo perfeitamente que estes, para saberem que os picos
magoam, tiveram que experimentar e, por isso desceram, imediatamente. Aqui há um
fenómeno ambivalente: ela faz uma conexão entre o que, provavelmente já lhe aconteceu a ela
– ter de experimentar para saber – e o que sucede aos macacos. Porém, esta conexão, que
parte dela própria, ajuda a preparar uma descentração futura: distinguir-se a ela própria dos
macacos, ou seja, promove o desenvolvimento.
21 MT12 – Oiçam que a [nome da criança de quatro anos] vai explicar uma coisa
importante.
22 Criança 5 (C5) – A árvore tem picos porque não gosta que os macacos subam a
ela e se os macacos subirem a ela os macacos picam-se todos.
23 MT12 – E já não sobem, pois.
24 C5 – E descem logo.
25 MT12 – Mas porquê macacos? Aqui não há macacos! [ninguém responde]
Esta árvore é da América do Sul, do Brasil e, assim, e lá há macaquinhos. Para não
irem comer as folhas e as flores, ela tem estes picos todos. (DBI, p. 63)
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O clima relacional que se vivia era descontraído, pelo que os diálogos se
estabeleciam facilmente, não havendo, da parte das crianças, qualquer constrangimento em
iniciar o diálogo com os monitores ou em esperarem pela resposta ou explicação destes,
quando elas não sabiam responder a uma pergunta. Assim neste episódio podemos observar
diversos aspectos importantes: adesão à actividade que estão a realizar; vontade de responder
e de participar, ou seja, quererem actuar como participantes legítimos (Lave & Wenger,
1991); assumirem várias posições identitárias (Hermans, 2001), como já detalhámos
anteriormente, na análise do episódio anterior; falarem ordenadamente, mas com entusiasmo;
partilharem os conhecimentos que conseguiam mobilizar; e estarem interessadas em apropriar
outros conhecimentos, que poderiam mobilizar em situações futuras. Assim, a actuação dos
monitores recorria a mecanismos de inter-empowerment, favorecendo a internalização de
mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a), que observamos quando as crianças
respondem, ou fazem conexões. Como salienta esta autora, esta é a maneira mais adequada de
promover as aprendizagens e o desenvolvimento, pelo que observar que acontece nestes
episódios constitui uma avaliação positiva deste programa de Férias no Museu.
Neste episódio, uma das crianças, mostrando que sabe alguns pormenores sobre as
plantas, pergunta: “Sabes que há uma árvore que se chama palmeira?” (DBI, p. 63), ao que o
monitor, aproveitando o interesse da criança, acrescenta: “E sabes que há muitas palmeiras?
Sabes que há 2700 espécies diferentes? Aqui no jardim há 30 espécies, mais ou menos.”
(DBI, p. 63), contribuindo para que ela possa apropriar mais conhecimentos, mas valorizando
o contributo que ela tinha dado. É curioso notar que este monitor tem uma preocupação com a
empatia, ao manter o mesmo modo interrogativo, mesmo quando o que pretende é fornecer
informação: “Sabes que há 2700 espécies diferentes?”. Isto revela uma profunda
sensibilidade, sendo um aspecto que favorece a criação de um ambiente securizante. Também
facilita o empenhamento nas actividades, o estabelecimento de conexões, a apropriação de
conhecimentos, bem como o desenvolvimento de capacidades e competências, nomeadamente
a socialização alargada.
Estes excertos de interacções sociais, assim como os registos fotográficos, ilustram o
interesse das crianças e um clima relacional emocionalmente equilibrado e securizante, como
se observa na Figura 22 em que o monitor, baixando-se para ficar ao nível das crianças – o
que ilustra o recurso a um mecanismo de inter-empowerment – observa e explica, a um
pequeno grupo de crianças, pormenores sobre um fruto apanhado por uma delas.
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Figura 22 - Visita ao Jardim Botânico. Observação de uma semente

Na semana de 30 de Agosto a 4 de Setembro, sob o tema da Terra, a primeira
actividade do dia foi A hora do conto, na qual foi contada às crianças, com bastante
improvisação, por parte dos monitores, uma história. Na sequência dela, surgiu a sugestão de
dar nome ao grupo: seria o grupo das Formigas, porque estas habitam na terra. Todas as
crianças deste grupo se mostraram entusiasmadas por ele ter esta designação, o que também
constitui uma evidência empírica da adesão às actividades que estavam a desempenhar,
mesmo quando estas não estavam inicialmente previstas, como aconteceu com o dar um nome
ao grupo. Mas os nomes facilitam o sentimento de pertença, pelo que este aspecto foi
favorável à criação deste sentimento e de um maior entrosamento do grupo.
A visita ao Jardim Botânico começou pela consulta do mapa do jardim e
identificação, no mapa, do local onde estavam algumas árvores (ver Figura 23). Nesta figura,
as crianças já se encontram junto à Ficus macrophyta ou figueira australiana. Como se pode
observar, o grupo está unido e as crianças estão atentas e participativas, como também
ilustram os excertos de episódios interactivos já analisados. O monitor dá a cheirar, a uma
criança, o fruto da árvore. Pretendia-se que as crianças desenvolvessem e recorressem aos
diversos sentidos. Assim, além de olharem e observarem (visão), de ouvirem as outras
crianças e o monitor (audição), também recorriam ao olfacto e o tacto. Mais tarde, durante os
almoços, explorava-se o paladar, pois muitas delas comeram alguns legumes pela primeira
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vez, quando participavam neste programa Férias no Museu. Logo, as actividades eram multisensoriais, o que nos parece uma riqueza, contribuindo para a qualidade deste programa.

Figura 23 - Visita ao Jardim Botânico.

Os monitores falaram às crianças de sementes, como sendo tesouros, algo precioso,
pois apesar de serem muito pequenas têm a capacidade de originar árvores e outras plantas,
que são muito maiores, sendo essenciais para a sustentabilidade. Foi ainda dito que os frutos
também são muito importantes para as plantas, pois são os frutos que guardam as sementes,
como se fossem “uma caixinha cheia de sementes lá dentro” (Fala 10), como ilustra o
seguinte episódio interactivo, áudio-gravado e registado no DBI.
5 Monitor 4 (MT4) – Vamos tentar descobrir tesouros das plantas. São tesouros
que as plantas deitam para o chão, para nascerem plantas novas. Sabem como se
chamam?
6 Criança 1 (C1) – Não.
7 MT4 – Chamam-se sementes. Vamos procurar um tesouro que se chama
semente. Vamos tentar descobrir as sementes de uma planta que já é muito
velhinha, até tem bengala [as bengalas correspondem às raízes aéreas].
(…)
10 MT4 – Olhem, isto é um figo. Isto chama-se um figo e está castanho. Quando
está assim castanho, está cheio de sementes lá dentro. É como se fosse uma
caixinha cheia de sementes lá dentro. É um fruto. Os frutos têm as sementes lá
dentro.
Vamos olhar para a planta, onde estão as raízes?
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(…)
16 C1 – Bebem água debaixo da terra com as raízes. Há umas que nem vemos
porque estão tão debaixo da terra que nem vemos...
17 Criança 2 (C2) – Mas as toupeiras conseguem ver as raízes que estão debaixo da
terra.
18 Monitor 2 (MT2) – Ver não será o verbo indicado.
19 MT4 – Mas sentem, sim, mas sentem.
20 Criança 3 (C3) – E as formigas. Está ao pé das formigas.
21 MT4 – Sim as formigas também andam debaixo da terra junto às raízes.
(…)
25 MT4 – Vamos apanhar cinco frutos da figueira.
26 Criança 4 C4 – Eu já apanhei seis.
27 MT2 – Não faz mal. Seis é mais ou menos que cinco?
28 C4 – É… é mais ou menos… (DBI, p. 64)

Este excerto de um episódio interactivo mostra que as crianças estão atentas,
entusiasmadas e a partilhar os conhecimentos, dúvidas e interesses com os monitores, fazendo
conexões com conhecimentos apropriados anteriormente como, por exemplo, a localização
das formigas, as características sensoriais das toupeiras e as raízes das plantas. Após este
diálogo, as crianças tinham que apanhar do chão um determinado número de frutos da
respectiva árvore, de modo a que contassem e, eventualmente, percebessem questões relativas
a comparações, como maior ou menor. É curioso que a criança que designamos por C4
percebe que ela apanhou seis figos e não cinco (Fala 26), como sugeriu a monitora (Fala 27),
pelo que reconhece que seis é diferente de cinco. Porém, quando ela formula a questão, como
fala depressa, ela, em vez de interpretar que ela pretende saber se seis é mais, ou é menos, do
que cinco, ela interpreta como seis sendo mais ou menos, ou seja, quase o mesmo, do que
cinco. Logo, esta parte do episódio interactivo alerta-nos para a importância do ritmo, dos
silêncios entre palavras, para a descodificação da mensagem. Algo que é particularmente
relevante para crianças destes níveis etários.
Pelo que foi analisado, através dos registos fotográficos e dos excertos interactivos, o
entusiasmo manifestado no tom e velocidade das respostas, bem como em quererem participar
frequentemente, a rapidez de resposta e o interesse em aprender mais, revelam a adesão das
crianças destes grupos Small às actividades desenvolvidas por elas e pelos monitores.
Conseguiram mobilizar conhecimentos que já tinham apropriado, revelando serem capazes de
realizar transições e conexões entre eles, bem como entre os conhecimentos apropriados e os
novos conhecimentos, que estavam a apropriar. Assim, a adesão das crianças às actividades
realizadas contribuiu, de forma decisiva, para a promoção da LC.
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6.2.2.1.2. Domínio da Geologia e Mineralogia
Na actividade que desenvolveram referente ao domínio da Mineralogia, na semana
sob o tema da Terra, estas crianças visitaram a exposição sobre a mina da Panasqueira. A
visita começou com uma introdução ao que é uma mina, salientando que os minerais que se
encontram no interior da mina são tesouros e são muito bonitos, procurando suscitar o
interesse por entrarem na exposição, visto que esta é escura e que as crianças não a
conheciam, pelo que podiam sentir-se pouco confortáveis face àquele meio ambiente. Por
exemplo, ao entrar, uma criança teve medo por estar escuro (Falas 20 e 22), o que é habitual
nestes níveis etários, mas foi apenas no início. Com o decorrer da visita deixou de mostrar
medo e esteve muito participativa. As crianças mostraram-se atentas, activas e interessadas,
como se observa seguinte episódio interactivo:
1 Monitora (MT2) – Onde é uma mina?
2 Criança 1 (C1) – Escuro
3 MT2 – É no ar? É debaixo de água?
4 Criança 2 (C2) – Na montanha
5 MT2 – Debaixo de uma montanha. O que é preciso fazer, para viver debaixo de
terra? Quem é que vive na terra?
6 Criança 3 (C3) – Os coelhos.
7 Criança 4 (C4) – As minhocas.
8 Criança 5 (C5) – Os bichos-de-conta.
9 Criança 6 (C6) – As formigas.
10 MT2 – As formigas fazem túneis debaixo da terra. Porque é que as formigas
gostam de viver debaixo da terra?
11 C6 – As formigas estão debaixo da terra para o papa-formigas não as apanhar.
12 MT2 – Às vezes as pessoas, quando fazem minas, não é para morar lá, nem para
fugir do papa-formigas, é para encontrar lá…
13 C3 – Minhocas.
14 MT2 – Não, coisas muito bonitas, lá dentro.
15 C4 – Ratos.
16 C5 – Piolhos.
17 MT2 – O que será que se encontra dentro de uma mina? Bananas? Morangos?
Flores? Mousse de chocolate? Gelatina? Vamos ver o que há debaixo da montanha.
O que há dentro desta mina…
18 Criança 7 (C7) – Rocha!
19 MT2 – Mas são rochas muito bonitas.
20 C1 – Tenho medo!
21 MT2 – Vamos sentar todos juntinhos.
22 C1 – Não, vamos embora. (DBI, p. 66)

A visita começou com a comparação com outros animais que habitam debaixo da
terra, sobre os quais as crianças já apropriaram alguns conhecimentos, que conseguem
mobilizar em novas situações, pois são capazes de citar diversos animais que vivem debaixo
de terra (Falas 6 a 9). Pretendia-se captar a atenção, alimentando a curiosidade que as
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caracteriza. Uma característica deste nível de desenvolvimento, segundo Piaget (1947), é que
as crianças se fixam num determinado aspecto – por exemplo, animais que vivem debaixo da
terra – e, quando lhes é feita outra sugestão, por exemplo, que o que há numa mina é bonito
(Fala 14), elas continuam ainda a citar exemplos de animais que vivem debaixo da terra, como
os ratos e os piolhos (Falas 15 e 16). Isso ilustra como o ritmo dos episódios interactivos, com
crianças destes níveis de desenvolvimento, têm de ser muito bem geridos, para promovermos
uma participação legítima. Elas não aderem imediatamente à mudança de tema. Assim,
apenas com uma nova intervenção (Fala 17), por parte da monitora, elas conseguem situar-se
e responderem ao desafio que lhes foi lançado.
Outro aspecto interessante, focado por Santos (1988), é que quando as crianças até
por volta dos seis anos de idade fazem perguntas ou conversam, com um adulto, o que elas
querem é, sobretudo, sentir-se amadas, saber que ele lhes dedica tempo, atenção, que as escuta
com cuidado. Por isso, se não sabem responder a uma pergunta, tentam manter mesmo assim
o diálogo, podendo responder algo incoerente, mas que revela vontade de continuarem a
interagir. Esta pode ser uma explicação complementar para o que se passou entre as Falas 13 e
17 – não sabendo indicar objectos bonitos que existissem debaixo de terra, as crianças
continuam a citar animais, pois isso garante-lhes a atenção e a interacção com a monitora.
Outro aspecto a analisar neste episódio interactivo é o medo inicial da criança que
designámos por C1 (Falas 20 e 22) e que se mantém, mesmo quando a monitora sugere que se
sentem todos juntinhos (Fala 21), uma vez que C1 continua a preferir, naquele momento, que
se vão embora (Fala 22). No entanto, como é desejável que as crianças consigam enfrentar e
ultrapassar os medos, o grupo entrou na exposição e a C1 acabou por se sentir confortável,
participando depois animadamente na visita. Esta parte da visita ilustra como este tipo de
actividades que as crianças realizam não só promovem o desenvolvimento sócio-cognitivo,
mas também contribuem para o desenvolvimento emocional.
Na Figura 24 apercebemo-nos bem de como a exposição tinha um ambiente escuro,
nomeadamente para realçar as peças expostas nas vitrinas, que estavam iluminadas. Apesar
disso, as crianças estão, na maioria, sentadas ou ajoelhadas, em frente da vitrina, aparentando
um ar tranquilo. Uma delas está de pé, mas também a olhar para a vitrina, sem sinais de medo
ou de se querer ir embora. Assim, após um primeiro sentimento de desconforto, face à
escuridão, as crianças conseguiram ultrapassá-lo e empenhar-se na observação, participando
nesta actividade enquanto participantes legítimos (Lave & Wenger, 1991).
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Figura 24 - Visita à exposição Mina da Panasqueira

Na Figura 24, as crianças estão a observar objectos do dia-a-dia feitos a partir de
minerais que foram obtidos na Mina da Panasqueira, continuando a interagir com a monitora:
34 MT2 – Consegues contar-nos o que há nessa vitrina?
35 Criança 8 (C8) – Uma espingarda.
36 MT2 – Uma espingarda! Não me digas!
37 C4 – Canetas.
38 MT2 – Canetas ou esferográficas.
39 C3 – Luzes.
40 MT2 – Luzes de brincar?
41 C3 – Não, luzes a sério.
42 MT2 – Não me digas que numa mina se conseguem encontrar esferográficas!
43 C4 – Com pedras.
44 MT2 – As esferográficas, as lâmpadas são feitas com pedras.
45 - C6 – Como se chama a menina?
46 - MT2 – Não é menina é mina. É um sítio debaixo da terra. Esta chama-se Mina
da Panasqueira. (DBI, p. 67)

Neste episódio interactivo pretendeu-se que as crianças percebessem que alguns
materiais do dia-a-dia, como esferográficas e lâmpadas, têm na sua constituição minérios, que
se obtêm nas minas. Uma das crianças, que designámos por C6, não tinha percebido a palavra
mina, perguntando à monitora como se chama a “menina”, iluminando um clima relacional
securizante, onde as crianças não têm receio em fazer perguntas, quando têm dúvidas ou
alguma curiosidade.
Este episódio interactivo volta a ilustrar aspectos que acima indicámos: a vontade de
manter o diálogo (Fala 35), salientada por Santos (1988), mas também outros aspectos do
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desenvolvimento cognitivo (Piaget, 1947), como a fantasia, a imaginação e a curiosidade, que
caracterizam os desempenhos típicos do estádio pré-operatório concreto. Também o associar
o que se ouve – mina – ao que se conhece – menina – é típico deste estádio de
desenvolvimento cognitivo, como salientou este mesmo autor. Assim, apesar de nem sempre
as respostas serem completas, ou adequadas à questão formulada, revelam um nível de
desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional de acordo com o nível etário das crianças dos
grupos Small.
Sendo a infância o período da vida com um desenvolvimento mais acentuado, o
contacto com actividades deste tipo, de naturezas variadas, abordando diferentes domínios, é
muito importante. As crianças apropriam conhecimentos, desenvolvem capacidades e
competências e isso contribui, muito favoravelmente, para o desenvolvimento.
A visita continuou com as crianças a explorarem livremente uma das salas da
exposição e procurando minérios, denominados de tesouros (Fala 50), para as aliciar mais.
Estes materiais – rochas – tinham determinadas cores e como as crianças são especialmente
atraídas pelas cores, estas serviram de motivação para a pesquisa que iriam realizar.
50 MT2 – Vamos à procura tesouros. Tesouros que se encontram debaixo da
montanha. Vamos até debaixo da montanha à procura de tesouros. Existem estes
tesouros todos debaixo da terra. Debaixo da terra encontram-se estes tesouros.
[Entraram noutra sala da exposição]
51 C3 – Tem gelo.
52 MT2 – É cristal. Vamos aprender a dizer certo. É cristal. O nome das rochas é o
nome da pessoa que o descobriu, mais ou menos, e depois acaba em ite. (...) Olha
temos aqui a Marianite, a Inesite,… Dois a dois, vamos descobrir os tesouros. Esta
equipa vai procurar rochas azuis [Indica as crianças que compõem esta equipa,
apontando-as]. Esta equipa vai procurar rochas cor-de-rosa [Idem]. Esta equipa vai
procurar rochas verdes [Idem]. Esta equipa vai procurar rochas pretas [Idem]. (...)
Quantas cor-de-rosa há em toda a sala?
53 C – Três.
54 MT2 – É um cristal como o gelo, mas é quartzo. Diz lá: quartzo. (DBI, p. 68)

Nesta visita e noutras, como a do Jardim Botânico, há a intenção de sublinhar a
importância da preservação do ambiente. Por isso, foram denominados de “tesouros” (Fala
50) os produtos da natureza, como as sementes e os minerais. Neste episódio interactivo
referiu-se também a importância do rigor da terminologia (Falas 52 e 54) e de como poderão
ser dados os nomes aos minerais, havendo mesmo algum humor que é utilizado como recurso,
quando ela dá nomes a minerais que aquelas crianças tivessem descoberto (Marianite, Inesite,
Fala 52). Este aspecto da nomenclatura dos minerais foi referido aos pais em casa, como uma
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das mães salientou em conversa informal à investigadora, o que ilustra um exemplo de
transição entre contextos – museológico e familiar (DBI, p. 70).
Ambos os grupos Small que considerámos neste estudo visitaram a exposição Tudo
sobre dinossáurios, revelando muito agrado e entusiasmo, pois os dinossáurios fazem parte do
imaginário da maioria das crianças. Na Figura 25, as crianças e o monitor (MT4) observam
um fóssil de uma vértebra de dinossáurio. O grupo está atento, a olhar para o fóssil. Apenas a
criança de camisola vermelha está distraída e ligeiramente afastada do grupo, pois algo, na
sala, captou a sua atenção, naquele momento.

Figura 25 - Visita à exposição Tudo sobre dinossáurios

Como se observa na Figura 25 as crianças estão empenhadas nesta actividade,
observando um fóssil sobre dinossáurio e respondendo às questões do monitor (MT4).
1 MT4 – Se os dinossáurios já morreram há muito tempo, então os ossos não
desapareceram porquê?
2 Criança 1 (C1) – Eles guardaram aqui.
3 MT4 – Eles quem?
4 Criança 2 (C2) – A terra guardou.
5 Criança 3 (C3) – É que, primeiro transformámo-nos em macacos e depois é que
transformámo-nos em nós. Nós não fizemos isto.
6 MT4 – Exactamente, nós não estávamos cá. Não estávamos no planeta Terra
quando estavam cá os dinossáurios.
7 C3 – Agora os dinossáurios não estão no planeta Terra. (DBI, p. 71)
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No diálogo, a criança que designámos por C3, revela já ter apropriado alguns
conhecimentos sobre o teoria da evolução das espécies de Darwin, embora ainda com uma
terminologia e capacidade de interrelacionar os conceitos própria destes níveis etários (Fala
5). Afirma que os seres humanos não são responsáveis pela existência de fósseis. A criança
que designamos por C2, considera que foi a terra que “guardou” (Fala 4). Estas crianças, já
perceberam que o tempo de vida na Terra vai muito além da vida dos seres humanos e que o
que existe actualmente não é da responsabilidade dos seres humanos, mas da Terra. Estas
crianças parecem já ter consciência da pequenez do ser humano, o que não é habitual em
crianças de quatro e cinco anos, iluminando que as aprendizagens em contextos de
aprendizagem não-formal podem ser muito enriquecedoras, contribuindo para a LC e, ainda,
para o desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional.
Outro aspecto interessante, neste episódio interactivo, é observar como estas
aprendizagens não-formais contribuem para a construção da noção de tempo, visíveis na Fala
4 – “a terra guardou” – o que indica que há fenómenos que aconteceram há muitos, muitos
anos atrás, ou na Fala 5 – primeiro transformámo-nos em macacos e depois é que
transformámo-nos em nós – que nos dá uma noção da filogénese, e, ainda, na Fala 7, quando
aquela criança reconhece que agora já não existem dinossáurios na Terra. Assim, ao abordar o
passado longínquo, este tipo de actividades contribuem para o desenvolvimento da noção de
tempo, uma noção essencial, segundo Piaget (1947), que começa a ser desenvolvida desde o
nascimento e só está acabada de construir no final do estádio operatório concreto, ou seja,
cerca dos 14/15 anos. A noção de tempo é fundamental para promover a LC, uma vez que os
eixos tempo e espaço são constituintes essenciais dos conhecimentos científicos e da
compreensão do mundo, quer relacional quer físico.
16 MT4 – Como é que os ossos chegaram até hoje. Os ossos ficaram debaixo da
terra durante tanto tempo que os ossos se transformaram em…
17 C1 – Pedra
18 MT2 – Em pedra. E a isso chamamos os…
19 C3 – Fósseis
20 C2 – E a pele dos dinossáurios?
21 MT2 – A pele dos dinossáurios já não se conserva tão bem. Já não chega aos
dias de hoje.
(…)
30 MT4 – Como se chamam as pessoas que estudam pedras muito antigas?
[Ninguém responde]
31 MT4 – Paleontólogos. E as pedras muito antigas como se chamam?
32 Criança 4 (C4) – Fóssias
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33 MT4 – Fósseis. [Diz o monitor, pronunciando cada sílaba pausadamente, para a
C4 perceber bem cada fonema] (DBI, p. 71)

Os episódios interactivos acima transcritos iluminam o interesse destas crianças, ao
responderem prontamente, sem conversas paralelas, e ao relacionarem o que está a ser dito
com outros conhecimentos., como ilustram as Falas 19 e 21, em que duas crianças distintas
mobilizam conhecimentos que já apropriaram. Se não estivessem a actuar enquanto
participantes legítimos (Lave & Wenger, 1991), não teriam questionado o que aconteceu à
pele dos dinossáurios e porque não chegaram aos dias de hoje, como os ossos. Revelam,
também, que já tinham apropriado conhecimentos, que os conseguiram mobilizar nesta nova
situação e que estiveram a apropriar conhecimentos novos, como se observa nas Falas 31 e
33, proferidas pelo MT4, contribuindo para o aumento da LC.

6.2.2.1.3. Domínio da Zoologia - borboletas
As actividades sobre borboletas, em ambas as semanas em que observámos os dois
grupos Small, consistiram em visitas guiadas à Estufa das Borboletas. Estas visitas são
habitualmente vividas com entusiasmo, como se pode observar na Figura 26, em que as
crianças se encontram todas visualmente direccionadas para a monitora, que está vestida com
uma camisola castanha, querendo ouvi-la e ver o que esta mostrava. Há uma criança, a mais
pequena, de camisola cor-de-rosa e amarela, com um chapéu azul claro com flores que, por se
encontrar atrás das outras crianças mais altas, não vê o que está a ser mostrado. Observa-se
que, com a mão esquerda, está a empurrar a criança da frente para se aproximar, revelando
interesse em seguir a visita e em poder participar de forma mais directa na mesma.
De referir que os grupos Small eram, sempre que possível, acompanhados por jovens
voluntários, além dos dois monitores. Este grupo tinha uma voluntária, a jovem de camisola
azul e casaco cor-de-rosa preso na cintura, que também está atenta ao que está a ser explicado
e perguntado pela monitora. A participação nestas actividades constituíam também momentos
de aprendizagem de conteúdos científicos para os voluntários, como foi referido à
investigadora em diversas conversas informais (DBI, várias entradas).
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Figura 26 - Visita à Estufa de Borboletas

Neste primeiro episódio interactivo a monitora, sabendo que algumas crianças já
tinham visitado a Estufa de Borboletas, questiona-as de modo a mantê-las atentas,
participativas, dando-lhe voz e partilhando o poder, ao aproveitar os conhecimentos que já
tinham apropriado para explicar algumas características das borboletas. Apesar da monitora
não ser especialista em desenvolvimento infantil, é muito interessante notar como ela
promove o desenvolvimento ao questionar as crianças, de modo a que estas percebam que as
borboletas são insectos (Falas 1 e 2) e que os insectos são animais (Falas 3 e 4), ou seja,
explicitando que determinadas categorias são mais abrangentes que outras, um aspecto que
promove o desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget (1947), e que também dá importantes
contributos para a promoção da LC.
1 Monitora (MT2) – O que é que são borboletas?
2 Criança 1 (C1) – Insectos.
3 MT2 – O que são insectos?
4 Criança 2 (C2) – São animais.
5 MT2 – O que têm de diferente, os insectos?
6 Criança 3 (C3) – Alguns voam, outros não voam.
7 MT2 – Alguns voam, outros não voam. Mais?
Que insectos é que conhecem, para além das borboletas.
8 Criança 4 (C4) – Joaninhas.
9 Criança 5 (C5) – Abelhas.
10 Criança 6 (C6) – Formigas.
11 Criança 7 (C7) – Aranhas.
12 MT2 – As aranhas!? Porque é que as aranhas não são insectos?
13 C4 – Porque têm oito patas e os insectos têm, duas, três,.. seis patas!
14 MT2 – Têm seis patas.
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15 C1 – Já tinha visto isto.
16 MT2 – Eu sei que já cá vieste muitas vezes...
17 C4 – Eu também já cá vim.
18 Criança 8 (C8) – Eu também já cá vim muitas vezes. (DBI, p. 73)

Este episódio interactivo mostra que algumas crianças já sabem que os insectos
pertencem ao reino dos animais e sabem também que “Alguns voam, outros não voam” (Fala
6). Conseguem fornecer exemplos de insectos e algumas crianças também sabem que as
aranhas não são classificadas como insectos, por não terem seis patas, embora tivessem
algumas dúvidas do número de patas que caracterizam os insectos e fossem dizendo diversos
números, até acertarem (Fala 13). Revelam, assim, ter apropriado conhecimentos em visitas
anteriores e serem capazes de os mobilizar, quando questionadas e quando dialogam entre si.
Por isso mesmo, este episódio ilustra como as aprendizagens não-formais, nomeadamente as
realizadas em contexto museológico, contribuem para a promoção da LC, pois várias crianças
afirmam já terem visitado a Estufa das Borboletas e conseguem mobilizar os conhecimentos
que, então, apropriaram.

Figura 27 - Visita à Estufa de Borboletas e observação das crisálidas

Seguidamente falou-se do ciclo de vida das borboletas, sendo que algumas crianças
revelaram também ter apropriado conhecimentos em visitas anteriores. Tiveram oportunidade
de observar lagartas, crisálidas e borboletas. Como se pode observar na Figura 27, em que as
crianças estão a ver uma vitrina com crisálidas, estas continuam atentas e interessadas.
Existem apenas duas crianças que são muito pequenas e estão à espera que um monitor ou a
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voluntária lhes pegue ao colo para conseguirem ver as crisálidas (ver Figura 27). As restantes,
provavelmente mais confiantes na sua motricidade, optaram por trepar um pouco, quando isso
lhes permitia um melhor ângulo de visão. Curioso notar que esta opção tanto foi tomada por
um menino como por uma menina, que se encontram perto da ponta de cada lado.
Falaram também das diferenças entre as borboletas nocturnas e as diurnas. Como se
observa no episódio interactivo, que a seguir transcrevemos, as crianças não tinham ainda
apropriado conhecimentos sobre estas diferenças. Apesar disso, continuaram a participar
animadamente no diálogo, o que também denota um clima relacional securizante, como seria
desejável que acontecesse.

[Comparando as borboletas diurnas com as nocturnas]
55 Monitora (MT2) – Como são as antenas? Então e são iguais a estas? São assim
fininhas?
56 Criança 1 (C1) – São mais gordas.
57 Criança 2 (C2) – Têm pelinhos.
58 MT2 – Estas antenas têm ali um,… é como se fosse um pente, uma escovinha.
Porque será que as antenas das borboletas da noite são assim tão grandes?
[Ninguém responde] À noite, as borboletas vêem bem? Vocês vêem bem à noite?
59 C1 – Não.
60 MT2 – Não, porquê?
61 C2 – Porque está escuro.
62 MT2 – As borboletas também não, precisam de antenas muito boas, muito
grandes, para se orientarem melhor.
63 Criança 3 (C3) – As antenas delas são os olhos?
64 MT2 – Mais ou menos.
65 Criança 4 (C4) – Para verem melhor.
66 MT2 – Para se orientarem melhor. (DBI, p. 74)

A monitora explica a necessidade de antenas grandes (Fala 56) e com “pelinhos”
(Fala 57), que as crianças conseguiram observar e que distinguem as borboletas nocturnas das
diurnas. Numa mistura de animismo e egocentrismo imaginado, para facilitar o aparecimento
de respostas, por parte das crianças, a monitora tentou que elas imaginassem que eram
borboletas nocturnas e que, como à noite quando não se vê, teriam necessidade de outro órgão
de orientação, para além dos olhos (Falas 58 a 66). Como se pode observar, nomeadamente
pela quantidade de crianças que responde às questões, estas estão curiosas, muito interessadas,
participativas, a mobilizar conhecimentos apropriados em outras situações, nomeadamente em
visitas anteriores à Estufa de Borboletas, bem como a apropriar novos conhecimentos e a
promover a LC, podendo depois partilhar em casa com os pais, restante família e amigos, os
conhecimentos que agora apropriaram.
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6.2.2.1.4. Domínio da Matemática
As actividades desenvolvidas no domínio da Matemática consistiram em jogos e
desafios. As crianças tinham à disposição vários jogos e desafios diferentes e escolhiam o que
queriam jogar, bem como os adversários, sem qualquer sugestão ou regra imposta por parte
dos monitores. Como se observa na Figura 28, as crianças estão concentradas e a jogar
tranquilamente, sem a necessidade de um monitor controlar o que faziam, ou seja, além de
estarem a desenvolver capacidades e competências matemáticas, estão também a desenvolver
a auto-responsabilização e a autonomia. Na Figura 28 estão três crianças no chão, a completar
puzzles, atrás estão duas mesas, com uma criança a jogar individualmente em cada mesa, e,
nas restantes três mesas, as crianças estão em pequenos grupos. Esta variedade de ocupações
do espaço e de gestão do número de crianças que participa em cada actividade ilustra bem a
autonomia que realçámos anteriormente.
Para além disso, a ocupação do espaço revela também o carácter descontraído, mais
informal, que caracteriza os contextos de aprendizagem não-formal, contrastando com o que
se observa, habitualmente, nas escolas, em Portugal. Esta liberdade de se movimentarem, de
estarem sentados, ou em pé, de joelhos, ou como lhes der mais jeito, é uma componente
importante destas actividades e revela-se particularmente relevante para estes níveis etários,
onde a motricidade ainda desempenha um papel essencial e onde a concentração da atenção é
mais fácil se a criança se puder movimentar livremente e escolher as actividades em que se
envolve.

Figura 28 - Jogos e desafios matemáticos
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Na Figura 29 estão três crianças, duas meninas e um menino, a brincar com um jogo
de construção (Lego). O menino está concentrado no que estava a fazer, sem mostrar grande
disponibilidade para comunicar. Na mesa, num segundo plano da Figura 29, estão dois outros
meninos a jogar e uma menina, que acabou de se juntar a esta díade, estando apenas a
observá-los, enquanto jogam. O desafio consistia em associar num puzzle, animais
domésticos, como: cão, galinha, peixe, com o local onde habitam em contexto doméstico
como: casota, gaiola, aquário. As crianças apresentam-se tranquilas, tratando-se de desafios
sem grande competição.

Figura 29 - Jogos e desafios matemáticos

Num outro momento, durante a resolução de um puzzle, que consistia em associar
duas peças que se relacionavam de algum modo, é estabelecido o seguinte diálogo entre duas
crianças de géneros diferentes:
1 Criança 1 (C1) – Sou muito mais rápido que tu. Não sei se tu já percebeste.
2 Criança 2 (C2) – Pára! Estás a tirar as minhas peças [Afirma convicta,
aumentando o volume da voz]
3 C1 – Tu estás a fazer tudo mal! [A gritar]
4 C2 – Não, não ‘tou! Tu não deixas eu fazer sozinha. [A gritar]
5 C1 – Claro que não! Vai fazer aquele sozinha. [A gritar]
6 C2 – Ninguém não faz. É para fazermos todos sozinhos. [A gritar] (DBI, p. 80)

Como seria de esperar quando há interacções entre pares, apesar de raros, também
surgiram pequenos episódios que ilustram conflitos. Neste episódio, as peças do puzzle
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estavam todas misturadas. As crianças estavam a tirar peças e a juntá-las duas a duas, sendo
que a criança, que designámos por C1, estava a ser mais rápida que a criança que designámos
por C2, a mais nova do grupo Small. Nestes níveis etários é frequente as crianças
apresentarem alguma dificuldade em lidar com a frustração, nomeadamente ao perder os
jogos ou quando outra criança perturba o que estava a fazer, como ao tirar as peças que a
outra queria utilizar. A criança de género masculino (C1) quis exibir-se e valorizar-se, perante
o par, ao salientar ser mais rápido. Mas a criança que designámos por C2, não estava a
competir. Provavelmente sabia que, por ser a mais nova, perderia e, além disso, era de género
feminino e as meninas são socialmente ensinadas a serem menos assertivas, na maior parte
das famílias e mesmo em contexto escolar (César, 1994). Assim, ela queria apenas resolver os
puzzles sozinha, sem ser perturbada, mas também sem deixar de lutar pelos seus direitos,
gritando se o outro também gritava. Apesar da discussão, não chorou, nem foi fazer queixa
aos monitores, o que revela já alguma capacidade de resistir à frustração – dizerem-lhe que é
mais lenta e que não percebe (Fala 1) – mas, o mais interessante, é que também não desiste
nem muda de lugar, argumentando sempre, como se observa na Fala 6. Isso levou a que o
menino (C1) desistisse de a mandar embora e ficaram os dois a completar o puzzle, mas já
sem interagirem. Assim, este episódio ilustra, mais uma vez, o desenvolvimento emocional e
das competências de socialização, que são aspectos importantes das aprendizagens informais
e não-formais.
Num outro episódio interactivo, o monitor joga Mikado com três crianças, de aambos
os géneros:
8 MT4 – Agora é a Júlia. [Ela joga] Boa! A Júlia tirou o branco. A Júlia está a
ganhar. O branco é o que vale mais. Agora é o [nome da C1]
[A criança joga, mas a jogada não correr bem]
9 Criança 1 (C1) – Não interessa ganhar. Não interessa ganhar. Só se tivesse
medalhas.
10 MT4 – Mesmo com medalhas.
(…)
15 C1 – Ela vai ganhar [com uma voz triste].
(…)
20 MT – A Júlia ganhou.
21 Júlia – Outra vez.
22 C1 – Vou fazer xixi. (DBI, p. 81)

É frequente, nestes níveis etários, as crianças terem dificuldade em lidar com a
derrota e, por vezes, manifestam-se chorando e gritando com o adversário. A criança, que
designámos de C1 não gritou, nem se zangou, disse apenas: “Não interessa ganhar. Não
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interessa ganhar. Só se tivesse medalhas.” (Fala 10). Ao dizê-lo, está a accionar um
mecanismo de intra-empowerment (César, 2013a, 2014), de modo ultrapassar a frustração de
estar a perder o jogo. Assim, desvaloriza o que está a acontecer, argumentando que só
interessa ganhar se houver prémios. Logo, revela já ter percebido que existem diferentes tipos
de jogo, mais amigáveis ou com mais competição, e que a responsabilidade de ganhar ou
perder é diferente quando estão envolvidos prémios. Apesar de ter evitado mostrar
insatisfação explicitamente, quando fala, o tom de voz é triste (Fala 15) e não quer continuar a
jogar, quando a Júlia volta a ganhar, o que não só é reconhecido pela monitora (Fala 20), mas
também é reforçado pela Júlia, quando afirma “Outra vez” (Fala 21). Perante a frustração,
desculpa-se com a necessidade de ir à casa de banho para se ausentar e não continuar a jogar,
o que revela uma socialização já muito avançada, para este nível etário.
Os registos fotográficos e no DBI, bem como os episódios interactivos transcritos e
analisados, iluminam que as crianças aderiram muito bem aos jogos e os desafios, mostrandose concentradas, tentando aprender estratégias vencedoras (Mikado), ou estratégias que lhes
permitissem completar os puzzles. Também nos apercebemos de situações que permitem
desenvolver capacidades de decisão para encontrar a estratégia necessária para ganhar, bem
como a auto-responsabilização, a autonomia e a resiliência, incluindo a argumentação
sustentada. Assim, observaram-se actuações que permitem desenvolver capacidades e
competências matemáticas e que, simultaneamente, promovem o desenvolvimento sóciocognitivo e emocional.

6.2.2.2. Mobilização e desenvolvimento de capacidades e competências

6.2.2.2.1. Protocolos
Ao longo de cada semana as crianças foram efectuando desenhos sobre temas que
iam sendo abordados. O Mauro desenhou duas montanhas, uma com um vulcão e outra com
uma abertura, que provavelmente representa a entrada para uma mina (ver Figura 30). Talvez
tenha percebido que uma montanha com um vulcão activo não tem estabilidade para possuir
uma mina. Entre as montanhas, desenhou uma figura humana, provavelmente ele próprio,
com um sorriso e os pormenores habituais nas figuras humanas: olhos, nariz, boca, braços e
mãos, tronco e pernas. Assim, a própria figura humana revela conhecimentos relativos a
diversas partes do corpo. Ao lado da montanha, que contém a mina, desenhou um veículo que
corresponde aos veículos que circulam dentro das minas e dos quais existem imagens na
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exposição que eles visitaram. Deste modo, o Mauro revelou ser uma criança com uma
capacidade de observação bastante desenvolvida para o seu nível etário e que apropriou
conhecimentos durante a semana do programa Férias no Museu.

Figura 30 - Desenho efectuado pelo Mauro, 5 anos, sobre os temas abordados durante a semana

Na entrevista relatou que gostou muito de brincar com o Renato e a Simone, tendo
ilustrado isso mesmo no desenho reproduzido na Figura 31. Apesar de ter usado apenas lápis
de carvão, trata-se de um desenho alegre, pois tanto o sol como as três figuras humanas estão
sorridentes. Desenhou umas nuvens, um sol com um sorriso e olhos (animismo) e três
crianças sorridentes, que disse à monitora tratar-se dele próprio, do Rodrigo e da Simone, que
é a irmã mais nova (MT8, DBM, p. 10). Por cima da criança do meio desenhou uma bola,
representando talvez um balão, característico da banda desenhada. Curiosamente desenhou-os
todos do mesmo tamanho, não diferenciando o género e dando muito relevo às mãos e aos
dedos, que aparecem desproporcionais em relação ao tamanho das figuras humanas, como é
habitual nestes níveis etários, quando um pormenor é enfatizado. As mãos significam, muitas
vezes, relações interpessoais, laços de afecto (Salvador, 1988), o que pode significar que ele
estabeleceu relações mais aprofundadas com estas duas crianças e ilustra a qualidade do clima
relacional que existia no programa Férias no Museu. As crianças estão entre dois rectângulos,
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que podem representar os arbustos da zona do jardim, onde brincavam. Deste modo, o Mauro,
além de ter apropriado conhecimentos relativos aos temas abordados, estabeleceu interacções
sociais com outras crianças, que o deixaram feliz.

Figura 31 - Desenho efectuado pelo Mauro, 5 anos, sobre as actividades da semana

A Manuela, de cinco anos, efectuou um desenho que ocupou a totalidade da folha.
Deu um grande destaque à terra, no cimo da qual desenhou uma formiga colorida, com um
sorriso, o que constitui uma marca de animismo (Piaget, 1947). A formiga apresenta-se com
uma das antenas e dividida em três partes, o que revela que apropriou conhecimentos
científicos, que consegue mobilizar quando desenha. Representou apenas três patas, quando
elas são seis, mas é possível que ela considerasse que as outras estão ocultas ou que tivesse
dificuldade em representá-las todas, por ainda não ter construído a noção de perspectiva.
Desenhou também uma montanha, com uma porta e uns quadrados verdes, que
provavelmente representam a entrada de uma mina e os minérios que estão lá dentro.
Representou esta situação de noite, com uma lua, estrelas amarelas e um céu azul-escuro,
provavelmente na sequência do que aprendeu sobre as estrelas na visita ao planetário (ver
Figura 32). Trata-se de um desenho rico em pormenores e que reflecte os locais que foi
visitando ao longo da semana e alguns dos conhecimentos apropriados, em diversos domínios.
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Figura 32 - Desenho efectuado pela Manuela, 5 anos, sobre as actividades da semana

O Domingos, que na TIP 1 (ver Figura 14) se mostrava uma criança tímida e
apreensiva relativamente ao que iria ser esta semana, no segundo dia efectuou o desenho da
Figura 33. Ocupou a totalidade da folha, utilizando cores vivas e variadas, mostrando-se, já,
mais expressivo. Assim, apenas um dia depois os efeitos do ambiente securizante em que as
actividades decorriam, bem como das interacções entre pares e das crianças com os
monitores, já se faziam sentir.
Desenhou um céu azul, uma montanha em tons de azul e rosa, representando a lava a
sair de um vulcão, duas figuras, uma verde e outra castanha, que provavelmente são árvores e
retratam o que aprendeu nas visitas ao Jardim Botânico, bem como uma figura humana,
desenhada a azul claro, onde já se distinguem a cara, olhos, tronco, braços e pernas. Desenhou
estes elementos sobre uma superfície verde, que provavelmente representa relva. Este desenho
revela que o Domingos está menos apreensivo e menos tímido do que no primeiro dia.
Mostra, também, que esteve empenhado nas actividades e apropriou diversos conhecimentos,
pois representou elementos que foram abordados durante as actividades realizadas.
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Figura 33 - Desenho efectuado pelo Domingos, 4 anos, sobre as actividades da semana

Pelo que foi dito, estas duas semanas de actividades foram enriquecedoras sob o
ponto de vista da apropriação de conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades e
competências, bem como das interacções sociais que estabeleceram. A expressão plástica foi
trabalhada sob diversas formas, quer nos desenhos que efectuaram quer nos preparativos da
Festa Final. Nestes níveis etários, o desenvolvimento da motricidade e a Educação pela Arte
constituem motores do desenvolvimento, como salienta Santos (1991a, 1991b). Assim, as
tarefas propostas estavam bem adaptadas às características das crianças do grupo Small que
frequentaram o programa Férias no Museu, contribuindo para a promoção da LC e para o
desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional.

6.2.2.2.2. TIP 2
Na TIP 1 a Adriana produziu um desenho bastante colorido e que ocupa toda a folha,
revelando satisfação relativamente ao programa Férias no Museu.
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Figura 34 - TIP 2, Adriana, 4 anos, 4 de Agosto de 2009

As cores escolhidas foram o cor-de-rosa e o amarelo, tratando-se de um desenho
alegre, que retrata os sentimentos da Adriana (ver Figura 34). No topo da folha desenhou um
sol amarelo e umas nuvens cor-de-rosa, a meio da folha desenhou uma casa com uma grande
janela, uma porta pequena e uma chaminé a deitar fumo, o que revela sentimentos de
conforto. Do lado direito da casa desenhou uma grande flor, que parece um sol. Do lado
esquerdo da casa desenhou uma montanha a deitar lava, ou seja, um vulcão em actividade.
Durante a semana, cujo tema também foi o Fogo, falou-se de vulcões, pelo que a
Adriana revela ter aderido bem às tarefas propostas, escolhendo um dos temas que gostou
mais para representar a semana. A flor também pode simbolizar as idas ao Jardim Botânico e
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as actividades que ela realizou e que estavam relacionadas com a Botânica. Provavelmente os
vulcões e as plantas foram dois dos temas que mais a interessaram.

Figura 35 - TIP 2, Domingos, 4 anos, 31 de Julho de 2009

Na TIP 1 o Domingos desenhou um menino no extremo inferior da folha, mostrando
estar apreensivo relativamente à semana nos museus (ver Figura 14). Na TIP 2 ocupou a
totalidade da folha, utilizou dois tons de azul e um tom cor-de-rosa (ver Figura 35), mostrando
estar muito mais alegre e extrovertido do que no início da semana.
Ainda tem dificuldade em representar graficamente aquilo que deseja, mas tentou
desenhar o lago com os peixes e as árvores em redor do lago. Este era o local onde as crianças
gostavam de estar e de brincar nos momentos livres, em que brincavam autonomamente, após
o almoço (várias entradas no DBI e nos DBM).
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Os temas desenhados pelo Domingos, ao longo da semana, nomeadamente os que
constam do seu protocolo (ver Figura 33) e da TIP 2, são variados, o que mostra que esteve
empenhado nas actividades realizadas e que a semana excedeu as expectativas iniciais.
A Mónica, nesta semana, valorizou particularmente as interacções sociais que
estabeleceu com as outras crianças, nomeadamente durante os momentos livres, após o
almoço. Na TIP 2 desenha duas meninas, uma loura, com uma camisola cor-de-rosa, saia e
sapatos castanhos, e outra morena, com um vestido verde com um laço castanho e sapatos
também castanhos, ambas com um grande sorriso, o que revela que as participantes estavam
bem dispostas e que gostaram das actividades realizadas neste programa Férias no Museu.

Figura 36 - TIP 2, Mónica, 5 anos, 4 de Agosto de 2009
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À frente da cada uma das meninas desenhou uma mesa colorida. Uma das mesas é
amarela com pernas verdes, apenas duas, pois ainda não consegue representar graficamente
em perspectiva, o que está de acordo com o nível de desenvolvimento habitual nestes níveis
etários e desenhou em cima um boneco (ver Figura 36). Provavelmente pretende representar
as brincadeiras entre que ela e outras crianças, que decorreram junto ao lago, em que
imaginavam situações que vendiam, uns aos outros, objectos, representados por folhas, frutos
e sementes que apanhavam, enquanto o dinheiro era simulado por folhas. Esta brincadeira
criativa, livre, sem a intervenção dos adultos, monitores ou dos voluntários, foi o que a
Mónica gostou mais nesta semana, como referiu na entrevista (Mónica, EC, p. 2).
Em síntese: foi uma semana que a fez sentir feliz e que proporcionou espaços/tempos
em que houve oportunidades para inventar e brincar, que são aspectos essenciais ao
desenvolvimento infantil (Santos, 1991a, 1991b). Como este autor refere, brincar promove o
desenvolvimento, nomeadamente as competências matemáticas, como se pode compreender
através destes jogos de faz-de-conta, acima relatados. Ao comprar e vender, ao pagarem e
devolverem trocos, ao contarem e decidirem preços, as crianças, num contexto de
aprendizagem informal – brincadeiras autónomas – estão a mobilizar e a desenvolver
competências matemáticas, que lhe serão posteriormente muito úteis, quando aprenderem
Matemática, na Escola, em contextos de aprendizagem formal.
O Teodoro elaborou um desenho que ocupa a quase totalidade da folha e utilizou
cores alegres, como laranja, azul, verde e amarelo. Assim, revela ter-se sentido feliz durante
esta semana (ver Figura 37). A mancha cor-de-laranja provavelmente representa o Fogo, que
foi o tema da semana, mostrando a adesão às tarefas propostas. A verde desenhou várias
figuras que podem ser outras figuras humanas, provavelmente as crianças que participaram
com ele neste programa Férias no Museu. Uma delas tem uma zona amarela sobre a cabeça, o
que pode representar uma criança de cabelo louro. Desenhou também um pássaro com cauda
e asas, a voar em direcção ao Fogo. Toda esta representação ocorre acima de uma superfície
azul, provavelmente água, talvez o lago.
Trata-se de um desenho bastante mais rico em pormenores e mais complexo nos
traços do que o da TIP 1 (ver Figura 16). Na TIP 1 desenhou apenas segmentos de recta,
interceptando-se. Na TIP 2 desenhou linhas rectas, curvas, superfícies (azul e cor-de-laranja),
representou figuras, tanto de animais, como humanas. Logo, apropriou conhecimentos,
desenvolveu capacidades motoras – visíveis no traço do desenho – e observou diversos
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pormenores que procura, agora, representar graficamente. Foi, assim, uma semana rica quanto
ao desenvolvimento de competências, nomeadamente no domínio das artes plásticas.

Figura 37 - TIP 2, Teodoro, 4 anos, 31 de Julho de 2009

O Marco ocupou a totalidade da folha disponível, revelando-se uma criança
extrovertida e que vivenciou uma semana alegre, em que se sentiu feliz. Uma das monitoras
perguntou-lhe o que pretendia desenhar e ele respondeu que se tratava de uma árvore e uma
fogueira (MT8, DBM, p. 10). A árvore corresponde à zona castanha, à esquerda da folha. À
direita representou a fogueira, com a chama sobre uns paus de madeira castanha (ver Figura
38). Há ainda uma zona superior azul, que julgamos representar o céu na época de verão, em
que há muitos dias de sol e céu azul.
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O Marco escolheu como tema do desenho o tema das actividades da semana, ou seja,
o Fogo, o que mostra que aderiu muito bem às tarefas propostas. Ao longo da semana foi
respondendo alegremente ao que lhe era pedido, mostrando ter apropriado conhecimentos e
ser capaz de os mobilizar, nomeadamente no que se refere às plantas e aos animais (várias
entradas nos DBM).

Figura 38 - TIP 2, Marco, 5 anos, 4 de Agosto de 2009

A Simone, a mais nova do grupo, mostrou-se “feliz, autónoma para a idade e bem
integrada no grupo” (MT8, DBM, p. 2). Na TIP 2 representou uma árvore com o tronco
castanho e uma copa verde (ver Figura 39). Junto à árvore, no chão, estão folhas cor-delaranja, que a Simone disse à monitora tratarem-se de folhas que esteve a apanhar para o
canário que tinha em casa (MT8, DBM, p. 10). No topo da página desenhou um céu azul e um
sol cor-de-laranja e, a meio da folha, talvez a ser levada pelo vento, uma folha pintada de corUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
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de-laranja. O desenho retrata um jardim num dia de sol, sem nuvens, típico do verão, num
ambiente alegre, onde a Simone se sentiu bem. Revela que ela gostou especialmente das
actividades desenvolvidas ao ar livre, no Jardim Botânico.

Figura 39 - TIP 2, Simone, 3 anos e meio, 31 de Julho de 2009

O Mauro de cinco anos, irmão da Simone, representou uma criança, talvez ele
próprio, com olhos, nariz, um grande sorriso e um traço preto no topo da cabeça, que
representa o cabelo. Ao lado, ligeiramente maior que a criança, desenhou uma montanha a
deitar lava e com um buraco, que representa uma mina. Ao lado da montanha desenhou uma
árvore com o tronco castanho e uma copa verde. Por último, desenhou o céu azul, como é
habitual observar-se nos dias de verão e quando há sol e o céu não apresenta nuvens (ver
Figura 40). É um desenho muito rico em pormenores, com uma capacidade de representação e
um traço apurados, o que revela um desenvolvimento motor e cognitivo bastante avançados,
face ao nível etário (Salvador, 1988).
Este desenho mostra que o Mauro esteve muito empenhado nas actividades, que
consegue retratar, e que apropriou conhecimentos sobre vulcões, sobre a localização das
minas e também sobre as árvores. Foi uma semana em que privilegiou as actividades
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realizadas nos espaços exteriores, em contacto com a Natureza, e em que se sentiu feliz, pelo
sorriso que representou na face da criança.

Figura 40 - TIP 2, Mauro, 5 anos, 31 de Julho de 2009

A Cristiana, de cinco anos, desenhou na TIP 2 uma formiga dividida em três partes –
cabeça, tórax e abdómen – com seis patas, duas antenas e uma cara com olhos, nariz e um
sorriso, o que revela animismo (Piaget, 1947) e uma borboleta com dois pares de asas e duas
antenas. Estes pormenores anatómicos são rigorosos, do ponto de vista científico. Desenhou
ainda uma zona azul, que representa o tapete mágico, que fez parte da história de A hora do
conto (MT4, DBM, p. 12), e uma menina, de cabelo comprido, talvez ela própria, com um
vestido colorido com riscas verticais cor-de-laranja, vermelhas e azuis (ver Figura 41).
Representou os olhos, nariz, a boca a sorrir e os braços abertos, o que revela afectividade, ou
seja, um clima relacional que foi caloroso e do seu agrado. A riqueza dos pormenores
científicos, da figura humana, o colorido e a qualidade do traço revelam um desenvolvimento
da motricidade e cognitivo muito avançados para o nível etário (Salvador, 1988).
A Cristiana, que na TIP 1 tinha revelado preferir actividades de exterior e ter um
especial interesse por borboletas e flores (ver Figura 17), teve uma semana alegre – pelos
sorrisos da menina e da formiga, pelas cores e por ter ocupado a totalidade da folha disponível
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– que foi ao encontro das suas expectativas, tendo apropriado conhecimentos relativos a
insectos e borboletas. Esta semana contribuiu, assim, para a promoção da LC da Cristiana.

Figura 41 - TIP 2, Cristiana, 5 anos, 4 de Setembro de 2009

O Luís representou a sala da exposição sobre os dinossáurios, que foi o que ele
afirmou ter gostado mais, numa conversa informal com o monitor (MT4, DBM, p. 11).
Delimitou a sala rectangular com uma linha verde. Na sala desenhou três vitrinas e um
dinossáurio, em posição bípede, com dentes caninos, que caracterizam os dinossáurios
carnívoros, que muitas vezes assumem a posição bípede, ao contrário dos herbívoros. Os pés
do dinossáurio têm três dedos, o que também está de acordo com os fósseis de pegadas que
chegaram aos nossos dias e com o que foi referido na visita à exposição (ver Figura 42). O
Luís revela, assim, ter apropriado muitos conhecimentos, que conseguiu mobilizar ao efectuar
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este desenho. Por isso mesmo, ele constitui uma evidência empírica dos conhecimentos
apropriados e também do seu empenho nas actividades realizadas, bem como da sua
satisfação face ao programa Férias no Museu.

Figura 42 - TIP 2, Luís, 5 anos, 4 de Setembro de 2009

A Júlia revelou à monitora que gostou muito da história inventada por todos em A
hora do conto, na qual existia um tapete mágico e um gigante com umas botas mágicas. Por
isso mesmo, foi o que optou por representar na TIP 2, de acordo com o que relatou, numa
conversa informal (MT2, DBM, p. 9). Ocupou a quase totalidade da folha disponível,
desenhou a preto o tapete mágico e, um pouco acima, o gigante pintado de preto e verde, com
umas botas mágicas, que faziam parte da história (ver Figura 43). O desenho não tem cores
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muito alegres, pela predominância de preto. Contudo, a Júlia mostrou-se alegre, participativa
e incluída no grupo de crianças desta semana.

Figura 43 - TIP 2, Júlia, 4 anos, 4 de Setembro de 2009

O Timóteo ocupou apenas a zona superior da folha, revelando expectativas futuras
elevadas (Salvador, 1988). Desenhou uma formiga bastante grande e pintou-a de castanho.
Teve o cuidado de pormenorizar algumas características anatómicas da formiga, como estar
dividia em três partes – cabeça, tórax e abdómen –, ter seis patas e duas antenas (ver Figura
44). O Timóteo mostra assim ter apropriado bastantes conhecimentos ao longo da semana,
conseguindo-os mobilizar quando elabora este desenho. Revela, ainda, que as actividades do
domínio da Zoologia foram as que mais lhe agradaram e que gostou do que aprendeu em
relação a alguns animais, provavelmente por serem conhecimentos que até então desconhecia.
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Este desenho revela algumas características próprias deste nível etário: as proporções
relativas nem sempre são respeitadas; as patas são desenhadas numa mesma linha e não como
pares em paralelo e o corpo está visto de perfil, enquanto a cabeça está de frente. Contudo,
tratando-se de uma criança de apenas quatro anos de idade, esta capacidade de representação é
bastante avançada para o seu nível etário.

Figura 44 - TIP 2, Timóteo, 4 anos, 4 de Setembro de 2009

O Renato, de cinco anos, na TIP 2, desenhou um dia de verão com céu limpo e sol.
Este dia passou-se no tempo dos dinossáurios, pois o Renato desenhou uma montanha a deitar
lava e um dinossáurio com um pormenor muito interessante: pode observar-se o estômago do
dinossáurio com gastrólitos – pedras que estes ingeriam e que tinham como função ajudar à
digestão – aspecto que foi abordado na visita à exposição (ver Figura 45). Assim, mesmo
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alguns dos pormenores científicos mais complexos foram apropriados e conseguiram ser
mobilizados quando ele elaborou o desenho, o que revela a promoção da LC do Renato.
Sendo os dinossáurios um tema que lhe agrada muito, uma das actividades estar relacionada
com eles foi certamente algo que lhe agradou muito e que contribuiu para a apropriação de
conhecimentos, pois a motivação facilita que esta aconteça.
Para além disso, na TIP 2, pelas cores utilizadas, pelo preenchimento de todo o
espaço disponível na folha, pelo sol sorridente (uma marca de animismo) e pela riqueza do
desenho que elaborou, o Renato revela ser uma criança extrovertida, observadora, que
interage facilmente com os outros e com os objectos. O desenho revela ter-se tratado de uma
semana alegre, em que participou nas actividades de forma empenhada, tentando apropriar os
novos conhecimentos. Como tal, a semana do programa Férias no Museu excedeu as
expectativas iniciais que ele tinha.

Figura 45 - TIP 2, Renato, 5 anos, 31 de Julho de 2009

As TIP 2 revelam que as crianças estiveram muito empenhadas nas actividades,
sentiram-se felizes, socialmente incluídas, assumindo-se como participantes legitimas (César
2013a; Lave & Wenger, 1991), o que facilitou a apropriação de conhecimentos relativos aos
temas abordados. Por isso mesmo, este programa Férias no Museu contribuiu para a
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promoção da LC dos participantes, além de lhes proporcionar momentos de lazer, em que
podiam brincar, desenvolvendo, assim, diversas capacidades e competências.

6.2.2.2.3. Entrevistas e conversas informais
Como já foi referido no Ponto 6.2.2.1, as crianças, ao longo das actividades que
realizaram, mostraram ter apropriado conhecimentos em visitas anteriores ou em outros
contextos de aprendizagem formal, não-formal ou informal. Muitas delas, mobilizavam
alguns destes conhecimentos para responderem a questões formuladas pelos monitores, ou
para actuarem enquanto participantes legítimos, colaborando em algumas explicações que
estavam a ser co-construídas pelos diversos participantes.
A Mãe do Mauro, de cinco anos, e da Simone, que ainda não tinha completado os
quatro anos, relatou com algum pormenor as alterações das formas de actuação dos filhos, em
casa, ao longo da semana, o que lhe permitiu ter acesso ao que iam fazendo durante o dia,
nomeadamente repetirem o que foi feito na sessão de yoga (Fala 8). Assim, durante as
brincadeiras dos filhos, a mãe apercebeu-se do que se passava durante o dia, ou seja, das
actividades que eles tinham realizado no programa Férias no Museu (Fala 8). Para além disso,
ao fim do dia, em conversas informais com a avó, eles contavam espontaneamente como tinha
decorrido cada dia, imitando as monitoras e falando principalmente sobre as borboletas e os
dinossáurios, os temas que mais lhe agradaram e mais lhes despertaram curiosidade (Falas 8 e
10). Curioso realçar, como ela revela que, se lhes perguntar directamente o que fizeram, eles
não respondem, mas que consegue inferi-lo através das brincadeiras e conversas espontâneas
deles (Fala 10).
Durante aquela semana, o Mauro começou a ter medo do escuro (Fala 12), talvez
depois de ter estado na exposição da Mina da Panasqueira, em que revelou que tinha medo e
que não queria entrar (ver Ponto 6.2.2.1.2., excerto da p. 215, criança que designamos por
C1). Isto revela como, nestes níveis etários, os medos são recorrentes e precisam de ser
(re)trabalhados, para a serem ultrapassados. Por vezes, em situações de grupo, com o apoio de
adultos, eles parecem já estar resolvidos. Mas depois, em casa, quando se encontram
sozinhos, podem reaparecer, como aconteceu com esta criança (Santos, 1991a).
Durante a realização da actividade, ele próprio ultrapassou o medo, como contou à
mãe, dizendo-lhe que foi para junto da monitora. Assim, durante a visita à exposição, arranjou
autonomamente uma maneira de eliminar o medo, como refere a Mãe dele, na entrevista (Fala
12).
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7 Investigadora (I) – E acha que o comportamento deles foi de alguma forma
diferente do habitual, em casa?
8 Mãe do Mauro (MM) – Acho que foi. Acho que foi porque falam de coisas
diferentes e começam a imitar as monitoras, começam a falar sobre os dinossauros
e as coisas que aprenderam aqui sobre… as borboletas, falaram sobre as borboletas,
falaram sobre os jogos, fazem yoga. Fazem tudo o que fazem aqui de manhã no
yoga com as minhas almofadas da sala, depois fazem igual! Portanto eles apanham
muito, absorvem muito e depois chegam a casa e tentam… não é dize-lo
directamente, mas vão começando a brincar os dois com aquilo e eu percebo mais
ou menos o que é que aconteceu durante o dia.
9 I – E houve alguma actividade que eles salientassem mais? Que tivessem dito que
gostaram mais ou menos?
10 MM – Gostaram muito das borboletas. Não sei o que é o borboletário, ainda não
fui ver, mas gostaram muito das borboletas. E gostaram de ir ver os dinossauros ao
museu que eu também não sei o que é. Eu já lhes disse ontem e eles disseram que
os dinossauros eram uns bichos que tinham os ossos todos partidos e depois
enterravam-se os ossos na areia! Com areia!
[risos conjuntos]
Portanto deve ter sido qualquer coisa que se passou! Eu às vezes não decifro, não
é! Como não vi! Eles algumas coisas contam e outras não contam. E, quando
contam, é naturalmente. Porque se eu começo a perguntar: “Então o que é que
fizeram?” Não me dizem nada! Não sai nada. Depois ao falar com a avó, durante a
noite, ele vai-se lembrando de coisas e vai dizendo.
11 I – Houve alguma coisa que eles dissessem que não gostaram?
12 MM – Não. Até agora não. O Mauro tem medo do escuro. Foi o que ele disse
hoje. Agora de repente ficou com medo do escuro e medo dos monstros. Também é
próprio desta idade, dos cinco anos. E não sei se há algum corredor por onde
eventualmente tenham passado durante alguma visita a algum museu e lá não
tivesse iluminado em alguma parte, ele próprio mais a monitora. Porque fica cheio
de medo. À noite também acontece em casa. E ele disse qualquer coisa sobre isso
mas depois disse “Ah eu depois fui para ao pé da [nome da monitora].” Portanto
ele próprio encontrou a sua protecção. É qualquer medo de qualquer coisa daqui,
de algum ambiente com menos luz, deve ser isso. Alguma escuridão. As entradas
para os museus às vezes são… (Mãe do Mauro e da Simone, EE, p. 2)

A Mãe do Mauro e da Simone não conhece os museus, nomeadamente a Estufa de
Borboletas, mas pretende conhecer. Deste modo, as actividades contribuíram não só para
promover a LC das crianças, mas estimulou a curiosidade dos pais e, provavelmente, da avó,
contribuindo para também promover a LC de diversos elementos da família, quer através do
que vão aprendendo com os filhos e netos, quer através de visitas futuras que venham a
realizar nestes museus e que foram despoletadas pelas actividades que as crianças realizaram
durante esta semana e que relataram em casa.
Na entrevista que lhe foi realizada, o Mauro corrobora o que a Mãe afirmou,
relatando que gostou muito daquela semana e referindo que o que gostou mais foi brincar com
a Simone e com o Renato (Mauro, EC, p. 2). A Simone, que ao longo da semana se mostrou
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alegre, interagindo com todos e a realizando tudo o que lhe era solicitado, afirmou, em
conversas informais com os monitores, que gostou de tudo, mas o que gostou mais foi da
comida. Estes aspectos aparecem relatados no DBM de um dos monitores. De notar como a
motricidade avançada para a idade, que realçámos na análise das TIP, também é observável
noutras situações, como durante o almoço, em que a monitora refere a elegância no
manuseamento dos talheres, ou do guardanapo.

A Simone é a mais nova do grupo, ainda não tem quatro anos, está com o irmão de
cinco anos, mas não é dependente do irmão, é tão autónoma como as outras
crianças, aguenta todas os passeios sem mostrar cansaço. Não faz birras, não chora,
é uma criança muito fácil e muito tranquila. É ainda uma menina muito elegante,
manuseia lindamente os talheres à mesa e limpa a boca com o guardanapo, como
qualquer adulto, e come muito bem, aliás como a grande maioria dos meninos
desta semana. (MT3, DBM, p. 2)

O Marco era o mais velho do grupo, pois tinha cinco anos, quase seis, e iria
frequentar o 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, em Setembro daquele ano. Já tinha estado
no ano anterior a passar férias no museu e, neste ano, em 2009, estava a frequentar a segunda
semana do programa Férias no Museu. Visitava habitualmente os museus ao fim-de-semana,
com os pais. Como tal, estava muito à vontade naquele espaço e com as pessoas,
nomeadamente com a investigadora, pelo que, no último dia, lhe pediu para ir novamente à
Sala da Baleia, uma das que mais lhe agradavam. A investigadora levou-o lá e conversou
informalmente com ele, sobre o decorrer da semana. Este aspecto deixou-o bastante feliz, pois
disse espontaneamente que o que gostou mais na semana foi de ter voltado à Sala da Baleia
(Fala 6).
O Marco ainda revelava alguma dificuldade em localizar temporalmente os
acontecimentos e em conjugar alguns tempos verbais. Pela descrição, gostou muito da Festa
Final da semana anterior, sobre o Fogo. Não gostou da sopa daquele dia e, por isso, “só
comeu toda” (Fala 20), ou seja, comeu o mínimo obrigatório e não repetiu, como fazia
habitualmente. No entanto, ao ter comido o bocadinho que era obrigatório comerem, em cada
dia, para a alimentação incluir legumes, revelou não só ter aderido às regras do contrato
estabelecido com as crianças e adolescentes, mas também ter apropriado conhecimentos
quanto ao que se considera uma alimentação saudável, o que também constitui uma evidência
empírica da promoção da LC e da educação para a sustentabilidade. Comerem a parte que era
obrigatória significa que não era deixada comida no prato, o que correspondia a não existirem
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desperdícios, algo que é essencial expandir enquanto forma de actuação, sobretudo numa
Europa que desperdiça tanta comida.
O Marco apropriou os conteúdos relativos aos mecanismos de protecção das plantas
contra o fogo, conseguindo mobilizá-los na conversa informal: “há umas árvores que
precisam de fogo para crescer. Algumas árvores deixam cair os ramos debaixo. Os ramos
ficam a arder e… caíram… e deixam os de cima” (Fala 14). Também gostou muito de ver as
vitrinas dos fósseis. Revela conhecer bem o espaço, pois explica perfeitamente onde se
localiza a vitrina. Nota-se que é um visitante assíduo e que visita os museus com muito
agrado, de forma empenhada, agindo como um participante legítimo (César, 2013a; Lave &
Wenger, 1991).
1 Investigadora (I) – Então o que é que achaste desta semana? Conta lá, como é
que foi?
2 Marco (M) – Bom!
3 I – Foi bom? E como é que foi? Conta-me lá o que é que fizeste.
4 M – A parte mais gira… foi… sabes o quê?
5 I – Não! Diz lá!
6 M – Não posso!... Foi vir aqui!
7 I – Foi vir aqui? Agora? E mais?
8 M – E a festa do ano passado!
9 I – Ah. E a qual festa do ano passado?
10 M – A outra festa do… [pausa]. A festa do fogo! A que fizemos antes desta!
11 I – Sim, sim! Foi essa que gostaste.
12 M – E também gostei muito… Quando se vai para os dinossáurios antes de… há
umas vitrinas com fósseis! E também gostei muito disso.
13 I – E aprendeste alguma coisa esta semana? O quê?
14 M – [pausa] Ah… há umas árvores que precisam de fogo para crescer. Algumas
árvores deixam cair os ramos debaixo. Os ramos ficam a arder e… Caíram….e
deixam os de cima. [pausa]
15 I – E mais?
16 M – E… [pausa] O resto, eu não me lembro.
17 I – Então e o que é que gostaste menos?
18 M – Gostei menos [risos] … [pausa] Foi… uma sopa de que eu não gostava.
19 I – Foi o quê?
20 M – Hoje a sopa, eu não gostava. Só comi toda. (Marco, EC, p. 1)

O Pai do Marco também refere, tal como a Mãe, que ele habitualmente não conta
imediatamente o que se passou durante o dia. Mas, gradual e naturalmente vai contando o que
aconteceu, referindo nomeadamente conhecimentos que apropriou, bem como capacidades e
competências que desenvolveu.
9 Investigadora (I) – E notou que ele aprendeu alguma coisa de novo? Falou em
coisas novas?
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10 Pai do Marco (PM) – Sabe que nestas idades eles quando chegam ao final do dia
geralmente estão sempre um bocadinho cansados e depois estas coisas acabam por
sair mais tarde e não propriamente na altura em que eles as vivenciam. Portanto,
ele terá interiorizado muita coisa e obviamente que vai falando nas coisas depois ao
longo do tempo, mas não houve ali assim um relato detalhado do dia-a-dia mesmo.
Aliás, é típico dele. Mesmo na escola e tudo, ele não costuma chegar ao fim do dia
dizer: “Ai fiz isto e aquilo e fiz aquele outro”. Não. Às vezes perguntamos e ele
diz: “Ai, já não me lembro. Já não sei.” E depois, passado uns tempos, as coisas
surgem; vão surgindo normalmente. (Pai do Marco, EE, p. 2)

No Marco observam-se diferentes posições identitárias que o Self assume, como
referia Hermans (2001): enquanto criança que participa no programa Férias no Museu;
enquanto tutor que explica às outras crianças pormenores que ele já conhece; enquanto filho,
quando chega a casa; enquanto irmão da Simone; enquanto neto, quando conversa com a avó;
enquanto amigo de outros meninos e meninas; ou enquanto visitante dos museus, aos fins-desemana. Estas diferentes I-positions são mais ou menos dominantes consoante as situações em
que ele se encontra, permitindo definir diferentes arquitecturas para o seu dialogical self, em
cada uma dessas mesmas situações (Hermans, 2001).
Também se observa como as aprendizagens são mediadas pelo tempo: ele não fala
nelas assim que chega a casa, chega mesmo a afirmar que já não se lembra do que sucedeu e
do que aprendeu mas, depois ao longo do tempo, como afirmam o Pai e a Mãe, vai-as
mobilizando, o que significa que apropriou aqueles conhecimentos. Mas, como o Pai refere, é
típico dele ter o seu próprio ritmo, o seu timing, para revelar o que foi apropriando, ou seja,
para pôr em acção a LC.
A Melissa, de cinco anos, na entrevista disse que gostou “de pintar e de almoçar e de
fazer jogos e de aprender coisas” (Melissa, EC, p. 1), não conseguindo particularizar mais o
que aprendeu e acrescentando que gostou das interacções sociais com as outras crianças: “Eu
gostei mais… foi de brincar agora. Foi o que eu gostei mais aqui. Brincar agora com o Mauro,
com o Teodoro, com outros teus amigos…” (Melissa, EC, p. 1). Curiosamente, como a
Melissa está a falar com a investigadora, ao dizer “com outros teus amigos”, refere-se aos
monitores, que considera amigos da investigadora. Deste modo, ela revela ter observado um
ambiente relacional agradável entre a equipa do programa Férias no Museu, de tal modo que
faz um paralelo e considera que, tal como ela tem amigos, a investigadora também terá
amigos adultos – os monitores.
Os vários relatos de pais e crianças revelam uma semana bastante positiva, em que as
crianças se sentiram felizes, desenvolveram capacidades e competências, apropriaram
conhecimentos que, posteriormente, conseguiam mobilizar noutros contextos, como o
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contexto familiar, comunicando-os em casa, às famílias. No final da semana sob o tema do
Fogo uma Mãe, sabendo que a investigadora estava a recolher dados e a fazer entrevistas, foi
ter com ela, para lhe contar como foi a semana dos filhos, de cinco e oito anos, que nunca
tinham passado férias fora do ambiente familiar e não conheciam os museus. Este relato
espontâneo ilustra a adesão dos pais a este trabalho de investigação e como eles valorizavam
que o mesmo estivesse a decorrer, acreditando que o mesmo podia contribuir para que o
programa Férias no Museu ainda fosse melhorado, em pequenos detalhes e para que a
avaliação do mesmo fosse muito positiva.
16 Mãe do Jonas (MJ) – Uma coisa que eu achei muito gira foi que, no último dia,
sexta-feira, quando os vim buscar, depois da apresentação, eles fizeram questão de
me levar ao Jardim Botânico, portanto, à parte do Jardim mesmo, e de me mostrar
uma data de coisas: quiseram-me mostrar o dragoeiro - estavam fascinados com o
dragoeiro -; depois quiseram apanhar sementes do dragoeiro que estavam no
chão,… os frutozinhos, não sei se estou a dizer alguma barbaridade. Daquela
coisinha laranja que cai - dá-me ideia que é o fruto e que terá uma semente lá
dentro. Quiseram apanhar para levar para casa porque queriam plantar porque
também queriam ter dragoeiros em casa. [sorrisos conjuntos] Nós avisámo-los, eu e
o Avô, que a taxa de insucesso, provavelmente, seria muito grande [sorrisos] e
então cada um deles apanhou para aí umas dez sementinhas. Depois quiseram-me
mostrar a árvore-da-borracha gigante. Depois… Nunca os tinha visto tão
interessados, no fundo, em árvores! (Mãe do Jonas, EE, p. 4)

Este relato não só reflecte o entusiasmo da Mãe por tomar a iniciativa de contar as
vivências entusiasmantes daquela semana nos museus, como o das crianças, ao mostrarem à
Mãe o Jardim, que ela não conhecia, e as árvores que mais os tinham impressionado, bem
como os conhecimentos que tinham apropriado e que conseguiam mobilizar agora, num
contexto informal, de uma visita autónoma e familiar. A Mãe aprendeu diversos
conhecimentos científicos com eles – esperando, como afirma, não estar a dizer barbaridades
– mas usa terminologia científica que as crianças utilizaram, o que ilumina, de forma nítida, a
apropriação de conhecimentos e a promoção da LC que ocorriam. O entusiasmo era tal que
eles insistiram mesmo em levar diversas sementes e tentar plantá-las, em casa. Mas também
se observa o exercício de uma cidadania responsável: apanham frutos e sementes do chão,
como foi sugerido que fizessem nas visitas ao Jardim Botânico. Assim se percebe a
importância da autenticidade, de que falava Santos (1991a, 1991b): aprende-se com modelos,
com quem faz o que diz, com quem é o que diz e o que faz. Tal como acontecia com os
monitores, quando geriam as visitas nos museus.
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Ilumina, ainda, o despertar para a curiosidade científica, bem como o gosto e o prazer
na aprendizagem e em querer experimentar, nomeadamente ao levaram sementes para semear
um dragoeiro. Por isso, esta semana foi muito enriquecedora para as crianças, mas também
para os pais, como ilustra o exemplo desta Mãe, que não apropriara, anteriormente, muitos
conhecimentos sobre plantas, que tinha dúvidas se estava a ser pouco rigorosa
cientificamente, mas que mesmo assim queria relatar aquela experiência, de livre vontade,
sendo ela quem procurou a investigadora. Como se percebe por este relato, ela própria ficou
motivada para visitar os museus e para acompanhar os filhos nestas novas aprendizagens,
nomeadamente sobre plantas. Deste modo, estas semanas de férias contribuíram para o
desenvolvimento de capacidades e competências e para o aumento da LC das crianças e das
respectivas famílias, bem como de outros amigos com quem elas venham a contactar e a
partilhar o que aprenderam.

6.2.3. Avaliação do programa de férias
Como já referimos, as férias escolares são muito maiores do que as dos pais, que têm
cada um cerca de 25 dias úteis de férias por ano, para alguns deles obrigatoriamente no mês
de Agosto, caso sejam, por exemplo, professores do ensino básico, secundário ou superior.
Deste modo, para os pais não desfasarem os períodos de férias, em cada núcleo familiar,
impedindo-os de terem férias em conjunto com todos os elementos da família, há a
necessidade de ocupar as crianças durante os períodos em que não há Escola e os pais estão a
trabalhar. É isso mesmo que refere a Mãe da Simone e do Mauro, na entrevista. Esta mãe
ocupa os filhos durante o mês de Julho com uma oferta de férias de praia, duma empresa que
trabalha em parceria com a escola que as crianças frequentam. Mas, o restante período das
férias, é um problema que tem de resolver, por exemplo através da frequência do programa
Férias no Museu, como referiu na entrevista.
19 Investigadora (I) – Já estiveram em algum outro sítio a passar férias?
20 Mãe do Mauro (MM) – Estiveram na… A escola deles fazem uma parceria com
uma empresa que é a [nome da empresa], que também ocupa tempos livres, mas o
que faz é levá-los à praia só um dia por semana, à piscina um dia por semana, ao
parque um dia por semana e depois visitas de estudo um dia por semana e à tarde
dormem a sesta e almoçam lá. Portanto aquilo também é uma modalidade
interessante e alternativa, para Julho. Depois não tenho mais. Portanto só temos 25
dias de férias úteis… não chegam para cobrir todo o período que eles estão livres.
E eu e o Pai não queremos fazer férias desfasados para poder cobrir as deles,
porque é muito chato em família, de maneira que temos este problema, tenho de
andar a arranjar semanas. Todas mesmo, até 15 de Setembro! (Mãe do Mauro e da
Simone, EE, p. 4)
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A Mãe do Mauro e da Simone referiu, numa conversa informal, que a maioria das
ofertas de actividades de férias são para crianças com seis ou mais anos de idade, pelo que
não teve muitas opções, estando, no entanto, muito satisfeita com a escolha deste programa
Férias no Museu, que para ela foi muito positivo e, como afirmou noutro excerto,
anteriormente analisado, a tranquilizou, por sentir que os filhos estavam bem acompanhados
(DBI, p. 88). Quanto mais pequenas são as crianças, quanto ao nível etário, mais cuidados
necessitam. Portanto, é expectável que os pais, inicialmente, se sintam mais apreensivos, ao
deixá-las num ambiente físico e relacional resconhecido durante um dia inteiro. Assim, a
tranquilidade que esta Mãe nos relatou, os elogios que tecia às actividades e ao empenho dos
filhos, constituem critérios de uma avaliação muito positiva deste programa.
Não é por acaso que existem tão poucos programas para crianças de quatro e cinco
anos. Só monitores muito bem preparados e muito empenhados, bem como tarefas muito bem
elaboradas, permitem que crianças destes níveis etários se sintam bem acolhidas e
empenhadas nas actividades, o que facilita a apropriação de conhecimentos e a promoção da
LC. Por isso mesmo, este programa Férias no Museu contemplar estes níveis etários ilustra
também a seriedade com que o mesmo foi concebido, foi conseguiram-se propor tarefas
adequadas e, além disso, como os excertos dos episódios interactivos ilustram, os monitores
tiveram uma enorme capacidade e competência para interagirem com estas crianças,
permitindo-lhes que actuassem enquanto participantes legítimas (César, 2013a; Lave &
Wenger, 1991).
A Mãe da Cristiana também refere a necessidade de ocupar os tempos de férias dos
filhos, fazendo-o em vários locais, não só para variar o tipo de actividades, mas para também
os preços, de modo a que os custos globais das férias não atinjam valores inviáveis
economicamente. Isto alerta-nos para uma outra questão: a falta de alternativas para quem não
tem determinado poder económico, levando-nos a questionar se os museus, enquanto espaços
subsidiados pelo Estado, não deveriam também proporcionar programas deste tipo para as
camadas sócio-culturalmente mais desfavorecidas e que, por isso mesmo, mais precisam de
promover a LC.
Pelo que nos explicitou, apesar da Mãe da Cristiana considerar o programa Férias no
Museu um programa bem concebido e rico, com uma boa relação qualidade/preço, vê-se
obrigada a que os filhos passem algumas semanas de férias em outros locais mais baratos, que
proporcionam sobretudo a actividades de praia e desportivas. Como tem dois filhos e lhes
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pretende proporcionar férias variadas, conhece alguns programas de férias de outras
instituições, como o Oceanário, que considera muito caro e muito bom, com requinte: “Tem
uma comida óptima! Tem quentinhos, tem isto, tem aquilo, tem montes de coisas” (Fala 10) e
considera ainda que os filhos aprendem. Quando os compara com o programa Férias no
Museu, que “ainda assim, apresenta uma boa relação qualidade-preço” (Fala 18), gosta pela
simplicidade com que tudo é feito. Esta mãe também gosta que as crianças percebam que não
são necessários muitos meios para obter um resultado interessante e positivo. Fazendo uma
avaliação dos programas que conhece, considera que onde os filhos apropriam mais
conhecimentos é no Oceanário e no programa Férias no Museu, que estamos a analisar.
9 I – E comparando as nossas actividades com as outras, o que é que acha?
10 MM – Acho assim: relativamente ao Oceanário,… o Oceanário, como deve
saber, é caríssimo! Foi uma semana no ano passado, mas foi assim um… um luxo!
Porque é muito, muito caro. Mas da mesma maneira que é muito caro, posso dizerlhe que é muito bom! Porquê? Porque tem requintes, percebe! Tem uma comida
óptima! Tem quentinhos, tem isto, tem aquilo, tem montes de coisas… Mas o que
eu gosto aqui, honestamente, é exactamente o lado… como é que eu hei-de
explicar isto… não estou a conseguir usar as palavras certas,… O lado… não é
humilde, é o lado simples com que a coisa é feita, compreende? Simplicidade, no
sentido em que não é uma coisa muito ambiciosa, se calhar como o Oceanário. É
uma actividade em que eu noto que aprendem muito, e que se nota que há um
óptimo ambiente entre eles e os monitores. Também não sou nada o tipo de Mãe
que fica ali a perguntar o que é que fez e se andou para a esquerda ou para a
direita,… Isso não faço! Porque é o meu feitio. Eu entrego e venho-me embora e
vou buscá-los e venho-me embora. Eles depois contam-me. Fazem o seu próprio
feedback. É a coisa feita de uma forma muito simples. Muito básica, no bom
sentido, mas acho que eles aprendem e apanham aquele arzinho óptimo do Jardim,
e estão uns com os outros. Se quer que lhe diga muito honestamente, a única coisa
que eu acho, e manifestei isso agora quando lá estive, e só não os deixo mais
tempo, normalmente ficam só uma semana não ficam quinze dias, porque como eu
tenho o mês de Julho todo que os ocupar, eu tenho de arranjar soluções baratas. E
eu posso lhe dizer que normalmente os ponho no Algés e Dafundo quinze dias a
180 euros cada um. Aprendem alguma coisa? Não. Não aprendem. Fazem
desporto… e se for preciso chegam a casa e dizem palavrões! Mas é uma solução
que os ocupa o dia todo: eles fazem desporto, fazem vela, fazem uma série de
coisas, chegam a casa estoirados, mas custa-me 180 euros por criança, por 15 dias.
Aquilo que eu acho aí…eu só não os deixo 15 dias, …porque pelos dois eu largo aí
225 euros por semana. Não vou pensar só num porque tenho dois filhos, …Aquilo
que eu manifestei aí junto de vós, foi no sentido de perceber se não seria simpático,
para as pessoas que habitualmente deixam aí os filhos, fazer uma atenção, …na
segunda semana, por exemplo. Ou na segunda e na terceira semana. Agora acho
que é uma actividade privilegiada porque eles têm contacto com a natureza; com a
museologia, que no meu caso é importante porque os meus filhos adoram museus,
e claramente ficam contentes, ficam satisfeitos, ficam felizes. Por isso se me
perguntar se gostam: gostam, de facto. Não ficam mais tempo por uma questão
económico-financeira. (Mãe da Cristiana, EE, p. 2)
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17 I – Se bem que também é muito importante para mim saber a opinião de pessoas
que conhecem outros sítios, não é? Portanto, isso é muito importante.
18 MM – Deixe ver se há mais algum sítios desse tipo, … mas eu acho que não.
Porque de facto as vossas actividades, ainda assim, apresentam uma boa relação
qualidade-preço.
19 I – Pois, exactamente. A ideia que eu tenho é que até… são baratas. Se
compararmos….Mas eu percebo…com dois filhos, mais do que uma semana,
…acaba por ser pesado. Percebo perfeitamente.
20 MM – Exactamente. Eu só não os deixo mais tempo porque eu tenho de os
ocupar quatro semanas em Julho. E quatro semanas em Julho, eu não posso
permitir, para a minha organização financeira, que ultrapasse muito a mensalidade
da escola. Senão desorganizo-me. Portanto eu tento sempre mais-ou-menos, um
bocadinho mais, um bocadinho menos, …. Mas se me perguntar se eu gostava ….
Eu não me importava que eles ficassem aí 15 dias, três semanas. Não me
importava. De todo. Agora é evidente que eu os vou deixar aí. Porquê? Porque lá
está para mim a componente pedagógica é importante. Mexem-se, divertem-se,
arranjam amigos. (Mãe da Cristiana, EE, p. 5)

Este excerto, extremamente crítico, reflexivo e rico, tem aspectos muito
interessantes, tanto mais que ela se reconhece como uma Mãe que não anda sempre a ver o
que fizeram, a fazer perguntas, a interagir com os responsáveis pelos programas (Fala 10).
Porém, quando lemos a sua análise do que acontece, quando confronta os diversos programas,
é muito lúcida, como quando reconhece que o programa do Oceanário é “um luxo” (Fala 10),
de elevada qualidade (Fala 10), mas que com muito menos meios e dinheiro se pode fazer
algo também de muita qualidade, como no programa Férias no Museu. Assim, o
reconhecimento de uma elevada qualidade, da variedade das actividades que as crianças
realizam, associadas a uma boa relação qualidade/preço, constitui uma avaliação muito
positiva deste programa e o reconhecimento de que ele é acessível a um maior leque de
crianças e adolescentes, algo que também nos parece desejável.
Como aspectos mais positivos, salienta o ar puro que ali se respira, o contacto com a
natureza e com a Museologia, pois os filhos adoram museus. Isto é, trata-se de crianças que
fazem parte de uma família com um nível educacional elevado, que frequenta museus nos
tempos livres, com algumas posses económicas, mas que têm que gerir o dinheiro com rigor,
pois terem dois filhos nestes níveis etários significa que as despesas são a dobrar. Se não
fossem essas questões económicas, como ela afirma, os filhos passariam mais semanas no
programa Férias no Museus, o que também constitui uma avaliação muito positiva. Primeiro,
porque aconselha o programa; e, depois, porque reconhece que o programa é suficientemente
rico e variado para não ser aborrecido – ou inútil, em termos de aprendizagens e promoção da
LC – frequentá-los durante várias semanas, num mesmo ano.
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O Domingos, de quatro anos, que na TIP 1, revelou ser uma criança um pouco tímida
e pouco à vontade com os outros meninos, sobretudo no início do primeiro dia, revelou isso
mesmo na entrevista. Disse que, geralmente, demora alguns dias até ficar habituado aos novos
locais (Fala 16), mostrando alguma dificuldade em efectuar transições entre contextos e em
adaptar-se a novas situações e a ambientes relacionais. Com o decorrer da interacção, foi
ficando mais à vontade, mais conversador, começando a contar mais pormenores. Relatou que
ficou a saber o que é uma estufa. Tinha ouvido o Pai dizer que telefonava para estufas e não
sabia o que era uma estufa. Gostou da Estufa das Borboletas e aprendeu que, se
eventualmente se tocar nas asas de borboletas vivas, provocam-se danos nas asas e estas
morrem. Por isso, ele não queria matar uma borboleta, mas queria uma borboleta já morta
para levar para a Mãe e para o Pai.
5 I – O que é que achaste, desta semana?
6 D – Hum, mais ou menos.
7 I – Conta-me como foi. O que é que fizeste?
8 D – Não me lembro muito bem.
(…)
12 D – Lembro-me. Foi ir ao borboletário.
13 I – E mais?
14 D – É só isso. É a única coisa que foi meu preferido.
15 I – O que é que não gostaste?
16 D – Foi nos primeiros dias, primeiro. É que não estava habituado. É que eu
tenho que me habituar dias e dias e dias e dias. Demoro 10 dias. Ainda não estou
habituado.
17 I – E sentiste-te bem, agora que já estás mais habituado?
18 D – Hum… um bocadinho só.
(…)
34 D – Às vezes o meu Pai faz telefonemas para a estufa e eu não sabia o que era.
Agora já sei.
35 I – E o que é que viste na estufa?
36 D – Aquelas coisas com moscas.
(…)
38 D – E gostaste das borboletas?
39 I – Gostei. Só que não havia nenhuma morta. Que eu queria levar para o Pai e
para a Mãe.
40 I – Então e o que é que gostaste mais.
41 D – De pintar os balões, mas sujei a camisola.
(…)
44 I – Gostavas de voltar aqui?
45 D – Não. (Domingos, EC, p. 2)
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O Domingos, nas primeiras Falas, salienta sobretudo os aspectos negativos,
principalmente o precisar de muitos dias para se habituar a novos ambientes físicos e
relacionais, mais do que os cinco dias de uma semana deste programa (Fala 16).
Gradualmente foi referindo o que gostou, embora sem deixar de referir aspectos negativos,
como: “Gostei. Só que não havia nenhuma morta.” (Fala 39) e “De pintar os balões, mas sujei
a camisola” (Fala 41). Pela maneira como se expressa. É como se uma valência positiva –
algo que lhe agrada – tivesse sempre de vir acompanhada de outra negativa, deixando-o
sempre nessa ambivalência, que Hermans (2001) refere poder dar origem a conflitos entre as
diversas I-positions que sejam difíceis de gerir. Assim, apesar de se ter tornado mais capaz de
interagir com os outros, ou mais falador, ao longo desta entrevista, quando questionado, no
final, sobre se gostaria de voltar a frequentar este programa (Fala 44), ao contrário da maioria
das crianças que o frequentaram, afirma que não (Fala 45). Isto significa que, apesar dos
esforços dos monitores para acolherem todas as crianças e de se ter mostrado satisfeito
durante a semana, o Domingos continua a ter algumas dificuldades de socialização que o
impedem de usufruir plenamente da companhia dos pares e das actividades que foi
desenvolvendo e nas quais se empenhou.
A análise do protocolo e a observação das formas de acção e reacção, ao longo da
semana, indicam que ele estava bem disposto e interagiu cada vez melhor com as outras
crianças (várias entradas nos DBM). Em conversa informal, o Domingos revelou que tinha
uma irmã mais nova, de dois anos de idade, e que habitualmente brincava sozinho, pois a irmã
ainda era muito pequena (DBI, p. 86). Isso pode explicar a sua dificuldade em adaptar-se e
sentir-se confortável em espaços e tempos partilhados com muitas crianças e, em algumas
ocasiões, de diferentes níveis etários, como acontecia nas sessões de yoga e nos almoços. No
entanto, com a aproximação da entrada para o 1.º ciclo do ensino básico, o alargamento da
socialização revela-se uma necessidade, pelo que estes programas de férias podem
desempenhar um importante papel no desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional desta
criança. Assim, apesar de ele ter classificado a semana de “mais ou menos” (Fala 6),
consideramos, pela análise dos protocolos e da TIP 2, que desenvolveu competências de
relacionamento interpessoal e que apropriou alguns conhecimentos, pelo que deveria repetir
este tipo de actividades em que tem que efectuar transições e interagir com outras crianças
que não conhece previamente.
A Mãe do Luís também refere a falta de luxo, as cadeiras de tamanho adequado para
adultos, a falta de mobiliário adaptadas para crianças, mas como um aspecto que não é
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negativo. Considera que as crianças terem que se adaptar a locais que não são perfeitamente
pensados para as suas características morfológicas também constitui um momento de
aprendizagem (Fala 12). Refere que as crianças foram bem alimentadas, pelo que diziam em
casa e pela sua actuação relativamente aos alimentos ser o expectável, sem revelar que tinham
comido pouco, estando esfomeados (Fala 12).
6 ML – (...) Os monitores foram todos muito meigos. Gostaram deles. Chegavam
sempre a casa sempre muito cansados, todos sujos, algumas nódoas negras e
arranhões. Óptimo, significa que brincaram. E muito felizes. Foi muito bom. Estão
de parabéns.
7 I - Eles fizeram perguntas em casa, sobre algum tema das actividades?
8 ML - Que me lembre não. Ao fim do dia com os banhos e jantar e deitar. É tudo a
correr. Mas,… eles falaram com muito entusiasmo dos dinossáurios, claro!… mas
adoraram tudo. Adoraram as pinturas.
9 I – Já passaram férias em outros locais?
10 ML – Eles são pequenos. Apenas em férias de praia e uns dias com os avós e os
tios.
11 I – Sugere alguma coisa que possamos melhorar?
12 ML – Estão de parabéns. Correu tudo muito bem… a comida também foi boa,
pelo que disseram e… não chegavam a casa esfomeados. [risos] Vocês têm um
jardim magnífico, as exposições,… Bem, não têm mesas e cadeiras do tamanho
adequado para crianças muito pequenas, nem casas de banho com sanitas para
crianças,… Mas eu não acho isso nada importante. Se fosse o ano todo, como na
escola, não dizia o mesmo. Isto são férias e na vida não temos sempre as condições
ideais e adequadas às nossas exactas necessidades. Só lhes faz bem terem que usar,
por uma semana ou duas, cadeiras e mesas adequadas a adultos. (Mãe do Luís, EE,
p. 2)

Globalmente e sem ainda conseguir comparar com outros locais, pois os filhos ainda
não frequentaram outros locais semelhantes, a Mãe do Luís faz uma avaliação muito positiva
das actividades do programa Férias no Museu e do trabalho dos monitores, que considera
cuidadosos, meigos e que sabiam acolher muito bem as crianças (Fala 6). Agradavam-lhe os
sinais de terem também brincado – as nódoas negras e arranhões, a roupa suja – pois
considera isso saudável, em contextos de aprendizagens não-formais e informais (Fala 6).
Para além disso, considera que eles estavam felizes, o que a faz dar os “parabéns” (Falas 6 e
12) à equipe que organizou o programa Férias no Museu, o que constitui uma inegável
avaliação positiva do mesmo.
O Marco conhecia muito bem os museus, quer por os frequentar em visitas de
família, pois moram na zona, quer por já ter participado neste programa em 2008 e em 2009.
Revelou sempre muito contentamento em ir para os museus mas, para além disso, gosta muito
de ir de férias com os pais e a irmã mais nova, para a praia no Algarve. Denota capacidade
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crítica ao afirmar que o programa Férias no Museu pode ser melhorado, embora não dê para ir
ao Algarve por ser longe “não podemos ir ao Algarve… Mas podemos fazer coisas
melhores!” (Fala 50). Reflecte e sugere passear, embora no momento não tivesse mais
sugestões.
35 Investigadora (I) – E noutros museus, já passaste férias?
36 Marco (M) – Não.
37 I – Museus ou assim…
38 M – Não.
39 I – E em que sítios é que gostas mais de passar férias?
40 M – [pausa] Sem ser aqui?
41 I – Sem ser aqui…
42 M – No Algarve!
43 I – Com os teus pais, com a tua irmã, …
44 M – Ia a contar com todos os sítios, sem ser noutros países, noutras terras,… cá
em Lisboa. Tipo um museu. Ah, tipo aqui, o Jardim Botânico!?
45 I – Sim, sim!
46 M – É aqui!
47 I – Então e achas que há alguma coisa que gostasses que fizéssemos aqui nas
férias? O que é que tu achas que nós podemos fazer melhor, nas férias, nestas
actividades?
48 M – Ir à praia!
49 I – E mais?
50 M – [pausa]… não podemos ir ao Algarve… Mas podemos fazer coisas
melhores!
51 I – Pois! Exactamente! E o quê?
52 M – …Passear! [pausa] Hum, não sei… (Marco, EC, p. 3)

O Pai do Marco corrobora a satisfação do filho nestas duas semanas em que
participou no programa Férias no Museu. Como relata, “é um miúdo que tem muito prazer
nestas iniciativas, nestas actividades, e portanto esteve sempre contente por aquilo que aqui
foi fazendo e foi-nos dando conta de algumas actividades que o marcaram mais” (Pai do
Marco, EE, p. 1). Salientando que não consegue ter a percepção exacta do que são as
actividades, o Pai do Marco considera difícil efectuar sugestões de melhoria. De qualquer
modo, observou as crianças, incluindo o filho, e achou-as divertidas, a desenvolverem
capacidades e competências, bem como a apropriarem novos conhecimentos (Fala 18),
realçando ainda a boa adesão do público, com as inscrições esgotadas (Fala 20). Considerou
também que os monitores faziam um bom trabalho.
17 Investigadora (I) – E tem alguma sugestão para nós melhorarmos as
actividades?
18 Pai do Marco (PM) – Sabe que para fazer sugestões é preciso estarmos mais
envolvidos com as actividades e nós, obviamente e infelizmente, acabamos por vir
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cá de manhã pôr o Marco e depois vimos ao fim do dia buscá-lo e acabamos por ter
uma percepção daquilo que eles fazem com base no que lemos sobre a divulgação
das actividades que fazem. Mas isso às vezes não é o suficiente para conseguir ter
um papel, direi de... sugestão, ou de aconselhamento, para dar uma dica, para isso é
preciso estar mais por dentro das coisas. Aparentemente, penso que vocês estão
muito bem! Vocês têm uma série de pessoas que estão habilitadas e que fazem um
acompanhamento capaz; as actividades são interessantes; os miúdos estão
divertidíssimos: conseguem passar-lhes as informações necessárias, direi, de uma
forma simples e que eu acho que é a maneira mais eficaz e que garante que os
miúdos fiquem lá com as sementezinhas das coisas e acho, portanto, que esse
objectivo está plenamente alcançado! Agora, outro tipo de coisas que pudessem ser
feitas… É como lhe digo, só conhecendo um bocadinho mais por dentro as
coisas… Mas penso que não. Tendo em consideração todas as limitações que
também existem ao mesmo tempo aqui, não é,… Acho que vocês fazem milagres,
sinceramente. Porque a verdade é que estas instalações, embora seja um espaço
muitíssimo interessante para desenvolver este tipo de actividades, não é um espaço
que tenha sido desenhado para, direi, receber actividades deste género. Portanto, há
aqui um trabalho de adaptação que vocês têm que fazer em vários aspectos, que por
um lado é exigente, e por outro, eventualmente, não permite ter o mesmo tipo de
condições, que teriam se o espaço tivesse sido pensado de raiz para este tipo de
actividades, não é? Mas isso aí, é assim mesmo: são contingências, direi, normais.
Muito fazem vocês!
19 I – Nós é que nos temos de adaptar ao espaço que temos, isso é verdade.
20 PM – Eu acho que sim. O espaço é fantástico! Mas isto é uma casa que não
estava pensada para este tipo de actividades, embora ali assim aquele outro lado
pedagógico, isso sim. Mas mesmo assim… Agora, eu acho que vocês têm uma
prova acabada do sucesso que é a adesão que as pessoas têm tido. Vocês têm tido
um incremento do número de meninos e isso mostra bem que as pessoas têm
aderido cada vez mais aos projectos. Portanto, força, continuem! Acho que sim!
Estão no bom caminho! (Pai do Marco, EE, p. 4)

O Pai do Marco salientou o “espaço fantástico” mas também a falta de meios e as
infra-estruturas, que não foram planeadas para desenvolver actividades para crianças,
salientando mesmo que: “Acho que vocês fazem milagres, sinceramente” (Fala 18). O Pai do
Marco elogia as adaptações que foram realizadas e faz uma avaliação muito positiva do
programa Férias no Museu, detalhando os argumentos que o levam a ter uma opinião tão
positiva (Fala 18).
Pelo que foi dito, globalmente a avaliação do programa Férias no Museu foi bastante
positiva, sendo que os diversos intervenientes apropriaram conhecimentos, desenvolveram
capacidades e competências, desenvolveram a socialização e promoveram a LC, bem como a
das pessoas com quem contactaram. Assim, podemos afirmar que não só os participantes se
mostraram satisfeitos, também a equipa do programa Férias no Museu encontrou evidências
empíricas que ilustram que o que se pretendia com este programa foi atingido, embora isso
não signifique que se deva estagnar e que não haja pequenos detalhes que possam vir a ser
melhorados em programas futuros.
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6.3. Grupos Medium
6.3.1. Expectativas versus vivências referentes ao programa Férias no Museu
A criança que designámos por André (todos os nomes são fictícios, para garantir o
anonimato), produz um desenho colorido, com uma predominância de verde e onde se destaca
o sol amarelo, a indicar um dia típico de verão, o que revela expectativas de uma semana
alegre, divertida, em que irá existir contacto com a natureza (verdes; espaços ao ar livre) e
com animais, representados pelos dois dinossáurios que ocupam uma grande parte da
representação gráfica (ver Figura 46).

Figura 46 - TIP 1, André, 7 anos, 13 de Julho de 2009
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Observa-se que o André privilegia actividades ao ar livre, visto que escolheu uma
zona de ar livre, com relva, uma flor vermelha e uma árvore que parece ser uma palmeira,
talvez inspirada pela variedade de flora que caracteriza o Jardim Botânico. Observam-se dois
animais, talvez dinossáurios, bem como um sol perto do canto superior direito da folha. Notase que gosta muito de animais, nomeadamente dinossáurios, revelando expectativas de que as
actividades desenvolvidas no MNHN incluam actividades relacionadas com estes e outros
animais, alguns já desaparecidos, mas que fazem parte do imaginário de muitas crianças.
Estas expectativas do André vieram a fazer parte das vivências deste grupo, durante esta
semana, como se poderá ver nas análises posteriores e, também, nas actividades
desenvolvidas no âmbito deste programa (ver Ponto 4.2.2.1). A título de exemplo, foi
desenvolvida uma actividade que consistia numa simulação de escavação em que se
procuravam e identificavam ossos de dinossáurios. Para além disso, também havia actividades
com outros seres vivos, como as que eram desenvolvidas na Estufa de Borboletas.
A criança que designámos por Berta preencheu toda a folha disponível, revelando ser
uma criança extrovertida e bem disposta, pois a figura feminina (ela?) está a sorrir. Desenhou
um minério dentro de uma vitrina, que se encontrava em exposição na entrada do Museu
Nacional de História Natural e uma menina, provavelmente ela própria, de cabelo comprido,
sorridente, com uma saia cor-de-rosa – uma cor de que as meninas costumam gostar – e uma
camisola com um coração, que denota uma afectividade vivida de forma positiva, ou seja,
corrobora o ar feliz da menina (ver Figura 47). A Berta salientou, com cores vivas, a menina e
o minério. Tudo o resto, parede e chão, preencheu com castanho e cinzento, respectivamente.
Através do sorriso da criança que desenhou, observamos que tem expectativas de uma semana
alegre, que pretende aprender conhecimentos novos (minério), privilegiando as actividades no
interior do museu. Também as expectativas da Berta correspondem a assuntos que iriam ser
abordados e a espaços museológicos que iriam ser utilizados como recursos, durante esta
semana do programa Férias no Museu.
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Figura 47 - TIP 1, Berta, 7 anos, 13 de Julho de 2009

A criança que designámos por Caetana elabora um desenho muito colorido, que
também revela expectativas de uma semana alegre, divertida, em que exista contacto com a
natureza e actividades ao ar livre (Figura 48). Representa graficamente uma árvore grande e
com frutos, relva, céu azul e, abaixo deste, um grande sol no canto superior direito, desenhado
a laranja e amarelo, o que aponta para condições meteorológicas próprias do verão, mas
também indica tratar-se de uma criança extrovertida e alegre (dimensões da árvore e cores
escolhidas), o que confirma a expectativa de uma semana que lhe venha a dar satisfação.
Observa-se que privilegia as actividades de ar livre, que permitam contactar com a natureza e
aproveitar as temperaturas próprias do verão, algo que estava previsto na planificação desta
semana, que incluía passeios no Jardim Botânico e actividades experimentais relacionadas
com a importância da água nas plantas.
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Figura 48 - TIP 1, Caetana, 6 anos, 13 de Julho de 2009

A criança que designámos por Joaquina produz um desenho em que preencheu toda a
folha disponível com cores vivas, o que revela ser uma criança extrovertida e ter expectativas
de uma semana alegre (Figura 49). A Joaquina desenha uma paisagem de exterior com muita
relva, uma árvore com frutos vermelhos, o que também denota alegria e abundância, e seis
crianças, meninos e meninas, com cores de cabelo diferentes uns dos outros, vestidas com
roupas de cores variadas, todos com um sorriso, a passearem em conjunto, em fila e de mão
dada, a olhar e a caminharem em direcção à árvore. A Joaquina revela ter expectativas de
actividades de exterior, nomeadamente ao nível de visitas guiadas ao Jardim Botânico, em que
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as crianças estão todas alinhadas e desempenham actividades em conjunto, divertindo-se
enquanto as realizam.

Figura 49 - TIP 1, Joaquina, 7 anos, 13 de Julho de 2009

Denota-se que espera fazer parte de um grupo misto, quanto ao género, pois as
personagens retratadas são rapazes e raparigas, como se pode notar pelas indumentárias (saias
e calças) associadas ao comprimento do cabelo e aos penteados. Revela uma capacidade de
observação já bastante desenvolvida, que se pode constactar através dos pormenores que
consegue retratar no desenho, tendo internalizado algumas das representações sociais mais
frequentes: rapazes de cabelo curto e calças; raparigas de cabelo comprido e saias,
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estereótipos que ajudam, geralmente, a distinguir os géneros em desenhos de crianças deste
nível etário. A zona verde da relva ocupa cerca de um terço da folha, os restantes dois terços
são ocupados pelo céu azul, onde se observa um sol amarelo e laranja. Logo trata-se de um sol
que aquece muito quem está ao sol, como é habitual no verão. Assim, reforça a expectativa de
bom tempo, de dias alegres e divertidos, revelando também ser uma criança que se sente feliz
e que gosta da ocupação que a espera, nesta semana. Mais uma vez, as expectativas da
Joaquina correspondiam a actividades que foram operacionalizadas durante esta semana e,
neste caso, até a dimensão humana que ela espera encontrar veio a existir, pois o grupo era
misto quanto ao género.
A criança que designámos por Alfredo desenha, no terço inferior da folha, um animal
mamífero, de quatro patas (duas estarão ocultas), com cauda e pinta-o com várias cores: corde-rosa (corpo), azul (patas) e verde (cabeça) (ver Figura 50). O Alfredo não conhece estes
Museus, nunca passou férias em espaços museológicos e, de um modo geral, prefere
“actividades práticas, relativamente a actividades mais densas teoricamente” (Mãe do
Alfredo, EE, p. 1). Não tem grandes expectativas sobre o que vai ser a semana, mas mostra
interesse por animais e, sendo um museu vocacionado para as Ciências, espera que as
questões relacionadas com os animais sejam abordadas. O colorido indica expectativas
positivas, bem como tratar-se de uma criança extrovertida.
Na entrevista à Mãe do Alfredo, esta refere que o filho habitualmente passa as férias
do verão na praia, mas considera importante que ele diversifique as vivências em férias e, por
isso, resolveu inscrevê-lo no programa Férias no Museu. Como relata, “Normalmente têm
sempre umas semanas de colónias de praia. Este ano pensámos que seria importante variar o
tipo de férias, para não ser sempre o mesmo e estiveram aqui” (Mãe do Alfredo, EE, p. 1).
Assim, implicitamente, havia expectativas positivas desta mãe em relação a este programa,
pois não se diversifica seleccionando algo a que não se reconhece valor educativo.
Tratando-se de um contexto museológico, esta Mãe esperava que as tarefas propostas
fossem muito distintas das que eles tinham na colónia de férias. Em espaços com estas
características, que incluem um Jardim Botânico e diversas salas de exposições, há
expectativas de actividades desenvolvidas ao ar livre, relacionadas com a Botânica, Zoologia
ou Mineralogia entre outras.
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Figura 50 - TIP 1, Alfredo, 6 anos, 3 de Agosto de 2009

A criança que designámos por Bárbara elaborou um desenho que ocupa toda a folha
(ver Figura 51). Desenha uma nuvem azul, mas sorridente e com uns olhos de curiosidade e
um sol amarelo, com raios solares amarelos e vermelhos, também sorridentes, com olhos e
nariz. Ambos contêm uma nítida marca de animismo (Piaget, 1947), ou seja, esta crianças
atribui anima (alma) a seres inanimados, reconhecendo-lhes características semelhantes às dos
seres humanos. Para além disso, desenha uma árvore alta, de copa verde e tronco castanho – o
que já denota capacidade de observação do mundo físico – com muitos frutos vermelhos e três
flores coloridas, diferentes entre si, mas todas com folhas verdes, como é habitual acontecer
na natureza. Cada flor tem uma aranha e uma teia cujo fio ela torna bem visível, denotando
mais uma vez capacidade de observação. Completa a parte da fauna com uma lagarta verde e
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duas borboletas a voar, de forma semelhante, mas de cores diferentes, uma verde e a outra
cor-de-laranja. Os detalhes das borboletas – asas, corpo dividido em partes (deveriam ser três
e são quatro, mas para uma criança desta idade é excelente), a cabeça e as antenas corroboram
a capacidade de observação e gosto pelo mundo animal. Por ter ocupado toda a folha e pela
diversidade de cores, a Bárbara revela-se como uma criança alegre e extrovertida. Tem
expectativas de uma semana divertida, com diversas actividades ao ar livre, esperando
aprender sobre vários elementos da natureza como: borboletas, aranhas e plantas. Estas
expectativas estão de acordo com o que veio a ser o programa de actividades.

Figura 51 - TIP 1, Bárbara, 6 anos, 3 de Agosto de 2009

O desenho que elaborou fez-nos suspeitar de que conheceria o ciclo de vida das
borboletas pois, em baixo, à direita, parece-nos existir um casulo, para além da lagarta e das
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borboletas. Como uma das tarefas que estava proposta se desenrolava na Estufa de
Borboletas, os monitores tiveram o cuidado de aproveitar os conhecimentos de cada criança e
de as questionar, como ponto de partida para a apropriação de conhecimentos e o
desenvolvimento de LC. Assim, este desenho ilustra claramente como uma tarefa de
inspiração projectiva, que se destinava a conhecer expectativas e representações sociais, pode
também configurar a exploração que se vem a fazer, posteriormente, de alguns
conhecimentos.
O desenho da Bárbara revela um traço bastante firme e uma capacidade de
representação gráfica evoluída para o seu nível etário. Isso corrobora o que atrás afirmámos:
ela tem ainda elementos próprios de desempenhos que correspondem ao estádio préoperatório concreto (Piaget, 1947), como o animismo, mas também já revela uma capacidade
de observação e de representação do mundo físico, tanto da fauna como da flora, que indicam
um desempenho mais habitual no estádio operatório concreto. Como Piaget (1947) indica que
a transição entre estes dois estádios se faz, habitualmente, entre os 6 e os 7 anos de idade, a
Bárbara ilustra esta fase de transição.
A criança que designámos por Camila efectua o desenho na metade inferior da folha
(ver Figura 52), o que pode revelar alguma introversão e timidez (Salvador, 1988). Tem ainda
um traço bastante infantil, que contrasta com o da TIP 2, realizado no final da semana, que é
bastante mais firme, sendo o desenho também muito mais detalhado e já com marcas de
extroversão. Provavelmente é uma criança mais tímida nos primeiros contactos e, com o
decorrer da semana, estabeleceu relações afectivas empáticas, que lhe permitiram apropriar
conhecimentos e, sobretudo, sentir-se à-vontade para expressar de forma mais nítida as suas
capacidades, ou seja, o programa de férias teve um efeito positivo na socialização, capacidade
de observação e auto-estima. Daí que, na entrevista, ela foque frequentemente “as pessoas”
(referindo-se aos monitores e aos pares) como o que mais gostou nesta semana.
O desenho apresenta duas situações: uma, em que estão duas crianças a brincar ou
jogar, sentadas numa mesa, dentro de uma sala, com uma pequena janela no canto superior
esquerdo; na outra situação, ao lado, está uma menina (ela própria?) em frente a um objecto
dentro de uma vitrina. Todas as crianças apresentam um grande sorriso. A Camila valoriza as
interacções sociais e revela expectativas de uma semana alegre, em que vai desempenhar
tarefas com outras crianças, assim como visitar as exposições no interior do espaço
museológico. O programa de actividades foi ao encontro das expectativas da Camila, como se
nota pela importância que ela relevou terem tido as pessoas com quem desenvolveu as
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actividades, tanto nas conversas informais (diversas entradas do DBI), como na entrevista
final.

Figura 52 - TIP 1, Camila, 6 anos, 3 de Agosto de 2009

A criança que designámos por Josefa utiliza cerca de três quartos da folha disponível
(ver Figura 53). Desenha um céu com duas nuvens que, ao estarem pintadas de azul, não
anunciam chuva, tanto mais que também existe um sol amarelo, um chão verde, duas
palmeiras de cada lado, representando a Avenida das Palmeiras, que culmina na entrada do
Jardim Botânico, bem como uma borboleta pintada de vermelho e cor-de-rosa, ao centro.
Estes pormenores da flora – por exemplo, o detalhe dos troncos das palmeiras – e da fauna – a
diferenciação das partes da borboleta – indicam uma capacidade de observação do meio
ambiente já bastante desenvolvida. A Josefa espera uma semana alegre, retatada na
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diversidade de cores que utiliza, em que predominam as actividades de exterior,
nomeadamente as que tenham como foco as borboletas. O programa de actividades veio ao
encontro destas expectativas em várias das actividades realizadas pelas crianças,
nomeadamente a visita à Estufa de Borboletas.

Figura 53 - TIP 1, Josefa, 7 anos, 3 de Agosto de 2009

A Matilde elabora um desenho que ocupou toda a folha e que denota muita alegria de
viver, revelando ser uma criança extrovertida e alegre. Desenhou um ambiente de festa, com o
espaço ao ar livre decorado como quando existem festas populares (uma fita com triângulos
de cores suspensos), existindo ainda outros elementos decorativos que corroboram o ambiente
de festa e de boa disposição: confettis, serpentinas, notas musicais (o que nos leva a supor que
ela gosta de música e que tem expectativas que envolvem algumas actividades musicais) e
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duas crianças, um menino e uma menina, com um grande sorriso cada uma, de braços abertos
e com roupas coloridas. Mais uma vez, os estereótipos de género estão presentes na
representação gráfica, facilitando a identificação do género de cada criança: a menina (ela?)
com cabelo loiro comprido, apanhado em dois totós, com elásticos cor-de-rosa, de saia; o
menino com cabelo curto, de calções e com uma camisola com um S, que indica o Superhomem, ou seja, que lhe confere poder, corroborado por este estar em cima de uma rocha, ou
seja, num plano elevado. O único elemento pouco colorido é o chão, pelo que pensamos
tratar-se de um espaço que não é relva, ou outro elemento natural. Deste modo, a Matilde
revela ter expectativas de uma semana alegre, de convívio com outras crianças, em que se
divirtam, onde haja música, mas também onde ela possa ter um papel preponderante, pois
desenha a menina maior que o rapaz, no centro da folha e claramente bem disposta, ou seja,
com sucesso social.

Figura 54 - TIP 1, Matilde, 7 anos, 13 de Julho de 2009
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A Matilde já tinha frequentado programas de férias no Museu Nacional de História
Natural em anos anteriores. A escolha deste local, por parte dos pais dela, foi configurada pela
possibilidade de realizar actividades no exterior, no Jardim Botânico, de visitar o interior dos
Museus e de aprender sobre os vários domínios científicos, ao longo das actividades que as
crianças desempenharam. Além da variedade de actividades nos vários domínios científicos, a
Mãe da Matilde salienta a possibilidade de explorar as artes plásticas, a música, estando de
acordo com as expectativas reveladas na TIP 1 da filha. Como refere na entrevista que
decorreu depois do programa Férias no Museu, mas que versava as expectativas e as
motivações para escolherem esta semana de férias para os filhos:
28 Mãe da Matilde (MM) – (…) aqui vocês fazem um bocadinho de tudo! Têm
música, têm artes plásticas, têm depois a parte das ciências naturais, têm a parte da
exploração. (…) Mas a verdade é que já é o terceiro ou quarto ano que eu as trago,
portanto quer dizer que vocês oferecem uma panóplia de coisas que nos satisfazem,
mas sobretudo o espaço! Quer dizer, o facto de poderem estar no jardim, e quando
o tempo está bom, poderem explorar, poderem ver animais, poderem estar em
contacto um bocadinho com a natureza nem que seja através do museu,
aprenderem a ir visitar um museu, que é uma coisa importante que é para eles
depois no futuro poderem ir ver outras exposições e até o acesso depois a outras
coisas. E portanto é isso que eu procuro aqui e que vocês têm dado
sistematicamente todo os anos, umas vezes mais assim, outras vezes mais assado,
mas de maneira sistemática. Eu acho que é o mote destas actividades e é isso que
eu procuro quando as trago aqui. (Mãe da Matilde, EE, p. 3)

Para além das expectativas da própria Matilde, a Mãe aponta ainda aspectos
interessantes, como as crianças aprenderem a visitar outros museus – ou seja, serem capazes
de fazer transições entre os conhecimentos apropriados e as formas de estar, que
internalizaram enquanto realizavam aquelas actividades. Este aspecto é particularmente
importante, pois ilumina o carácter heurístico destas actividades. Por outro lado, quando
afirma que é o terceiro ou quarto ano que a Matilde participa nestas actividades, isso é,
também, o reconhecimento de que existem expectativas elevadas quanto à capacidade da
equipa que planificava as tarefas a propor de ir inovando de ano para ano, ou seja, de que as
crianças não fossem repetir actividades que já tinham desenvolvido em anos anteriores.
Assim, esta expectativa acaba por ser, implicitamente, uma avaliação positiva do trabalho que
tinha sido efectuado. Por último, a Mãe da Matilde realça o carácter abrangente das
actividades realizadas pelas crianças, que vão das Artes (Música, Artes Plásticas) às Ciências,
incluindo actividades ao ar livre e no espaço museológico interior, o que ela assume como
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uma mais-valia. Em síntese, este excerto ilustra expectativas elevadas, que foram
corroboradas pela participação nestas actividades, em anos anteriores.

Figura 55 - TIP 1, Paulo, 7 anos, 13 de Julho de 2009

O desenho produzido pelo Paulo representa vários dinossáurios diferentes, de vários
tamanhos, dois maiores que uma árvore, um dinossáurio voador e um que ou é de uma espécie
mais pequena ou é ainda bebé. Ele revela gostar muito de dinossáurios e ter apropriado alguns
conhecimentos neste domínio, pois no canto superior direito representou um meteorito, que
foi a possível causa da extinção dos dinossáurios, como foi referido pelo Paulo, numa
conversa informal (DBI, 24 de Julho de 2009, p. 9). Assim, revela uma expectativa de uma
semana em que vai visitar a exposição sobre dinossáurios – o que veio a acontecer – e em que
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algumas das actividades lhes permitirão conhecer mais sobre estes animais que, como já
afirmámos antes, fazem parte do imaginário infantil, sobretudo dos rapazes. Há ainda a
realçar que o Paulo desenha usando apenas lápis, ou seja, sem recorrer à cor. Contudo, a
dimensão das figuras, a riqueza dos pormenores e a cena retratada não indicam que se trate de
uma criança introvertida, nem que não seja alegre. O desenho engloba ainda alguns elementos
naturais, como a árvore e os arbustos, o que indica expectativas de actividades em espaços ao
ar livre, em contacto com a natureza. Também estas expectativas se vieram a concretizar, pois
diversas actividades decorreram em espaços exteriores, como o Jardim Botânico ou o
borboletário.
Na escolha do tipo e local de férias para os filhos, os pais pretendem que as crianças
percebam a importância de apropriarem conhecimentos científicos e que o façam de uma
forma rigorosa, aumentando o gosto por aprender e sobre Ciência, como revela o Pai do
Paulo:
1 Investigadora (I) – O que é que o levou a escolher estas actividades, aqui, para as
férias do Paulo?
2 Pai do Paulo (PP) – As actividades científicas são fundamentais para o mundo em
que esta juventude, esta geração vai ter que viver. Se não tiverem uma
sensibilidade para a ciência, dificilmente compreenderão o mundo onde estão. Aqui
é um sítio, por excelência, para terem este primeiro contacto rigoroso com a
ciência. (Pai do Paulo, EE, p. 1)

De realçar, ainda, um aspecto que nos parece importante: o reconhecerem a
importância do acesso ao conhecimento científico para compreenderem o mundo em que
vivem, uma vez que, na sociedade e culturas onde participam, as actividades científicas
desempenham um papel cada vez mais relevante e o acesso ao conhecimento, à informação,
se tornou uma forma de poder, de riqueza.
Pelo que foi dito, quer as expectativas das crianças quer as dos pais eram bastante
positivas e envolviam desempenhar actividades em espaços ao ar livre, bem como nos
espaços interiores do museu. Também esperavam que muitas das actividades estivessem
directamente relacionadas com as Ciências, embora alguns mencionassem também
expectativas em relação a actividades artísticas. Curioso é salientar como os desenhos das
crianças mostram expectativas relacionadas com actividades em conjunto – partilhadas com
pares – bem como divertidas, alegres, ou seja, uma semana em que esperam sentir-se felizes,
ao mesmo tempo que aprendem sobre os assuntos que mais lhes interessam, sejam eles as
borboletas, os dinossáurios, a flora, ou outros assuntos científicos, como os meteoritos.
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6.3.2. Actividades desenvolvidas
Quando se planificaram estas tarefas, pretenderam-se desenvolver diversos aspectos
que são essenciais para o exercício de uma cidadania activa e crítica: a autonomia; a
persistência; a capacidade de decisão, nomeadamente no que se refere às estratégias de
resolução de problemas; a capacidade de argumentação, bem como de levantar e testar
conjecturas; e aspectos relacionados com o desenvolvimento da socialização, tais como os
consensos com os pares, a co-construção de conhecimentos ou a capacidade de seguir e
compreender raciocínios diferentes dos que utilizámos. Assim, estas tarefas eram para ser
resolvidas individualmente e em pequenos grupos, promovendo as interacções sociais entre
pares (crianças e/ou adolescentes) e entre estas e os adultos (monitores, professores, como a
professora de yoga, artistas, pais e outros agentes educativos). Pretendia-se, desta forma,
contribuir para o desenvolvimento da LC, o conhecimento de como actuar nos espaços
museológicos e, ainda, aumentar as competências comunicacionais do público-alvo.

6.3.2.1. Adesão/não adesão às actividades
A análise dos registos áudio, fotográficos, das conversas informais, dos diários de
bordo da investigadora e dos monitores, bem como as entrevistas com os pais e crianças
iluminam que estes aderiram às tarefas propostas, nos diversos domínios científicos,
mostrando-se atentas, divertidas, participativas e estabelecendo facilmente diálogo com os
monitores. Reportando-nos às diversas actividades desenvolvidas durante o programa Férias
no Museu, podemos encontrar muitas evidências empíricas do sucesso do mesmo em termos
de adesão às actividades que estavam a realizar.
Diariamente, as crianças chegavam alegres aos museus (diversas entradas dos DB da
investigadora e dos monitores). A Mãe da Camila também refere isso mesmo na entrevista:
7 Investigadora (I) – A Camila andou contente nessa semana?
8 Mãe da Camila (MC) – Sim, sim e claro, e chamava a atenção: “Mãe, vamos
chegar atrasadas, não é Mãe?” Porque a culpa não é dela, é da Mãe! “Mãe, nós já
estamos atrasadas!” Então todo o santo dia… “Estamos um bocadinho, filha, mas
não tem problema.” [sorrisos conjuntos] “Estás sempre a chegar atrasada, estás
sempre a chegar atrasada.” [sorrisos conjuntos] É um péssimo defeito que a tua
Mãe tem! Ela própria me chamava a atenção. Isso é porque estava a gostar. É um
sinal de que estava … de que queria chegar a horas. (Mãe da Camila, EE, p. 2, as
aspas designam as falas da filha e da mãe enquanto dialogavam)

A Camila não só andava contente como se queixava dos atrasos da Mãe, mostrandose muito motivada por ir passar o dia aos Museus e realizar as diversas tarefas propostas nos
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vários domínios científicos. Este cuidado com a pontualidade, o querer ir para lá, são uma
marca do entusiasmo e da seriedade com que encarava a participação neste programa. Mas,
mais importante que isso, a Camila é um caso paradigmático, ou seja, que ilustra o que
acontecia com as outras crianças que também participaram neste programa e que afirmavam
sentir-se lá bem, que queriam voltar em cada novo dia e que até expressaram, muitas vezes,
em conversas informais, quererem voltar no ano seguinte (diversas entradas nos DB da
investigadora e dos monitores).
A adesão também é visível através dos registos fotográficos que se efectuaram para
cada um dos tipos de tarefas consideradas neste programa, bem como quando as crianças e
adolescentes, ou os respectivos pais, mencionavam aspectos específicos de algumas das
actividades realizadas pelas crianças e adolescentes e que tinham provocado particular
interesse e envolvimento, por parte dos filhos.

6.3.2.1.1. Domínio da Botânica
As tarefas propostas nas duas semanas em que observámos os grupos M decorreram
sob os temas da Água – de 13 a 17 de Julho de 2009 – e do Fogo – semana de 3 a 7 de Agosto
de 2009. As tarefas no domínio da Botânica, em ambas as semanas, consistiram numa visita
guiada ao Jardim Botânico, seguida de uma actividade prática. Algumas crianças afirmaram já
conhecer este Jardim, pelo que foram solicitadas, pela monitora, a partilharem com os colegas
as regras de funcionamento. Salientaram o respeito pela natureza e a preservação da vida de
plantas e animais como, por exemplo: só apanhar plantas, frutos e sementes caídos no chão,
andar nos caminhos pedonais, tratar bem os patos ou os peixes do lago.
Algumas crianças já conheciam algumas plantas, como os nenúfares, a árvore
barriguda ou o dragoeiro e já tinham apropriado alguns conhecimentos sobre a vida das
plantas, que conseguiam mobilizar neste novo contexto, revelando serem capazes de realizar
transições e conexões, como refere a investigadora no DB: “A monitora pergunta ao grupo o
que é que as plantas precisam para crescerem e viverem saudáveis. O Paulo responde
prontamente: “As plantas necessitam de água e oxigénio para viver”” (DBI, p. 11, aspas no
original).
O Paulo, era quem mais respondia às questões colocadas pela monitora, pois já tinha
passado férias várias vezes nestes museus. Conhecia bem o espaço e as pessoas, estava mais à
vontade, sendo capaz de comunicar facilmente com adultos e pares. Também devido a isso,
neste grupo de crianças, é quem melhor conhece os conteúdos das tarefas, isto é, já apropriou
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conhecimentos, em programas de férias anteriores e visitas com os pais aos fins-de-semana,
que consegue mobilizar em novas situações.
Durante as visita guiadas ao Jardim Botânico (ver Figura 56), a monitora estabelece
um diálogo com as crianças, questionando-as sobre a importância da água para as plantas. As
crianças, atentas e participativas, como se observa na Figura 56, vão respondendo:
- sem ela nós e as plantas não podemos viver. - Porquê? - Questiona a monitora. Porque morremos à sede! - Responde uma criança. A monitora explicou o processo
de fotossíntese sem se focar em nomenclatura complicada, isto é, adaptando a
terminologia, para que as crianças percebam. Salienta que as plantas são produtoras
de oxigénio e precisam de água nesse processo. (DBI, p. 12)

É também abordado o ciclo da água. Este faz parte dos programas escolares do 1.º
ciclo do ensino básico, pelo que é de prever que as crianças tenham apropriado já alguns
conhecimentos sobre este assunto. Como revela uma das entradas do diário de bordo da
investigadora,
Quando a monitora questionou as crianças sobre o ciclo da água e a sua
importância para as plantas, as crianças foram comentando com entusiasmo: “O ar
tem água”; “A água evapora-se”; “A planta obtém água através das raízes.” O
Paulo explica: “Chove, rega e evapora”. (DBI, p 12, aspas no original)

Este entusiasmo, bem como a rapidez das respostas e o interesse por aprender mais,
revela a adesão das crianças destes dois Grupos M às actividades que foram desenvolvidas.

Figura 56 - Visita guiada ao Jardim Botânico – Observação das lentilhas de água, as plantas com
folhas, caule e raiz mais pequenas que se conhece
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Na semana de 3 a 7 de Agosto de 2009, a visita guiada ao Jardim Botânico, além de
explorar várias plantas deste jardim, teve como foco o modo como as plantas resistem, ou
não, ao fogo. As crianças estiveram atentas e participativas, como se pode observar na Figura
57, onde apenas uma criança, no extremo esquerdo da foto, não está a seguir a explicação do
monitor. Sendo um jardim com outros visitantes, animais, além de muito rico quanto à flora,
por vezes algo captava a atenção de uma criança durante alguns momentos, voltando ela,
depois a participar de forma mais empenhada nas actividades.

Figura 57 - Visita guiada ao Jardim Botânico. Observação das características dos cactos, que vivem
em habitats pobres em água

Na semana de 13 a 17 de Julho de 2009, depois da visita ao Jardim, foi efectuada
pelas crianças uma actividade experimental sobre o modo como as plantas obtêm água, na
qual foi salientada a importância do protocolo experimental. Quando a monitora questionou as
crianças sobre como as plantas obtêm água, a investigadora anotou, uma vez mais, no DB, o
interesse e entusiasmo das crianças, ao realizarem esta actividade: “Uma das crianças
responde imediatamente: “Fácil! Chupando. As raízes são como se fossem uma palhinha.””
(DBI, p. 13, aspas no original). Nesta actividade, os caules dos cravos brancos foram
mergulhados numa solução aquosa de corante alimentar. As crianças observaram que a cor do
corante chega à flor. Como ilustram as Figuras 56, 57 e 58, bem como a análise dos diálogos
estabelecidos, apercebemo-nos de que as crianças estiveram atentas, activas e a comunicar
entre si, bem como com a monitora.
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Figura 58 - Actividade experimental sobre como as plantas obtêm água e nutrientes

No dia seguinte as crianças estavam curiosas relativamente à cor dos cravos, como
refere uma das monitoras, no DB:

Quando chegámos à sala de manhã as crianças foram logo espreitar os cravos
colocados com os corantes – a experiência foi um sucesso e as crianças
conseguiram concluir que a água circula por “todas as partes da planta”.
O fabrico de papel reciclado também correu muito bem. As crianças trabalharam
aos pares e fizeram uma fila para cada um – falámos na importância da reciclagem
e da água no processo. Da parte da tarde as crianças exploraram os jogos
matemáticos – é um grupo participativo e interessado – interagem muito bem uns
com os outros, sem conflito. (MT6, DBM, p.1, aspas no original)

Este excerto revela a adesão das crianças a diferentes actividades: (1) de Biologia,
quando relata o interesse por verem o que tinha acontecido aos cravos depois de terem deitado
corantes na água; (2) quanto à forma de reciclarem papel; e (3) quando participavam em jogos
matemáticos. Assim, este excerto ilumina que a adesão das crianças não se limitava a ser
notória numa única actividade por elas desenvolvida, mas no conjunto das respostas às tarefas
que lhes foram propostas nesta semana do programa Férias no Museu.
Na semana de 3 a 7 de Agosto de 2009, a actividade experimental consistiu em
observar as diferenças de crescimento das plantas, na presença e na ausência de luz. As
crianças estiveram participativas, curiosas, observando diariamente como as plantas cresciam.
Esta tarefa proposta permitiu-lhes observar, na prática, a importância da luz na vida das
plantas e, assim, apropriar conhecimentos mais facilmente.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

280

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

6.3.2.1.2. Domínio da Zoologia
Nas tarefas propostas no domínio da Zoologia abordou-se interactivamente,
estabelecendo-se um diálogo entre a monitora e as crianças, enquanto observavam os animais
expostos na sala, o modo como respiram os animais marinhos, as diferenças entre mamíferos,
aves e peixes, dando exemplos de cada tipo, como anotado no DB da investigadora:
As crianças respondem activamente às questões da monitora dizendo: “A baleia é
um mamífero”; “Os mamíferos têm de respirar e a baleia também tem de vir à
superfície para respirar”; “Os golfinhos são mamíferos”. – E os pinguins? –
Questiona a monitora. As crianças não sabem a resposta e a monitora continua: “Os
pinguins são aves, mas não sabem voar”. Outra criança diz: “sabem voar debaixo
de água.” (DBI, p. 14, as aspas no original)

As crianças respondem alegremente às questões, revelando ter apropriado alguns
conhecimentos sobre os animais e as suas características. A última criança deve considerar
negativo uma ave não voar e desculpa-a, fazendo uma analogia entre a locomoção nos meios
aéreo e marinho, revelando criatividade, ao considerar que os pinguins “sabem voar debaixo
de água”, ou seja, atribuindo-lhe características de aves, em vez de considerar que eles nadam.
Foi também pedido às crianças para desenharem, em papel de cenário, animais
marinhos que estivessem na exposição e que não sejam comidos por um tubarão (ver Figura
59). O objectivo foi permitir que cada criança explorasse autonomamente a exposição,
apropriando-se do espaço, observando e escolhendo um animal, para depois o desenhar e,
assim, contribuir para a co-construção de um desenho do grupo. Pretendeu-se também
desenvolver competências relacionadas com as Artes Visuais, como o desenho, bem como de
procedimentos com elas relacionados, como salientou a monitora: “ - Como se pinta quando
temos uma superfície muito grande para pintar? Deita-se o lápis de cera de lado” (DBI, p. 15).
Como se observa na Figura 59, as crianças estão empenhadas na actividade que estão
a realizar, havendo dois grupos de duas crianças que já a tinham terminado e estavam
calmamente a conversar, o que revela dois aspectos que importa salientar: (1) o respeito pelo
ritmo de trabalho das diversas crianças, que era variável; e (2) a forma de actuação
disciplinada dos que eram mais rápidos, permitindo aos que eram mais lentos sentirem que
ainda tinham tempo para terminar as actividades, pois os que já tinham acabado não os
perturbavam. Este é um aspecto, que muitas vezes, não é respeitado na Escola, onde as
crianças são muito pressionadas a serem mais rápidas e onde, quando terminam mais cedo,
muitas vezes não estão autorizadas a falar, mesmo que não perturbando a aula.
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Figura 59 - Actividade prática na sala de Zoologia

Ainda no domínio da Zoologia, as crianças visitaram a Estufa de Borboletas,
aprendendo diversos conhecimentos sobre os insectos e as aranhas, quer através da
observação de borboletas vivas e expostas em vitrinas, quer salientando as características e
diversidade de cada um destes tipos de seres vivos. Como várias crianças já tinham ido à
Estufa de Borboletas, algumas já sabiam o ciclo de vida das borboletas, bem como as regras
de funcionamento da estufa. Assim, a monitora optou por propor que, quem já a conhecia,
explicasse o que sabia durante a visita.
O DB da investigadora descreve alguns diálogos entre pares, ou seja, entre as
crianças: “Uma das crianças diz alegremente: “Vamos ver borboletas e lagartas”. “Quando
elas são pequenas são minhocas”, começa outra criança a explicar. “Não. São lagartas!”,
corrige uma terceira criança” (DBI, p. 16, aspas no original). A monitora vai orquestrando o
diálogo de modo a que todos participem e que observem as lagartas, as borboletas e as suas
características, nomeadamente as diferenças entre os diversos tipos de borboleta como, por
exemplo, entre as diurnas e as nocturnas (ver Figura 60). Foi também referido que as
borboletas necessitam de plantas diferentes para viver, consoante a espécie a que pertencem.
Por isso, na Estufa de Borboletas foram cultivadas várias plantas para que o ambiente seja
propício às várias espécies. Assim, foi salientado que os diversos seres vivos necessitam uns
dos outros para viver, mas também precisam de um meio ambiente que seja propício ao seu
desenvolvimento e que respeite as suas necessidades, nomeadamente em termos de nutrientes.
Paralelamente, as crianças compreenderam a relevância da biodiversidade e da educação para
a sustentabilidade, algo essencial actualmente, visto diversas espécies estarem em risco de
extinção.
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Figura 60 - Visita à Estufa de Borboletas

Pela análise das fotografias e pelos diálogos a que a investigadora assistiu ou que
foram áudio gravados, observa-se que as crianças estão interessadas, participativas e
apropriaram conhecimentos, em visitas anteriores. O diálogo seguinte, que foi áudio gravado,
é um exemplo disso mesmo:
1 Monitora (MT2) – Quantas patas têm as borboletas?
2 Criança 1 (C1) – Quatro. [Imediatamente outra criança corrige]
3 Criança 2 (C2) – Não! Seis. Isso quer dizer que é um insecto.
(...)
[Num outro momento]
10 MT2 – Como distinguimos as borboletas de noite e de dia?
11 Criança 3 (C3) – As da noite não têm muitas cores.
12 Criança 4 (C4) – As borboletas da noite têm as antenas com uns pelinhos para
sentir as coisas, as do dia têm umas antenas muito fininhas. (DBI, p. 17)

A observação dos registos fotográficos e diários de bordo mostram que as crianças
estiveram interessadas e participativas, bem como que colaboraram entre si nas diversas
actividades que desenvolveram. A entrevista à Mãe do Paulo também revela o entusiasmo
dele, ao longo das actividades, bem como a sua capacidade de liderança e os conhecimentos
que consegue mobilizar, naquela situação:
Foi ele a guiar os “M’s” [Refere-se ao Grupo Medium] na visita ao Lagartagis
[Refere-se à Estufa de Borboletas]. Sentiu-se muito importante, porque ele é que
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foi fazer a visita guiada aos “M´s” e teve-me a contar que já não há mais borboleta
zebra, porque morreu a última que havia, e depois há as borboletas monarca e
depois há as outras de que eu não me lembro o nome, prontos, e ele vai-me
contando e que tem um lago e que regaram as plantas com os regadores. (Mãe do
Paulo, EE, p. 2, aspas no original)

Esta citação mostra os conhecimentos já apropriados pelo Paulo que, inclusivamente,
são mais detalhados que os da Mãe, pois ela já não consegue recordar todos os nomes de
espécies diferentes que ele lhe conseguiu dizer. O entusiasmo pelas vivências que vai tendo
nos museus é nítido quando revela que se sentiu feliz em guiar o grupo, que já conhece várias
espécies de borboletas, revelando que se apropriou do espaço e do tempo, sentindo-se muito
bem enquanto desempenhava as actividades previstas. Este excerto é importante porque
ilustra, de forma nítida, que os programas de férias não são uma mera ocupação de tempos
livres, isenta de apropriação de conhecimentos. Como revela o que o Paulo conta à Mãe, as
visitas anteriores aos museus e este programa de férias contribuíram para a promoção da LC,
neste caso no que se refere às borboletas, iluminando a importância das aprendizagens nãoformais.

6.3.2.1.3. Domínio da Matemática
Nas actividades de jogos e desafios matemáticos existiam, à disposição das crianças,
jogos e desafios variados para elas usarem livremente. Pretendia-se que as crianças
compreendessem as regras de cada jogo, as cumprissem, descobrissem as estratégias mais
adequadas para ganhar, se concentrassem no jogo, aprendessem a lidar com a frustração
quando perdem e convivessem entre si. Assim, como podemos ver, havia objectivos do foro
cognitivo (por exemplo, escolher estratégias vencedoras ou desenvolver a atenção
concentrada), social (conviver entre elas) e emocional (aprender a resistir à frustração). A
multiplicidade de aspectos que estas actividades permitiam desenvolver ilustra, mais uma vez,
a importância das aprendizagens não-formais.
As tarefas relacionadas com os jogos matemáticos eram variadas pela diversidade de
jogos e por as crianças poderem mudar de jogo quando quisessem. A investigadora descreve
alguns diálogos no DB, ilustrando como as crianças vivenciavam estas actividades.

[Conversas entre as crianças durante os jogos]
1 Criança 1 (C1) – Ainda não me ganhaste nenhum! [Entusiasmada]
2 Criança 2 (C2) – Pois não.
[Depois de voltar a perder]
3 C2 – Não quero jogar mais. [E muda para outro jogo]
4 C1 – Quem quer jogar comigo? [Diz a criança que estava a ganhar]
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[Aparece um novo adversário]
5 C1 – Não tens hipótese!
(...)
[Depois dos primeiros instantes, as crianças começam a conseguir explicar as
regras umas às outras]
12 Criança 3 (C3) – Este eu já sei. Eu explico. [Diz uma criança à monitora, no
momento em que esta estava atarefada a explicar os jogos a cada grupo]
(...)
[Com o passar do tempo, há regras novas em algum jogo]
17 Criança 4 (C4) – Já alterámos as regras. [Diz uma criança à monitora. (DBI, p.
19)

Os diálogos mostram uma criança (C2) a lidar com a frustração de não conseguir
ganhar a um determinado adversário num jogo específico, o que a leva a não resistir mais à
frustração, declarando que não quer jogar mais e mudando para outro jogo e outro adversário,
com quem teria esperança de vir a ganhar. Assim, este episódio ilustra como as crianças iam
aprendendo a controlar as emoções e a saber reagir à frustração.
Outra criança (C3), não só percebeu que a monitora estava atarefada naquele
momento, não podendo responder rapidamente ao colega, como a ajudou, explicando como se
joga. Assim, tanto revela ter mobilizado competências sociais, ao compreender a dificuldade
de apenas uma monitora responder rapidamente às diversas crianças, como cognitivas, pois
mostra ter aprendido as regras daquele jogo numa visita anterior, ou num contexto de
educação informal. Existe ainda um grupo de crianças que alterou as regras, mostrando que os
seus desempenhos quanto às regras ainda se encontram no tipo de juízo moral que Piaget
(1932/1965) designava por moral heterónoma, na qual as crianças alteram as regras de acordo
com o grupo e de forma a conseguirem ganhar mais facilmente. Este tipo de moral é próprio
de crianças destes níveis etários.
Na análise das Figuras 61, 62 e 63 observa-se que as crianças estão atentas,
concentradas, procurando estratégias que lhes permitam ganhar, recorrendo a jogos diversos,
como o hex ou os peões (ver Figura 61). Como eram elas que escolhiam quer os jogos quer os
pares com quem jogavam, era frequente os jogadores num mesmo tabuleiro/jogo serem do
mesmo género, algo que tende a acontecer nestes níveis etários. No entanto, embora mais
raramente, também houve alturas em que parceiros de géneros diferentes se confrontavam,
mostrando como o brincar, de que fala Santos (1991a, 1991b), pode promover o
desenvolvimento, como aqui se observa.
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Figura 61 - Jogos hex e peões

O objectivo principal do jogo cinco em linha é fazer uma linha de cinco bolas da
mesma cor, em qualquer dos eixos, estimulando a visualização espacial, mas também
apelando ao desenvolvimento cognitivo dos participantes, na busca de estratégias vencedoras
(ver Figura 62). Neste caso, quem está a jogar são duas meninas – o que ilustra a questão de
género que abordámos anteriormente – e o rapaz está a observá-las, enquanto elas jogam.
Convém notar que, para aprender estratégias vencedoras, que depois consigam mobilizar em
partidas futuras, a observação é uma escolha possível e que, muitas vezes, se revela muito
adaptada.

Figura 62 - Cinco em linha a três dimensões
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O jogo designado por peões (ver Figura 63) é um jogo introdutório ao xadrez, em
que não existem outras peças além dos peões, pelo que as regras são mais simples do que as
do xadrez, que se revela muito complexo para algumas crianças deste nível etário. Esta foto
revela um aspecto interessante: uma monitora está a jogar com uma das crianças, enquanto no
tabuleiro ao lado jogam outras duas crianças. Há ainda mais duas crianças a observar.

Figura 63 - Jogos de tabuleiro

De realçar que a criança que joga com a monitora está muito concentrada –
provavelmente já se apercebeu de que precisa de mais esforço para ganhar a um adulto –
enquanto a menina ao lado dela está virada para trás e de joelhos na cadeira, não revelando
estar muito concentrada no jogo, ao contrário do seu par, que parece muito concentrado.
Assim, as diferentes crianças não revelam a mesma capacidade de concentração nas diversas
actividades que desempenham e os jogos foram particularmente relevantes para as que mais
precisavam de desenvolver a capacidade de concentração.
A monitora refere no DB o interesse e a participação tranquila das crianças nas
actividades de jogos matemáticos. Este aspecto é visível também no episódio interactivo que
analisámos acima: apesar da criança (C2) se sentir frustrada e não querer continuar a jogar por
ter um adversário que lhe ganhava sistematicamente, ela não grita, nem se zanga. Apenas
comunica que não quer continuar a jogar aquele jogo e muda para outra mesa. Por sua vez, o
parceiro, que fica sozinho, também não se zanga com ela, por ter sido abandonado. Apenas
procura alguém que queira jogar com ele. Assim, o desenvolvimento da socialização era um
aspecto bastante bem conseguido neste grupo de crianças.
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As crianças tiveram oportunidade de variar, usando quer jogos de tabuleiro quer
materiais manipuláveis. Isso permitiu-lhes perceber que, antes de haver computadores e jogos
electrónicos, que habitualmente jogam em casa, muito deles bastante sofisticados quanto ao
software que necessitam, as pessoas divertiam-se jogando com tabuleiros, ou mesmo no chão,
com peças simples mas, por vezes, com regras muito mais complexas do que as dos jogos de
computador, sendo mais difícil seleccionar estratégias vencedoras. A variedade de jogos, para
além deste breve panorama histórico, pretendia confrontá-los com diversos tipos de
capacidades e competências cognitivas, sociais e emocionais, promovendo o desenvolvimento
de cada criança.

6.3.2.1.4. Domínio da Geologia e Mineralogia
Num dos momentos livres, algumas crianças resolveram fazer buracos nos caminhos
do Jardim Botânico, como refere, com humor, uma das monitoras no DB. De realçar como a
questão do género não é neutra nas actividades preferidas, pois ela realça que foram sobretudo
os rapazes que escavaram os caminhos e retiraram as pedras, ilustrando o maior pendor deste
género para actividades físicas, que exigem mais força.

No intervalo da hora de almoço algumas crianças (os rapazes, principalmente)
descobriram o prazer da Arqueologia ao escavar os caminhos do jardim e retirar as
pedras e o que mais encontraram… Estivemos a explicar a todo o grupo porque não
podemos escavar os caminhos do Jardim Botânico e eles prometeram não voltar a
fazer. (MT6, DBM, p. 1)

Perante este episódio, as monitoras conversaram com as crianças, referindo que
existe uma tarefa proposta no museu, na qual se pode escavar à vontade. Levaram as crianças
a uma simulação de escavação, onde se pretendia que as crianças encontrassem uma réplica
de um osso e tentassem descobrir a que parte do dinossáurio pertencia, registando-o num
caderno de campo. Todas as crianças efectuaram esta actividade com agrado, como referem as
monitoras: “A actividade correu muito bem, as crianças adoraram e cumpriram o prometido,
pois não esburacaram mais o Jardim” (MT6, DBM, p. 1); “Procederam felizes na actividade da
escavação e desenho no papel reciclado” (MT8, DBM, p. 9).
Sem punir, explicou-se às crianças que não se devem fazer buracos nos caminhos de
um jardim, pois estraga-o, aumentando o risco de quedas para os visitantes e obrigando a que
alguém que trabalhe no Jardim tenha que ir tapar os buracos. Para além disso, se chover
abundantemente, pode mesmo degradar partes do Jardim, por acumulação de água, que
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provoque, por exemplo, estragos em algumas plantas. Alertaram-se as crianças para questões
de cidadania, das vivências em sociedade, ou seja, de respeito pela natureza e pelos outros
cidadãos. Aproveitou-se ainda para proporcionar um cenário que possibilitasse a apropriação
de conhecimentos sobre o estudo de dinossáurios, bem como sobre o trabalho de campo e a
metodologia que lhe está inerente, que inclui, por exemplo, o registo escrito, rigoroso, do que
foi encontrado. Assim, alertaram-se as crianças para o que se entende ser uma metodologia de
trabalho científica. As crianças divertiram-se, mas também aprenderam, como se pode
observar na TIP 2 e no Ponto 5.3.2.2.2., ou seja, mais uma vez ilustrámos que as
aprendizagens não-formais podem constituir um importante contributo para a apropriação da
literacia, nomeadamente da LC, bem como para o exercício de uma cidadania activa,
reflexiva, crítica e responsável.
Na semana de 3 a 7 de Agosto de 2009 falou-se dos tipos de vulcões, como se
formam, observando-se os minerais expostos na sala. A teoria relativa aos vulcões foi
abordada de um modo expositivo, mas as crianças mantiveram-se atentas e participativas,
nomeadamente quando questionadas pela monitora. A capacidade de atenção concentrada foi
provavelmente estimulada pelo interesse que o tema lhes despertava: vulcões é algo que
estimula o imaginário infantil e quase todas as crianças se sentem atraídas por saber mais
sobre vulcões. Isto significa que, se o tema fosse menos apelativo, seria preferível seguir uma
metodologia diferente, evitando a exposição, mesmo que esta seja intercalada com algumas
questões.
A visita terminou com as crianças a observarem livremente os minerais, salientando
sobretudo a sua beleza. Depois, participaram numa actividade prática, que consistiu em
construir uma montanha com papel já usado, por onde deveria sair uma simulação de lava.
Esta era simulada pelo produto da reacção de bicarbonato de sódio com vinagre, ao qual se
tinha adicionado corante alimentar vermelho. As crianças mostraram-se muito entusiasmadas
com esta actividade, como refere a monitora:
A tarde incidiu sobre a Geologia. Abordei os assuntos do vulcanismo (tipos de
vulcões e erupções que existem, rochas ígneas e minerais) e depois construímos os
vulcões. Acho que gostaram da actividade, fizeram várias perguntas e ficaram
radiantes com a parte prática. (MT4, DB, p. 3)
(…)
Um dos meninos trouxe-me duas pedrinhas de granito para me mostrar que tinha
entendido a explicação do dia anterior, o que me deixou muito contente, não só
pelo gesto, mas também pela alegria com que ele estava ao vir ter comigo para me
dar aquela prenda. (MT4, DB, p. 5)
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

289

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

Este episódio revela que as crianças estavam empenhadas nas actividades e que, pelo
menos uma criança, foi para casa com as questões científicas presentes, mobilizando os
conteúdos aprendidos no museu e utilizando-os no contexto familiar, ou seja, sendo capaz de
mobilizar conhecimentos em situações diferentes, realizando transições. Revela ainda o afecto
pela monitora, ao oferecer-lhe as duas pedrinhas de granito e mostrar-lhe que tinha percebido
o que foi dito (granito é uma rocha ígnea que resulta da solidificação do magma a grandes
profundidades). Assim, mais uma vez, existem evidências empíricas que iluminam a
apropriação de conhecimentos por parte das crianças.

6.3.2.1.5. Domínio das Artes
Além de alertar para o modo de estar em exposições de Arte, nomeadamente só tocar
nos objectos expostos, se isso foi solicitado na sinalética, foi pedido às crianças que
pensassem de que histórias se lembravam quando olham para a exposição e no que o artista
quereria comunicar com a sua Arte. As crianças estiveram atentas e participativas, como se
pode constatar na Figura 64. Além de dialogarem com o artista, estavam a observar um vídeo
sobre o processo criativo de elaboração de uma pintura. Um aspecto curioso a realçar é que,
como tinham estado anteriormente num espaço exterior, muitas crianças ainda conservavam
os bonés e chapéus na cabeça. Isto ilustra a alternância frequente entre espaços exteriores e
interiores, o que levava as crianças a manterem-se preparadas para ambos.

Figura 64 - Conversa com um dos artistas que expôs na Sala do Veado
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Após a visita à exposição, as crianças foram convidadas a experimentar a decalcar
desenhos, com papel químico no mural do corredor que conduzia à sala da exposição.
Fizeram-no com empenho (ver Figura 65).

Figura 65 - Actividade relacionada com a exposição da Sala do Veado

As crianças não conheciam o papel químico, nunca tinham experimentado utilizá-lo,
pelo que gostaram de decalcar desenhos no mural. Perceberam que pode ser um modo de
copiar, quando não existem máquinas fotocopiadoras, embora seja menos rigoroso e muito
mais demorado (DBI, p. 21). Foi assim estabelecida uma ligação entre as facilidades da
tecnologia da actualidade e da tecnologia do passado.

6.3.2.1.6. Domínio da Educação para a Sustentabilidade
Uma das actividades desenvolvida pelas crianças consistia na preparação de papel
reciclado. Pretendia-se abordar questões relacionadas com a biodiversidade e os perigos das
monoculturas como, por exemplo, no caso do eucalipto, utilizado na produção de pasta de
papel. Assim, pretendia-se alertar as crianças para a necessidade de promover a
sustentabilidade, permitindo-lhes apropriar conhecimentos neste domínio e favorecendo a
emergência de formas de actuação que sejam consentâneas com a educação para a
sustentabilidade, um aspecto essencial no exercício de uma cidadania informada, participativa
e crítica, que não ponha em risco a qualidade de vida das gerações futuras e do planeta Terra.
Foi estabelecido um diálogo com as crianças, como relata a investigadora no DB:
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A monitora começou o diálogo questionando as crianças sobre de onde é originário
o eucalipto. Uma criança respondeu imediatamente: “Austrália”. Esta informação
foi comunicada na visita guiada ao Jardim Botânico, no primeiro dia da semana. A
monitora continua: “Se o nosso campo só tiver eucaliptos, isso é bom para os
animais e plantas?” Uma criança respondeu: “Há animais que comem outras coisas
e depois não podem comer”. (DBI, p. 22, aspas no original para designar as falas
em discurso directo)

O primeiro aspecto que nos parece importante realçar neste excerto é a facilidade
com que uma das crianças mobiliza um conhecimento que foi apropriado no primeiro dia
daquele programa de Férias no Museu. Isso ilustra não só que as crianças apropriavam
conhecimentos, mas também que eram capazes de os mobilizar em novas situações, quando
isso era necessário. Assim, este exemplo constitui uma evidência empírica dos contributos
deste programa para o desenvolvimento da LC.
Uma outra criança percebeu claramente que, se a floresta não for diversa em termos
de plantas, também não o pode ser em termos de animais, pois os seres vivos dependem uns
dos outros e têm necessidades alimentares distintas. Foram explicados os perigos das
monoculturas, nomeadamente em situações de incêndio e de pragas. Devido às necessidades
de papel na vida quotidiana, nomeadamente nas culturas ditas ocidentais, existem grandes
campos com florestas de eucaliptos. Facilmente as crianças perceberam a importância de
reduzir o consumo de papel, bem como de reutilizá-lo e reciclá-lo, compreendendo o
contributo que cada cidadão pode dar – ou não! – para que isso aconteça. Uma das crianças,
associando este diálogo a situações da vida diária, comentou: “O meu pai, não sei porquê,
compra um jornal todos os dias” (DBI, p. 22). Fez uma conexão entre os conhecimentos
científicos que estava a apropriar e o quotidiano da família, transpondo os conteúdos
explorados no museu para o dia-a-dia, identificando uma situação do quotidiano, que
considerou ser inapropriada sob o ponto de vista da sustentabilidade de recursos. Estas
transições entre contextos e as conexões que lhes estão subjacentes faziam parte das
capacidades e competências que se pretendiam desenvolver nas crianças, uma vez que
também contribuem para um exercício da cidadania mais fundamentado e crítico, baseado
numa maior LC.
A actividade prática que se seguiu consistiu na produção de papel reciclado a partir
de papel que já tinha sido usado e que algumas crianças designavam, inicialmente, por “papel
velho” (DBI, p. 22). Algumas crianças já sabiam como se faz papel reciclado, mas gostaram
de participar nesta actividade, sentindo-se úteis por contribuírem para vivências mais de
acordo com a sustentabilidade. Estiveram activamente a participar em todas as actividades,
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como se observa na Figura 66, onde a monitora exemplifica como se recicla papel, estando as
crianças muito atentas, a observá-la. Posteriormente, as próprias crianças realizaram, de forma
autónoma, esta actividade, iluminando que tinham apropriado os conhecimentos e formas de
actuação subjacentes à reciclagem de papel.

Figura 66 - Actividade de reciclagem de papel

Ainda sobre o tema da Água foi realizada uma actividade experimental que pretendia
explorar a seguinte questão: o que acontece a vários tipos de papel - papel de jornal, papel
manteiga, papel comum e cartolina - quando colocados em água? Foi explicado como se
processa o fabrico do papel, salientando qual a sua matéria-prima. A monitora resolveu
questionar as crianças sobre de onde vem o papel, sendo que esta informação já tinha sido
abordada nessa semana. Uma das crianças respondeu prontamente: “Do eucalipto” (DBI, p.
23). Observa-se, assim, mais uma vez, que as crianças vão apropriando conhecimentos e os
conseguem mobilizar em novas situações, como referiu uma das monitoras no DB.
Além salientar os conteúdos científicos foi pedido às crianças que construíssem uma
flor de papel (nenúfar), pretendendo-se criar uma situação que estimulasse a destreza manual,
mas também a criatividade, explorando competências relacionadas com as Artes Plásticas.
Como refere a investigadora,

A monitora explica como se recorta o papel para a construção do nenúfar,
mostrando e dizendo: “ Abres a tesoura, começas na linha, trincas, vais fechando e
rodando o papel. Na primeira vez fazes devagarinho, depois já sabes.” Foram
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também salientadas regras de respeito pelos outros: “Facas e tesouras, dão-se
sempre pela parte que não aleija as pessoas”. (DBI, p. 23, aspas no original para
designar as falas em discurso directo)

Em cada tarefa proposta às crianças existia a preocupação de criar cenários
multidisciplinares, bem como trabalhar aspectos da socialização relacionados com as formas
de actuação que mostravam cuidado e respeito pelos demais. Estes pequenos detalhes, como o
que é relatado em relação a como se deve dar uma tesoura ou uma faca, eram internalizados
pelas crianças, que os usavam autonomamente, em situações posteriores. Logo, ilustram
também uma aprendizagem e uma adesão das crianças não apenas às actividades, mas às
regras implícitas e explícitas deste contrato relacional. É importante realçar que este contrato
não existe apenas em contextos de educação formal e em cenários como a sala de aula.
Também se observam na educação não-formal, em contexto museológico e nos diversos
cenários e situações em que as crianças participaram, durante o programa de Férias no
Museu.
Também se notaram progressos ao nível da observação e análise de situações. Por
exemplo, observando qual o tipo de papel que levava a uma abertura do nenúfar mais rápida
(papel de jornal e papel manteiga, que são papéis reciclados), ou que aquele que demora mais
tempo é a cartolina e tentando perceber as diferenças entre as estruturas das fibras que
constituem os diversos papéis e que justificam estas diferenças. Como se observa nas Figuras
67 e 68, as crianças estiveram atentas, participativas e com uma expressão alegre. Uma delas
exclama, no final da actividade: “Vou experimentar isto em casa!” (DBI, p. 23). Esta frase
mostra entusiasmo e vontade de mostrar em casa, aos pais, o que acabou de vivenciar, num
despertar para o prazer de aprender sobre conteúdos científicos.

Figura 67 - Actividade experimental sobre absorção de água por fibras que constituem o papel
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Figura 68 - Actividade experimental sobre absorção de água por fibras que constituem o papel

Uma das monitoras refere no DB: “Pelas 14h15 iniciámos a sessão programada de
“Ciências Experimentais”. As crianças gostaram muito de ver os nenúfares a abrir por acção
da água. Foram muito participativas na discussão e conclusão da experiência” (MT6, DBM,
pp. 5-6, aspas no original). Este registo corrobora os que já referenciámos antes, que fazem
parte do DB da investigadora, bem como o que ficou registado nas gravações em áudio e nas
fotografias, ou seja, nos diversos registos da observação. Também são corroborados pelas
conversas informais, com pais e crianças.
Em síntese: nas diversas actividades as crianças mostraram-se alegres, participativas,
num saudável ambiente de férias, que incluía apropriação de conhecimentos que elas
internalizavam e conseguiam mobilizar em situações futuras. Isso revela que as aprendizagens
em contextos de educação não-formal podem contribuir para o desenvolvimento sóciocognitivo e emocional das crianças, bem como para promover a LC e o exercício de uma
cidadania activa, crítica e reflexiva, uma vez que sustentada em conhecimentos científicos.

6.3.2.2. Mobilização e desenvolvimento de capacidades e competências
Ao longo de cada semana de actividades, os protocolos produzidos pelas crianças, as
entrevistas às crianças e pais, bem como as TIP 2 permitem-nos ter acesso a evidências
empíricas que iluminam a apropriação de conhecimentos, que está directamente relacionada
com a mobilização e o desenvolvimento de capacidades e competências.
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6.3.2.2.1. Protocolos
Foram produzidos diversos desenhos sobre animais marinhos. O Paulo desenhou um
cenário alegre, com um dia de sol e um caranguejo no fundo do mar (ver Figura 69). Em
conversas informais com os monitores, durante a realização das actividades e a pesquisa em
livros, o Paulo aprendeu vários pormenores sobre animais marinhos, nomeadamente sobre
caranguejos. Isso está patente no desenho que elaborou e que ilumina o que conhece sobre as
características destes seres vivos, tais como o corpo, as patas com uma estrutura morfológica
diferenciada (embora estas sejam oito e não seis), ou os olhos.

Figura 69 - Desenho efectuado pelo Paulo sobre animais marinhos

No caderno de campo, realizado durante a actividade de escavação, actividade que
fazia parte do domínio da Geologia, o Paulo, além de desenhar o osso que encontrou na
escavação, e que podemos observar no interior do caderno de campo, desenhou na capa uma
imagem que pretende retratar a uma cena da época dos dinossáurios. Foi salientado, nas
interacções sociais entre a monitora e as crianças, durante a visita à exposição sobre
dinossáurios, que a investigação não é conclusiva relativamente à cor da pele destes seres. Por
isso, ele inventou cores que distinguiam os diferentes tipos. Desenhou um dinossáurio
carnívoro, outro herbívoro, um réptil voador e um bebé de dinossáurio. Desenhou ainda o
meteorito que se pensa ter originado a extinção dos dinossáurios. Nota-se, neste desenho (ver
Figura 70), assim como na TIP 1 (ver Figura 55) que o Paulo se interessa muito pelo tema dos
dinossáurios e que apropriou diversos conhecimentos com eles relacionados, que consegue
mobilizar, de forma autónoma, quando realiza actividades individualmente, como aconteceu
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quando elaborou o caderno de campo. A riqueza dos pormenores corresponde também ao
desenvolvimento de algumas competências referentes a este domínio, umas vez que
consideramos que competências são conhecimentos em acção, tal como referem Abrantes e
suas colaboradoras (1999). Assim, para estas competências se manifestarem, ou seja, para
serem mobilizadas quando o Paulo elabora o caderno de campo, os conhecimentos a que ele
recorre tiveram de ser previamente apropriados. Deste modo, este caderno ilustra como a
educação não-formal, a que teve acesso durante o programa de Férias no Museu, contribuiu
para promover a sua LC.

Figura 70 - Caderno de campo elaborado pelo Paulo

A Matilde, no desenho sobre animais marinhos, que ocupa a totalidade da folha,
desenhou um golfinho ao centro, dois peixes, um cor-de-laranja e outro de vermelho, um de
cada lado do golfinho. No fundo do mar desenhou estrelas-do-mar e plantas aquáticas (ver
Figura 71). Cada um dos seres vivos está desenhado onde é o seu habitat, ou seja, o desenho
está correcto sob o ponto de vista científico. O golfinho apresenta um sorriso e tem diversos
pormenores que já revelam conhecimentos apropriados sobre estes animais. A posição central
realça a importância que ela dá aos golfinhos, revelando o gosto que tem por estes animais. O
desenho tem cores vivas, sendo um desenho alegre, que é também como a Matilde afirmava
sentir-se quando realizava estas actividades, de acordo com diversas conversas informais com
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as monitoras, registadas nos diários de bordo da investigadora e das monitoras (várias
entradas no DBI e nos DBM).
Outro pormenor interessante refere-se às bolhas retratadas no desenho e que revelam
conhecimentos sobre as diferenças entre a respiração em meio aéreo e em meio aquático.
Mais uma vez, este aspecto revela que consegue mobilizar competências e que estas
actividades contribuíram para desenvolver a LC da Matilde.

Figura 71 - Desenho elaborado pela Matilde sobre animais marinhos

No caderno de campo, desenhou um dinossáurio herbívoro, grande, pintado de verde
e cor-de-laranja, com um ar feliz, junto a um lago e uma libelinha a voar (ver Figura 72). Foi
referido, durante as actividades desenvolvidas, que os insectos, como as libelinhas, surgiram
na Terra antes da época dos dinossáurios. As libelinhas habitam climas húmidos, junto a
lagos. O desenho da Matilde retrata uma situação possível, segundo o que foi explicado e
discutido, com as crianças, durante as actividades, revelando mais uma vez apropriação de
conhecimentos e capacidade de efectuar transições, mobilizando competências em novas
situações, como a elaboração do caderno de campo.
A Matilde compreende que o desenho não retrata fielmente, por não ter os recursos
artísticos necessários, e não por não ter apropriado conhecimentos, o que seria o aspecto do
dinossáurio e da libelinha. Assim, como já sabe escrever, indica o nome de cada ser vivo.
Escreve ainda com uma ortografia nem sempre rigorosa, o que é frequente nesta idade (sete
anos), pois consegue escrever mais facilmente libelinha do que dinossáurio. No entanto,
mesmo no que se refere à escrita da língua portuguesa, esta criança revela já ter apropriado
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diversos conhecimentos, bastante desenvolvidos para o seu nível etário e ano de escolaridade
que concluiu (1.º ano do ensino básico, ou seja, aquele em que aprendem a ler e a escrever).

Figura 72 - Caderno de campo da Matilde

No desenho sobre a vida marinha a Joaquina desenhou um polvo no fundo do mar,
junto ao chão e rodeado de estrelas-do-mar e algas (ver Figura 73).

Figura 73 - Desenho elaborado pela Joaquina, sobre animais marinhos
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Este polvo tem sete tentáculos, quando estes são oito. Pode ter sido engano, não ter
sido capaz de representar os oito ou até pode ter considerado que o outro tentáculo está
escondido e, por isso, não o desenhou.
Foi referido, durante as actividades desenvolvidas pelas crianças, que a fêmea de
polvo deposita os ovos fecundados em cavidades. Durante a maturação dos ovos, cuida deles,
evitando que as algas e outros organismos os ataquem. Nesse período, a fêmea não se
alimenta, acabando habitualmente por morrer pouco depois dos ovos eclodirem. As crianças
não sabiam deste pormenor e consideraram este aspecto curioso. O Paulo também falou desta
particularidade do polvo, em casa, como refere a Mãe dele, o que constitui uma evidência
empírica da apropriação de conhecimentos, referentes ao domínio da Zoologia.
31 Investigadora (I) – E notou que ele aprendeu alguma coisa de novo?
32 Mãe do Paulo (MP) – (…) Falou-me de coisas novas sobre as borboletas.
Referiu coisas novas, que eu acho que foram novas sobre as borboletas e acho que
ele aprendeu coisas naquela exposição que ele... ah…. que depois resultou em
desenho, em que a monitora participou [exposição na Sala da Baleia, sob o
domínio da Zoologia]. Exactamente o que é que ele aprendeu, eu não posso
particularizar, mas ele falou-me do ambiente em que vivem os peixes que comem
os outros, o polvo que faz não sei o quê, que o polvo morre quando põe os ovinhos
todos, portanto ele explicou-me essas coisas que ele nunca me tinha falado,
portanto ele aprendeu de novo isso, com certeza. (Mãe do Paulo, EE, p. 5)

A descrição da Mãe do Paulo ilumina algumas aprendizagens efectuadas pelo Paulo
durante esta semana do programa de Férias no Museu, nomeadamente sobre a vida do polvo,
um assunto que também marcou a Joaquina, como ela revelou, através do desenho que
elaborou e que retrata alguns dos aspectos que aprendeu em relação a este ser vivo. Este
aspecto ilustra como a promoção da LC acontece mesmo em relação a animais que não são,
habitualmente, os mais pregnantes para as crianças, pois se é habitual elas deliciarem-se com
golfinhos e dinossáurios, o mesmo já não podemos dizer dos polvos e caranguejos, que
geralmente não fazem parte do imaginário infanto-juvenil.
No caderno de campo, realizado pela Joaquina, esta optou por não representar
dinossáurios, desenhando o dia-a-dia de quem faz investigação sobre este tema e trabalha em
escavações (ver Figura 74). Representa um dia de sol, onde estão três pessoas com um grande
sorriso, em frente a três tendas, o que indica que, para realizarem as escavações, muitas vezes
os investigadores têm de se deslocar do local de residência, ficando alojados em tendas,
aspecto que foi discutido com as crianças. Duas destas pessoas são do género feminino e uma
do género masculino. Cada uma tem um utensílio, próprio para fazer escavações: pá, balde e
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algo que poderá ser uma pequena picareta. As três personagens estão a comunicar entre si, o
que sugere que a Joaquina percebeu a importância de trabalhar em equipa e das interacções
sociais, que permitem construir conhecimentos, nesta profissão. Percebeu ainda que este
trabalho se realiza em dias de sol, uma vez que terra empapada de água não é favorável a
escavações e que muitas vezes implica que as pessoas se desloquem de casa e vão acampar
próximo do local onde estão os fósseis de dinossáurios.

Figura 74 - Caderno de campo da Joaquina

Os vários desenhos produzidos pelas crianças não revelam muitas faltas de rigor, do
ponto de vista científico, excluindo pormenores anatómicos finos, que são esperados
atendendo ao nível de desenvolvimento cognitivo das crianças e à consequente simplicidade
dos desenhos, no que se refere a aspectos como a perspectiva. Por outro lado, os desenhos
ocupam todo o espaço disponível, apresentam cores vivas e retratam personagens com
sorrisos, ar alegre, ou olhos que indicam curiosidade, mostrando que as crianças se sentiam
felizes e gostavam de participar neste programa de Férias no Museu.
Na actividade experimental, que incluía a elaboração dos nenúfares, como se observa
na Figura 75, foi recortada uma flor, consoante a facilidade de cada criança em utilizar a
tesoura. O nenúfar de cor vermelha não apresenta uns contornos arredondados, como seria
suposto. Todos foram pintados em pelo menos uma das faces, o que mostra que as crianças
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estavam empenhadas nesta actividade, uma vez que a pintura não era essencial para
observarem o que acontece quando colocados na água. Mas revela sentido estético, gosto em
decorarem a flor e em torná-la mais atraente.

Figura 75 - Alguns nenúfares construídos pelas crianças, destinados a observarem a absorção de água
pelas fibras do papel

Durante as actividades de reciclagem de papel, cada criança construiu uma folha de
papel reciclado e pintou-a livremente (ver Figura 76), de modo a que constituísse o convite
para os pais irem à Festa Final dessa semana. A irregularidade do papel reciclado dificultou a
qualidade do desenho, mas as crianças empenharam-se bastante, como ilustram os exemplos
da Figura 76. Mais uma vez se observa que o programa de Férias no Museu pretendia
contribuir para a promoção da LC destas crianças e das respectivas famílias – por acção das
crianças, que iam falando com os pais e demais familiares sobre estas actividades. Para além
disso, também pretendia promover o desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional, como
está patente nesta actividade. Para aprenderem a reciclar o papel, elas interagiram entre si e
com a monitora. Logo, desenvolveram a socialização, aprendendo a questionar, a argumentar,
a chegar a consensos. Do ponto de vista cognitivo, apropriaram diversos conhecimentos
relativos à reciclagem de papel, à educação para a sustentabilidade, ou ao desenho a realizar
em materiais com diferentes características, entre outros aspectos. Do ponto de vista
emocional, tiveram de resistir à frustração de quererem desenhar pormenores que não
conseguiam, ou com um rigor que aquele material não possibilitava atingir. Mas,
emocionalmente, também aprenderam a alegrar-se com as pequenas vitórias, cada vez que
conseguiam realizar uma actividade, vitórias que tanto podiam ser suas, como de outras
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crianças, ou do grupo em que estavam a trabalhar. Assim, estas actividades foram muito ricas,
quanto ao desenvolvimento das crianças, iluminando as potencialidades da educação nãoformal e de actividades realizadas em espaços museológicos.

Figura 76 - Exemplos de folhas de papel reciclado construídas e pintadas pelas crianças e
adolescentes e que serviram de convite para a Festa Final

Observa-se que as crianças optaram por motivos marinhos, embora fossem livres
para escolherem outro tema, ou seja, as crianças estavam imersas no tema da Água,
entusiasmadas em relação aos temas que estavam a ser explorados naquela semana e, por isso
mesmo, não focaram outros assuntos, mesmo quando se dava liberdade de escolha em relação
ao tema. Esta evidência empírica constitui também um exemplo da adesão às actividades e do
empenho que nelas revelavam, estando implícita uma avaliação positiva do trabalho efectuado
neste programa de Férias no Museu.

6.3.2.2.2. TIP 2
A TIP 2 da Matilde apresenta o desenho, a lápis, de uma baleia, situada a meio da
folha, o que indica o carácter central, a importância, que lhe é concedida (Bédard, 2005;
Salvador, 1988). Ela gostou muito da réplica de baleia em tamanho real, que está em
exposição na Sala da Baleia do Museu Nacional de História Natural. Como já sabe escrever,
completou a frase da TIP 2 – Esta semana foi... – com a palavra: “divertida!” Apesar da
simplicidade do desenho, a Matilde esteve bem disposta, cooperante e a efectuar o que lhe foi
solicitado, nomeadamente com desenhos pintados com cores alegres, o que corrobora a
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palavra escolhida para descrever a semana, sublinhada pelo ponto de exclamação (ver Figura
77). Assim, a TIP 2 constitui mais uma evidência empírica da adesão, da apropriação de
conhecimentos (formato do corpo da baleia, barbatanas e sua localização em relação ao corpo,
formato da boca, posicionamento dos olhos e existência de um orifício na parte superior do
corpo de onde sai água), neste caso em relação às baleias, bem como do sucesso deste
programa em termos emocionais.

Figura 77 - TIP 2, Matilde, 7 anos, 17 de Julho de 2009

O Paulo também escolheu como tema do desenho a Água, que foi o tema da semana.
Preencheu toda a folha com o desenho, revelando mais uma vez satisfação no que concerne ao
programa de Férias no Museu. No canto superior esquerdo desenhou um sol amarelo, com um
grande sorriso, olhos, nariz e boca e uns raios que podem parecer uma cabeleira, despenteada
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e criativa (ver Figura 78). Revela, assim, uma característica que Piaget (1947) identifica como
sendo típica de desempenhos que se situam no estádio pré-operatório concreto: o animismo.
Obliquamente do canto inferior esquerdo para o superior direito representou um rio com três
peixes de formas e cores diferentes, pretendendo salientar a diversidade marinha, com a
margem inferior em verde-claro, representando um jardim, segundo nos relatou em conversa
informal (DBI, p. 26). Sendo o tema livre, a escolha do Paulo revela claramente a adesão às
actividades que tinham sido desenvolvidas.

Figura 78 - TIP 2, Paulo, 7 anos, 17 de Julho de 2009

O Alfredo preencheu a totalidade da folha disponível na TIP 2 (ver Figura 79).
Dividiu a área disponível em três partes. Na parte superior, que ocupa cerca de metade do
papel, desenhou um grande sol amarelo com outras estrelas e planetas, ou seja, aquilo que
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diria respeito à Astronomia. As cores escolhidas, com uma predominância de cores quentes,
bem como o tamanho do sol, indicam uma criança alegre, que gosta de conviver (Salvador,
1988). A metade inferior foi dividida em duas partes através de um segmento de recta vertical.
Na parte esquerda desenhou uma árvore, uma menina ao lado da árvore (identifica-se o
género pelo cabelo, mais do que pelo vestuário), vários pássaros e uma borboleta. A árvore
está representada com cores que retratam a natureza – castanho para o tronco e verde para a
zona da copa – e têm um tamanho muito maior que o da criança, o que revela, junto com o
número de pássaros, a importância que confere aos espaços exteriores e à natureza. De realçar
um aspecto frequente, nestes níveis etários: querendo mostrar que aprendeu diversos aspectos
morfológicos que caracterizam as borboletas, como a existência de um corpo, asas e antenas,
não consegue desenhar um animal tão pequeno como ele é, na realidade. Como tal, a
borboleta não respeita as proporções relativas, por exemplo, em relação ao tamanho da cara
da menina. Este aspecto é realçado por diversos autores que estudaram o desenho infantil: o
tamanho maior de alguns pormenores, que as crianças descobriram há pouco tempo e que, ao
integrarem no desenho, realçam com um tamanho superior ao habitual (Salvador, 1988). Estes
pormenores também se observam, por exemplo, quando eles descobrem o pescoço e o
desenham extremamente alto.
Na parte direita desenhou uma montanha a deitar fumo, representando
provavelmente um vulcão, com um menino ao lado. O género da criança identifica-se pelo
cabelo – diferente do da menina – e também pela roupa, pois usa calças. Curiosamente, está
desenhado a cor-de-rosa, uma cor, que em termos de representação social, é mais
frequentemente associada às meninas e ao feminino. Em relação ao desenvolvimento
cognitivo e ao que a capacidade de representação gráfica dele revela, são de salientar alguns
aspectos próprios do nível etário deste participante: a menina tem olhos e boca, enquanto o
menino só tem olhos, mas não têm nariz, ou orelhas. Identificam-se braços e pernas, mas não
estão representadas as mãos ou os pés. Estes detalhes ilustram como existe uma distância
entre o que se conhece – certamente esta criança sabia que tinha mãos e pés – e o que se
consegue já representar graficamente, ou seja, entre pensamento e linguagem artística, ou
seja, e representação gráfica do que já se conhece e se sabe designar, em termos de língua oral
portuguesa. Daí que a análise dos desenhos permita também ilustrar aspectos cognitivos e do
desenvolvimento da própria motricidade fina.
O Alfredo apresenta uma TIP 2 muito mais rica, do ponto de vista das cores
utilizadas e da área da folha ocupada pelos desenhos, do que a TIP 1 (ver Figura 50),
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mostrando que esta semana lhe permitiu revelar-se mais expansivo, mostrando ter sido uma
semana feliz e que contribuiu para o equilíbrio emocional, que excedeu as expectativas (TIP
1) que ele tinha quando iniciou este programa de Férias no Museu, ajudando-o a desenvolver
a auto-estima positiva e a socialização. No desenho da TIP 2 representou vários espaços por
onde passou ao longo da semana, como o Planetário, ou o Jardim Botânico, com as suas
árvores e pássaros, a Estufa de Borboletas e ainda representa conteúdos relativos a vulcões, ou
seja, conjuga o desenvolvimento emocional (cores, riqueza dos desenhos, ocupação de todo o
espaço da folha), com o social (meninos e meninas) e o cognitivo (pormenores que foi
aprendendo, durante a semana, ao longo das actividades que realizou).

Figura 79 - TIP 2, Alfredo, 6 anos, 7 de Agosto de 2009
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O desenho correspondente à TIP 2 da Camila (ver Figura 80) também apresenta um
traço e um desenho muito mais elaborado do que o da TIP 1, o que volta a realçar as
potencialidades de promover o desenvolvimento cognitivo, através deste tipo de actividades,
relacionadas com aprendizagens não-formais (ver Figura 52). Na TIP 2, a Camila preenche a
totalidade da folha, na qual representa um dia de sol, com céu azul, uma menina de roupas
com várias cores, com um grande sorriso, de braços e mãos abertos, representando que está
feliz e socialmente incluída, ao lado de uma árvore e de uma flor. Vemos, também, uma
grande e colorida borboleta. Confrontando a TIP 1 e TIP 2, a Camila apresenta-se como mais
feliz e mais expressiva na TIP 2. Usou cores mais alegres, desenhou uma menina com um
sorriso, vestida com várias cores e preencheu toda a folha disponível. Na zona superior direita
da folha desenhou uma borboleta de várias cores, com quatro asas e duas antenas, o que
revela apropriação de conhecimentos, mas também o aspecto que acima mencionámos – a
atenção aos pormenores, nestes níveis etários, não permite respeitar as proporções, quanto aos
tamanhos. Daí o tamanho relativo da borboleta e, por exemplo, do rosto e do tronco da
menina. A borboleta é maior que estas duas partes do corpo, em conjunto. Mais uma vez, isto
não significa que ela não saiba que as borboletas são mais pequenas do que o seu rosto ou
tronco. É uma dificuldade expectável nas representações gráficas, neste nível etário.
O desenvolvimento cognitivo desta participante é visível nos pormenores da figura
humana: já tem mãos e pés, além de braços e pernas. No entanto, as dificuldades da
representação gráfica ainda se podem observar: como quer mostrar que as mãos têm dedos, os
dedos são grandes. Nota-se que, numa das mãos, diferencia a posição do polegar em relação
aos restantes dedos. Mas nenhuma das mãos tem cinco dedos desenhados, embora seja muito
provável que, se questionada, ela saiba identificar o número de dedos de cada mão. Os pés
estão desenhados de perfil, pois são muito difíceis de desenhar de frente. Logo, os desenhos
constituem uma excelente oportunidade de observar a evolução do desenvolvimento
cognitivo, para além de também revelarem aspectos emocionais e sociais, bem como as
representações sociais (Piscarreta, 2002).
A TIP 2, a entrevista da Camila e a entrevista da Mãe, mostram que a Camila gostou
muito da semana de actividades, andou feliz e salientou sobretudo, a visita à Estufa de
Borboletas – o que justifica o tamanho e a preponderância (figura central) que a borboleta tem
no desenho que elaborou. Apropriou diversos conhecimentos, nomeadamente sobre
borboletas, como também referiu a Mãe, na entrevista e em conversas informais com a
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investigadora. Para além disso, apropriou conhecimentos sobre Astronomia, a flora e a fauna
que existem neste espaço museológico.

Figura 80 - TIP 2, Camila, 6 anos, 7 de Agosto de 2009

As diversas TIP 2 revelam os domínios científicos mais marcantes e mostram que as
crianças se sentiram felizes, socialmente incluídas, o que as fez assumirem-se como
participantes legítimas (César, 2013a; Lave & Wenger, 1991), tendo aderido às tarefas
propostas e aos temas da semana.

6.3.2.2.3. Entrevistas e conversas informais
Quando, nas entrevistas, as crianças foram questionadas sobre o que aprenderam,
referiram aspectos como formas de actuação que possibilitam a preservação da natureza,
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nomeadamente relativamente às plantas, como refere a Matilde: “aprendi que não se pode
pisar os canteiros, que não se pode arrancar plantas e [pausa] não se pode matar a natureza”
(Matilde, EC, p. 1). Estas formas de actuação e a sua relevância para a sustentabilidade
ambiental foram salientadas durante a visita ao Jardim Botânico, tendo sido colocadas em
prática durante todos os dias do programa de Férias no Museu. O Paulo salienta a importância
de poupar água, como algo que aprendeu nos museus e que já põe em prática no quotidiano:
19 Investigadora (I) – E o que fizeste para aprender mais?
20 Paulo (P) – Ah! Eu não fiz para aprender, fiz para… poupar água [enfático]
21 I – E o quê?
22 P – Quando lavo os dentes, não deixar a torneira aberta. Quando lavo as mãos,
pôr pouca água e fechar a torneira quando vamos pôr sabão.
23 I – E mais?
24 P – Hum, ah, fazer duche! [entusiasmado]
25 I – Fazer duche, como?
26 P – Em vez de ser água na banheira, fazemos só duche, que é água a correr.
(Paulo, EC, p. 2)

Estes aspectos relativos à importância de poupar água, devido à quantidade de água
potável no planeta, que começa a escassear, foram muito sublinhados durante toda a semana
cujo tema foi a Água. A entrevista do Paulo ilumina que, não só ele apropriou estes
conhecimentos, mas transformou-os em competências, ou seja, em conhecimentos em acção,
ao passar a utilizá-los no dia-a-dia, em actividades tão frequentes como lavar as mãos, os
dentes e tomar duche. Curioso é o primeiro comentário dele: não fez para aprender, mas para
poupar água (Fala 20), o que denota que, para ele, ainda não é claro que, ao poupar água, está
a pôr em acção os conhecimentos que apropriou.
Diversas Mães salientam também conteúdos relativos aos animais, carnívoros e
herbívoros, que faziam parte das tarefas propostas no programa Férias no Museu, como
ilustra a Mãe da Matilde.
38 Mãe da Matilde (MM) – (…) Percebo que há temas que são abordados. A
Matilde, por exemplo, ontem referiu-me: “ Oh Mãe, o leão é um carnívoro.”
Portanto, isso já me dá uma pista… e ela percebeu. E eu disse-lhe: “Então e dê-me
um exemplo de um animal que seja herbívoro”. E ela disse: ”Dinossáurio”. Está
bem, mas isso há os dinossáurios carnívoros e herbívoros. “Então dê-me um
exemplo de um animal actual que seja herbívoro.” E ela disse “zebra”. Percebeu!
Percebeu muito bem! E eu expliquei-lhe e ela disse: “Os homens são carnívoros”,
não, não, nós somos omnívoros porque nós comemos carne, etc… Portanto, os
conceitos científicos, ela aprende-os muito bem… (Mãe da Matilde, EE, p. 4, as
aspas designam as falas da filha e da mãe enquanto dialogavam)
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Este excerto é particularmente rico, quanto à apropriação de conhecimentos e às
transições, que as crianças fazem, quando os utilizam noutros contextos, cenários e situações.
Neste excerto, o primeiro comentário da Matilde é espontâneo, pois é ela que relata à Mãe que
aprendeu que o leão é um animal carnívoro. Mas a Mãe, depois desse comentário, decide
pedir-lhe exemplos – de um herbívoro e de um herbívoro que ainda exista actualmente – o
que as leva a estabelecerem um diálogo sobre este tema. Este diálogo permite à Mãe perceber
que ela internalizou os conhecimentos e os consegue mobilizar, quando necessário, e também
lhe permite dar-lhe uma explicação adicional, que possibilita uma nova apropriação de
conhecimentos: os seres humanos não são carnívoros, são omnívoros. Este excerto de
entrevista também ilumina que o nível de LC destes pais era, em geral, elevado e que eles se
interessavam pelas actividades que os filhos realizavam no programa de Férias no Museu, ou
seja, não pretendiam apenas que os filhos estivessem ocupados, também queriam que eles
apropriassem conhecimentos e desenvolvessem capacidades e competências.
O Paulo é uma criança que já frequentou várias vezes o programa Férias no Museu,
sempre com muito agrado. Por isso, está muito à vontade com neste espaço museológico, bem
como com as pessoas que nele trabalham. É muito comunicativo, bastante alegre e descreve
pormenorizadamente, à Mãe, como foram os dias nos museus:
8 Mãe do Paulo (MP) – Sempre que há coisas ligadas aos dinossauros, ele chama a
atenção. O Lagartagis [outra designação da Estufa de Borboletas] realmente, a
visita lá, desta vez, teve assim um impacto maior. Ah, e gostou muito e mostroume as sementes que apanharam no jardim. As folhas, nós temos lá guardadas, em
duas caixinhas, as sementes, as folhas, que ele apanhou e ele está-me sempre a
dizer que dali “Vão nascer árvores muito grandes, mamã. As sementes são
pequeninas mas depois vão dar árvores muito grandes, porque é assim”. Portanto
eu acho que, de um modo geral, ele gosta dos sítios por onde anda aqui.
(…)
Mas por exemplo ele disse-me logo mal chegou a casa na semana passada, faloume na história da experiência do cravo, que tinham posto o cravo na água com uma
cor e que depois esperavam que a cor da água que estava no frasquinho que
passasse para as pétalas e então eu depois estive a conversar com ele e pergunteilhe porque é que aquilo acontecia e ele disse: “ Pois, porque a água com aquela cor
sobe pelo cravo até às pétalas e depois leva a cor e as pétalas mudam de cor”. E ele
escolheu verde, ou uma coisa assim. O cravo ficou assim um bocadinho
desmaiado, mas dava para perceber que tinha sido de facto afectado pela presença
de um pigmento. Ficou muito contente. (Mãe do Paulo, EE, pp. 2-3)

O Paulo gosta muito de dinossáurios, como revela nas conversas informais, na TIP 1
(ver Figura 55) e sente-se muito bem nos museus, nomeadamente no Jardim Botânico. Nessa
semana ele guiou, com a ajuda da monitora, a visita à Estufa de Borboletas, o que para ele foi
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

311

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

muito marcante, como revelou a Mãe. Para além disso, contou pormenorizadamente à Mãe a
experiência do cravo, explicitando o que explica aqueles resultados. A descrição da Mãe do
Paulo ilustra as aprendizagens que o filho foi fazendo, ao longo da semana. Revela ainda que
ele gosta muito das actividades e tem uma excelente socialização, em contexto familiar, pois
leva para casa folhas e sementes, que guarda em caixinhas, explicando à Mãe que são muito
úteis, porque depois vão nascer árvores grandes. O Paulo compreendeu a preciosidade das
sementes, que originam árvores que produzem oxigénio, sem o qual não conseguimos viver.
Revela também alguma surpresa, pois as sementes, que são pequeninas, podem originar
árvores grandes. De salientar que o Paulo contava espontaneamente o que ia acontecendo e as
actividades que foram realizadas mas, mais uma vez, a Mãe interessa-se por estes relatos, fazlhe perguntas e permite-lhe mobilizar competências várias, revelando os conhecimentos que
apropriou e pôs em acção. Estas interacções sociais, em contexto familiar, contribuem
também de forma nítida para a estabilidade da apropriação de conhecimentos, bem como para
facilitar a sua mobilização em diferentes contextos, cenários e situações, ou seja, para as
crianças conseguirem realizar transições.
As crianças são muito diferentes umas das outras, nomeadamente quanto aquilo que
relatam em casa. O Alfredo é uma criança que habitualmente não conta à Mãe como decorreu
o dia, como esta refere (ela tinha um outro filho, mais novo que o Alfredo, a frequentar a
mesma semana de férias, mas no grupo Small). No entanto, mesmo quando as crianças
relatam pouco o que aconteceu, alguns temas continuam a ser mais pregnantes, levando-as a
focá-los, como aconteceu com as borboletas.
3 I – E que actividades ele falou mais?
4 Mãe do Alfredo (MA) – Gostaram dos teatros, dos desenvolvimentos, eles
gostaram… De uma maneira geral eles gostaram de construir os bonecos para fazer
o teatro. Eles também são pequeninos não falam muito.
Gostavam menos das partes mais teóricas, gostam mais das partes mais lúdicas.
Ah… Gostaram das borboletas.
(…)
9 I – E notou que ele aprendeu alguma coisa de novo? Falou-lhe em coisas novas?
10 MA – Eles são muito pequenos, não falam muito, mas notei que aprenderam
coisas, falaram por exemplo das borboletas. (Mãe do Alfredo, EE, p. 1)

Além das aprendizagens relativas a conteúdos científicos, que seriam previsíveis
durante o programa de Férias no Museu, ocorreram outras situações que ilustram que o
contexto museológico e cenários preparados para as aprendizagens não-formais favoreceram
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o desenvolvimento de várias capacidades e competências, algumas delas para além do que
estava previsto na planificação que fora efectuada. Por exemplo, a Matilde conseguiu
aprender a saltar à corda, algo que desejava muito e ainda não tinha conseguido alcançar,
devido a ter oportunidade de praticar nas actividades que desenvolviam, ao final do dia, nas
quais estavam ao dispor das crianças vários jogos tradicionais, nomeadamente cordas para
saltar. Ter conseguido aprender a saltar à corda deixou a Matilde muito feliz, como refere a
Mãe dela, revelando que não é apenas a LC que se desenvolve, é também a auto-estima
positiva e, neste caso, a motricidade, algo que João dos Santos considerava essencial para
promover o desenvolvimento das crianças e, até, para as aprendizagens escolares e que,
actualmente, é tantas vezes pouco valorizado na Escola (Santos, 1991).
7 Investigadora (I) – E houve alguma actividade que ela destacasse mais?
8 Mãe da Matilde (MM) – Não. Ela não é uma miúda de falar muito, em casa.
Portanto não me lembro de ter havido assim nada muito em particular que ela
tenha… Foi referindo todos os dias sempre uma coisa. Eu acho que o que ela
referiu – vai-se rir porque não tem de facto grande novidade – foi ter aprendido a
saltar à corda [sorrisos conjuntos] que ela não conseguia saltar e aqui aprendeu!
Aqui treinou bastante, portanto…para ela foi importante, claro, e por isso foi talvez
foi aquilo a que ela se referiu com mais ênfase! [risos] (Mãe da Matilde, EE, p. 1)

Nos momentos após os almoços, ou no final das actividades planeadas, as crianças e
adolescentes podiam brincar livremente, no Jardim Botânico, sem a intervenção dos
monitores, ou seja, de adultos. Estas brincadeiras estimulavam a socialização das crianças
entre si, a autonomia, a auto-responsabilização (deviam ter cuidado para não se aleijarem,
nem aleijarem os colegas, bem como não danificar a flora) e a criatividade, nomeadamente
através da invenção de histórias. Estes momentos foram marcantes para várias crianças como,
por exemplo a Matilde, que referimos no excerto anterior, ou a Camila, cujo relato analisamos
no excerto seguinte. Esta última, na TIP 1 (ver Figura 52), tinha revelado que, para ela, as
interacções sociais são muito importantes. Corrobora isso mesmo também na entrevista:
3 Investigadora (I) – Então o que é que tu fizeste, conta lá?
4 Camila (C) – Fiz amizades! Brinquei com os meus amigos. Ah [pausa] Gostei de
ver a árvore do fogo e o monitor a dizer como faz a árvore do fogo ao longo do
tempo e… e gostei de ver as borboletas! (Camila, EC, p. 1)

A primeira coisa que a Camila refere são os novos amigos, realçando a importância
das actividades envolverem, frequentemente, grupos de crianças e de elas interagirem entre si,
bem como os monitores. Um pouco mais à frente, refere novamente questões relacionadas
com interacções sociais, salientando que o que menos gostou foi “quando os amigos
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discutiram” (Camila, EC, p. 1). A Camila gostou muito de visitar a Estufa de Borboletas. Em
momentos de lazer e de passeio com a Mãe, teve oportunidade de lhe mostrar espécies de
borboletas, que esta não conhecia, como a Mãe nos relatou.
18 Mãe da Camila (MC) – (…) Fala muito das Monarcas. Estávamos a andar,
estava um belo dia quando estávamos a andar, não sei onde é que estávamos, …
pronto, foi a sair daqui: “Mãe aquela é a borboleta, … não sei se é a Carnaval ou a
Maravilhas, que é uma dessas borboletas…” “A sério filha!? É?” “Era, Mãe, era
porque eu vi!” E falei: ”Tinham muitas borboletas agora, filha?” Porque eu fiquei
sabendo que não tinham muitas, estavam com um problemas nas lagartas a
morrerem. Não, havia. Havia bastantes borboletas. “Eu vi. Vi a Monarca, vi essa,
acho que é a Carnaval ou a Maravilha.”
(…)
Falou do Planetário. Gostou, mas não foi muito marcante. Não. Ficou mais ligada à
questão das árvores e da natureza. Mas ela está ligada nesse campo. (Mãe da
Camila, EE, p. 3, as aspas designam as falas da filha e da mãe enquanto
dialogavam)

Este relato da Mãe da Camila ilumina as aprendizagens em contexto de educação
não-formal, como acontece num espaço museológico e num programa de férias,
nomeadamente a importância das aprendizagens vivenciadas, quando a Camila diz: “Era,
Mãe, era porque eu vi!” (Fala 18). A Camila viu borboletas na Estufa de Borboletas e teve
oportunidade de observar e discutir, com os monitores e os pares, o que estava a acontecer e
isso convenceu-a, apropriou conhecimentos e mobilizou-os noutro contexto, de lazer, em
passeio com a Mãe. Este episódio ilumina como as férias podem ser baseadas em espaços e
tempos onde, simultaneamente, as crianças se divertem, mas também apropriam
conhecimentos que melhoram a LC, facilitando que desenvolvam capacidades e
competências. Ao contrário do que muitas vezes se observa em contexto escolar e na
educação formal, neste espaço museológico conjugavam-se aspectos que alguns autores
consideram essenciais, na promoção do desenvolvimento infantil: a motricidade, pois havia
muitas actividades em espaços exteriores; a pesquisa e a experimentação; o fazer para
aprender – aquilo que, em língua inglesa, se designa por hands-on; o questionamento e a
discussão dos temas, ou seja, as interacções sociais entre pares e entre crianças e monitores; a
alternância entre os momentos mais lúdicos e os de apropriação de conhecimentos científicos;
e, por fim, a diversidade dos materiais utilizados, muitos deles manipuláveis. Estes aspectos,
que autores como Santos (1991), Vygotsky (1934/1962) ou César (2009, 2013a, 2013b)
referem como essenciais, são muitas vezes esquecidos na educação formal, que recorre
excessivamente ao ensino expositivo.
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O Paulo é uma criança extrovertida, que se encontra perfeitamente adaptado ao
espaço dos museus, e relatou à investigadora a invenção de uma “fábrica de pólvora” com
outras crianças e o modo como conceberam o seu funcionamento. Apesar do Paulo gostar de
dinossáurios, da visita à Estufa de Borboletas ter sido marcante porque ajudou a monitora a
fazer a visita guiada, o que ele salienta como mais importante desta semana foi a história que
inventou, secretamente, com outras crianças, sobre uma fábrica de pólvora:
15 Investigadora (I) – E aprendeste alguma coisa nova esta semana?
16 Paulo (P) – Ah [pensativo] Aprendi [pausa] algumas coisas. Aprendi a fazer
pólvora de pedra [sorrisos], ah [sorrisos] aprendi a lidar com os… a fazer bonecos
com esponja e… a fazer outras coisas. [sorrisos] (Paulo, EC, p. 2)

Os monitores aperceberam-se de que algumas crianças tinham uma brincadeira em
comum, mas não sabiam os pormenores do que se passava, pois eram efectuadas em espaços e
tempos lúdicos em que se pretendia promover a autonomia das crianças (DBI, p. 20). Apenas
supervisionavam as formas de actuação e reacção, bem como a segurança. Deixavam as
crianças livres, comunicando e brincando entre si. Esta questão revelou-se uma oportunidade
de estímulo à criatividade, como se observa com esta fábrica de pólvora.
As actividades de expressão plástica, nomeadamente a construção de bonecos de
esponja, foram também referidas em diversas conversas informais (DBI, várias entradas),
como algo que não aprendem em contexto de educação formal e que gostaram de
experimentar e aprender a fazer. A Educação pela Arte, bem como as diversas expressões
artísticas, em geral, têm vindo a ser retiradas da educação formal nos últimos anos,
empobrecendo os currículos do ensino básico e secundário. No entanto, os benefícios do
acesso a diversas linguagens artísticas são inegáveis, como ilustram muitas das entrevistas,
conversas informais e observações, assim como os protocolos destas crianças.
Como já foi referido, o programa de Férias no Museu proporcionou um contexto de
educação não-formal que favoreceu as interacções sociais entre as crianças, permitindo que se
proporcionassem novos encontros entre elas e as respectivas mães. Foi a primeira vez que tal
aconteceu com o Paulo, como refere a Mãe.
28 Mãe do Paulo (MP) – Inclusivamente trouxe uma coisa muito engraçada porque
deu o meu número de telefone a um menino que ele conheceu aqui e recebeu um
convite desse menino para ir a casa dele e o menino escreveu o nome dele e o
nome da rua e ele trouxe-me um recado que tinha tido esse convite de um João para
ir a casa dele e eu disse: “Oh filho… o que é que fizeste, eu dei-te o número de
telefone” então também (isto foi ontem) então amanhã diz ao amigo para ele dizer
à Mãe, para a Mãe telefonar e depois nós combinamos encontrarmo-nos no jardim
e vamos lanchar todos juntos”. “Então e não posso ir a casa dele?” Não sei, não
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

315

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

conheço o menino nem a Mãe, vamos com calma mas podemos encontrar-nos, e
lanchar juntos e brincar.” “Então “‘tá bem”. Portanto ele ficou assim, portanto, já é
assim uma relação social mais avançada. (Mãe do Paulo, EE, pp. 4-5, aspas no
original que designam discurso directo entre Mãe e filho)

Este excerto revela, por um lado, o desenvolvimento da autonomia – ele e o amigo
tiveram a iniciativa de trocar números de telefone, de tentarem que o outro fosse convidado
para ir a sua casa – iluminando como a socialização alargada pode sair beneficiada de
programas de férias em que as crianças interagem umas com as outras, com liberdade, mas
também com supervisão, que proporciona segurança. Para além disso, a socialização dos
filhos alarga também a dos pais, como este excerto ilustra: ao não conhecer o outro menino,
nem os pais dele, mas não querendo desapontar o filho, esta Mãe encontra uma solução: irem
lanchar com a Mãe dele e eles começarem por brincar em conjunto, enquanto elas se
conheciam. Assim, ao arranjar mais amigos, os filhos também permitem aos pais conhecer
outros adultos, com quem, por vezes, chegam a estabelecer relações de amizade.
A Mãe da Matilde refere-se ao ano anterior e a questões relativas a patinhos que
eram comidos pelos gatos. Estas questões da vida e da morte foram uma aprendizagem que
ainda é recordada por esta criança e pela Mãe. Tratou-se de vivenciar aquilo que já tinha
aprendido teoricamente, na escola, nomeadamente as questões dos predadores, da vida e da
morte de seres vivos e da sobrevivência do mais forte, algo que acontece quando os animais
vivem em meio natural.
42 Mãe da Matilde (MM) – (…) Elas [as filhas] vão falando. Mais do que nos anos
anteriores. Acho que no ano passado, aquilo que eu me lembro mais, não sei se se
lembra, havia uns patinhos bebés. Portanto esse foi o grande tema do ano passado:
havia uns gatinhos bebés e uns patinhos bebés e os gatinhos comeram os patinhos
bebés.
43 Investigadora (I) – Foi o drama!
44 MM - …e isso foi o drama do ano passado! E a alegria do ano passado! Este
ano como não havia isso, elas de facto elas concentraram-se mais na informação
que receberam aqui. Foi curioso. (Mãe da Matilde, EE, p. 5)

Há um aspecto particularmente interessante neste excerto: quando algo
emocionalmente muito forte acontece – como ver os patinhos bebés serem comidos pelos
gatinhos – as aprendizagens científicas que estão para além desta observação perdem
pregnância e é o episódio mais dramático que tende a ser recordado. Como a Mãe da Matilde
afirma, “este ano como não havia isso, elas de facto elas concentraram-se mais na informação
que receberam aqui”. Esta constatação revela que, para que a apropriação de conhecimentos
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tenha maiores probabilidades de existir, o ambiente deve ser securizante, não provocando
emoções extremas, como aconteceu quando os patinhos bebés foram mortos. Para algumas
crianças, a escola, ou mesmo a vida, em geral, não são espaços securizantes. São espaços e
tempos em que elas de sentem ameaçadas, em que estão emocionalmente instáveis, incapazes
de vivenciar o que Perret-Clermont (2004) designa por espaços de pensamento. Como Santos
(1991a, 1991b) e César (2009, 2013a, 2013b, 2014) realçam, o equilíbrio emocional é
essencial para que as crianças estejam em condições de se interessarem pela aprendizagem da
leitura, da escrita, da Matemática, ou de quaisquer outros temas que fazem parte dos
currículos de educação formal. Por isso mesmo, a Escola deveria ter uma enorme preocupação
com a qualidade emocional dos ambientes de educação formal, algo que nem sempre
acontece.
Em síntese: as actividades museológicas, com possibilidade de vivenciar e observar o
meio natural das plantas, dos animais, ocorrem um contexto de aprendizagem muito diverso
sob o ponto de vista de aprendizagem de conceitos científicos, de atitudes e de formas de
actuação e reacção de preservação da natureza, de socialização entre as crianças, de estímulo
da autonomia, proporciona ambientes que permitem a criatividade. São assim, ambientes de
aprendizagem não-formal muito ricos.

6.3.3. Avaliação do programa de férias
A avaliação do programa de Férias no Museu é efectuada com base na análise de DB
dos monitores e da investigadora, onde se registaram as conversas informais e as observações,
bem como das entrevistas às crianças e respectivas mães e pais. Diariamente os monitores iam
escrevendo no DB o que ia ocorrendo, nomeadamente quanto às características do grupo:
Com o decorrer da tarde apercebi-me que este grupo de meninos é muito calmo,
obediente, interessados nas matérias apresentadas. Gostam muito de ler os livros
que estão na sala e de jogar com os jogos.
Não existe barreira de idades e os meninos dos vários grupos interagem uns com os
outros nas brincadeiras e jogos. (MT4, DBM, p. 2)

Como esta monitora descreve, este grupo era “calmo, obediente e interessado”,
gostando de actividades de leitura e de jogos, o que ilustra que as crianças se sentiam bem nos
Museus, ou seja, indirectamente constitui uma avaliação positiva de como as actividades
estavam a decorrer. Isso é corroborado pelo que revelaram através da TIP 2 e conversas
informais, assim como com o que está registado nos protocolos e conversas informais. Assim,
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a triangulação dos informantes e a dos instrumentos de recolha de dados, que constituem dois
dos critérios de qualidade da investigação interpretativa (Guba & Lincoln, 1997), permite
observar que os testemunhos dos diversos informantes, recolhidos através de diferentes
instrumentos de recolha de dados, são consistentes, como seria desejável que acontecesse
(Hamido & César, 2009).
Durante a realização das actividades ao ar livre e no interior dos museus, as crianças
mostraram-se interessadas e participativas. Nos momentos de lazer, após o almoço ou entre as
actividades planeadas, podiam livremente brincar no jardim ou na sala, onde também tinham à
disposição jogos e livros sobre animais, plantas e a natureza, em geral. Isso revela a adesão
das crianças aos temas propostos e às actividades disponíveis para realizarem, quer nos
tempos programados quer nos tempos livres, em que se trabalhava a autonomia das crianças
de forma mais intensa, assim como a socialização alargada. Este último aspecto aparece
salientado na descrição da monitora quando ela indica que as crianças dos três grupos (Small,
Médium e Large) interagiam umas com as outras, não havendo aquilo que ela designa por
“barreiras de idades”. Várias observações deste tipo, bem como o suporte da teoria de
Vygotsky (1934/1962), que realça o papel essencial de trabalhar na ZDP para promover as
aprendizagens e o desenvolvimento, levou a que a decisão, nos anos posteriores, fosse
diferente: fazer grupos com crianças de vários níveis etários, deixando de existir a divisão por
idades, que caracterizava os grupos S, M e L. Este é um nítido exemplo de como a avaliação
pode constituir um contributo para a melhoria da qualidade e da sustentação teórica que
configura o programa Férias nos Museus, algo que César (2009, 2013a, 2013b), Hamido e
César (2009) ou Ventura (2012) também assinalam ter acontecido no projecto Interacção e
Conhecimento, que se desenvolvia sobretudo em contextos de educação formal, mas que
valorizava o trabalho colaborativo, entre os diversos membros da equipa central e a avaliação
reflexiva como essenciais para a qualidade da investigação e das práticas docentes
desenvolvidas.
Com frequência as crianças ficavam na sala a consultar os livros, mostrando que
estavam interessadas nos temas abordados durante as actividades, o que é corroborado com
outra descrição da monitora e constitui uma avaliação muito positiva do programa Férias no
Museu, pois inclui diversas actividades – Estufa de Borboletas, Exposição da Física – e revela
que as crianças procuravam assumir uma forma de actuação que buscava o rigor científicos,
realizando as experiências de acordo com o previsto e procurando completar as explicações,
para conseguirem tirar conclusões.
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O dia correu lindamente.
Os meninos ficaram muito entusiasmados com a Estufa de Borboletas, colocaram
questões, tiraram conclusões sobre o que a colega [monitora] lhes foi apresentando
de novo e portaram-se muito bem no decurso de toda a actividade.
Estão sempre a perguntar se os monitores necessitam de ajuda para fazer as coisas,
como por exemplo colocar as mesas, preparar as actividades entre outras.
Visitámos a Exposição de Física, os meninos participaram imenso, realizaram
quase todas ou mesmo todas as experiências apresentadas.
Não experimentaram apenas para brincar. A maioria realizava a experiência e de
seguida procurava uma explicação junto dos monitores para poderem compreender
o porquê dos resultados da experiência. (MT4, DBM, p. 5)

A descrição anterior é particularmente interessante porque ilumina que as crianças
não pretendiam apenas brincar, conviver, divertir-se. Elas queriam aprender, ou seja,
aumentar a LC, o que mais uma vez ilustra as potencialidades das actividades desenvolvidas
no âmbito da educação não-formal. Em muitos aspectos, como ao serem de inscrição
voluntária, os grupos serem pequenos e terem, cada um deles, dois monitores, as crianças
terem acesso a muitos materiais manipulativos, muitas das actividades desenvolvidas
decorrerem em espaços exteriores, permitirem incluir tarefas de natureza muito variada e/ou
não terem o peso da avaliação quantitativa como elemento ansiogénico, estas actividades
podem até dar um contributo mais nítido para a promoção da LC e para o exercício de uma
cidadania activa, reflexiva, crítica e responsável do que as que se desenvolvem em contextos
de educação formal, como a Escola.
Em algumas crianças, a curiosidade suscitada durante o dia, nos museus, continuava
em casa, como refere a Mãe do Paulo. Este é também um critério que revela a adesão das
crianças às tarefas propostas pelos monitores, o que constitui um outro aspecto positivo da
avaliação. Muitas vezes, os pais referem que os filhos começaram a falar em casa das
actividades escolares, quando passaram a participar num projecto que desenvolvia dinâmicas
regulatórias Escola/Família (César, 2013b). Isto significa que, antes disso, em muitas famílias,
não o faziam (César, 2009, 2013a). Esses dados também são corroborados por outros
projectos de investigação, que se focaram na participação das famílias em actividades
escolares dos filhos (César, 2011; César & Machado, 2012).
29 Investigadora (I) – E em casa, o Paulo, tentou pesquisar alguma coisa? Teve
curiosidade em pesquisar?
30 Mãe do Paulo (MP) – Foi buscar os livros dos dinossáurios e andou a ler. E um
que tinha lá que falava sobre tubarões e o ambiente aquático e tal. Hoje de manhã,
por exemplo, estava a ler, sozinho. Até ralhei com ele. Ralhei com ele, não por
estar a ler, mas porque era preciso despacharmo-nos e portanto… Assim em termos
de pesquisas foi aquilo que notei assim de mais… (Mãe do Paulo, EE, p. 5)
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Este episódio, ilumina a autonomia na procura de informação e na apropriação do
conhecimento, por parte do Paulo, ao pesquisar sozinho, sem o apoio dos pais. Também
revela capacidade de concentração naquela tarefa – leitura de livros científicos – pois ele
estava tão interessado no que lia que não se apercebeu do atraso. A curiosidade, por algo que
tinha ouvido durante o dia, ilustra ainda o querer saber mais, que são formas de actuação próactivas, que estão na base da investigação, do avanço dos conhecimentos científicos. Observar
que algumas crianças ficaram curiosas, pesquisaram em casa, ao ponto de se atrasar para sair,
constitui uma avaliação muito positiva.
Quando a investigadora perguntou ao Paulo o que considerava que se podia melhorar
naquele programa de férias, ele, que é um visitante habitual dos museus, o que por si só
constitui uma avaliação bastante positiva das actividades que estes promoveram, uma vez que
repetiu estes programas em diversos anos, mostrou que tinha aprendido a ser um observador
cuidadoso e crítico, pois estava atento a questões exteriores às actividades que realizou. Por
exemplo, refere questões relativas às plantas que existiam nos espaços exteriores e que
deviam estar mais bem cuidadas, bem como questões como as crianças e adolescentes não
passarem no parque de estacionamento quando vão da Jardineta, onde fazem a sessão de
yoga, para o Jardim Botânico, e quando vão do Jardim Botânico para a Jardineta, ao final de
cada dia. Assim, este excerto constitui uma evidência empírica de que as capacidades e
competências transversais (capacidade de observação detalhada e crítica; capacidade de
argumentação; competências de intervenção, entre outras), que se pretendiam desenvolver nas
crianças, foram efectivamente desenvolvidas.
33 Investigadora (I) – Então o que é que gostavas que nós melhorássemos nas
actividades que temos?
34 Paulo (P) – Hum… melhorar, melhorar [pensativo], nada! [risos] Só uma coisa!
[sorriso malandro]
35 I – Diz!
36 P – É que para ir para a Jardineta não sei porque é que temos de atravessar a
estrada. [sorrisos] Aquela parte onde entram e saem carros estacionados... para
levar as crianças.
(…)
40 P – Eu achava que era melhor as pessoas cuidarem bem das plantas!
[determinado]. Temos já ali umas plantas com [pausa] terra. Ah… um bocado seca.
[risos] (Paulo, EC, p. 2)

A questão relativa à crítica quanto a plantas com terra “um bocado seca” (Fala 40),
como refere o Paulo, está de acordo com o que se pretendia com estas actividades: promover
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indivíduos com preocupações ambientais, que cuidem da natureza, enquanto cidadãos críticos,
activos e interventivos. O Paulo não só notou que as plantas e estavam com a terra seca, como
o disse quando lhe foi perguntado sobre o que se podia melhorar, o que deveria ser feito,
mostrando também que tinha internalizado que, de pouco servem os discursos, se não forem
acompanhados de práticas coerentes com eles. Ele tinha ouvido dizer que se deveria respeitar
a Natureza, não a danificar, cuidar bem das plantas. Mas, a terra seca, a falta de cuidado que
observara, não era coerente com esses discursos. Portanto, ele assinalou-o, o que nos parece
constituir uma evidência empírica de que o que se pretendia estava a ser atingido.
Relativamente às actividades desenvolvidas nos espaços museológicos, o Paulo é
bastante sociável, sendo muito comunicativo, nomeadamente em casa, como refere a Mãe:
Ele vive a experiência do Jardim sempre com muito entusiasmo. Não fica nada
preocupado se não vai encontrar amigos. Se encontra meninos de anos anteriores
fica contente. Na Páscoa, eu acho que ele encontrou aqueles meninos voluntários,
aqueles meninos mais crescidos que vêm dar apoio ao grupo, que já conhecia do
ano anterior e achou imensa graça pronto porque eles também o conheciam e tal…
E por exemplo o meu marido este ano disse: “Ah outra vez, Jardim Botânico.” E eu
disse: “Não, eu acho muito bem porque haja alguma actividade que tem
continuidade.” Disse eu, e acho que ele vai ter uma percepção diferente, porque ele
também está diferente. Ele está a aprender coisas na escola que depois vai ver
aplicadas aqui numa ou outra experiência mais concreta e ele também vai fazendo
uma leitura diferente, mais madura das coisas e, portanto, tal como eu leio um
romance aos 20 e se os reler aos 30, extraio de lá coisa e evidencio a história de
outra maneira, ele também pode ter essa oportunidade aqui. E eu digo: Haja um
sítio onde ele possa crescer no mesmo sítio. Não sei se consigo pôr em palavras…
E insisti um bocadinho e pronto ele veio, e veio as duas semanas que eu nem estava
a contar que fossem duas semanas. E ele fala-me sempre deste espaço com muito
carinho. E disse-me que na entrevista que deu à [nome da investigadora] a semana
passada, disse que gostava de trabalhar aqui. (Mãe do Paulo, EE, p. 9)

A Mãe do Paulo considera que estes Museus são um cenário que permite
aprendizagens variadas e que complementam o que o filho aprende na Escola. Mas valoriza,
sobretudo, o ser uma actividade que pode ter continuidade, de uns anos para os outros,
acompanhando-o ao longo do desenvolvimento. Considera ainda importante que o local seja o
mesmo, para que haja uma maior identificação e, provavelmente, para que se criem laços
afectivos com o espaço e as outras crianças, que participam nestes programas de férias. A
avaliação foi muito positiva, pois inicialmente tinham planeado que o Paulo iria apenas uma
semana e ele ficou duas semanas, o que revela bem como este programa de Férias no Museu
lhe agradou. Isto acaba, também, por ilustrar outro aspecto que consideramos positivo: de ano
para ano as tarefas propostas variavam e, também, de semana para semana, num mesmo ano.
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Isso permitia que crianças e adolescentes que repetissem o programa em semanas
consecutivas, como aconteceu este ano com o Paulo, ou em anos diferentes, não estivessem a
repetir as mesmas actividades, o que seria pouco motivador e, sobretudo, contribuiria menos
para a promoção da LC e para o desenvolvimento de capacidades e competências. Apesar
deste cuidado, a leitura da Mãe do Paulo aborda uma outra perspectiva que também nos
parece interessante: ler um livro aos 20 e aos 30 anos permite-nos interpretá-lo e extrair dele
aspectos diferentes. Nas crianças, sendo o desenvolvimento muito mais acelerado do que nos
adultos, participar em actividades em anos diferentes também lhes permite aproveitá-las de
maneiras diferentes, uma vez que o amadurecimento que vai existindo, de ano para ano, lhes
permite aperceberem-se de aspectos diferentes, bem como argumentarem melhor ou
questionarem mais o que estão a observar e o que vão obtendo, como resultados, nas
actividades que realizam.
O Paulo gosta tanto dos Museus que gostaria de lá estar todos os dias, verbalizando
mesmo que queria lá trabalhar, quando fosse adulto. Este excerto revela um outro aspecto
essencial: contactar com este programa de Férias no Museu abre outras possibilidades quanto
ao futuro escolar e profissional. No caso do Paulo, ele afirma que gostaria de vir a trabalhar
nestes Museus. Outras crianças e adolescentes aperceberam-se de que gostariam de vir a
trabalhar no domínio da Zoologia, da Biologia, da reciclagem de materiais, ou das energias
renováveis, como manifestaram em diversas conversas informais com a investigadora, os
monitores, ou mesmo entre eles, nos tempos livres (DBI, diversas entradas). Assim, este
também nos parece um aspecto positivo, pois decorre de terem experimentado desenvolver
actividades que caracterizam os procedimentos habituais em determinadas profissões, ou
apropriando conhecimentos relacionados com alguns domínios científicos, que as alertaram
para o que gostariam de vir a fazer, no futuro.
67 Investigadora (I) – Então e queres dizer mais alguma coisa sobre esta semana?
68 Paulo (P) – Ah [pausa] não. [sorrisos] ah sim: Gostei muito de estar aqui e
[pausa] gostava [sorrisos nervosos] ah. Quando já… ai. [atrapalhado]. Eu gostava
que fosse…se eu … quando eu for grande gostava de trabalhar aqui! (Paulo, EC, p.
4)

Como sugestão, a Mãe do Paulo considera que, uma vez que o Paulo já sabe
escrever, esse aspecto podia ser explorado em futuras actividades, introduzindo a realização
de tarefas que tivessem subjacente a necessidade de escrever. Este aspecto pareceu-nos
particularmente interessante, pois possibilitaria articular o trabalho manual (materiais
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manipulativos; experiências), com o discurso oral (pôr e responder a questões, argumentar) e
o registo escrito (fazer um diário de bordo, como a Mãe do Paulo sugere, ou um pequeno
relatório das actividades desenvolvidas naquela semana), que podia ser conjugado com a
expressão artística, através de alguns desenhos das actividades.
40 MP – No caso do Paulo, por exemplo, eu achava importante que ele escrevesse
algumas coisas. A partir desta idade, eu acho que isso era importante. Fazer um
caderno de campo, imagine, não sei (estou agora a pensar no assunto não tinha
pensado nisso) como eles ficam cá cinco dias, poder fazer uma espécie de um
pequeno diário, uma frase ou duas, ou um desenho [pausa] de uma coisa que
acontece num dia, no outro e no outro e quando chegam ao final da semana têm ali
assim um relatoriozinho do que se passou na semana, feito por eles, um
apontamento, mas que resultasse… que não fosse uma coisa avulsa, mas que no
fim houvesse ali uma compilação, uma coisinha assim qualquer, era capaz de ser
engraçado. E que os pusesse a escrever também, porque já estão numa idade em
que eles são capazes de escrever que não seja só o nome, articular uma ideia,
copiar uma coisa, eu acho que isso era importante. (Mãe do Paulo, EE, p. 7)

Nesta semana, como já revelámos, o que estava previsto era que eles fizessem um
caderno de campo, onde podiam desenhar – o que quase todos fizeram – e escrever pequenas
frases. Mas, o que a Mãe do Paulo sugeriu era algo mais desenvolvido, que acabámos por
sugerir que fizessem em anos posteriores, quando os grupos já eram mistos, quanto ao nível
etário, o que se revelou uma actividade muito rica, pois os que ainda não sabiam escrever
diziam, oralmente, o que queriam que os outros escrevessem e, ao interagirem entre si, iam
completando a descrição e aumentando o rigor, bem como a riqueza da terminologia.
O que o Paulo salienta como mais marcante da semana foi a situação em que,
conjuntamente com outras crianças e com autonomia, para além das tarefas propostas, criaram
a fábrica de pedras. A criatividade desta actividade, que foram eles que conceberam e que
puseram em prática, bem como o terem de discutir pormenores de como a fábrica iria
funcionar, foi muito interessante para eles e para quem, como a investigadora, observava o
que estava a acontecer. De salientar, quanto à segurança, o cuidado que estas crianças tiveram
para manipularem as pedras, sem nunca se aleijarem, apesar de esta actividade ser
especialmente realizada durante os tempos livres.
1 Investigadora (I) – Então, Paulo, o que gostaste mais desta semana?
2 Paulo (P) – Ah… brincar, fazer o espectáculo, hum [pausa]...e ….fundar ah ….a
fábrica de pedras. [risos] Foram três miúdos que fundaram.
3 I – Mas conta lá como foi isso de fundar a fábrica de pedras?
4 P – Bem... não é de pedras é de munições. [risos] Munições que são feitas de
pedras. Nós fundámos na 2ª feira e …nós fizemos com que… existisse. [enfático]
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Fundámos na 2ª feira. E… nós fazemos a pólvora de pedra pegando em pedras
maiores e, e, e… até a uma certa altura largamos a pedra e depois cai para cima de
outra pedra grande só com uma pedra pequenina em cima.
(Paulo, EC, p. 1)

A avaliação do Paulo, da Mãe, ou dos protocolos que ele produziu é bastante
positiva. O Paulo mostra ter-se sentido feliz, revela ter apropriado e mobilizado
conhecimentos noutras situações, cenários e contextos. Fez os pais participarem,
indirectamente, através dos relatos, em casa, em partes das actividades que tinham sido
realizadas nos museus, durante este programa. Assim, os museus permitiram desenvolver a
autonomia, a criatividade, a socialização com outras crianças, a capacidade de argumentação,
a tomada de decisão, mas também o actuar como participante legítimo em diferentes
contextos, como o familiar e o museológico, e em muitas situações diferentes.
Ao contrário do Paulo, o Alfredo esteve pela primeira vez a passar férias num espaço
museológico. Só tinha passado férias em família ou na praia, com outras crianças. Mostrou-se
irrequieto nos primeiros dias, pois provavelmente sentiu alguma dificuldade em se adaptar ao
programa Férias no Museu, ao local, aos monitores, às outras crianças e ao que lhe era
solicitado nas tarefas. Por isso, na primeira manhã, revelou-se uma das crianças mais
irrequietas. Como refere uma das monitoras no DB, ao fim do primeiro dia: “A única criança
que desafia um pouco a nossa autoridade é o Alfredo. Aderiu muito mais à tarde, o que me
pareceu dever-se à proposta de uma actividade prática” (MT8, BDM, p. 3). A Mãe do Alfredo
também referiu, na entrevista, que ele é uma criança que prefere actividades práticas, em
detrimento de actividades de índole mais teórica (Mãe do Alfredo, EE, Fala 14, ver p. 312).
Após a primeira manhã de adaptação, tornou-se uma criança tão participativa como as outras,
como refere a outra monitora, relativamente ao final do primeiro dia: “Mesmo o Alberto e o
Alfredo, tão irrequietos, estiveram atentos e participativos nas actividades, dado o ambiente
sereno que se gerou” (MT6, DBM, p. 1). De salientar que as questões de crianças irrequietas
não voltaram a ser salientadas por nenhuma das monitoras, o que nos parece indicar que
mesmo estas crianças, que necessitaram de mais tempo de adaptação, acabaram por ser
conquistadas pelo interesse das tarefas propostas, envolvendo-se nelas intensamente, o que fez
desaparecer as formas de actuação menos ajustadas.
Uma das monitoras, porque sabia que o programa estava a ser alvo de observação e
de estudo, questionou as crianças sobre o que pensavam sobre o programa de Férias no
Museu e salientou-o no seu DB:
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Questionei-os por duas ocasiões sobre o que gostariam que fosse diferente e
responderam sempre com elogios. Considero que o grupo de monitores geraram
uma muito boa energia para trabalharmos muito bem ao longo da semana.
(…)
Inclusive o Alfredo, disse preferir vir de férias para o Museu do que ir para o
futebol (que ele adora) porque “gosta muito dos senhores do museu” (MT8, BDM,
p. 3, aspas no original, designando a fala do Alfredo)

Com o decorrer da semana, o Alfredo mostrou-se uma criança tão atenta e
participativa como as restantes. Acabou por gostar muito das actividades, sobretudo dos
“senhores do museu”, como se referia à monitora, havendo mesmo um aspecto que nos parece
muito positivo: preferia estar nos Museus do que no futebol, que é uma actividade que lhe
agrada imenso. Na entrevista, no final da semana, diz ainda ter gostado de tudo e não
apresenta sugestões de nada para melhorar, mas é capaz de recordar muitas das actividades
que realizou: planetário, no jardim, vulcões, borboletas, jogos, ou o teatro. Assim, revela terse interessado e envolvido nas actividades, pois geralmente as crianças não recordam aquilo
que não lhes despertou a atenção e a curiosidade. Ele afirma mesmo que gostou de todas as
actividades que desenvolveu (Fala 10) e de tudo o que fez (Fala 8).
1 Investigadora (I) – Gostaste desta semana?
2 Alfredo (A) – Sim.
3 I – Então o que é que tu fizeste, conta lá?
4 A – Brinquei. [pausa] Estive no Planetário, no jardim, vi as borboletas. [pausa]
jogámos. Fizemos um vulcão [pausa] o teatro.
5 I – E o que é que tu não gostaste?
6 A – [grande pausa] Gostei de tudo.
7 I – Houve alguma coisa que não tenhas gostado?
8 A – Não.
9 I – E actividade? Houve alguma actividade que não tenhas gostado?
10 A - Não.
(…)
21 I – E gostavas de voltar aqui a ter férias connosco?
22 A – Sim [de uma forma alegre]
23 I - E há alguma coisa que tu gostasses que nós fizéssemos de diferente, ou
melhor?
24 A - Não. Está tudo bem.
25 I - O quê? O que é que tu achas que podemos melhorar?
26 A – Nada (Alfredo, EE, p. 1)

A Mãe do Alfredo, na entrevista, afirma que os filhos gostaram, também não
apresentando sugestões para melhorar as actividades propostas. Apenas refere que, tal como
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muitas outras crianças, os filhos dela (tinha dois filhos no programa Férias no Museu)
preferem mais as actividades mais lúdicas.
13 Investigadora (I) – E tem alguma sugestão para nós melhorarmos as
actividades?
14 Mãe do Alfredo (MA) – Pois não sei, estava a ver se da parte dos monitores.
Não sei se, mas acho que eles gostaram. Não me estou a lembrar de nenhum
reparo, … a não ser que eles gostaram mais das actividades mais lúdicas, mas isso
é uma característica deles. Há crianças que gostam de coisas mais teóricas. Pois,
não tenho nenhum reparo. (Mãe do Alfredo, EE, p. 3)

A Camila frequentou a mesma semana do Alfredo. Ela é uma criança para quem as
interacções sociais são muito importantes, pelo que destaca a importância da socialização com
os pares e com os monitores. Na entrevista, salienta como locais preferidos a Estufa de
Borboletas e “gostei de pintar o dragão, a cauda e a caixa” (Camila, EC, p. 2). A Camila
reparou que alguns funcionários dos museus (que não trabalhavam directamente no programa
Férias no Museu) tinham que levar comida de casa ou ir ao restaurante, pelo que ela considera
importante os museus terem um restaurante para uso dos funcionários e visitantes, revelando
mais uma vez a atenção que dá aos outros e às vivências deles (Camila, EC).
20 Mãe da Camila (MC) – (…) Claro que fez questão de frisar que: “Fizemos o
teatro. A Mãe estava lá. Pai. Devias ter ido. Marta, devias ter ido.” E claro fez
assim um resumo rápido, não é. “E então foi sobre o que, o teatro?” “Foi os 8
minutos da viagem à Terra”. Isso ela conseguia falar: “E teve um vulcão, Pai. Teve
um vulcão.” “Teve um vulcão, é?” “Teve um vulcão. E os meninos tiveram um
negócio muito grande de água!” [risos conjuntos]. Pronto, ela conseguia falar
algumas coisas da peça. E ela falou: “Gostaste, Mãe?” “Sim, filhota, a Mãe
gostou.”
21 Investigadora (I) – E gostou?
22 MC – Eu gostei, gostei! (Mãe da Camila, EE, p. 4, aspas designam as falas da
Camila e da Mãe)

Este excerto mostra o entusiasmo da Camila em relação às actividades em que
participou. Por um lado, porque noutro contexto, em casa, as conta com alguns detalhes e é
capaz de responder às perguntas que o Pai lhe faz sobre essas mesmas actividades. Por outro
lado, porque diz a quem não esteve presente nessas actividades, como o Pai e a Marta (amiga
da família), que deveriam ter ido, ou seja, revela como achou aquelas actividades
interessantes a ponto de criticar quem lá não esteve e como estava entusiasmada com a
maneira como a Festa Final decorreu.

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

326

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

A Mãe da Camila, na entrevista, também fala das festas e teatros que ocorreram na
escola da Camila e que tinham características diferentes das festas dos Museus.
25 Investigadora (I) – Mas estivemos ao nível da escola, ou não?
26 Mãe da Camila (MC) – Tiveram, tiveram, tiveram. Na escola preparam os
miúdos para aí dois meses antes! Pois, vocês tiveram um dia no máximo, nem sei!
É uma coisa. Acho que até foi uma boa ideia para quem teve um espaço tão curto!
Enquanto na escola têm toda a semana, eu lembro que a Camila tinha ensaios…
Aqui não. (Mãe da Camila, EE, p. 4)

A Mãe da Camila compara as Festas Finais do programa Férias no Museu com as
festas na escola salientando que, na escola, o tempo de preparação é muito mais longo – cerca
de dois meses – e há muitos ensaios, enquanto nos Museus é apenas uma semana, preparam a
Festa Final apenas num dia, mas tudo corre bem, quase sem ensaios. Aliás, a avaliação
positiva da Mãe da Camila deve-se a que, nos Museus, se consegue fazer em tão pouco tempo
e, ainda, por considerar que esse pouco tempo não significa que aquela Festa Final não atinja
o mesmo nível de qualidade que as festas da escola. Assim, este é um nítido elogio, que revela
a capacidade de motivação da equipa de monitores, mas também o enorme empenho e
capacidade de operacionalização das crianças, que constroem materiais, fazem desenhos,
ensaiam pequenos teatros, mostrando criatividade, bem como conseguem produzir uma Festa
Final que entusiasma crianças, adolescentes e adultos.
A avaliação da Mãe da Camila é muito positiva, quando salienta que o que é possível
melhorar não depende da equipa do programa Férias no Museu, mas da melhoria de infraestruturas. Salienta ainda dois aspectos que constituem também uma avaliação positiva: todas
as crianças gostam; e todos os anos há mais crianças do que as vagas disponíveis. Assim, esta
adesão do público, é também um critério de avaliação que não pode ser ignorado, tanto mais
que se tratava de um programa pago.
27 Investigadora (I) – O que é que acha que podemos melhorar, em termos de
actividades e em termos gerais?
28 Mãe da Camila (MC) – Eu acho que o trabalho vosso é... Percebo que para
melhorar já não depende de vocês. Eu acho que depende das próprias instalações
do Museu. Eu acho que isso já é uma coisa… Porque eu acho que vocês fazem um
excelente trabalho. É muito procurado e ficam a faltar vagas. Os miúdos, todos
gostam. (Mãe da Camila, EE, p. 4)
(…)
34 MC – Pois, o que eu percebo é que acho que vocês têm um trabalho giríssimo.
Os miúdos gostam. Os pais gostam. A comida, pelo que eu vi, é até boa. O que eu
vejo é que o que precisa de melhorar, não depende de vocês; depende da infraUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
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estrutura. Uma Jardineta interessante, com cadeiras ali. Isso já é uma coisa
estrutural que já não depende de vocês. (Mãe da Camila, EE, p. 5)
(…)

A Mãe da Camila observou, ao final do dia, quando ia buscar a filha, a alegria das
crianças, dos pais e a boa disposição dos monitores, pelo que generaliza a avaliação positiva.
Por outro lado, as vagas das semanas seguintes estavam preenchidas. Era do conhecimento
geral que o programa Férias no Museu estava a funcionar na capacidade máxima, o que por si
só denota uma avaliação positiva por parte do público dos Museus. A Mãe da Camila também
avalia positivamente quando diz que pretende repetir no próximo ano: “52 Mãe da Camila
(MC) - Acho que foi excelente! Gostei imenso! E para o ano trago de novo”. (Mãe da Camila,
EE, p. 7)
A Matilde já tinha passado férias nas actividades dos museus. A Mãe da Matilde
notou a filha mais envolvida nas actividades e mais interessada neste ano (Falas 2 e 4), do que
nos anteriores, justificando esta alteração por duas ordens de motivos: por ela estar mais
desenvolvida; mas também por as actividades deste ano serem ainda mais interessantes, muito
práticas, envolvendo muito as crianças na sua realização. Assim, ela observou uma nítida
evolução no empenhamento da filha, aspecto que lhe agrada muito.
1 Investigadora (I) – Como é que a Matilde passou esta semana. Houve alguma
alteração?
2 Mãe da Matilde (MM) – Para já gostava de comentar relativamente ao ano
passado, mas isso também é o critério…, acho-a muito mais envolvida nas
actividades. Muito mais interessada nos temas, digamos, mais científicos, do que
no ano passado. No ano passado era claramente brincar. Agora interessa-se mais
por aquilo que efectivamente está a aprender aqui. Noto um envolvimento maior,
um maior interesse até pelos próprios monitores e monitoras. Quer dizer, vê-se que
está a crescer. E vê-se que está a tirar um aproveitamento diferente, das actividades
que vocês lhe proporcionam aqui. (Mãe da Matilde, EE, p. 1)
3 I – E acha que essa diferença não tem a ver com a idade dela. Tem a ver aqui
com o modo como….
4 MJ – Tem a ver com as duas coisas. Tem a ver com as duas coisas Tem a ver
com ela estar mais velha e se calhar, não sei se reviram alguma coisa na maneira de
fazer as actividades, mas talvez a conjugação das duas coisas faça com que eu
tenha notado, …mas uma evolução notória a esse nível. Mais interessada pelos
aspectos de natureza ou geológica, ou o que quer que lhe tenha sido dado aqui, ela
está claramente mais interessada nos temas científicos do que no ano anterior.
(Mãe da Matilde, EE, p. 1)

Além dos protocolos, da entrevista, das observações e conversas informais, a Mãe da
Matilde refere que a filha esteve muito contente toda a semana. Como salienta, não houve
“rigorosamente nada” (Fala 10) de que não tivesse gostado, “ela veio todos os dias com
prazer” (Fala 10) e queria sempre vir para o programa de Férias nos Museus. Assim, esta
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vontade das crianças se levantarem cedo, saírem de casa, virem para os Museus, constitui
também uma evidência empírica de uma avaliação positiva deste programa, tanto por parte
das crianças como dos respectivos pais e mães. Isto revela um aspecto que nos parece
importante realçar: apesar de, nestas idades, serem os pais que decidem as ocupações dos
tempos livres dos filhos, nomeadamente quando já não têm actividades escolares e os pais
ainda se encontram a trabalhar, os filhos mostram-se entusiasmados em participar, referem
que querem ir todos os dias e revelam que, também eles, concordam com a decisão dos pais,
relatando mesmo quererem voltar em anos futuros.
9 Investigadora (I) – E houve alguma coisa negativa que ela tivesse referido?
Alguma coisa que não gostasse?
10 Mãe da Matilde (MM) – Não. Não. Rigorosamente nada. Nada. Tudo isto foi
prazeroso e ela veio todos os dias com prazer. Nunca disse que não queria vir,
portanto não houve nada que ela me tivesse assinalado como tendo sido menos
positivo.
(…)
21 I – Mas andou contente, também?
22 MM – Andou muito contente, sim. Sempre muito, muito, muito contente. (Mãe
da Matilde, EE, p. 2)

A Matilde também corrobora a satisfação de ter frequentado e a vontade de voltar a
frequentar o programa de Férias no Museu, noutros anos. Gostou de todos os aspectos e gosta
muito do sítio (espaço) onde o programa decorre.
19 Investigadora (I) – E qual foi a actividade que gostaste mais de fazer, aqui?
20 Matilde (M) – [pausa] Foram todas.
21 I – E gostarias de voltar mais vezes?
22 M – Sim.
23 I – Porquê?
24 M – Porque eu gosto muito deste sítio. [Sem hesitação]
25 I – Achas que podemos melhorar alguma coisa?
26 M – Não.
27 I – Está tudo bem?
28 M – Sim (Matilde, EC, p. 2)

Como acontece com muitas outras crianças, a Matilde não dá respostas muito longas.
Mas a rapidez na resposta, a falta de hesitação, o querer voltar noutros anos, são indicadores
de uma avaliação positiva que ela faz destes programas.
A Matilde gosta muito dos Museus e gostou muito de lá passar férias, mas também
gosta de passar férias em outros locais, pois assim pode ter vivências e aprendizagens
diversificadas, como ela própria refere na entrevista:
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35 Investigadora (I) – Se tu tivesses de escolher entre vir de férias aqui para os
museus, férias iguais a estas, ou férias noutros sítios que já tenhas estado, para
onde é que ias?
36 Matilde (M) – [pausa] Não sei. [pausa] Ia às vezes para aqui e às vezes para
outros lugares.
37I – Porquê? O que é gostas mais aqui e nos outros lugares?
38M – Aqui gosto de estudar a natureza. Nos outros, gosto de pintar e fazer barro
[sem hesitação] (Matilde, EC, p. 2)

A Matilde tem interesses diversificados, nomeadamente envolvendo as expressões
artísticas, que valoriza tanto como os conhecimentos científicos. Assim, gosta de explorar
diversos contextos de aprendizagem e, se fosse ela a escolher, estaria tanto no programa de
Férias no Museu, como noutros espaços e tempos de ocupação de tempos livres, como refere
(Fala 38). Este programa, ao ser variado, quanto à natureza das tarefas, permite satisfazer
crianças com interesses variados, como a Matilde. O que ela foi fazendo, ao longo da semana,
patentes nos protocolos, TIP 2, conversas informais e observações registadas em DBI e DBM,
mostra que, além de ter andado feliz, apropriou conhecimentos, além de mobilizar e
desenvolver capacidades e competências, algo que estava previsto que acontecesse. Assim,
também no caso da Matilde foi atingido o que estava previsto.
Relativamente à qualidade de informação fornecida aos pais no primeiro dia do
programa Férias no Museu, estes receberam-na, mas não consideraram importante, pois
confiavam no trabalho da equipa (Fala 32). A Mãe da Matilde refere esse aspecto porque
considera que, se estivesse mais informada, poderia ser mais útil na entrevista, mas sendo o
entusiasmo da filha grande, mas a informação parcelar, ela não consegue ser mais rigorosa na
entrevista.
31 Investigadora (I) – Gostaria de ter uma informação mais pormenorizada?
32 Mãe da Matilde (MM) – Não, não faço questão... não lhe consigo é depois com
uma ….porque não sei exactamente… começam por fazer o quê, depois vão para a
sala de aulas, ….não sei, está a ver? As vezes eu tenho perguntado às miúdas, mas
elas não conseguem sistematizar dessa maneira. Dizem: “fomos ao museu” ou
“fomos ver as borboletas”, mas quer dizer, a rotina eu não a conheço. Ok, está bem,
percebi que fizeram yoga este ano o que eu acho que foi extremamente divertido,
achei uma boa ideia, achei que elas gostaram, …mas a partir daí,… é assim uma
nebulosa…. Não é que eu faça questão porque eu sei que elas estão contentes e
gostam, e…. Agora, para comparar eu teria de saber… um dia típico começa por
isto e fizemos isto, e depois às tantas fomos almoçar… para eu ter mais uma noção,
mas não é uma crítica… porque eu não faço questão nisso. (Mãe da Matilde, EE, p.
3)

A Mãe do Paulo também relata a confiança na equipa programa Férias no Museu,
quando a investigadora refere que tinha sido preparado um programa de nove semanas
diferentes entre si.
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55 Investigadora (I) – Nós fizemos um programa de modo a que uma criança que
tivesse cá as nove semanas fosse sempre diferente. Foi essa a nossa perspectiva.
56 Mãe do Paulo (MP) – E eu confio que logo à partida, eu confio que vocês têm
essa preocupação. [sorrisos conjuntos] Por isso quando me diz: “ O que é que pode
fazer de melhor?” Eu fico assim com algumas dificuldades. E ele não se atrapalhou
nada. Não achou nada monótono, não repetiu coisas. Nada. (Mãe do Paulo, EE,
p.10)

De salientar a receptividade de todos pais e das crianças, em relação a colaborarem
neste estudo, nomeadamente responderem às entrevistas, permitirem que as actividades
fossem gravadas em áudio, ou deixarem os protocolos com a investigadora. Este aspecto é
relevante, porque as entrevistas, por exemplo, exigiram disponibilidade de tempo extra dos
pais, o que nem sempre é fácil de conseguir. Logo, esta adesão é também um indicador da
satisfação que eles tinham e de como queriam colaborar num estudo que se referia a um
programa de que gostava, que achavam que contribuía para a aprendizagem e o
desenvolvimento dos filhos.
Relativamente à equipa de monitores, estes estiveram muito empenhados em que
tudo corresse muito bem, nomeadamente a Festa Final, que era diferente todas as semanas,
dependendo da criatividade e empenho de todos. De salientar que a Festa Final era a mesma
para os três grupos de idades, que podia ir dos quatro aos 13 anos, e que frequentavam aquela
semana de actividades. Eram cerca de 40 crianças e seis monitores. Era, por isso, um período
mais exigente e de maior nervosismo, sobretudo das crianças, como refere esta monitora.
Hoje o dia foi muito agitado. Houve alguns conflitos, nervosismos, ansiedades,
mas no fim correu tudo bem. A Festa Final foi muito divertida, os meninos
divertiram-se e os pais gostaram imenso. (MT4, DBM, p. 6)

Os nervosismos

e ansiedades

eram

muito

bem

controlados devido

ao

profissionalismo da equipa de monitores. Estes estiveram sempre empenhados em que tudo
corresse muito bem, embora, como seria expectável, houvesse divergências de opinião e de
modos de actuar. Mas, como ela salienta, só com muito esforço comum, de crianças e
monitores, é possível preparar e realizar uma Festa Final desta dimensão e com qualidade,
quando apenas existe um dia para a preparação. Este trabalho conjunto, esta partilha de um
objectivo comum, parece-nos outro aspecto positivo destes programas de Férias no Museu.
Quanto à equipa de monitores. Gostei de trabalhar com todos, apercebi-me de
algumas diferenças de opiniões e métodos, mas nada de relevante. Acho que tem
tudo a ver com o modo como cada monitor encara o trabalho e a finalidade deste.
Uns monitores têm uma visão mais brincalhona para a Festa Final, outros levam o
assunto mais a sério, no sentido em que dado a formação na área, pretenderam
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fazer uma festa (teatro) seguindo umas directrizes talvez demasiado científicas,
mas no fim correu tudo muito bem porque perfeccionismos à parte, todos quiseram
e esforçaram-se para que os meninos se divertissem e na minha opinião isso
aconteceu. (MT4, DBM, p. 7)

A entreajuda, o respeito pela opinião do outro foram formas de actuação que
facilmente foram desenvolvidas nas crianças, porque existiam no seio da equipa de monitores,
como referiram duas monitoras em conversas informais. Este papel dos adultos enquanto
modelos, bem como da autenticidade – é o que somos, a forma como actuamos que mais
influencia as crianças; não são os discursos sobre o que elas devem fazer – já tinha sido
salientada por outros autores, como Santos (1991), Strecht (2008) ou César e Santos (2006).
“Os monitores estiveram muito bem – houve uma saudável interajuda e
cooperação. Parecia uma máquina muito bem oleada, ou uma figura mais
agradável, uma grande família onde todos se ajudavam mutuamente.” Disse a
monitora do grupo dos mais velhos (Large).
“O Teatro foi um sucesso, gostei imenso do resultado final. As crianças
empenharam-se bastante e fiquei muito feliz, pelo facto de fazerem bem o que lhes
foi pedido e de toda a encenação.” Salientou a monitora do grupo das crianças mais
novas (Small). (DBI, p. 48, aspas designam as falas das monitoras)

A Mãe da Matilde também refere a importância dos monitores na tranquilidade e
empenho das crianças, Salienta, ainda, como é importante elas gostarem muito deles
74 Mãe da Matilde (MM) – Os monitores são óptimos. Elas adoram os monitores.
As crianças, vê-se, estão contentes, estão tranquilas, Portanto, eu vou continuar!
Portanto isto demonstra bem que eu gosto… (Mãe da Matilde, EE, p. 8)

O final da semana, a Festa Final, era sempre um momento feliz, que culminava com
um final de festa de convívio entre os monitores e a investigadora. Estes momentos
pretendiam manter a equipa satisfeita, unida e com uma comunicação fácil entre todos,
fomentando o respeito e o conhecimento uns dos outros, de modo a minimizar conflitos. Este
ambiente de alegria, securizante, é essencial quando se trabalha com crianças e adolescentes.
Nas entrevistas com os pais falou-se de aspectos que foram mudados relativamente a
anos anteriores como, por exemplo, o local da recepção e entrega das crianças, no início e no
final do dia. Esta foi bem acolhida, pois a Jardineta é um local fechado, o que impede que as
crianças se dispersem, como refere a Mãe da Matilde.
44 Mãe da Matilde (MM) – (…) Eu gostei da recepção aqui. Achei que era uma
coisa mais… Foi diferente da do ano passado. Acho que é uma coisa que ajuda. As
minhas não têm dificuldade em ficar. Mas reparei que havia outras, e até amigas
delas,… E até é mais fácil!
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45 Investigadora (I) – Porque é mais aconchegado…
46 MM – E daqui não saem! E para eles até é um bom ponto partida. Melhor do
que aquele que era ali um bocadinho difuso... e depois era ali uma entrada… Aqui,
eu acho que foi uma boa ideia.
47 I – E a saída?
48 MM – Também. Também. O ponto de referência aqui, acho que é uma boa
ideia, Porque elas próprias dizem: “Não, não! É na Jardineta!” É um ponto de
referência para elas e ali aquela entrada era um bocadinho…mesmo para eles se
conhecerem…aqui é melhor. Eles aqui observam-se e têm mais perspectiva.
(…)
51 I – A ideia no final do dia é eles estarem na brincadeira…
52 MM – Isso percebi que estavam muito contentes e soltos e já sem
obrigações…portanto… Acho que correu muito bem. (Mãe da Matilde, EE, pp. 56, aspas designam as falas da Matilde)

Esta preocupação em avaliar o trabalho desenvolvido em cada ano, em escutar os
pais, as crianças e os adolescentes mesmo nos anos em que este estudo não foi realizado, bem
como em tirar ilações da avaliação realizada para melhorar o programa nos anos seguintes,
parece-nos um aspecto positivo e a realçar, tanto mais que em Portugal nem sempre se fazem
avaliações sérias sobre os programas, ou mesmo sobre os currículos do ensino básico e
secundário, ou os modelos de ensino, que tantas vezes mudaram nos últimos anos sem que
uma avaliação prévia, rigorosa, tivesse sido efectuada.
As actividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes foram variadas, ao nível
do local onde se realizaram, da natureza das tarefas e dos conteúdos científicos abordados. As
crianças não estavam sempre dentro da mesma sala. Não se sentiam avaliadas nem obrigadas.
Estavam em ambiente de férias, de lazer, ao ar livre, em contacto com a natureza, sem ter a
obrigatoriedade de estudar em casa, mas sentindo-se motivadas para aprender, para
compreender os conteúdos abordados ou os fenómenos estudados. Tiveram momentos de
brincadeira livre no Jardim Botânico, sem tarefas programadas e sem obrigações, além das
regras de estar nos Museus e do respeito por todos os seres vivos (incluindo os seres
humanos), ou seja, aquilo que faz parte da educação para a sustentabilidade e das regras
básicas de cidadania.
Durante os diálogos entre os monitores e as crianças não foi necessário, de um modo
geral, pedir para que as crianças se calassem e estivessem com atenção. Existiu silêncio e
ordem, revelando que as crianças estavam tranquilas e interessadas, mas também
entusiasmadas em responder, em questionar, em querer saber mais, ou perceber algum detalhe
que lhes tinha escapado. Assim, as crianças mostraram-se felizes, a viver um ambiente de
férias, a contactar com temas científicos, a desenvolver competências de socialização e
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artísticas, a apropriar e mobilizar conhecimentos. Os resultados mostram uma avaliação muito
positiva de todos os intervenientes, iluminando a importância da aprendizagem não-formal no
desenvolvimento destas crianças e mostrando que os programas de férias podem conjugar, de
forma saudável e interessante, a aprendizagem com o lazer e a boa disposição.

6.4. Grupos Large
6.4.1. Expectativas versus vivências referentes ao programa Férias no Museu
Tal como nos grupos anteriores, para conhecermos as expectativas das crianças e
adolescentes relativamente ao programa Férias no Museu solicitámos a realização da TIP 1 no
primeiro dia, antes do início das actividades. A adolescente que designámos por Anita, de 13
anos de idade, nunca tinha passado férias no museu, não conhecia estes museus, nem sabia o
que iria acontecer. Frequentou esta semana de actividades com uma amiga, que designámos
de Soraia, que também não conhecia nem os museus, nem o programa de férias. A Anita
optou por não fazer desenho e completar a frase Esta semana vai ser... com as palavras
“divertida, cultural” (ver Figura 81). A Anita, ainda desconhecendo o que vai acontecer, tem
expectativas positivas de que venha a ser uma semana de férias divertida e culturalmente
enriquecedora, ou seja, associa os museus a espaços culturalmente ricos.

Figura 81 - TIP 1, Anita, 13 anos, 20 de Julho de 2009

Na entrevista que realizámos, a Mãe da Anita referiu que a filha, bem como a amiga
dela, Soraia, gostavam muito das disciplinas de Física, Química e Ciências, pelo que tinham
expectativas de aprender mais sobre o assunto, uma vez que o mencionado programa decorria
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em museus relacionados com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com estes
domínios do conhecimento.
7 Mãe da Anita (MA) – A Anita este ano estava tão entusiasmada com a Física e
com a Química. Ela é aluna de cinco, e a Soraia [nome fictício] também. Tiveram
as duas, cinco, quer a Ciências quer a Física. São boas alunas e estavam à espera de
aprender sobre estas áreas. (Mãe da Anita, EE, p. 3)

Deste modo, as expectativas da Anita e da Soraia eram de que fosse uma semana
divertida, em que pudessem aprofundar alguns temas do seu agrado, relacionadas com as
disciplinas de que mais gostavam na escola e que elas previam que fossem domínios
científicos abordados nestes museus. As actividades efectuadas pela Anita, ao longo da
semana, foram ao encontro das expectativas. Para além disso, a Anita e a Mãe estavam à
espera que o grupo de crianças tivesse idades mais próximo dos 13 anos. Como refere a Mãe
dela na entrevista,
2 MA – A Anita esteve bem. O primeiro dia ficou na expectativa. O segundo, o
terceiro e o quarto foi… gostou mais, foi gostando cada vez mais, embora ela
achasse que… eram muito pequeninos para ela. Ela estava à espera, como eu
também estava, como vai até aos 13, que houvesse um grupo de gente mais
crescida de forma a que pudessem aproveitar mais o local. Estamos num museu,
não estamos num jardim-de-infância e daí a curiosidade dela, que gosta muito de
ver museus, seria a hipótese de ver talvez ao pormenor e fazer experiências mais
ligadas ao museu e menos a artes plásticas. (Mãe da Anita, EE, p. 1)

A idade das crianças de cada grupo depende das inscrições. Nesta semana, 10
crianças tinham oito ou nove anos e cinco participantes, incluindo a Anita e a Soraia, tinham
entre 10 e 13 anos, isto é, tratou-se de um grupo de crianças e adolescentes mais novos do que
as expectativas destas duas adolescentes. Para participantes adolescentes, que os pares estejam
também nessa fase de desenvolvimento, é algo que eles desejam, pois é característico
gostarem de se diferenciar das crianças, para se sentirem mais responsáveis e autónomos. Este
aspecto, como veremos no ponto 6.3.2.1., exigiu da parte dos monitores um esforço extra para
proporcionarem cenários de aprendizagem que fossem ao encontro dos vários níveis etários e
das expectativas diversificadas das crianças e dos adolescentes. Assim, não é de admirar que,
apesar de ela ir gostando mais das actividades que ia desenvolvendo a cada dia que passava,
pois os temas abordados estavam de acordo com as temáticas esperadas, houvesse um certo
desencanto em relação às idades dos pares. Não nos parece, contudo, que isso se explicasse
tanto pelas actividades científicas desenvolvidas pelos participantes nesta semana de
programa, mas mais pelas oportunidades de interagir com outros adolescentes, uma vez que
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ela estava mais entusiasmada em participar a cada dia que passava. Por último, mesmo que o
grupo fosse exclusivamente formado por adolescentes de 13 anos, as tarefas relacionadas com
as Artes seriam na mesma propostas, porque faziam parte de um domínio que também se
pretendia abordar numa perspectiva que valoriza a interdisciplinaridade. Mas sabemos que,
nestes níveis etários, já há preferências muito mais acentuadas por umas actividades em
detrimento de outras e, neste caso, as Artes não faziam parte das preferências desta
adolescente, embora pudessem ser objecto de apreço para outros adolescentes, como tantas
vezes aconteceu nestes programas.
A criança que designámos por Dinis, tinha nove anos e completou a frase Esta
semana vai ser… com a palavra “fantástica” e com um desenho (ver Figura 82). Utilizou
apenas lápis de carvão, pelo que o desenho é monocromático. Optou por rodar a folha de
papel, utilizando-a na horizontal, o que revela capacidade de afirmação pessoal, pois ele
desenha numa posição que as letras do cimo da folha não faziam prever. Ocupou a totalidade
da folha, revelando ser uma criança extrovertida, desinibida, que facilmente altera a
orientação pré-definida da folha de papel. Tem um traço firme e sem indecisões. De referir
que as crianças e adolescentes não tinham acesso a borrachas, para apagarem os desenhos.
Retrata uma situação no campo, com árvores e arbustos, um rio e vários animais diferentes,
como mamíferos, uma ave e um peixe gordo, que parece pensar em comida. Podemos supor
que a comida que está nos pensamentos do peixe são latas e poluentes e que o Dinis revela
algumas preocupações ambientais, ou seja, que já subscreve alguns dos princípios da
educação para a sustentabilidade. As espécies vegetais e animais são bastante diversificadas,
revelando capacidade de observação e curiosidade pelo mundo que o rodeia, pois não só os
animais pertencem a espécies diferentes, as copas das árvores também indicam tratar-se de
árvores de espécies diferentes. Os animais estão em movimento e as plantas têm orientações
também diferenciadas, pois uma das árvores está inclinada para a esquerda e a outra para a
direita. O desenho está adequado ao que é esperado para estes níveis etários, em termos de
desenvolvimento cognitivo que lhe está subjacente, revelando ainda alguns aspectos, como as
perspectivas e tamanhos relativos, que nem sempre correspondem à realidade. Ao ser muito
rico em pormenores, revela que esta criança tem facilidade de contacto com o ambiente físico
e que se interessa por aprender diversas características dos seres vivos, tanto das plantas como
dos animais, o que é um aspecto que pode ser explorado neste programa de Férias no Museu,
uma vez que muitas das tarefas propostas se relacionam com estes domínios do
conhecimento.
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Figura 82 - TIP 1, Dinis, 9 anos, 20 de Julho de 2009

O Dinis gosta muito da natureza, de actividades de ar livre, tem expectativas muito
positivas relativamente a esta semana de actividades, pois espera aprender mais sobre animais
e plantas, assim como sobre educação para a sustentabilidade, ou seja, sobre como proteger o
meio ambiente, as plantas e os animais.
A criança que designámos por Tatiana, de oito anos, conhece muito bem estes dois
museus. Na TIP 1 desenha o Planetário, tentando mostrar que a sala é redonda através do
tecto, onde retrata a projecção de diversos tipos de astros, como estrelas e planetas como, por
exemplo, Saturno. Desenha também o sol e a lua, em locais opostos do céu. Assim, revela que
apropriou conhecimentos em visitas anteriores ao planetário e que é capaz de os mobilizar,
quando realiza a TIP 1. Retrata a pessoa que dirige a sessão no Planetário, um adulto, do
género masculino, de camisola verde, cabelo curto e com um grande sorriso, que revela
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provavelmente satisfação em relação ao trabalho que desempenha. No público desenha uma
menina de vestido e sapatos vermelhos, também com um grande sorriso, talvez ela própria,
que revela estar também muito contente por participar naquela actividade. Assim, as
expectativas da Tatiana são de que vai gostar muito das actividades que irá desenvolver neste
programa de Férias no Museu (ver Figura 83).
As figuras humanas são bastante completas, mas ainda com as proporções relativas
nem sempre rigorosas, como é habitual de acordo com o desenvolvimento cognitivo esperado
neste nível etário. O desenho é rico em cor, o que revela uma criança extrovertida. Apesar de
algumas gralhas – por exemplo, falta o “e” de Planetário – já desenvolveu diversas
competências relacionadas com a escrita da língua portuguesa, adequadas para a idade e nível
de escolaridade frequentado. A Tatiana completa a frase da TIP com “muito fixe e divertida…
e”, a meio da folha escreve “Fantástica”, revelando expectativas muito positivas.

Figura 83 - TIP 1, Tatiana, 8 anos, 20 de Julho de 2009
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O Márcio, de nove anos, também conhece muito bem estes dois museus e já
frequentou várias vezes o programa Férias no Museu. Completa a frase Esta semana vai ser…
desenhando as palavras “diferente” e “engraçada” ao longo de toda a folha e com várias cores
alegres: amarelo, vermelho, laranja e roxo (ver Figura 84). Ocupa toda a página disponível,
mostrando ser uma criança extrovertida. Revela expectativas positivas relativamente à semana
em que vai participar e, apesar de já ter frequentado várias vezes este programa, espera que
seja diferente das anteriores, provavelmente porque essa participação lhe mostrou que as
tarefas propostas, nos vários programas de que fez parte, eram distintas, visto ser esta uma
característica deste programa de Férias no Museu.

Figura 84 - TIP 1, Mácio, 9 anos, 20 de Julho de 2009
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A Madalena, de nove anos, já tinha passado férias nos Museus, já conhece o espaço e
sabe que, neste ano, as actividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes começam com
a sessão de yoga. Faz um desenho que ocupa cerca de 3/4 da folha. Desenha uma menina no
centro da folha, provavelmente ela própria, com um grande sorriso, vestida com calças
vermelhas, camisola roxa, numa posição de meditação do yoga, por baixo de metade de um
arco semelhante ao das festas populares, desenhado e pintado com cores alegres, verde,
vermelho e amarelo. Completa o desenho com a palavra “divertida”. Espera uma semana
alegre e num ambiente de festa. Como ocupa uma grande parte da folha e utiliza cores vivas,
revela ser uma criança alegre e extrovertida. (ver Figura 85). Pelo que foi dito, a Madalena
revela expectativas positivas relativamente a esta semana.

Figura 85 - TIP 1, Madalena, 9 anos, 20 de Julho de 2009
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Habitualmente, passa férias noutros locais, para além dos museus, como refere a Mãe
dela (MM), na entrevista.
12 Mãe da Madalena (MM) – (…) Ela varia sempre com outros sítios. São
experiências diferentes. Níveis diferentes. Portanto, aqui têm uma vertente mais a
nível do conhecimento, enriquecer o nível de conhecimento. Tem outras férias
mais ao nível mais físico, de desporto. Tem outras que é ao nível mais artístico. Ao
nível mais artístico ela às vezes também costuma estar na Culturgest, Gulbenkian,
que envolve outra parte, também e tentámos sempre diversificar um bocado com
ela para que ela possa… completá-la um pouco com todas estas experiências. E ela
realmente tem sempre… São sítios que ela adora. (Mãe da Madalena, EE, p. 3)

A Mãe da Madalena pretende proporcionar umas férias variadas, com actividades
muito distintas, de modo a que a filha possa desenvolver competências artísticas, desportivas
e científicas, sendo particularmente cuidadosa com os locais que escolhe para ocupar os
tempos de férias da filha. Apesar da Madalena já ter frequentado o programa Férias no
Museu, volta a repeti-lo, o que significa que, nas experiências anteriores, as expectativas,
tanto dela como dos pais, foram satisfeitas através das actividades realizadas. Assim, esperam
que esta semana seja diferente das anteriores, revelando expectativas muito positivas
relativamente a este programa.
O Baltazar, de 12 anos, completa a frase da TIP 1 escrevendo “Fixe, divertida e com
muita ciência” e faz um desenho na metade superior da folha. Desenha um rapaz a dizer fixe e
um erlenmeyer inclinado sobre um copo, deitando um líquido, resultando numa reacção que
produz chama (ver Figura 86). Trata-se da visão tradicional da ciência, que associa as
experiências científicas no domínio da Química a explosões. Deste modo, o Baltazar revela
que tem preferência por temas científicos e espera fazer actividades práticas, no domínio da
Química, algo que virá a ser concretizado, ao longo desta semana.
O Pablo e o Baltazar são irmãos e, nesta semana, estão acompanhados por três
primos de idades variadas e, por isso mesmo, distribuídos pelos grupos Medium e Small.
Nenhuma das cinco crianças e adolescentes tinha frequentado ou conhecia o programa Férias
no Museu e estes dois museus. A mãe do Pablo e do Baltazar, que inscreveu os cinco
participantes, coonhecia nas suas relações sociais pais de crianças que tinham frequentado o
programa Férias no Museu e que tinham revelado muito agrado, pelo que considerou que
seria positivo os cinco primos irem passar uma semana de férias juntos aos museus. Seria uma
forma de conviverem entre si, sob supervisão de adultos e, ainda, de aprenderem sobre ciência
e com actividades de ar livre (DBI, p. 50).
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Figura 86 - TIP 1, Baltazar, 12 anos, 24 de Agosto de 2009

As TIPs do Pablo e do Baltazar são muito parecidas. Como são da mesma família e
combinaram em meio familiar ir juntos passar uma semana de férias aos museus, é natural
que tenham expectativas semelhantes. Sendo irmãos, devem ter participado em conversas com
os pais, quando foi decidido que participariam nesta semana do programa. O Pablo desenha,
aproximadamente a meio da folha, um rapaz de calças verdes e camisola cor-de-laranja, com
um sorriso, cabelo espetado a olhar para uma mesa onde está um erlenmeyer com um líquido
azul, em efervescência, e a libertar uma espuma branca. Assim, embora haja elementos
comuns com o desenho do irmão, o retratar-se a si próprio, as cores vivas e varidas e o teor
geral do desenho revelam uma pessoa mais extrovertida e alegre, que espera vir a gostar
muito desta semana, como ilustra o sorriso.
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Ainda não respeita a perspectiva, a mesa tem apenas duas pernas e não representa o
seu tampo, o que está de acordo com as características esperadas para desenhos de pessoas
deste nível etário (ver Figura 87). O Pablo completa a frase com “muito fixe, divertida e com
muita ciência”, revelando que espera apropriar conhecimentos científicos, ou seja, melhorar a
sua literacia científica, tal como previsto nos objectivos deste programa de Férias no Museu.
O tipo de materiais retratado revela que espera efectuar actividades laboratoriais no domínio
da Química, algo que veio a acontecer.

Figura 87 - TIP 1, Pablo, 10 anos, 24 de Agosto de 2009

A Bruna, de 12 anos, opta por desenhar a lápis de carvão, sendo o desenho rico em
pormenores, mas monocromático, o que pode revelar alguma inibição, em algumas situações,
compensada pela segurança revelada no traço e ao ocupar grande parte da folha. Desenha um
grande sol no canto superior direito, uma menina com um sorriso e dois vasos, um de flores e
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outro com uma planta que parece um cacto. Apesar de ser um desenho sem cor é um desenho
alegre, pelo sorriso da menina, talvez ela própria, e pelo sol que ilumina os dias de verão e as
plantas, revelando saber que estas precisam de luz solar para se desenvolverem.
A Bruna completa o desenho escrevendo a frase: “Esta semana vai ser jira e
divertida” (ver Figura 88). Assim, revela expectativas de uma semana de actividades alegre,
divertida, com actividades desenvolvidas ao ar livre e relacionadas com plantas, que lhe
despertem a curiosidade e a vontade de aprender.

Figura 88 - TIP 1, Bruna, 12 anos, 24 de Agosto de 2009

A Marta, de nove anos, no primeiro dia de actividades chegou a meio do dia, pelo
que não fez a TIP 1. Como se tratava das férias de verão, que são também férias de adultos,
por vezes acontecia as crianças não frequentarem o último dia do programa, por irem de férias
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com as famílias, ou chegarem mais tarde no primeiro dia, por terem acabado de chegar de
férias. Isto não era frequente, mas originou que alguns protocolos das crianças e adolescentes
possam ser omissos em relação a uma das TIPs.
Para sabermos as expectativas dos pais, quando seleccionaram este programa,
analisámos a entrevista da Mãe da Marta (MM), no último dia do programa de Férias no
Museu, após a Festa Final, que refere que as razões da escolha deste programa de férias e as
suas expectativas.
8 Mãe da Marta (MM) – Na escolha do programa os critérios são:
Uma das coisas é terem bastante tempo ao ar livre, porque os miúdos estão bastante
tempo em casa. Terem tempo ao ar livre. Lá têm um jardim.
O contacto com a natureza também é importante. Normalmente contactam pouco.
São miúdos de cidade, que estão sempre em apartamentos. Acho que é importante
e depois não ser muito militar, porque se não acaba por ser um prolongamento da
escola. Haver momentos livres, verdadeiramente livres, claro que orientados, não
é? Haver um espaço de criatividade grande e que eles possam fazer o que… e que
dêem azo à imaginação, que assim eles gostam mais. As minhas, quando aquilo é
muito rígido, não querem voltar.
O objectivo é que se divirtam. As férias são um tempo para as pessoas
descansarem, não é para terem mais aulas. (Mãe da Marta, EE, p. 1)

A mãe da Marta tem como expectativas que as actividades incluam momentos de
brincadeira, realizadas de forma autónoma, embora com supervisão. Como ela refere, as
crianças estão de férias e o objectivo não é que tenham mais aulas, que a planificação e as
actividades desenvolvidas sejam semelhantes às da Escola. Ela revela mesmo que, se os
programas são muito rígidos, as filhas não querem voltar. Também revela a expectativa de
que se divirtam ao ar livre, pois elas são crianças citadinas e vivem num apartamento, tendo
necessidade dessas actividades em espaços abertos e que estimulem a criatividade, sem as
regras e as exigências da Escola. Assim, as actividades desenvolvidas pelas crianças e
adolescentes no programa Férias no Museu foram ao encontro das expectativas da Mãe da
Marta e dos critérios que presidiram à sua escolha desta ocupação de férias.
Globalmente, as crianças e adolescentes não só esperam divertir-se, ter actividades
ao ar livre, mas também aprender sobre ciência e realizar actividades experimentais, neste
domínio, como seria de esperar face aos dois museus onde decorria o programa Férias no
Museu. As expectativas destas crianças e adolescentes, bem como das suas famílias, vieram a
fazer parte das vivências destes dois grupos Large, durante estas semanas, como se poderá ver
nas análises posteriores e, também, nas actividades desenvolvidas no âmbito deste programa
(ver Pontos 4.2.2.2. e 4.2.2.5.).
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6.4.2. Actividades desenvolvidas
Tal como nos grupos anteriores, quando se planificaram estas actividades,
pretendíamos desenvolver diversos aspectos que são essenciais ao exercício de uma cidadania
activa e crítica: a autonomia; a persistência na tarefa; a capacidade de decisão, nomeadamente
no que se refere às estratégias de resolução de problemas; a capacidade de argumentação, bem
como de levantar e testar conjecturas; e aspectos relacionados com o desenvolvimento da
socialização, tais como os consensos com os pares, a co-construção de conhecimentos ou a
capacidade de seguir e compreender raciocínios diferentes dos que utilizámos. Assim, estas
actividades eram para ser resolvidas, individualmente e em pequenos grupos, promovendo as
interacções sociais entre pares (crianças e/ou adolescentes) e entre estas e os adultos
(monitores, professores, como a professora de yoga, pais e outros agentes educativos).
Pretendia-se, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da LC, o conhecimento de como
actuar nos espaços museológicos e, ainda, aumentar as competências comunicacionais do
público-alvo.

6.4.2.1. Adesão/não adesão às actividades
Na semana que decorreu entre 20 a 24 de Julho de 2009, as actividades decorreram
sob o tema da Água. O grupo era heterogéneo relativamente às idades, como refere o monitor
(MT1), no diário de bordo (DB).

O grupo aparenta ser mais calmo do que o da semana passada, temos três crianças
que se destacam do resto do grupo devido à sua idade (12-13 anos) o que vai
requerer uma atenção especial da nossa parte.
O yoga, mais uma vez, mostra ser uma grande aposta (e vencedora) destes cursos
de Verão 09, não só como momento de descontracção, mas também como
catalisador na integração das crianças. (MT1, DB, p. 1)

Como já foi referido no Ponto 5.5.3., os monitores, além de especialistas em áreas
científicas ou artísticas, tinham experiência de trabalho em serviço educativo de museus.
Alguns deles conheciam os museus muito bem, conseguindo facilmente reagir a imprevistos
e, se necessário, adaptar as tarefas propostas às características do grupo. No primeiro dia da
semana, este monitor, ao analisar as características do grupo, considerou ser necessário
adaptar algumas das tarefas planeadas.
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Foi um dia tranquilo no qual as actividades correram como esperado. Tal como
pensava, as três crianças mais velhas requerem uma atenção especial no que
respeita aos conteúdos das actividades programadas. É necessário “puxar” mais por
elas, se não perdem o interesse. Ainda não se integraram com o restante grupo, que
revela ser mais infantil do que o esperado. (MT1, DB, p. 2, aspas no original)

Nos primeiros dias da semana, estes três adolescentes, a que ele se refere, tiveram
alguma dificuldade em interagir com os mais novos, revelando alguma necessidade de
realizarem actividades mais estimulantes, sob o ponto de vista científico, pois além de mais
velhos, como vimos quando analisámos as expectativas deles (ver Ponto 6.4.1.), eram
participantes que gostavam muito de Ciências e com elevadas expectativas quanto às
aprendizagens que poderiam fazer neste domínio. Assim, o monitor (MT1) levou os mais
velhos a conhecer locais dos museus, habitualmente inacessíveis ao público, como refere no
DB, procurando responder à curiosidade e vontade de aprender que eles mostravam.

Levei os três mais velhos à sala da preparação da Zoologia. Acabámos por ver mais
do que eu tinha previsto, pois a [nome da preparadora] acompanhou-nos e o seu
entusiasmo levou-nos também a algumas das reservas do departamento. Visitámos
também o Laboratorio Chimico e houve oportunidade para lhes contar um pouco
da história da “nossa casa”. Foi uma manhã muito agradável e as crianças ficaram
muito satisfeitas com a visita. (MT1, DB, p. 6, itálico e aspas no original)

Um aspecto interessante deste pequeno excerto é que a visita foi além das previsões
do monitor, incluindo não só a sala de preparação da Zoologia, mas também as reservas do
departamento, que não estavam previstas. Este aspecto deveu-se à satisfação da preparadora
em mostrar o seu trabalho e os locais onde trabalhava. Ter sido escolhida, bem como o seu
local de trabalho, deu-lhe voz e permitiu-lhe assumir-se como participante legítima nestas
actividades do curso, sentindo-se valorizada, bem como o trabalho que realiza, perante o
colega, pois este poderia ter escolhido outro local. Também sentiu o entusiasmo e interesse do
público, neste caso os adolescentes. De uma forma não planeada à partida, o programa Férias
no Museu teve um impacte na satisfação de alguns trabalhadores dos museus, como este
episódio ilustra, e estes trabalhadores também deram contribuições preciosas para o sucesso
daquela semana do programa. O monitor revela afecto pelo local de trabalho ao referir-se-lhe
como “a nossa casa”, o que também ilustra o clima relacional que existia e que era uma peça
fundamental do êxito destas semanas do programa Férias no Museu, pois favorecia o
empenhamento das crianças e adolescentes nas actividades que desenvolviam.
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O Laboratorio Chimico, do século XIX, tinha sido recentemente restaurado e
correspondia a uma das expectativas da Anita e da amiga Soraia (DBI, p. 55), pelo que a
possibilidade de o visitar e de conhecer a sua História, como foi referido no Ponto 6.4.1., foi
um momento de satisfação. A entrevista à Mãe da Anita corrobora a satisfação pela visita
personalizada às reservas e aos bastidores dos museus, tanto mais que este carácter de entrar
em algo vedado ao público é habitualmente valorizado pelos adolescentes, que assim se
sentem eles próprios valorizados e alvo de uma confiança especial, por parte de quem lhes
permite aquela visita.
5 Mãe da Anita – (…) Gostou muito dos monitores dela. Acho que ficou com um
carinho muito especial pelo [nome do monitor]. Não só porque ele prometeu e
levou, o que para elas foi uma promoção, nem quer contar ao irmão. “ Não digas
nada.” “Então foi giro? “Cala-te Mãe, não vês que o Paquito [nome fictício do
irmão] não pode saber?!” Não podem saber nem tão pouco que eles foram ao
Laboratorio Chimico e a locais não visitados pelo público. Não dizem. Tiveram
muito carinho por ele. Acho que é a [nome da monitora], … a [nome da monitora]
também, mas houve ali mais interacção entre o [nome do monitor] e elas. Que foi
espectacular. A sensação que eu tenho é essa. Foi fantástico. Que foi muito
delicado, que foi um óptimo monitor. Quer nas brincadeiras, quer no saber estar.
(Mãe da Anita, EE, p. 2)

Inicialmente, a Anita sentiu que poderia ter uma semana de actividades pouco
estimulantes e desadequadas à sua idade, por estar num grupo maioritariamente de crianças e
não de adolescentes, como ela e as amigas. Ter tido visitas exclusivamente para ela e para os
colegas mais velhos, que estavam de acordo com as suas expectativas, e que até as
ultrapassaram, pois ela nunca imaginou visitar locais vedados ao público, em geral, contribuiu
para a adesão ao programa e também para uma melhor inclusão no grupo de crianças e
adolescentes. Possibilitou-lhe assumir um papel de mais crescida, de alguém que pode ir a
locais a que os outros não vão, algo que ela fez de modo muito responsável, pois nem ao
irmão mais novo disse que tinha realizado aquela visita, apenas o comentou com a Mãe que,
ao ser adulta, seria capaz de guardar um segredo. Assim, esta visita teve impactes do ponto de
vista da LC e da apropriação de conhecimentos, mas também da socialização, pois fê-las
sentirem-se mais valorizadas enquanto adolescentes, enquanto alguém mais velho, logo mais
responsável.
Um outro episódio que ilustra a adesão das crianças e adolescentes ao programa
Férias no Museu, ocorreu nos primeiros dias sob o tema da Água. A monitora (MT2)
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começou por apresentar o espaço, o museu, o Jardim Botânico, salientando a importância do
Observatório Astronómico:
11 MT2 – O Observatório Astronómico é património valiosíssimo aqui do museu
que não é para ser vandalizado.
12 Criança 1 (C1) - O que é vandalizar?
13 MT2 - Vandalizar é estragar. É um edifício que está em ruinas. Neste momento
é muito perigoso entrar lá. Não se pode entrar em nenhum dos sítios sem
perguntarem aos vossos monitores. Não se pode entrar até se conseguir arranjar o
dinheiro para poder tratar do edifício e depois entrar e visitá-lo.
O Jardim Botânico também é um património muito importante da cidade de
Lisboa. É um pulmão verde de Lisboa. (DBI, p. 82)

As crianças e adolescentes estavam atentas, dialogando com os monitores,
questionando, mesmo questões de vocabulário, como não saberem o que significava
“vandalizar” (Fala 12) e respondendo às questões. Este aspecto é também interessante, pois
procurava-se utilizar uma terminologia acessível aos níveis etários contemplados, mas sem
que se simplificasse tanto a língua que isso não permitisse desenvolver, também, aspectos
linguísticos como o vocabulário científico, ou o vocabulário, em geral. Era notório o interesse
das crianças e adolescentes em relação à aprendizagem de novo vocabulário que, muitas
vezes, voltavam a mobilizar em situações posteriores, como referido em diversas entradas dos
DBs.
No dia seguinte as crianças e adolescentes voltaram a passar no mesmo local na
visita guiada ao Jardim Botânico, conforme excerto do DB de outro monitor (MT4):

[Entretanto passaram junto ao Observatório Astronómico e a um outro edifício,
ambos a necessitarem de restauro, como tinha sido referido na véspera, o que não
passou despercebida às crianças]
16 C4 – Está em ruinas.
17 C6 – Mas se eles têm mais de 1000€, porque é que não arranjam? Há muitas
pessoas aqui. Cada um pagou 130, já têm mais de 1000€, porquê que não vão
arranjar aquilo?
18 C7 – É muito mais.
19 MT4 – Para arranjar aquilo é preciso muito, muito, dinheiro e depois não te
esqueças que tem que se pagar outras coisas, tem que se pagar aos vossos
monitores para estar aqui, tem que se comprar a comida, a água para as plantas, que
é muito, muito cara,…
20 C6 – Os sistemas de rega… (DB, p. 89)

No primeiro dia, ao passarem junto ao Observatório Astronómico, a monitora
salientou a sua importância sob o ponto de vista patrimonial e a necessidade de arranjar
fundos para o restauro. No dia seguinte, ao voltarem a passar no mesmo local, na visita ao
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Jardim Botânico, a criança que designamos por C6 observou novamente o edifício,
constatando a necessidade de restauro do mesmo, recordou-se da conversa da véspera sobre a
necessidade de arranjar dinheiro para restaurar aquele edifício, de grande valor patrimonial, e
tentou de arranjar solução para o problema: usar o dinheiro das inscrições deles naquele
programa. Revelou, assim, ter estado atenta aos diálogos estabelecidos, capacidade de análise,
de mobilizar conhecimentos ao associar o dinheiro recebido, com o programa Férias no
Museu, com a hipótese de este ser canalisado para o restauro. Ainda não conhece a ordem de
grandeza do valor do restauro, pois considera que 1000€ é muito dinheiro, o suficiente para
restaurar o edifício (Fala 17). Este aspecto é compreensível pela idade: nove anos. No entanto,
há um colega que se apercebe da ordem de grandeza do dinheiro necessário para um restauro
daquele tipo e isso permite, a todos os presentes, compreenderem como é preciso muito
dinheiro para manter aqueles edifícios em condições de serem visitados, bem como para onde
eram canalizadas as verbas do dinheiro da inscrição. Estes aspectos são também importantes
no desenvolvimento da LC e do exercício de uma cidadania activa, crítica, reflexiva e
responsável.
O grupo Large da semana de 24 a 28 de Agosto de 2009, que decorreu sob o tema
Terra, foi constituído por 12 crianças e adolescentes, nomeadamente por dois irmãos, de 10 e
12 anos, primos de três crianças e adolescentes, um primo no Grupo Large, e os restantes nos
Grupos Small e Medium. Estes cinco elementos foram marcantes nessa semana, por ajudarem
a juntar os três grupos do programa Férias no Museu, nomeadamente durante os períodos em
que podiam brincar, de forma autónoma, como refere a Monitora (MT8) no DB:

O grupo apresentou-se de manhã, sem problemas nenhuns. Algumas crianças
deram apoio aos irmãos mais novos, dos outros grupos, no período inicial.
Todos os participaram no yoga e aceitaram bem as regras a cumprir nas
instalações.
Todos são serenos e bem-dispostos. Este comportamento faz-se dever aos mais
velhos, o Baltazar e o Pablo [nomes fictícios], que se dão muito bem entre si e com
os primos. Geram jogos e brincadeiras interessantes e convidam todos a participar.
(MT8, DB, p. 1)

A monitora MT5 também salienta as interacções entre os três grupos, que se
observaram desde o primeiro dia: “Como aspecto positivo, realço a boa relação que se criou
logo entre as várias crianças do grupo. Foram feitas logo amizades.” (MT5, DBI, p. 1). Assim,
as interacções sociais entre crianças e adolescentes, de diferentes grupos e níveis etários,
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foram muito mais fáceis na medida em que existiam elementos de uma mesma família nos
vários grupos, que serviam de elo de ligação entre os diversos participantes.
A análise dos registos áudio, fotográficos, das conversas informais, dos diários de
bordo da investigadora e dos monitores, assim como das entrevistas com as Mães, crianças e
adolescentes, iluminam que estes aderiram às actividades desenvolvidas, nos diversos
domínios científicos, mostrando-se atentas, divertidas, participativas e estabelecendo
facilmente diálogo com os monitores e com os pares. Reportando-nos às diversas actividades
desenvolvidas durante o programa Férias no Museu, podemos encontrar muitas evidências
empíricas do sucesso do mesmo em termos de adesão às actividades. Diariamente, as crianças
chegavam alegres aos museus e ao final do dia gostariam de continuar nos museus por mais
tempo (diversas entradas dos DB da investigadora e dos monitores). A adesão também é
visível através dos registos fotográficos que se efectuaram para cada um dos tipos de
actividades desenvolvidas neste programa, bem como quando as crianças e adolescentes, ou
os respectivos pais, mencionavam aspectos específicos de algumas das actividades que tinham
provocado particular envolvimento, por parte dos filhos.

6.4.2.1.1. Domínio da Zoologia - borboletas
As actividades das duas semanas em que observámos os dois Grupos Large,
decorreram sob os temas da Água – de 20 a 24 de Julho de 2009 – e da Terra – semana de 24
a 28 de Agosto de 2009. No primeiro dia, a monitora começou por apresentar o espaço, o
museu e o Jardim Botânico, como pulmão da cidade de Lisboa. As crianças e adolescentes
estavam atentas, dialogando com os monitores, questionando e respondendo às questões que
eram formuladas. Entretanto as crianças e adolescentes caminhavam para a Estufa de
Borboletas, dialogando entre si, como referido no DBI.

[A caminho da Estufa de Borboletas, duas crianças, que já tinham estado na estufa,
em férias anteriores, conversam livremente, estabelecendo-se o seguinte diálogo
entre elas]
3 Criança 1 (C1) – Borboleta Zebra, sabes?
4 Criança 2 (C2) – É uma borboleta com pele de zebra! [risos]
5 C1 – Não! Tem riscas pretas e brancas.
6 C2 – Sim, eu sei, estava a brincar! Nas asas!?
7 C1 – Sim, nas asas!
8 C2 – Também podia ser no corpo!
9 C1 – Só que, só que,… Sabes que a borboleta monarca é venenosa, não sabes?
10 C2 – Há uma borboleta que não sei como é que se chama, que é muito fácil de
encontrar, é a monarca não é?
11 C1 – Yeah! É uma laranja e …
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12 C2 – Yeah, é a Monarca.
(DBI, p. 83)

Durante o percurso para a Estufa de Borboletas, as crianças e adolescentes podiam
conversar sobre outros assuntos, mas livremente conversavam bem dispostas, com sentido de
humor, sobre borboletas e o que eram capazes de mobilizar, em termos de conhecimentos, que
já tivessem apropriado em visitas anteriores. Estão, assim, imersas nas actividades que estão a
desenvolver e mostram gosto pelas mesmas, pois falam sobre borboletas quando podiam ter
escolhido qualquer outro tema de conversa. Durante a visita à estufa estabeleceu-se um
diálogo sobre borboletas venenosas, agora com a participação da monitora:

[Durante a visita à Estufa uma criança questionou a monitora sobre borboletas
venenosas]
35 Criança 3 (C3) – Há borboletas venenosas?
36 MT2 – Não creio. Talvez em lagartas, algumas possam ter alguma substância
venenosa.
37 C1 – A borboleta monarca é venenosa.
38 MT2 – A Monarca? Não!
39 C1 – Mas é laranja. Todos os animais de cores vivas são venenosos.
40 MT2 – Nem sempre as cores fortes significam que são venenosas. Por exemplo,
o peixe, Nemo. Tem cores vivas porque vive em corais coloridos. A cor viva é para
se esconder. (DBI, p. 84)

Oparticipante que designamos por C1 pensava que todos os animais de cores vivas
eram venenosos, mas essa questão nem sempre é verdadeira, como salientou a monitora,
recorrendo ao exemplo do peixe Nemo (Fala 40) e como ele pode confirmar na visita à Estufa
de Borboletas. Assim, esta semana do programa Férias no Museu servia para apropriar
conhecimentos, desenvolvendo a LC, mas também permitia compreender alguns aspectos que
tinham ficado confusos a partir de algum comentário anterior, ou que ainda não tinham sido
abordados. Este pequeno episódio revela como é importante o clima relacional, para permitir
que as crianças e adolescentes exponham as dúvidas e questionem os monitores, sem medo de
serem alvo de troça ou de algum comentário desagradável. Estes aspectos emocionais são
essenciais para promover as aprendizagens científicas e para se atingir o desejado rigor na
apropriação de conhecimentos.
Como também se pode observar na Figura 89, as crianças e adolescentes estão
atentas e participativas.
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Figura 89 - Visita à Estufa de Borboletas

Estes diálogos e foto iluminam o interesse das crianças e adolescentes na visita sobre
o tema das borboletas, bem como na apropriação de conhecimentos de umas visitas para
outras e a preocupação em esclarecer dúvidas, para apropriarem mais conhecimentos e a
aumentarem a LC, que depois podiam partilhar em casa, com os pais e restante família e
amigos, como diversas vezes nos relataram em conversas informais.

6.4.2.1.2. Domínio da Botânica
As actividades no domínio da Botânica, em ambas as semanas, consistiram numa
visita guiada ao Jardim Botânico, seguida de uma actividade prática. Na visita guiada
estabeleceu-se um diálogo onde se observa que algumas crianças e adolescentes mobilizaram
conhecimentos apropriados em visitas anteriores:

[Durante as actividades, começaram por descrever a importância da água no nosso
dia-a-dia e na vida das plantas]
6 Criança 1 (C1) – A sua raiz absorve.
(…)
9 MT4 – Lá dentro há aquela água que serve para muitas coisas. Sabiam que as
plantas fabricam o seu alimento?
10 Criança 2 (C2) – É com o sol, as plantas fabricam seu próprio alimento.
(…)
14 MT4 – Vamos ver esta árvore muito grande.
16 Criança 3 (C3) – Tem raízes aéreas.
17 MT4 – Sabem como se chama?
18 C3 – Figueira.
19 MT4 – Figueira Australiana.
20 C4 – As raízes aéreas absorvem a humidade do ar.
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21 MT4 – Muito bem.
(…)
25 MT4 – Elas têm só raízes aéreas?
26 C5 – Não, também têm raízes subterrâneas.
(…)
[Entretanto as crianças aproximam-se do lago. Segue-se uma descrição sobre as
plantas aquáticas]
32 C4 – O lago está muito sujo. O lago está muito sujo.
33 C5 – Ah! Girinos.

(…)
36 MT4 – E esta árvore, alguém sabe o que é?
37 C1 – Pinheiro.
38 MT4 – É da família dos pinheiros, mas não é. Esta árvore é uma sequóia, já
alguém ouviu falar?
39 C2 – Ah! São umas árvores muito grandes. Há, aqui em Portugal?
40 MT4 – Há em Portugal, aqui no Jardim Botânico. São as árvores mais altas do
mundo, as mais antigas. Esta deve ser bebé. Esta tem aí, 130 anos, ainda é uma
bebé para uma sequóia.
[Seguiu-se alguma admiração por parte das crianças de uma sequóia ainda ser bebé
com 130 anos. As crianças e adolescentes vão dialogando de forma interessada.]
(DBI, p. 90)

Este diálogo não só revela que as crianças e adolescentes estão atentas e
participativas, como ilustra que apropriaram conhecimentos de outras vistas ao Jardim ou de
outros cenários de aprendizagem e os conseguem mobilizar em novas situações. Por exemplo,
sabem que existem raízes aéreas e subterrâneas, são capazes de identificar algumas árvores
pelo nome, mesmo que este nem sempre esteja completo (figueira, em vez de figueira
australiana), reconhecem os girinos (Fala 33), entre outros aspectos que mencionam neste
diálogo. Para além disso, também observamos a apropriação de novos conhecimentos, quando
aprendem que aquela árvore se chama sequóia, que é das mais altas e das mais antigas, que é
da família dos pinheiros e que, para aquela espécie, uma árvore com 130 anos ainda é bebé.
Assim, estes excertos ilustram, de forma nítida, a importância das aprendizagens não-formais
para a promoção da LC destas crianças e adolescentes, bem como o interesse que estes temas
e actividades suscitaram nestes participantes, levando-os a querer aprender mais e partilhar,
com os pares e monitores, os conhecimentos que já conseguiam mobilizar. Mais uma vez, de
realçar o cuidado dos monitores procurando maior rigor científico e alargando os
conhecimentos que as crianças e adolescentes já tinham apropriado.
Como ilustram as Figuras 90 e 91, as crianças e adolescentes estão atentas ao que o
monitor vai dizendo. Apesar de algumas já conhecerem alguns conteúdos abordados nesta
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visita, como os nenúfares, a árvore barriguda ou o dragoeiro, não perderam o interesse, pois
sabem que novos pormenores podem ser aprendidos. Estão atentas, participativas e tentam
ajudar na explicação dos conteúdos da visita, como refere a investigadora no DB:
50 C6 – Eu sei porque é que se chama dragoeiro.
51 MT4 – Então, porque é que se chama dragoeiro?
52 C6 – Antigamente ele tinha uma tinta muito vermelha e pensavam que era
sangue de dragão. (DBI, p. 90)

A criança que designámos por C6, de nove anos de idade, já tinha passado férias
nestes museus, pelo que já tinha apropriado alguns conhecimentos, como ilustram as falas
acima transcritas. Assim, podemos ver a adesão das crianças e adolescentes às actividades
desenvolvidas e que estes mostravam gosto em explicar aos colegas e aos monitores alguns
dos aspectos abordados. Algo semelhante é ilustrado também pelo excerto seguinte:
59 C7 – Os narizes são as raízes!
[Diz uma criança junto ao Cipreste dos Pântanos, também denominado, para as
crianças, por árvore dos narizes.]
60 MT4 – Quem é que já conhece a Paineira Barriguda?
61 C6 – Eu já conheço. (DBI, p. 91)

Apesar de alguns participantes já conhecerem algumas plantas, a visita continua num
diálogo que ilustra a motivação delas para aprenderem mais, bem como para identificarem o
que já conheciam. Também conseguiram assumir uma voz, ao explicarem aos colegas que não
conheciam aqueles plantas algumas das suas características e a nomenclatura que lhes está
associada.
Nas Figuras 90 e 91, as crianças e adolescentes estão atentos, participativos, a
observar o pormenor da árvore que o monitor descrevia, enquanto a monitora está a segurar o
gravador, que permitia a posterior transcrição integral dos diálogos. De realçar como a
presença do gravador não os distraía, mostrando-se muito concentrados na actividade que
estavam a realizar. Na Figura 91, como estão a observar um pormenor que se encontra numa
altura superior, os monitores vão apontando e todas as cabeças estão direccionadas para cima,
o que volta a realçar a adesão dos participantes às actividades, pois nenhum está a olhar para
outro lado, ou distraído.
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Figura 90 - Visita ao Jardim Botânico

Figura 91 - Visita ao Jardim Botânico

Na visita ao Jardim Botânico, sob o tema da Terra, os participantes tiveram
oportunidade de visitar as plantas carnívoras. As plantas carnívoras, mais correctamente
denominadas de insectívoras, vivem em ambientes cuja terra tem poucos nutrientes, pelo que
vão buscar alguns nutrientes aos insectos. Após uma introdução, por parte dos monitores, o
diálogo prossegue, estando os monitores a explorar os conhecimentos que as crianças já
apropriaram e os que eles pretendem que elas apropriem:
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5 MT4 – Como é que elas captam os insectos?
6 C1 – É com um líquido
7 MT4 – Exactamente! Mas, primeiro, é preciso atrair os insectos para as plantas.
Como é que elas fazem?
[Silêncio. Ninguém responde]
MT4 – Neste caso, deitam um perfume para atrair o insecto. Este começa a entrar
dentro da planta e escorrega. A mosca já não consegue trepar, nem voar, porque
não consegue abrir as asas. As plantas insectívoras utilizam armadilhas para atrair
os insectos. Há vários tipos de plantas carnívoras, para insectos voadores, insectos
rastejantes. (DBI, p. 98)

Na Figura 92, os participantes estão na estufa, junto às plantas carnívoras. Como se
pode observar, as crianças e adolescentes estão atentos, a ouvir o monitor e a dialogar com
ele, procurando observar, na estufa, o que ele vai mencionando.

Figura 92 - Visita ao Jardim Botânico - plantas insectívoras

Os diálogos, os registos fotográficos, as conversas informais e os excertos de
entrevistas iluminam o interesse das crianças e adolescentes pelos temas abordados, a
apropriação e mobilização de conhecimentos, ou seja, a promoção da LC, um aspecto que
constituía um dos objectivos deste programa de Férias no Museu.

6.4.2.1.3. Domínio da Matemática
As crianças e adolescentes que participaram no programa Férias no Museu na
semana de 20 a 24 de Julho visitaram a exposição Jogos matemáticos através dos tempos.
Esta contém jogos antigos, as respectivas regras e réplicas para os visitantes jogarem. Como
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se observa na Figura 93, as crianças e adolescentes estão a jogar entre si diversos jogos que
lhes permitem mobilizar e desenvolver capacidades e competências relacionadas com a
Matemática.

Figura 93 - Jogos matemáticos

Num primeiro plano da Figura 93 estão duas crianças de géneros diferentes,
masculino e feminino, a jogar hex, ao lado está um rapaz a resolver um desafio
individualmente, em frente está outro de camisola às riscas a observar os colegas do seu lado
esquerdo a jogar hex, também observados por um rapaz de camisola vermelha. Estes últimos
estabelecem o diálogo seguinte, registado no DBI:
3 Criança 1 (C1) – O objectivo é chegar desta margem a esta margem.
[O jogo começa. Depois de algumas jogadas, em silêncio, o diálogo prossegue]
C1 – Já não consegues!
4 Criança 2 (C2) - Ai não?
5 C1 – Não, se puseres aqui, ele põe aqui.
6 C2 – Pois.
7 Criança 3 (C3) – Ganhei. (DBI, p. 95)

O participante que designamos por C1 não está a jogar, mas conhece o jogo, diz as
regras aos colegas e acompanha as jogadas de cada participante no jogo atentamente,
salientado como poderão ser efectuadas as seguintes, ou seja, é capaz de prever e não apenas
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de observar, o que ilustra que compreendeu que há estratégias que conduzem à vitória e outras
à derrota. Assim, o conteúdo principal deste episódio interactivo assenta na estratégia de jogo.
De salientar que, quem perdeu, não se sentiu demasiado frustrado e continuou a jogar,
provavelmente tentando aprender as estratégias que lhe permitiriam ganhar. Logo, revela já
ter desenvolvido capacidade de persistência e alguma resiliência.
O clima relacional é tranquilo. As crianças e adolescentes estão imersos nas
actividades, concentrados, sem se dispersarem para outros assuntos e sem conflitos ou
aborrecimento manifesto, por parte de quem perde os jogos. Num outro momento observamos
que ocorreram espontaneamente troca de pares e de jogos. De referir que eles escolhiam os
jogos, os colegas de jogo e quando mudar para outro jogo ou desafio livremente, sem
qualquer imposição por parte dos monitores, pois pretendia-se trabalhar a capacidade de
decisão e promover a autonomia. Assim, o rapaz que anteriormente estava a jogar com uma
menina, joga agora com outro rapaz, observados por um terceiro elemento também de género
masculino (ver Figura 94).

Figura 94 - Jogos matemáticos

As crianças retratadas no primeiro plano da Figura 94 estabeleceram o seguinte
diálogo, registado no DBI:
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10 Criança 1 (C1) – Este eu já sei do ano passado. Este é praticamente damas.
11 Criança 2 (C2) – É um antepassado [do jogo das damas].
(…)
14 Criança 3 (C3) – Porque é que jogaste ai?
15 C1 – Se puseres aqui eu como-te! (DBI, p. 96)

Este episódio interactivo ilumina a apropriação de conhecimentos das férias do ano
anterior e a capacidade de os mobilizarem este ano por parte de duas das crianças: a que
afirmou já conhecer o jogo e saber as regras; e a que, em vez de dizer que já conhecia o jogo,
informou os parceiros que se trata de um jogo que antecedeu o conhecido jogo das damas. A
criança que designamos por C3, que está a observar os colegas e as respectivas jogadas que
efectuam, é a única que não revela já saber jogar. Mas, pela forma como actua, está
interessada em aprender. Por isso, observa e tenta aprender a estratégia do jogo, sem mostrar
frustração por não saber jogar. Provavelmente, pretende aprender algumas estratégias, para
depois ser ela a jogar. De realçar ainda que a criança que designamos por C1, que está a jogar
e conhece as regras do jogo, em vez de querer ganhar, ajuda o colega, aconselhando-o a não
fazer uma determinada jogada, que o levaria a perder.
No outro extremo da mesma mesa estão dois rapazes, tranquilamente a jogar, sendo
que um deles não está muito concentrado no jogo, pois está a observar os colegas que se
situam no outro extremo da mesa. Este último, entretanto, muda de mesa e de jogo. Vai para
outra mesa, apresentando-se, num outro momento, concentrado e a tentar resolver um desafio
individualmente (ver Figura 95). Na mesma mesa, está outro rapaz a construir um puzzle e
duas meninas a tentar resolver um desafio, que se designa por pentalfa, em conjunto. As
quatro crianças e adolescentes estão tranquilos e concentrados, pelo que esta actividade lhes
permitiu desenvolver, de forma lúdica, a capacidade de atenção concentrada, que é essencial
para muitas actividades escolares, mas também para muitas outras que desenvolvemos em
contextos de aprendizagem não-formal e informal. Assim, os jogos matemáticos iluminam
como actividades lúdicas, sem regras de utilização rígidas pré-estabelecidas – os participantes
é que escolhiam os jogos, quantas vezes jogavam, quando mudavam de jogo, com quem
jogavam, entre outros aspectos – podem contribuir para o desenvolvimento de capacidades e
competências que, mais tarde, será útil mobilizarem na resolução de outro tipo de tarefas,
propostas noutros contextos, cenários e situações.
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Figura 95 - Jogos matemáticos

Os jogos matemáticos são um momento de interacção social entre as crianças e
adolescentes, como se observa nas diversas figuras que ilustram este subponto. As crianças e
adolescentes estão tranquilas, muito concentradas, jogam sem conflitos nítidos e sem
mostrarem marcas que indiquem que ficaram muito tristes ou zangadas quando perdem, ou
muito eufóricas quando ganham. Assim, apesar de serem jogos que poderiam promover a
competição, vemos mesmo em alguns casos que existiu colaboração, estando os que sabiam
jogar melhor a explicar estratégias de jogo que beneficiam os que ainda apresentavam mais
dificuldade em escolher a melhor estratégia. Provavelmente, tratar-se de tempos com muitas
margens de liberdade e escolha, sem um carácter avaliativo, por parte dos adultos que
supervisionavam as actividades das crianças e adolescentes, bem como sem prémios para os
vencedores, ajudou a criar um clima relacional em que todos, peritos e aprendizes, se sentiam
confortáveis. De realçar que se observa ainda pouca interacção entre elementos de géneros
diferentes, o que está de acordo com o esperado para estes níveis etários.
Na semana de 24 a 28 de Agosto, além das crianças e adolescentes jogarem,
desenvolveram também uma actividade de determinação das distâncias aproximadas entre
países, com o recurso a um globo terrestre e a fitas que uniram dois locais do globo, à escolha
de cada uma delas (ver Figura 96). Assim, cada um escolheu um país, pretendendo-se
determinar qual, de entre os escolhidos, é o local mais longe de Portugal. Com uma fita
uniram-se os dois pontos no globo e, depois, verificou-se qual era a fita mais comprida, ou
seja, determinou-se qual a fita que corresponde à medida da distância em relação ao local
mais longe de Portugal.
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Figura 96 - Determinação de distâncias aproximadas entre países

Como ilustra a Figura 96, as crianças e adolescentes estiveram atentas, interessadas e
participativas. A monitora que designamos por MT5 refere ainda, no DB que elaborou, que
“gostaram e participaram positivamente nos jogos matemáticos. Todos tiveram em harmonia,
sem contrariedades, nem necessidades de atenção individual” (MT5, DBM, p. 2). Observouse que as crianças e adolescentes tinham já apropriado diversos conhecimentos de Geografia,
o que se justifica pelas suas vivências, pois algumas revelaram já ter visitado países como, por
exemplo, a França, a Suíça, o Brasil, Espanha, ou os Estados Unidos. Seria expectável que
assim fosse, pois estas crianças e adolescentes faziam parte de um grupo socioeconómico
médio-alto, como explicitámos anteriormente (ver Ponto 5.5.1), pelo que realizarem viagens,
com respectivas as famílias, é uma ocupação frequente.
A análise dos registos áudio, fotográficos, das conversas informais, bem como dos
diários de bordo da investigadora e dos monitores, iluminam que estes participantes aderiram
muito bem às actividades desenvolvidas no domínio da Matemática, mostrando-se atentas,
divertidas, participativas e estabelecendo facilmente diálogos, que se revelavam apropriados
àquelas actividades, com os monitores e com os pares.

6.4.2.1.4. Domínio da Física e da Electrónica
A actividade desenvolvida pelas crianças e adolescentes começou por uma visita à
Exposição de Física, de modo a analisarem alguns módulos que permitem compreender os
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princípios básicos do electromagnetismo. Os participantes estiveram atentos, activos,
mostrando interesse e experimentando os diversos módulos da exposição. Por vezes
questionavam os monitores, para expandirem alguns conhecimentos que já tinham apropriado.
Os grupos Large são constituídos por crianças e adolescentes que fazem frequentemente
pontes entre as vivências nos museus e as aprendizagens do ensino formal. Assim, a visita a
uma exposição num museu pode ser uma forma de iluminar sob outros ângulos e através de
tarefas diferentes conteúdos já abordados em algumas disciplinas do ensino básico, ou
observar uma aplicação prática de conteúdos científicos. Para além disso, alguns adolescentes
já começam a imaginar o que gostariam de fazer quando forem adultos, como acontece com o
Baltazar, de 12 anos, que estava particularmente interessado na Exposição de Física, como
expressou na entrevista.
1 Investigadora (I) – Eu queria saber o que é que gostaste mais desta semana?
2 Baltazar (B) – Da Exposição de Física.
3 I – E porquê?
4 B – Porque tem coisas que eu gosto e é o que eu quero seguir. Quero estudar
Física (Baltazar, EC, p. 1)

Após a visita à Exposição de Física desenvolveram uma actividade de Electrónica,
pretendendo-se colocar em prática conceitos básicos do electromagnetismo abordados na
Exposição. Começou-se com uma pequena apresentação sobre como se produz energia
eléctrica e as diferenças entre circuitos eléctricos e electrónicos. Mostrou-se, com circuitos
eléctricos simples e materiais do dia-a-dia, que existe passagem de corrente eléctrica entre
dois metais diferentes mergulhados em coca-cola, numa batata, limão, água com sal
dissolvido ou em qualquer meio condutor. Pretendeu-se partir da análise de circuitos
eléctricos e electrónicos muito simples para que as crianças e adolescentes percebessem o
funcionamento e o que é necessário para ocorra corrente eléctrica.
Após as explicações iniciais e discussão geral, foi proposta construção de um circuito
electrónico simples, para iluminação de um farol (ver Figuras 97 e 98). Esta actividade
despertou imenso interesse, pois já tem subjacente a elaboração de um produto (farol) e já
inclui alguma complexidade.
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Figura 97 - Início da actividade de construção do farol

Na Figura 97, estas quatro meninas acabaram de receber o esquema do farol e
aguardam tranquilamente que lhes sejam distribuídas tesouras e cola para começarem a
recortar as paredes do farol. Na Figura 98, os rapazes já começaram a recortar e a iniciar a
construção do farol. Observa-se que actuam enquanto participantes legítimos (César, 2013a;
Lave & Wenger, 1991), que estão a comunicar entre si, nomeadamente estando muito atentos
ao que os colegas fazem. Pretendia-se que, após o recorte e construção do farol de cartão, as
crianças e adolescentes elaborassem o circuito electrónico que iluminaria o farol com um
LED.

Figura 98 - Construção do farol de cartão

Algumas crianças necessitaram de ajuda para a construção do farol e do circuito
electrónico. A maioria das crianças nunca tinha utilizado ferramentas tais como uma chave de
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fendas, pelo que a parte da construção do circuito electrónico necessitou de uma forte ajuda
dos monitores, para produzirem um farol iluminado (ver Figura 99). Nesta actividade, que era
mais exigente, quanto ao que teriam de elaborar, notou-se nitidamente uma maior autonomia e
capacidade de execução do que era proposto por parte dos adolescentes.

Figura 99 - Construção do farol e do pequeno circuito electrónico e farol já construído

Além da construção do farol, pretendia-se que esta actividade fosse interdisciplinar,
salientando a importância dos faróis, como ilustra o episódio interactivo áudio-gravado e
registado no DBI.
23 MT11 – O que é que vocês sabem da história dos faróis? Antes de existir a
electricidade já existiam faróis?
24 Criança 1 (C1) – Já!
25 MT11 – E antes de existir a electricidade como é que os faróis funcionavam?
[Ninguém responde]
MT11 – Será que apanhavam o sol durante o dia e guardavam numa caixinha?
[Silêncio]
26 Criança 2 (C2) – Era azeite?!
27 Criança 3 (C3) – Uma lamparina gigante e azeite.
28 MT11 - E antes do azeite, faziam o quê?
29 Criança 4 (C4) – Não sei.
30 Criança 5 (C5) – Não sei, era com fogo.
31 MT11 – Boa! Com o fogo, com fogueiras. Normalmente quem ia para os faróis
eram monges…
32 Criança 6 (C6) – Monges?
33 MT11 – Sim! Que gostavam de estar sozinhos, e então iam para os faróis,
faziam grandes fogueiras e passavam a noite a fazer sinais de morse com fogueiras
para fazer sinais para os barcos que estavam ao pé da costa. (DBI, p. 111)
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Este episódio interactivo pretende iluminar a importância dos faróis na navegação em
épocas em que ainda não existia electricidade. Contextualizou-se, assim, a importância dos
faróis na História e na localização da costa. As crianças e adolescentes estiveram atentas,
relacionaram a produção de luz com as lamparinas e o azeite, como formas de produção de
luz sem utilizar corrente eléctrica. Assim, estavam a fazer transições entre contextos – escolar
e/ou familiar e museológico – e a mobilizar conhecimentos apropriados nesses outros
contextos. Curioso realçar o espanto manifestado pela criança que designamos como C6 (Fala
32) quando a monitora (MT11) lhe explica que eram os monges que faziam os sinais com o
fogo. A explicação posterior, fornecida pela monitora, permite às crianças e adolescentes
perceberem características da vida de determinadas pessoas, neste caso os monges,
relacionando-as com algumas das actividades que desempenhavam, o que é muito interessante
do ponto de vista sociológico e de compreensão de diferentes épocas históricas. Outro aspecto
interessante é existirem tantos intervenientes neste pequeno excerto, o que constitui uma
evidência empírica de como as diversas crianças e adolescentes participavam de forma
empenhada nas tarefas que lhes eram propostas, mesmo quando esta tinha um elevado grau de
complexidade.
No final da actividade, os participantes levaram os faróis para casa, mas sem pilhas,
um problema para uma das crianças, como ilustra o diálogo.
40 Criança 1 (C1) – Depois não tenho pilhas em casa…
41 MT8 – Tens! As pilhas do comando da televisão. Têm sempre.
42 C1 – E tiro as pilhas do comando?
43 MT8 – Sim! Só por um bocadinho. Depois voltas a pôr. Pedes ajuda ao teu Pai
ou à tua Mãe. (DBI, p. 112)

A monitora resolve o problema da criança, salientando a provável existência de
pilhas em vários aparelhos simples, que provavelmente têm em casa, como os comandos de
televisão. Sugere a utilização das pilhas que já existem em casa, enquanto os aparelhos não
estão a ser utilizados, com a ajuda da Mãe ou do Pai. Está implicitamente a dizer que não é
necessário comprar ou utilizar pilhas novas para ligar o farol, pode utilizar outras que já
estejam em utilização, quando não são necessárias, fomentando a observação, a capacidade de
decisão face a novos problemas e, sobretudo, promovendo a educação para a sustentabilidade,
um aspecto essencial no exercício de uma cidadania activa, critica, reflexiva e responsável.
Após a construção do farol foram mostrados outros aparelhos constituídos por
circuitos electrónicos ligeiramente mais complexos como, por exemplo, o drawdio. Um lápis
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que, quando escreve, fecha um circuito eléctrico que tem a grafite como meio condutor,
produzindo um som. Na Figura 100 todas as crianças, adolescentes, bem como a própria
monitora, estão atentos à explicação de como funciona o referido objecto.

Figura 100 - Explicação do funcionamento do drawdio

O seguinte episódio interactivo estabelecido foi áudio-gravado e registado no DBI:
61 MT10 – Isto é um lápis O material do lápis é a grafite. A grafite é como o
carvão. Isto chama-se um drawdio. O que faz, quando está ligado, é que produz um
som. Faz com que nos nossos dedos, que conduzem electricidade, passe
electricidade, pelos nossos dedos. Quando isso acontece produz-se um som.
62 Criança 1 (C1) – Eu não estou a ouvir!
[Ajusta o aparelho e começa a ouvir-se o som]
63 MT10 – Vocês são muito condutores!
64 Criança 2 (C2) – Porquê?
65 MT10 – O papel, a grafite e vocês é como se fosse um fio condutor, conduz
electricidade e produz-se o som.
(…)
69 Investigadora (I) – Então e percebeste como funciona?
70 Criança 3 (C3) – Isto é como fosse, como fosse… energia… não sei.
71 MT10 – É como se passasse electricidade no teu corpo. Tem de ter uma fonte de
alimentação, uma pilha, e quando os teus dedos fecham o circuito, ouve-se o som.
(DBI, p. 112)

As crianças e adolescentes estiveram atentas, interessadas, questionando os
monitores e tentando perceber o funcionamento de cada aparelho, para apropriarem mais
conhecimentos e a aumentarem a LC, que depois podiam partilhar em casa, com a família e
amigos. Provavelmente nem todas as crianças e adolescentes, sobretudo as mais novas,
perceberam os diversos detalhes sobre o funcionamento de todos os aparelhos, cujo circuito
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electrónico é mais complexo, como refere uma das monitoras no DB que elaborou. No
entanto, como ela também refere, os participantes estiveram muito entusiasmados, o que a
leva a considerar que este tipo de tarefas devem ser propostas novamente em programas
posteriores, a implementar noutros anos.

A aposta na electrónica foi ganha. A repetir! Os miúdos gostaram mesmo muito.
Levaram o farol para casa, muito contentes. Um dos miúdos disse-me que dormiu a
noite toda com o farol ligado.
Não sei se todos perceberam os conceitos físicos, se conseguiriam repetir a
construção do circuito eléctrico sozinhos, mas utilizando uma linguagem da
biologia, diria que foi como que uma semente, que vai germinar e crescer. (MT5,
DBM, p. 4)

A criança que dormiu com o farol ligado a noite toda, mesmo que não tenha
percebido inteiramente o funcionamento do circuito e que não consiga repetir a elaboração do
mesmo, nomeadamente por ter dificuldade em utilizar chaves de fendas, sentiu-se feliz com o
resultado e, provavelmente, numa situação futura vai querer aprender mais e esclarecer
eventuais dúvidas. Para além disso, é muito provável que esta criança guarde este farol, o
mostre a amigos, que também vão querer perceber como funciona e, por isso, é provável que
esta actividade continue a ser tema de conversas, levando-a a apropriar conhecimentos e a
desenvolver competências com ela relacionadas. Este é um aspecto que também nos parece
importante: que estas actividades sejam extrapoladas para outros contextos, facilitando as
transições entre eles e ajudando as crianças e adolescentes a estabelecerem conexões entre
conhecimentos aprendidos em contextos, cenários e situações diferentes, que têm subjacentes
interacções sociais estabelecidas também com pessoas diferentes.
Por seu turno, o Baltazar, já mais velho, pois tinha 12 anos de idade, referiu na
entrevista que percebeu o circuito e que conseguiria repetir a sua construção sem ajuda.
Salientou ainda que aprendeu alguns conteúdos relativos à produção de electricidade o que
constitui uma evidência empírica de como esteve empenhado e como promoveu a LC, o que
constituía um dos aspectos que presidiram à selecção das tarefas propostas durante o
programa Férias no Museu.
41 Investigadora (I) – E agora no caso particular da actividade electrónica, que foi
a primeira vez que nós fizemos… O que é que achaste?
42 Baltazar (B) – Foi engraçada. Que… não sabia que com ímanes e fios de cobre
se fazia electricidade! E com montes de fios se faziam jogos e… se ligavam os
faróis com papel.
43 I – E percebeste como é que ficou o circuito para o LED acender?
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44 B – Sim.
45 I – Conseguias fazer outra vez?
46 B – Sim… Conseguia.
47 I – E achas que foi positivo? Ou melhor, o que é que achas que podemos
melhorar aí, na parte da Electrónica?
48 B – Se calhar, passar um pouco mais tempo lá.
49 I – Achas que foi pouco tempo.
50 B – Sim.
51 I – E aprendeste, percebeste?
52 B – Sim! (Baltazar, EC, p. 3)

A ilustrar o agrado do Baltazar em relação a esta actividade, que ele descreve como
“engraçada” (Fala 42), está a única sugestão dele: passar mais tempo a desenvolvê-la (Fala
48). Portanto, ele não só afirma que é capaz de voltar a elaborar um circuito daqueles, como
desejava ter passado mais tempo em actividades semelhantes, o que denota motivação,
interesse, vontade de aprender mais sobre Electrónica, promovendo a LC.
A monitora que designamos por MT8, no DB que elaborou, salienta que a adesão às
actividades de Física e Electrónica foi muito elevada. De realçar um aspecto que nos parece
importante: quanto mais entusiasmadas estão as crianças e adolescentes – “”, como ela diz –
maior tende a ser a participação, o que significa mexerem-se mais, falarem mais, fazerem
mais barulho.

Hoje, de um modo geral, estiveram todos mais excitados por estarem felizes e
sentiram-se seguros. A Marília [nome fictício] esteve mais expressiva do que em
qualquer semana anterior.
(…)
Todos gostarem da actividade da manhã e da tarde [Física e Electrónica]. O almoço
também decorreu normalmente, em harmonia. (MT8, DBM, pp. 4-5)

Muitas vezes, no contexto escolar e em cenários como a sala de aula, este entusiasmo
é confundido com indisciplina e é refreado pelos professores. Porém, penalizar o entusiasmo e
o empenho, pode ter um preço perverso: causar desmotivação e, consequentemente, menor
investimento nas actividades que se terão de desempenhar, posteriormente. Assim, talvez a
Escola devesse investir mais seriamente em actividades práticas, valorizando as contribuições
dos alunos e o seu entusiasmo com as descobertas que vão realizando.
Ao longo da semana, sobretudo as crianças ou adolescentes que frequentavam mais
do que uma semana do programa Férias no Museu, apercebíamo-nos de que elas iam
gradualmente apropriando-se do espaço e sentindo-se mais à vontade, como foi o caso da
Marília, relatado pela monitora neste excerto do DBM. Assim, se para algumas crianças e
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adolescentes a apropriação dos espaços e o actuarem como participantes legítimos é algo
rápido, que conseguem fazer sem precisarem de muito tempo, provavelmente por serem mais
extrovertidas, outras há que precisam de mais tempo até interagirem de forma mais
espontânea e entusiasmada. Nestes casos, tratar-se de grupos pequenos favoreceu que isto
fosse possível e, mais uma vez, em contexto escolar, seria importante que as crianças e
adolescentes mais introvertidos tivessem a possibilidade de participar mais em actividades
desenvolvidas em grupo, colaborativamente, para que alargassem a socialização e assumissem
a(s) sua(s) voz(es).
Como se constata pelo que foi escrito neste subponto, a análise dos diversos registos
áudio, fotográficos, das conversas informais, dos diários de bordo da investigadora e dos
monitores, assim como das entrevistas com as crianças e adolescentes, iluminam que estes
aderiram às actividades desenvolvidas no domínio da Física e Electrónica, mostrando-se
atentas, participativas, alegres, revelando muita curiosidade e vontade de ultrapassarem
algumas dificuldades na execução do que era pedido, estabelecendo com facilidade
interacções sociais com os monitores e com os pares e, sobretudo, mostrando-se muito
entusiasmadas com os produtos que elaboraram. Assim, estas actividades ilustram, de forma
inequívoca, como a descoberta, as actividades práticas conducentes à elaboração de materiais
– neste caso, o farol que acendia – podem desempenhar um papel essencial na motivação das
crianças e adolescentes para a aprendizagens de conteúdos científicos.

6.4.2.1.5. Domínio da Geologia e Mineralogia
Na semana que decorreu de 20 a 24 de Julho, sob o tema da Água, foi efectuada uma
visita guiada à exposição dos minerais. Como se pode observar na Figura 101 as crianças e
adolescentes estiveram sentados em roda, no chão da zona da exposição Classificar Minerais,
ouvindo as explicações do monitor e dialogando com ele, esclarecendo dúvidas e colocando
questões, mostrando-se muito interessadas em saber mais sobre este tema e sobre a exposição
(diversas entradas dos DBI e DBM). Esta disposição espacial – em roda, podendo cada
participante visualizar os demais – facilita o estabelecimento de interacções sociais, o
empenhamento, a atenção concentrada e, ainda, a entreajuda.
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Figura 101 - Exposição Classificar Minerais

Grande parte das explicações decorreu sem interrupções por parte das crianças e
adolescentes, que se mostravam motivadas em aprender os pormenores que os monitores
explicavam. No entanto, quando o faziam, levantavam questões e observava-se que tinham
estado atentas e a seguir o que estava ser dito com interesse.
5 MT1 – A areia é um sedimento. É o que chamamos na Geologia. Uma areia, uma
terra, é um sedimento. Então, podemos ter sedimentos mais grosseiros ou
sedimentos mais fininhos. Neste caso podemos ter areias mais grosseiras ou mais
fininhas.
6 Criança 1 (C1) – E depende também da cor?
7 MT1 – Exactamente, podemos ter areias de cores diferentes, por exemplo, podem
ser pretas. A cor depende do quê?
8 Criança 2 (C2) – Da rocha.
9 MT1 - Exactamente. Do tipo de rocha de onde vem a areia.
10 Criança 3 (C3) – As pretas são vulcânicas, não são?
11 MT1 – Exactamente. É areia que vem dos vulcões. Como, por exemplo, o
basalto, que é escuro.
(…)
14 MT1 – Nos países tropicais, onde quase não há ondas, temos areias muito
fininhas, é quase pó, onde a maior partes dessa areia não são grãos de rochas são,
sim, restos de carapaças de conchas de seres vivos.
Eu colecciono areias. Quando tenho amigos que vão para aqui, ou para acolá, peço
para me trazerem areias dos sítios onde vão. E eu também, quando vou a algum
local, também trago. Guardo em frasquinhos. Podemos ver uma série de cores e
texturas de areia diferentes. Se fôssemos ver à lupa víamos coisas muito giras.
Tenho também areias tropicais. Quase não se encontram grãos, é sobretudo
restinhos de carapaças, de conchas. Se fôssemos ver à lupa víamos sobretudo
pedacinhos de conchas, búzios, todos partidos. Como temos águas quentes, temos
muitos seres vivos. Podemos ver uma série de cores e texturas diferentes.

(…)
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18 MT1 - Este verão, se forem a praias diferentes, experimentem pegar num
punhado de areia, num saquinho por exemplo, de cada praia. Quando chegarem a
casa, peguem numa folha branca e comparem os grãos de areia de praias diferentes
e, a olho nu, vão ver que provavelmente os grãos têm cores diferentes e têm
também tamanhos de grão diferentes. E depois podem pensar se a de tamanho mais
grosseiro corresponderia a praias com mais ou menos ondas. As de grão maior
serão de praias com ondas maiores.
19 C1 - Então e as pretas? Têm mais ou menos ondas?
20 MT1 - As pretas têm a ver com a origem da areia. Se tem mais ou menos ondas
vê-se pelo tamanho dos grãos. (DBI, pp. 88-89)

O episódio interactivo acima transcrito ilustra que as crianças e adolescentes estão
activas, a mobilizar conhecimentos anteriores como, por exemplo, que as areias pretas são de
origem vulcânica, bem como a esclarecer dúvidas, como ilustra a fala final da criança que
designamos por C1 (Fala 19) e em que ela procura saber se também existe uma relação entre a
cor da areia e o tamanho dos grãos, sendo esclarecida, pelo monitor, de que a cor não
influencia o tamanho dos grãos. Assim, podemos observar que, por um lado, os participantes
mobilizam conhecimentos anteriormente apropriados e, por outro, tentam alargar esses
mesmos conhecimentos, fazendo novas conexões entre eles e as novas informações que estão
a ser discutidas em grande grupo. Deste modo, os contributos das diversas crianças e
adolescentes permitiram tornar a visita à exposição de Mineralogia muito mais rica, além de
também ter ilustrado a motivação intrínseca deles, em relação a aprendizagens do domínio
abordado nesta exposição.
No episódio transcrito vemos associar a cor à natureza da rocha que deu origem aos
grãos de areia, ou seja, aos sedimentos – uma vez que existe a preocupação de ir
desenvolvendo o rigor da terminologia científica. Esse cuidado também se expressa pelo
alargamento de conhecimentos – às rochas vulcânicas escuras, associa-se o nome da rocha:
basalto. Assim, logo nas sete primeiras falas que ilustram o diálogo entre o monitor e as
crianças e adolescentes vemos que muitos conceitos científicos são abordados e reparámos
também no interesse dos diversos participantes por este domínio do conhecimento. Depois,
vemos uma associação entre zonas climáticas – “países tropicais” – e características do mar –
“quase não há ondas” – bem como das areias – “temos areias muito fininhas, é quase pó”
(Fala 14). Logo, numa frase que é curta, em termos de tempo, observamos, mais uma vez, a
riqueza da informação científica.
Essa mesma frase continua de uma forma muito interessante: através de um relato na
primeira pessoa, em que o monitor explica que, quer quando ele viaja, quer quando amigos
dele vão viajar, o que ele pede é que lhe tragam algumas areias e rochas dos locais visitados.
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Estes exemplos na primeira pessoa, que constituem pequenas histórias de vida, são muito
importantes para despertarem a curiosidade científica e, além disso, como exemplo do que se
pode fazer para saber mais sobre Mineralogia. Por isso, são geralmente episódios que têm
fortes impactes nos participantes, que tendem a usar aquele modelo quando vão eles próprios
viajar. Para além disso, como a actividade é completada em casa e apela à colaboração de
amigos, permite alargar a LC à família e amigos, o que também é um aspecto importante na
promoção da LC.
O monitor, além de explicar aspectos relevantes dos conteúdos abordados nesta
exposição, promoveu a actuação autónoma das crianças e adolescentes, incentivando-os a
recolherem e observarem outras areias, quando visitam praias diferentes. Nessas visitas,
sugere que recolham alguns grãos de areia e que, em casa, com o auxílio de uma folha branca
de papel, comparem as várias amostras determinando as que têm grãos maiores e mais finos,
tirando conclusões sobre as características das marés dos locais onde as amostras foram
recolhidas (Fala 18). Isto corresponde não só a incentivar formas de actuação científicas de
observação da natureza e do alargamento da sua compreensão, mas também a promover uma
atitude de respeito pela natureza – trazer alguns grãos de areia, ou seja, poucos - aprendendo a
tirar conclusões do que se observou, num estímulo a uma atitude investigativa, à observação
do mundo e à mobilização de conhecimentos. Assim, a maneira como o monitor intervém
neste processo interactivo, não só desperta a curiosidade pela natureza, como promove o
desenvolvimento da literacia científica através de formas de actuação autónoma, algo
essencial quando se pretende dar origem ao exercício de uma cidadania activa, crítica,
reflexiva e responsável, que se baseie na educação para a sustentabilidade.
Por vezes eram as crianças e adolescentes que levavam o gravador para gravar as
actividades. Ocorreram alguns episódios em que as que crianças brincaram com o mesmo,
como reflecte este pequeno excerto áudio gravado e registado no DBI. Deste modo, o
gravador não prejudicava a espontaneidade das crianças e adolescentes. Sentiam-se à vontade
com a sua presença. Pelo conteúdo do diálogo estabelecido observa-se que estes participantes
estavam imersos nas actividades que estavam a ser desenvolvidas, pois o tema da brincadeira
é a exposição que estavam a visitar, quando poderia ser outro tema relativo às vivências deles
noutros contextos exteriores aos museus onde estavam a participar neste programa de Férias
no Museu.
30 Criança 1 (C1) – Museu Nacional de História Natural, RTP1, Lisboa.
31 Criança 2 (C2) – Está a gostar muito desta exposição?
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32 C 1 – Sim… é interessante.
33 C 2 – Fala do quê?
34 C 1 – Hum, fala da antiguidade… dos minerais.
35 C 2 – Do que é que gostou mais?
36 C 1 – Dos minerais. (DBI, p. 90)

É curioso observar a pregnância dos media na vida destes participantes, pois o que
optam por simular é uma entrevista, realizada por um repórter da RTP1, ou seja, um canal de
grande difusão. O diálogo ilumina que a criança que designámos de C2 estava feliz na
exposição, mas não se alongou muito em explicações sobre os minerais, mas focou o domínio
abordado: estudo dos minerais (Fala 34). Percebeu que os minerais são antigos e que a
produção de minerais é um processo lento, o que é um aspecto interessante, pois não costuma
ser dos que os participantes mais focam, sendo mais habituais associarem a cor ao tipo de
rocha, por exemplo. Este episódio revela capacidade de observação e como algumas
aprendizagens, como fazer de repórter e de entrevistado, são aprendidas em contextos de
educação informal, como quando se vê televisão. Revela ainda algum sentido de humor, bem
como o excelente clima relacional que existia entre os diversos participantes que compunham
o grupo desta semana, o que também é um aspecto importante, pois pretendia-se fomentar as
interacções sociais entre pares enquanto forma de promover as aprendizagens não-formais –
referentes às tarefas propostas no programa Férias no Museu – e informais, como neste
pequeno episódio.
Os diversos registos das actividades realizadas iluminam que as crianças e
adolescentes aderiram bem às actividades que estavam a desenvolver.

6.4.2.1.6. Domínio das Artes plásticas/Ciência
Na semana de 20 a 24 de Julho, sob o tema Água, foi proposta uma tarefa
interdisciplinar entre as Artes Plásticas e a Zoologia: a construção de dioramas que ilustrem a
vida marinha. Um diorama consiste numa representação a três dimensões de uma cena da vida
real. Neste caso pretendia-se um diorama que ilustrasse o habitat de um animal marinho, à
escolha das crianças e adolescentes. Como inspiração, estes participantes visitaram a
exposição de Zoologia, onde foram observados e discutidos alguns dioramas, para que os que
não conheciam esta forma de apresentação de conhecimentos ficassem mais familiarizados
com ela, sendo posteriormente capazes de realizar a actividade que teriam de desenvolver e
como ilustrado na explicação do monitor registada no DBI.
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1 Monitor 1 (MT1) – Nesta exposição temos animais como peixes, mamíferos,
aves que, ou estão conservados em frascos com álcool, embalsamados, ou foram
feitas reproduções.
2 Criança C1 (C1) – São verdadeiros?
3 MT1 – As reproduções não são animais verdadeiros. Foram feitas com moldes de
animais. A tartaruga deu à costa há uns anos. Tinha morrido. Então o que é que se
faz? Como não se podia por um animal daqueles dentro de um frasco de vidro, era
complicado, fez-se um molde com gesso. Foram até à praia e fez-se o molde com
gesso e estruturas de madeiras. Depois, a partir do molde, reproduziu-se o animal
com resinas e fibra de vidro.
4 Criança C2 (C2) – Ficou igual?
5 MT – Faz-se o molde e fica do mesmo tamanho, ou seja, não se amplia nem se
reduz. É feito em gesso. É uma forma.
(…)
8 MT1 – O molde está guardado. Imaginem que a tartaruga se estraga, que caía e se
partia. Nós temos o molde, temos uma forma de voltar a reproduzi-la. Temos o
molde, é só fazer nova tartaruga, ou 20, ou 30, aquelas que quisermos. O mesmo
acontece com esses golfinhos ou a baleia grande, que estão a ver na outra sala. É
uma baleia que também deu à costa há muitos anos. Um nosso colega foi à praia e
fez moldes da baleia e depois chegou ao museu e reproduziu com fibra de vidro e
resinas, como se fosse uma prancha de surf. Também temos os moldes guardados.
O que é que fazemos quando reproduzimos estes animais? Estão a ver aqui atrás de
mim, estão a ver uns golfinhos, eles não estão assim esticadinhos. Eles estão como
se estivessem aos saltos. Atrás tem uma pintura. Estamos a mostrar os golfinhos
como se estivessem no seu habitat natural. Podemos ter também uma fotografia e
podemos ter esculturas.
Na outra sala vimos um lobo a uivar, outro deitado, os abutres a comer. Isso, aqui
nos museus, chamamos de dioramas. É representar os seres vivos no seu habitat
natural. Recriamos o ambiente e colocamos a reprodução do animal. É como se
estivessem a ver uma fotografia do local onde [esses animais] viveram.
[Seguiu-se a explicação do que iriam fazer no dia seguinte. Cada criança e
adolescente iria construir um diorama de um animal marinho ou que tivesse a ver
com o mar e, preferencialmente, que estivesse em risco de extinção]. (DBI, p. 87)

O monitor que designamos por MT1, em frente a um diorama do museu (ver Figura
102) e após este Grupo Large ter visitado uma boa parte da exposição, explicou como se
mostram os animais em exposições de museus: embalsamados, conservados em álcool e
expostos em frascos de vidro, ou reproduções de animais reais, feitas em tamanho real,
baseados em moldes construídos a partir de animais que morreram. Refere como exemplo a
baleia e a tartaruga que estão expostos e foram construídos a partir de animais que morreram,
deram à costa e, depois, fizeram-se os moldes em gesso desses animais para se conseguirem
reproduzir, em tamanho real. Implicitamente está subjacente uma mensagem de respeito pela
natureza, pois os profissionais do museu não mataram propositadamente uma baleia e uma
tartaruga para fazerem as reproduções.
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Figura 102 - Explicação do conceito de diorama

Foi também salientado o rigor com que o trabalho é efectuado e a consequente
semelhança entre as reproduções dos animais expostos e o molde, feito a partir do animal real.
O monitor informou que os materiais usados em pranchas de surf e na construção de
reproduções são semelhantes, pois fibras de vidro e resinas não são materiais que as crianças e
adolescentes usem habitualmente. Este diálogo ilustra como este monitor capta a atenção e
curiosidade das crianças e adolescentes, estabelecendo conexões com temas que
habitualmente as interessam e fazem parte do quotidiano, como o surf. Esta forma de actuação
facilita a transição entre contextos, cenários e situações, bem como entre culturas,
promovendo a apropriação de conhecimentos. Para além disso, tentou mostrar-se o trabalho
rigoroso e apurado que é necessário efectuar antes das exposições, contribuindo para a LC das
crianças e adolescentes, bem como para o respeito pelos seres vivos e para visitas a museus
mais significativas, que venham a ser realizadas no futuro, com as famílias e amigos, ou
mesmo de forma autónoma.
Com a tarefa proposta, que consistia na construção de um diorama de pequenas
dimensões, promoveu-se a pesquisa sobre animais em vias de extinção e como seria o seu
habitat. Para materiais de construção escolheram-se materiais como caixas de sapatos, areia,
pedaços de cereais, folhas, isto é, materiais de fácil acesso, que não implicassem custos, pois
seriam considerados lixo, ou de custo moderado, como colas, tintas e esponja. Pretendia-se
não apenas estimular a aprendizagem de conteúdos científicos e de técnicas de Artes
Plásticas, como também sensibilizar, de uma forma prática, para a reutilização de materiais e
a diminuição do desperdício, nomeadamente mostrando que o que consideramos, muitas
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vezes, lixo, pode ser reutilizado de uma forma criativa. Assim, promovia-se uma forma de
actuação relacionada com a educação para a sustentabilidade, parte essencial da LC, bem
como uma cidadania activa, crítica, reflexiva e responsável, algo fundamental numa sociedade
que tanto desperdiça, pondo mesmo em risco o equilíbrio – e a sobrevivência! – ambiental.

Figura 103 - Construção dos dioramas

Antes da construção do diorama as crianças e adolescentes tiveram que escolher um
animal marinho e pesquisar, em livros, folhetos e na internet, como são as características do
seu habitat, de modo a representá-lo tridimensionalmente numa caixa de sapatos. Os animais
escolhidos foram: baleias, flamingos, tartarugas e cavalos-marinhos, que são animais em
perigo de extinção. Além da construção dos animais em esponja, papel, ou cartão, as crianças
e adolescentes tiveram que pintar os animais, a caixa de sapatos e construir um cenário que
representasse o local onde habitualmente vivem. Utilizaram técnicas de expressão plástica
como o desenho a carvão, lápis de cera ou lápis de cor, colagens de areias, plantas ou outros
materiais, como recortes de revistas velhas ou embalagens, pintura com aguarelas ou outros
materiais de pintura, de acordo como que tinham pesquisado e de acordo com a criatividade
de cada um (ver Ponto 6.4.2.2.1).
Como se observa na Figura 103, as crianças e adolescentes estão activos, dialogando
entre si, enquanto pintam, recortam e colam, de modo a representar o habitat do animal
escolhido. Todos estão muito empenhados, pois cada um pretendia que o seu diorama ficasse
bonito, revelasse criatividade, mas também estivesse completo quanto à informação que
tinham recolhido sobre os animais, o que os levou a investirem muito nesta actividade. A
tarefa proposta tinha diversos aspectos importantes: (1) permitia desenvolver a motricidade e
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as capacidades e competências cognitivas, pois relacionava actividades manuais com
actividades intelectuais, um aspecto que Santos (1991a, 1991b) e Vygotsky (1934/1962)
reconhecem ser essenciais para promover o desenvolvimento e ao qual a educação formal, em
contexto escolar e em cenários como a sala de aula, raramente apelam; (2) desenvolvia a
pesquisa autónoma recorrendo a diversas fontes, pois cada um deles tinha de procurar
informação sobre o animal escolhido; e (3) desenvolvia a criatividade e a expressão plástica,
ao usar os materiais disponíveis para retratar as características encontradas através da
pesquisa efectuada.
Além dos dioramas individuais, construídos por cada participante, pretendia-se
construir um diorama maior, que representasse este grupo e que viria a fazer parte dos
trabalhos apresentados na Festa Final. Na Figura 104 as crianças, adolescentes e o monitor
transportam a estrutura que servirá de base para a construção do grande diorama para a Festa
Final, que consistiria numa exposição dos trabalhos efectuados, nomeadamente os dioramas
construídos individualmente pelas crianças e adolescentes.

Figura 104 - Transporte da estrutura do diorama que estaria à entrada da exposição,
cuja inauguração seria na Festa Final da semana

Na Figura 104 observa-se a entreajuda entre o monitor e grupo de crianças e
adolescentes no transporte do diorama para a Festa Final. Apenas três crianças não estão a
ajudar no transporte da estrutura, pois já não conseguiram encontrar um espaço livre para
colocarem as mãos. Mas, mesmo essas, seguem atentamente o que se está a passar. Na Figura
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104 observa-se também o resultado final do diorama de maiores dimensões, que representava
o trabalho realizado pelo grupo desta semana do programa Férias no Museu. A sua construção
foi sobretudo efectuada pelos monitores (MT1, DB, p. 4). Estes construíram também um
diorama do tamanho da caixa de sapatos, que ofereceram à investigadora. Sendo que a esta
construção não era essencial para o sucesso da Festa Final, isto ilumina o excelente ambiente
de trabalho, a aceitação e colaboração com a recolha de dados deste trabalho investigativo e,
ainda, que também os monitores aderiram bem às actividades desenvolvidas, mostrando
empenho e satisfação pelos resultados obtidos com este programa de Férias no Museu.

6.4.2.2. Mobilização e desenvolvimento de capacidades e competências
Ao longo de cada semana de actividades, os protocolos produzidos pelas crianças e
adolescentes, as TIP 1 confrontadas com as TIP 1, que já analisámos (ver Ponto 6.4.1.), as
entrevistas às crianças e adolescentes e respectivas mães permitem-nos ter acesso a evidências
empíricas que iluminam a apropriação de conhecimentos, bem como a mobilização e
desenvolvimento de capacidades e competências.

6.4.2.2.1. Protocolos
Na semana de 20 a 24 de Julho, sob o tema da Água, foi efectuada uma actividade
demonstrativa das mudanças de estado físico da água, com o seguinte procedimento: (1)
aqueceu-se água a uma temperatura muito próxima do ponto de ebulição; (2) a cerca de 20-30
cm de distância, na vertical, foi colocado um saco de plástico com gelo; e (3) aguardou-se que
a água evaporada condensasse por arrefecimento em contacto com o saco que continha o gelo
e que este começasse a fundir, por estar em contacto com a temperatura ambiente e com o
vapor de água quente. Assim, as crianças e adolescentes puderam observar as mudanças do
estado líquido ao gasoso, do gasoso ao líquido e do sólido ao líquido, relembrando o nome de
cada mudança de estado e percebendo porque ocorrem, uma vez que estavam a fazer
observação directa das mudanças de estado que estavam a acontecer, discutindo e
compreendendo o que as causava. Pretendia-se, ainda, relacionar o que estava a acontecer e
que elas estavam a observar com o ciclo da água que ocorre no planeta Terra. Na medida em
que estes são conteúdos que fazem parte dos currículos de diversas disciplinas e anos de
escolaridade, estas actividades experimentais permitiram-lhes estabelecer conexões entre as
aprendizagens realizadas – ou a realizar – em contextos de educação formal, como a Escola, e
as que realizavam naquele programa de Férias no Museu, ou seja, em contexto de educação
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não-formal. Assim, este tipo de actividades práticas, pretendia facilitar as transições entre
contextos, cenários e situações, promovendo a apropriação de conhecimentos nos dois
contextos, escolar e museológico, e permitindo mobilizar mais facilmente os conhecimentos
apropriados em cada um deles.
Após a observação, discussão e participação nesta actividade experimental, que foi
muito do agrado das crianças e adolescentes (diversas entradas do DBI e dos DBM), foi-lhes
proposta a elaboração de um desenho que representasse cada um dos estados físicos da água,
utilizando folhas de papel reciclado, de tamanho A3, bem como lápis de cor, lápis de cera,
marcadores e tintas diversas, ou seja, conjugando conteúdos do domínio da Física com outros
do domínio das Artes Plásticas, uma vez que promover a interdisciplinaridade era também
uma das preocupações centrais do programa Férias no Museu. Como se pode observar na
Figura 105 as crianças e adolescentes estiveram activas, empenhadas na realização desta
actividade e dialogando entre si, enquanto a realizavam.
Para além da interdisciplinaridade, este tipo de conjugação de actividades também
tem outra vantagem, já referida por Vygotsky (1934/1962): conjuga a actividade intelectual
(compreender os diferentes estados físicos da água e as mudanças de estados) com a
actividade manual (realizar os passos da experiência e o desenho), o que, segundo este autor,
favorece o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Assim, estava também subjacente às
escolhas das tarefas a propor o que se sabe, actualmente, sobre Psicologia do
Desenvolvimento, de modo a promover, em condições recomendadas, o desenvolvimento
sócio-cognitivo e emocional destas crianças e adolescentes. Este aspecto revelou-se como
particularmente importante, pois é muitas vezes esquecido na Escola, o que levou algumas
Mães a salientarem a sua relevância, para a apropriação de conhecimentos, nas entrevistas que
realizámos no final desta semana do programa Férias no Museu (ver Ponto 6.4.2.2.3.).
Previa-se, através dos conteúdos científicos, que não seria expectável que
constituíssem uma novidade para todas crianças e adolescentes, pois são abordados na Escola,
proporcionar um cenário e situações de aprendizagem que estimulassem a aprendizagem de
conteúdos científicos associada a actividades que também permitiam desenvolver e mobilizar
a criatividade. Os resultados foram variados, como se pode observar através da análise da
Figura 105, em que as crianças e adolescentes estão a realizar a actividade, elaborando
desenhos bastante diferentes entre si, quer em termos plásticos quer de informação científica.
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Figura 105 - Elaboração de um desenho sobre os estados físicos da água

O Márcio, para representar o estado líquido, efectuou um desenho com lápis de cera
e marcadores, associando o estado líquido da água ao mar. Representou num dia de sol,
quente – pelo grande sol, cujos raios são de cor amarela e cor-de-laranja – um mar com
ondulação, destacando-se uma onda enorme, por detrás de um surfista. Este parece estar
bronzeado, tem vestido um fato preto, como os que estes praticantes costumam usar e uns
sapatos vermelhos, que facilitam a aderência à prancha e parece ter umas tranças levantadas
com o movimento e o vento. A prancha de surf é amarela e vermelha. Assim, o Márcio revela
que gosta de surf, pois só quem gosta – e provavelmente pratica, ou vê campeonatos – desta
modalidade consegue fornecer esta riqueza de pormenores.
O Márcio também estabeleceu conexões entre a vida quotidiana e os temas
abordados nestas duas actividades – experiência e desenho – o que significa que também ele
estabeleceu conexões entre dois contextos – museológico e de tempos livres – estando o
primeiro relacionado com aprendizagens não-formais e o segundo com aprendizagens
informais. Por isso mesmo, este desenho ilustra como, quando estas conexões e transições são
pensadas e propostas em contextos de educação formal e não-formal, constituem facilitadores
da apropriação de conhecimentos e da sua posterior mobilização noutros contextos, cenários e
situações. Assim, a Escola deveria proporcionar mais oportunidades de aprendizagem em que
estas componentes fossem contempladas e as diversas crianças e adolescentes teriam a ganhar
se pudessem usufruir de programas semelhantes a este que estamos a analisar e que
decorressem em contextos de educação não-formal.
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Do ponto de vista da expressão plástica, os traços do desenho são firmes, porém
leves, e também sem indecisões ou enganos, o que denota a facilidade com que o Márcio
representou a situação que pretendia retratar. Há uma ampla utilização da cor, se tivermos em
consideração os materiais disponíveis. Existem também diversos tipos de traço, incluindo
alguns sombreados, o que revela já uma expressão plástica bastante desenvolvida, tendo em
conta o nível etário deste participante (nove anos). O desenho é alegre, quer pela cor utilizada
quer pela cena retratada, revelando como o Márcio se sentiu durante esta semana do programa
de Férias no Museu (ver Figura 106).

Figura 106 - Três desenhos elaborados pelo Márcio, 9 anos, sobre os estados físico da água:
líquido (em cima), gasoso (em baixo à esquerda) e sólido (em baixo à direita)

Relativamente ao estado gasoso, desenhou, com lápis de cera, uma panela, com uma
pega do lado direito e com tampa, que provavelmente contém água líquida no seu interior, e
que está ao lume, num fogão. Representou a superfície do fogão, com os botões e uma cor
viva, que deve representar o lume, que está aceso. Também retratou os azulejos da parede, ao
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fundo. Representou com uns traços ondulantes de baixo para cima a evaporação da água (ver
Figura 106), não tendo reparado que, com a panela fechada (a tampa não está colocada numa
posição que deixe aberta uma pequena superfície, junto ao bordo da panela), é difícil a saída
de vapor de água. Mais uma vez, trata-se de um desenho que revela já capacidade de retratar
muitos pormenores, bem como de estabelecer conexões entre os conteúdos da Física, que
foram abordados e a vida quotidiana, ou seja, entre contextos, realizando transições. Estas
conexões revelam ainda, provavelmente, que para o Márcio a Física é uma forma de
compreender o mundo que o rodeia, o que justifica que estabeleça tantas conexões entre
conhecimentos científicos e actividades da vida quotidiana.
Do ponto de vista da expressão plástica, embora este desenho seja menos colorido do
que o anterior – provavelmente, para ele, uma cozinha não tem tanta cor como uma praia e um
surfista – ele continua a revelar um traço firme – apenas redesenha uma ou duas linhas nos
azulejos – e a recorrer a linhas de diferentes espessuras, bem como a sombreados com
diversas intensidades para retratar aquela cena, revelando uma expressão plástica bem
desenvolvida para a idade, sobretudo tendo em conta os materiais e o tempo de que dispunha
para realizar o desenho.
No que se refere ao estado sólido, utilizou lápis de cera e marcadores de cor azul e
amarela. Desenhou dois cubos de gelo, pintados de azul, com duas bolhas de ar –
representadas pelas zonas brancas do cubo – dentro de um recipiente, cujas paredes estão
desenhadas também a azul. Por cima, desenhou um candeeiro com uma lâmpada amarela, que
provavelmente está a aquecer e, consequentemente, a fundir os cubos de gelo. Desenhou a
superfície onde está o recipiente e os azulejos da parede ao fundo, tendo o cuidado de nos
fornecer pormenores no desenho, quer dos cubos de gelo quer da lâmpada, que permitem
reconhecer que aqueles se estão a derreter e porque motivo isso acontece. Logo, mais uma
vez, é um desenho rico em pormenores, que estabelece conexões entre os conhecimentos
científicos e a vida quotidiana, revelando a sua facilidade em fazer transições entre contextos,
cenários e situações, sendo capaz de mobilizar os conhecimentos apropriados. Do ponto de
vista da expressão plástica, este desenho corrobora o que escrevemos sobre os desenhos dos
estados físicos analisados anteriormente.
Pelo que foi dito, esta tarefa, em que se pretendia que conjugassem conhecimentos
científicos e expressão plástica, mostra que o Márcio percebeu as diferenças entre os três
estados físicos abordados naquela experiência, bem como em relação ao que pode levar à
mudança do estado líquido a gasoso e do estado sólido a líquido. Este participante revela ser
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criativo e ter uma capacidade de observação apurada, os desenhos são alegres, ocupam a
totalidade da folha, os traços são leves e sem grandes paragens ou hesitações, o que revela que
o Márcio tem uma expressão plástica já bastante desenvolvida, mas também que se trata de
uma criança com uma auto-estima positiva desenvolvida, assertiva, que se sentia alegre e
confiante ao frequentar o programa Férias no Museu. Quanto ao que a expressão plástica
revela sobre o desenvolvimento cognitivo, ou seja, o que se pode saber sobre as crianças
analisando os desenhos que elaboram, o Márcio ainda não consegue desenhar as três
dimensões dos cubos de gelo, bem como o recipiente que os contém ou a panela, do desenho
anterior, o que está de acordo com o esperado para o nível etário dele: nove anos.
No desenho sobre o estado gasoso (ver Figura 107), a Madalena explica o ciclo da
água, representando a evaporação da água do mar, com uns traços ondulantes cinzentos,
horizontais e uma seta vermelha de baixo para cima, formando uma nuvem azul acinzentada.
Esta última, com uma seta vermelha, orientada da esquerda para a direita, transforma-se numa
nuvem cinzento-escuro, provocando chuva. As gotas de chuva estão representadas com traços
azuis, abaixo da nuvem, descendo em direcção ao mar. O desenho inclui ainda um sol
amarelo, sem emitir raios solares, o mar, com alguns traços ondulados que representam ondas
e o fundo do mar ou a areia, representado num tom alaranjado. Assim, apesar da Madalena ter
escrito, a azul escuro, estado gasoso, este desenho representa também o estado líquido e os
fenómenos de condensação e evaporação da água, o que provavelmente justifica que ela
primeiro tivesse escrito estado líquido e, depois, riscasse, substituindo líquido por gasoso.
Assim, este desenho revela que a Madalena apropriou diversos conhecimentos e que os
consegue mobilizar, o que ilustra como consegue realizar transições entre contextos.
Do ponto de vista da expressão plástica, tendo a Madalena a mesma idade
cronológica do Márcio, a expressão plástica apresenta aspectos menos desenvolvidos, como a
qualidade do traço, incluindo a representação de objectos (nuvens, mar, entre outros), ou a
utilização da cor. Assim, embora ela revele muitos conhecimentos, do ponto de vista
científico, ou seja, uma LC desenvolvida, revela um menor desenvolvimento no que se refere
à expressão plástica. Este aspecto é interessante porque ilustra como, em crianças diferentes,
podem existir domínios em que o desenvolvimento é mais acelerado e outros em que é menos,
sem que isso signifique que o desenvolvimento global não é o esperado para aquele nível
etário. Isso apenas ilustra o que é a diversidade, que é uma característica de todos os seres
humanos.
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Figura 107 - Desenhos elaborados pela Madalena, 9 anos, sobre os estados físicos da água:
gasoso (em cima), líquido (em baixo à esquerda) e sólido (em baixo à direita)

Para representar o estado líquido, a Madalena efectuou um desenho com lápis de cera
e associou a água a um rio num cenário de campo, com quatro árvores de tamanhos variados,
provavelmente querendo significar que a que vemos como muito mais pequena se encontra
mais longe (ver Figura 107). Representou as árvores num terreno de cor castanha, talvez
inspirada nas paisagens alentejanas. O rio está desenhado ao centro da folha, terminando na
linha do horizonte. Trata-se de um dia quente, com céu azul e sol, que emite luz amarela e
laranja.
Conjugando as informações inerentes a estes dois desenhos, vemos que ela tanto
associa o estado líquido da água ao mar, como aos rios e à chuva, ou seja, percebe que a água
existe, no estado líquido, sob formas diferentes. A expressão plástica é idêntica à do outro
desenho, com uma utilização da cor que segue o que se observa na natureza: copas das
árvores verdes, troncos castanhos escuros, rio azul, terra de cor acastanhada e sol amarelo, ou
seja, que ela é capaz de retratar o que observou em algumas paisagens que já viu.
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Relativamente ao desenho sobre o estado sólido, a Madalena utilizou um marcador
azul claro e lápis de cera amarelo, azul e cor-de-laranja. Desenhou um grande cubo de gelo ao
centro da folha, pintado de azul com excepção de uma zona a branco, que pode corresponder
a bolhas de ar. Rodeou o cubo com uma superfície laranja com traços amarelos e cor-delaranja. Representou dois cubos, mais pequenos, em cantos opostos da folha. Nos outros
cantos desenhou o mar com um sol, de pequeno tamanho.
Os desenhos ocupam a totalidade das folhas, têm cores alegres, os traços são leves e
sem paragens e indecisões. A Madalena, tal como o Márcio, ainda não consegue desenhar a
perspectiva, nomeadamente as três dimensões do cubo de gelo, o que é esperado para quem
tem nove anos de idade. Do ponto de vista da LC os desenhos são bastante ricos, pois
descrevem os três estados físicos e retratam algumas das mudanças físicas que a água pode
sofrer. Assim, tal como os desenhos do Márcio, revelam ter existido apropriação de
conhecimentos que ela consegue mobilizar quando realiza esta nova actividade: representar
graficamente o que aprenderam com a experiência que realizaram anteriormente.
A Anita efectuou os desenhos utilizando lápis de cera. Na representação do estado
gasoso desenhou nuvens de cor azul-escura, no meio de um céu azul claro, estando implícito
que as nuvens são constituídas por água no estado gasoso. Neste desenho ela não representa
nenhuma mudança de estado da água, mas também não era isso que lhes tinha sido pedido,
pois deveriam representar a água nos três estados físicos. Assim, ela remeteu o desenho para o
pedido que tinha sido efectuado, interpretando-o no seu sentido mais estrito.
A água no estado líquido foi representada por águas azuis tranquilas, que podem ser
de um rio ou de um lago, numa paisagem com montanhas verdes e num dia de céu azul claro,
com sol amarelo e raios solares cor-de-laranja. Tal como no desenho anterior, ela interpreta o
pedido como sendo para representar apenas os estados físicos da água, o que corresponde ao
que lhe fora dito. Apesar de as crianças conhecerem água no estado líquido em casa, é curioso
que todas associaram este estado da água a paisagens e, por isso mesmo, ao mar, lagos e rios.
Nenhuma retratou um copo ou um garrafão de água, ou água a sair da torneira, ou dentro de
uma banheira. Portanto, as conexões que fizeram não foram com cenas domésticas, mas com
paisagens, o que é interessante, pois o estado sólido foi sempre associado a cubos de gelo –
cena doméstica – e não a paisagens, provavelmente porque em Portugal, na zona de Lisboa,
onde vivem, não neva e os cubos de gelo são a única manifestação de água no estado sólido
com que elas contactam directamente. Assim, as vivências das crianças configuram as
conexões que elas estabelecem mais facilmente.
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A água no estado sólido é representada por cubos de gelo dentro de um copo, com
uma palhinha, que também contém um líquido cor-de-laranja (ver Figura 108). Os cubos de
gelo foram desenhados com contornos azuis. A Anita já consegue desenhar a
tridimensionalidade do copo e dos cubos de gelo. Já percebeu que os cubos de gelo não são
azuis. Representou a superfície que suporta o copo – castanha – e o fundo, talvez o sol num
céu alaranjado, representando o pôr-do-sol.

Figura 108 - Desenhos elaborados pela Anita, 13 anos, sobre os estados físicos da água:
gasoso (em cima), líquido (em baixo à esquerda) e sólido (em baixo à direita)

Do ponto de vista da expressão plástica, os desenhos da Anita ocupam a totalidade
das folhas disponíveis, as cores são alegres e suaves, os traços são leves mas firmes, o que, em
conjunto com a noção de perspectiva do último desenho, indica um desenvolvimento
cognitivo avançado, bem como uma expressão plástica com alguns pormenores muito
interessantes, como este último que mencionámos. O último desenho, provavelmente porque
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lhe dedicou mais tempo, por já ter concluído os anteriores, tem uma riqueza muito superior,
pois os sombreados, os objectos, a perspectiva e os pormenores retratados são muito mais
complexos. Estes desenhos, pela cor utilizada, ocupação da folha e tipo de traço revelam que
a Anita é uma criança alegre, extrovertida, de forte personalidade, que se sentia confortável e
tranquila ao desempenhar aquelas actividades. A Anita ainda não apropriou conteúdos
relativos à densidade, como seria de esperar dado o seu nível etário, que geralmente
corresponde ao desenvolvimento cognitivo próprio do estádio operatório concreto, enquanto a
densidade é um conceito que se apropria no estádio operatório formal (Piaget, 1947). Assim,
ainda não reparou o gelo é menos denso que a maioria das bebidas aquosas, isto é, deveria
estar desenhado à superfície do líquido.
Relativamente à representação dos estados físicos, algumas faltas de rigor e
imprecisões correspondem às representações sociais mais comuns destes objectos, quando nos
referimos a representações gráficas, pelo que são gerais à maioria das crianças, adolescentes
e, até, de adultos, como sejam: (1) representação da água com a cor azul, embora esta seja
incolor; (2) representação das nuvens com a cor azul quando estas são brancas ou cinzentas; e
(3) representação da luz do sol com as cores amarela ou cor-de-laranja, quando é branca. Mas
como estas são as representações habituais destes elementos, na cultura dita ocidental, os
desenhos estão adequados ao que seria esperado para as idades destas crianças e adolescentes,
revelam criatividade e que apropriaram os conteúdos relativos os estados físicos e às
mudanças de estado da água que poderiam ter apropriado a partir das experiências que foram
realizadas e onde, por exemplo, a questão da densidade relativa do gelo e das substâncias
aquosas não poderia ter sido observada. Assim, se ela a tivesse retratado, isso apenas
significaria que tinha apropriado esses conhecimentos noutros contextos e que os tinha
conseguido mobilizar, ao desenhar.
Outra tarefa que foi proposta às crianças e adolescentes foi a construção de um
diorama de um animal relacionado com a água e que estivesse em perigo de extinção. Como
materiais usaram caixas de sapatos, colas, tintas, cereais, areias, esponja e folhas de papel e de
acetato. A construção do diorama passava por desenhar o cenário do que se pretendia
representar, construir o animal em espuma, papel ou outro material, assim como o meio
envolvente do animal escolhido e que seria colado a uma das paredes da caixa. Os trabalhos
finais foram variados, mostrando que as crianças e adolescentes não copiaram as ideias uns
dos outros, mas estimularam a própria criatividade, empenhando-se muito na elaboração do
seu diorama.
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O Márcio construiu o diorama de uma baleia negra e com uma tabela com o seguinte
texto: “A baleia-negra chamou-se assim, por ser a melhor baleia para caçar (sorte negra a
dela). Pode não existir mais do que uma escassa centena” (ver Figura 109). O Márcio,
visitante habitual de museus, já reparou que um diorama tem sempre uma tabela, ou seja, a
explicação do que está ser mostrado, tendo o cuidado de fazer o mesmo quando elaborou o
dele. Isso revela que, em cenários de educação informal, como as visitas que realizar, com
familiares e amigos, o Márcio apropriou conhecimentos e desenvolveu a capacidade de
observação, o que lhe permitiu realizar, neste novo contexto, cenário e situação, um diorama
que inclui mais pormenores e que corresponde, de forma bastante fidedigna, aos que se
podem observar em espaços museológicos.

Figura 109 - Diorama construído pelo Márcio, 9 anos, sobre a baleia-negra

Atrás da baleia negra, como cenário, colou uma folha que representa o meio onde
esta está, o mar azul com um polvo, de oito tentáculos, um peixe verde a comer um outro
peixe mais pequeno, amarelo. Por cima do mar está um céu com três nuvens e um sol
amarelo. A baleia foi desenhada em papel, pintada com lápis de cera e colada ao cenário,
tendo a meio um pedaço de esponja, para que não fique no mesmo plano do cenário do
diorama, o que ilustra como esta actividade era enriquecedora, no que se refere ao
desenvolvimento da expressão plástica. O fundo do mar foi pintado de cinzento,
representando rocha ou o mar profundo. O exterior da caixa foi colada com papel pintado de
amarelo. Tampa da caixa de sapatos foi recortada e pintada, sendo aplicada uma folha de
acetato para representar o vidro da vitrina, o que também denota uma riqueza de expressão
plástica considerável, para o seu nível etário, associada a uma forte apropriação de
conhecimentos científicos, que consegue mobilizar.
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Como já realçámos, o Márcio teve preocupação de pesquisar, copiar uma frase que
explicasse a baleia negra, à semelhança do que é feito nos museus, tendo a preocupação do
rigor, nomeadamente com o número de tentáculos do polvo e da representação dos predadores
e presas. Recorre também ao humor quando, escreve “sorte negra a dela”, o que é um aspecto
interessante, que realça a qualidade do clima relaccional.
A beluga, animal escolhido pela Madalena, foi construída em esponja e pintada de
branco, pendurada com fio de nylon e colada com cola quente (com a ajuda de um dos
monitores). O cenário, isto é, o meio onde está a baleia, foi pintado de azul, com lápis de cera.
No fundo do mar, representado no chão da caixa, foram coladas areias e grãos de milho para
retratar pedras e pedaços de jornal representando rochas, bem como plantas secas, que
retratam as plantas aquáticas que habitam o fundo mar (ver Figura 110).

Figura 110 - Diorama construído pela Madalena, 9 anos, sobre a beluga ou baleia branca

A tampa da caixa de sapatos foi recortada, pintada de cor salmão, tendo sido colada
uma folha de acetato para representar o vidro da vitrina. No exterior da caixa, também de cor
salmão, foi desenhado o nome do ser vivo representado “beluga”. Assim, também este
diaporama é bastante rico, quer quanto à informação científica que tem subjacente, quer
quanto às técnicas de expressão plástica a que a Madalena foi capaz de utilizar como recursos
para representar o que pretendia.
A Anita escolheu outro animal marinho em vias de extinção: a tartaruga. Esta foi
construída em esponja, pintada de preto e verde, pendurada por um fio de nylon e colada ao
topo da caixa com cola quente (com ajuda de um monitor). Como cenário, a Anita desenhou
um mar azul com um polvo com oito tentáculos, bem como vários peixes pequenos cor-deUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
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laranja (ver Figura 111). No cimo do mar, ao fundo, está uma praia de areia amarela com uma
palmeira e uma zona de vegetação com várias casas pequenas e um sol amarelo, o que
significa que ela recriou um cenário muito rico, com diversos pormenores paisagísticos e
científicos que aparecem retratados.
O fundo do mar foi representado em areia escura, colada ao fundo da caixa, assim
como uma rocha preta, construída por um pedaço de papel amarrotado e pintado, para além de
uma planta seca, colada ao fundo da caixa. O desenho denota bastante rigor científico, pois as
tartarugas habitam águas quentes, características de climas tropicais, o que justifica, por
exemplo, a existência de palmeiras.

Figura 111 - Diorama construído pela Anita, 13 anos, a sobre a tartaruga

Do ponto de vista da expressão plástica, este diorama é muito rico, tendo-lhe mesmo
permitido, tal como à Madalena, aprender algumas técnicas novas, como a da cola a quente,
que realizaram com a ajuda de um monitor. Assim, estes trabalhos foram oportunidades de
experimentar técnicas de artes plásticas com que habitualmente as crianças e adolescentes não
contactam, utilizando materiais de baixo custo e materiais que corresponderiam a lixo, tendo
ainda a preocupação do rigor científico do que estavam a representar. Isto significa que se
conjugaram aprendizagens do domínio das Artes Plásticas, com outras da Botânica, Zoologia
e Geografia, o que ilustra a vantagem de propor tarefas que sejam interdisciplinares e que
promovam, simultaneamente, a LC, a criatividade, a capacidade de observação e a
motricidade fina, ou seja, que conjuguem o recurso a capacidades e competências intelectuais
e manuais que, como já salientámos e como afirmava Vygotsky (1934/1962), são aquelas que
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mais favorecem o desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional de crianças e adolescentes.
Os produtos finais (dioramas) iluminam o empenho das crianças e a apropriação e
mobilização de conteúdos científicos, bem como de técnicas de pintura, desenho e colagem.

6.4.2.2.2. TIP 2
A Anita completa simplesmente a frase “Esta semana foi…” com as palavras
“divertida, gira e muito interessante.” Apesar de ter sido a adolescente mais velha deste grupo,
constituído maioritariamente por crianças de oito e nove anos, teve, juntamente com os outros
adolescentes, uma atenção especial por parte de um dos monitores, com visitas personalizadas
a locais inacessíveis ao público (ver Ponto 6.4.1), pelo que foi gostando cada vez mais das
actividades desenvolvidas ao longo da semana, como referem várias entradas nos DBs dos
monitores, no DBI ou a entrevista à Mãe.

Figura 112 - TIP 2, Anita, 13 anos, 24 de Julho de 2009

Revelou, na TIP 1, que tinha como expectativa uma semana “divertida, cultural” (ver
Figura 81), revelando a expectativa de aprender mais sobre os domínios da Química e da
Física, por gostar muito destas disciplinas, na escola. Na TIP 2 diz que a semana foi
“divertida, engraçada, gira e muito interessante.” (ver Figura 112). A palavra interessante
corrobora a entrevista da Mãe e dela própria, em que afirma ter gostado e aprendido nessa
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semana do programa Férias no Museu e estar a organizar uma noite no museu com os amigos.
Assim, apesar da TIP 2 ser bastante breve, mostra que se concretizaram as expectativas
enunciadas na TIP 1 e, como havia o desejo de aprender mais, as oportunidades de
apropriação de conhecimento e de desenvolvimento de capacidades e competências foram
aproveitadas pela Anita, que se sente mesmo capaz de mostrar os museus a outros amigos,
divulgando os conhecimentos apropriados e contribuindo, também, para a promoção da LC de
outras pessoas, o que constituía uma das premissas deste programa. Sem dúvida que a visita a
salas habitualmente vedadas ao público contribuíram para a avaliação positiva que a Anita faz
deste programa.
O Dinis completou a TIP 2 com as palavras ”incrível, fantástica e excelente e fixe”,
utilizando cores variadas para as várias palavras: incrível a azul claro, fantástica a vermelho e
excelente e fixe a azul-escuro (ver Figura 113). Assim, não só as palavras seleccionadas para
descrever a semana do programa Férias no Museu, mas também as cores escolhidas para as
diversas palavras, mostram alegria, extroversão e que é feita uma avaliação muito positiva da
semana e das actividades que ele desenvolveu naquele espaço museológico.
Ocupa a quase totalidade da folha, repetindo as mesmas palavras: fantástica, incrível,
excelente fixe, em maiúsculas, o que nos sistemas simbólicos utilizados pelos adolescentes,
pode significar que está a gritar estas mesmas palavras, ou seja, que aqueles são sentimentos
muito fortes, que pretende que todos conheçam, que quer mesmo divulgar. Por ocupar a quase
totalidade da folha, bem como utilizar cores alegres e utilizar códigos linguísticos que, em
sms ou em emails, corresponde a gritar as palavras, revela ser uma criança extrovertida e que
gostou muito de participar naquela semana de actividades.
O Dinis tinha como expectativa uma semana “fantástica” (ver Figura 82, Ponto
6.4.1.), com actividades ao ar livre, em que aprendesse sobre as plantas e animais. Pela análise
da TIP 2 interpretamos que esta semana superou as expectativas iniciais, pois foi fantástica,
com o ele desejava, mas foi também incrível e excelente, o que corresponde a uma
adjectivação muito forte, que apenas costuma ser usada quando as actividades desenvolvidas
agradaram mesmo muito, algo que uma expressam muito usada por crianças e adolescentes
também corrobora: foi fixe. Por último, o escrever as diversas palavras a cores e, depois, em
maiúsculas, também vai neste sentido, de um entusiasmo crescente, em que se começa por
falar e se termina a gritar, para que todos saibam o que aconteceu.
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Figura 113 - TIP 2, Dinis, 9 anos, 24 de Julho de 2009

Na TIP 1 (ver Figura 83, Ponto 6.4.1.), a Tatiana, além de “uma semana muito fixe e
divertida” tinha como expectativa ir ao Planetário algo que, desta vez, não aconteceu. No
entanto, apesar desta expectativa frustrada, as actividades em que participou devem tê-la
entusiasmado e surpreendido pela positiva, uma vez que na TIP 2 diz que a “Esta semana foi
água, super divertida, diferente e muito fixe”, isto é, não ter ido ao Planetário não constituiu
um problema (ver Figura 114). Ao identificar na TIP 2 o tema daquela semana – Água –
mostra logo que apropriou conhecimentos e que sabe quais os conteúdos abordados.
Além de completar a frase da TIP 2, desenha-se a ela própria de costas, muito
empenhada, a pintar o diorama, actividade com fortes impactes nas crianças e adolescentes
deste grupo. A Tatiana construiu um diorama sobre um animal marinho, a tartaruga, tendo
feito pesquisas muito interessantes sobre este animal, que lhe permitiram apropriar
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conhecimentos. O tema da Água está claramente representado, pois há uma massa de água,
pintada de azul escuro, que contrasta com a cor da tartaruga, que corresponde à cor real destes
animais.

Figura 114 - TIP 2, Tatiana, 8 anos, 24 de Julho de 2009

Nos outros elementos representados neste desenho, a Tatiana usa cores alegres em
vários detalhes: no diorama, nas roupas que veste, na mesa e nas cadeiras, revelando estar
feliz e ser uma criança extrovertida. O desenho é muito rico, com pormenores nos pés e nas
mãos, estando a mão esquerda a apontar e a direita com um pincel, indicando tratar-se de uma
criança destra. Trata-se de uma criança observadora, com um desenvolvimento cognitivo de
acordo com o seu nível etário (Salvador, 1988), em que a proporcionalidade não está
desenvolvida, nem a perspectiva, visível nos pés das cadeiras de costas, de lado e de frente
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(vê-se apenas dois pés em cada mesa e cadeira). O cenário representado no diorama
corresponde a um dia de sol, o que também está de acordo com a interpretação de que a
Tatiana se sentiu feliz e com a estação do ano (verão) em que decorria este programa de
Férias no Museu. Assim, tanto os sentimentos implícitos, que podem ser interpretados, como
os detalhes que retratam a realidade revelam agrado, prazer e apropriação de conhecimentos
relacionados com os domínios abordados, nomeadamente a Água (tema desta semana), a
Zoologia e as Artes Plásticas.

Figura 115 - TIP 2, Márcio, 9 anos, 24 de Julho de 2009

O Márcio já tinha frequentado o programa Férias no Museu em anteriores períodos
de férias e visitado os museus em família, conhecendo-os, por isso, muito bem. Deste modo,
na TIP 1 disse que esperava uma semana “diferente e muito engraçada” (ver Figura 84, Ponto
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6.4.1.). Na TIP 2, ocupou cerca de três quartos da área disponível com as palavras “diferente
(no bom sentido – escrito a letras muito mais pequenas e que não estão coloridas, o que nos
leva a supor que foram escritas posteriormente, para evitar uma interpretação negativa, por
parte do leitor), muito engraçada” (ver Figura 115). É curioso notar que, durante a execução
da TIP 2, se apercebeu de que se tinha esquecido da letra “E” na palavra “DIFERENTE”,
revelando cuidado e que releu aquilo que estava a elaborar, algo que também é corroborado
por ter acrescentado, a letra mais pequena, “no bom sentido”. Provavelmente a preocupação
com a cor e o movimento, pois as palavras têm uma grafia que indica movimento, tornando a
sua leitura mais difícil, para uma criança desta idade, levou-o a não reparar na falta de um “A”
na palavra engraçada. No entanto, esta preocupação com o colorido, o ritmo e o movimento
que a forma como desenha as letras sugerem, revela também alegria, gosto nas actividades
que desenvolveu. No desenho das letras utilizou cores vivas, como o cor-de-laranja, verde e
azul, mostrando satisfação no que concerne ao programa Férias no Museu. A análise das TIPs
ilumina que o programa de actividades conseguiu surpreendê-lo, indo ao encontro das
expectativas iniciais. Mas salienta um aspecto essencial: a diversidade das tarefas propostas,
que ele ilustra através da expressão “DIFERENTE, no bom sentido”.
A Madalena completou a frase com a palavra engraçada, sendo que cada letra foi
desenhada com uma cor contrastante em relação à letras contíguas (ver Figura 116). Ocupou a
folha toda, representando o que se lembrava da planta do Jardim Botânico, onde as crianças e
adolescentes passavam mais tempo e brincavam livremente, após as refeições. Retratou
canteiros com plantas, um deles com uma árvore, o lago, o local onde decorriam as refeições e
algumas das actividades em que ela participava, bem como a estufa onde estavam as plantas
carnívoras. Assim, ao retratar diversos pormenores do Jardim Botânico revela apropriação de
conhecimentos no que se refere às características deste espaço, aspecto que é corroborado
pelas informações recolhidas nos restantes instrumentos de recolha de dados (protocolos das
crianças e adolescentes, entrevistas, conversas informais e observações registadas nos DBMs
e DBI, bem como em fotos).
Ter representado o espaço onde passaram mais tempo, revelou a sua importância,
salientando que os momentos ao ar livre foram marcantes e que, mesmo em momentos de
aprendizagens informais, como estes, foi possível ela aprender. Ter utilizado cores na palavra
“engraçada” e ter ocupado a totalidade da folha corrobora a interpretação de que a Madalena
se sentiu feliz durante a semana do programa Férias no Museu e que as actividades foram ao
encontro das suas expectativas iniciais.
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Figura 116 - TIP 2, Madalena, 9 anos, 24 de Julho de 2009

O Baltazar apta por escrever e não desenhar. Completou a frase Esta semana foi…
com a palavra “fixe” e continua com o seguinte texto, com uma ortografia ou sintaxe, que
revelam competências linguistícasjá desenvolvidas e que consegue mobilizar, no que se refere
à Língua Portuguesa (ver Figura 117):

O que eu mais gostei foi de ir à exposição de física e tive pena de não ir à
exposição de química e à exposição dos dinossauros. As monitoras e monitores
aqui são muito fixes e engraçados. A comida aqui é muito boa principalmente as
sobremesas e o lanche da manhã. Não gostei muito de fazer yoga. E para o ano
quero voltar. (Baltazar, TIP 2)
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Ele fez uma análise detalhada entre as expectativas iniciais e o que ocorreu. O que
gostou mais foi a exposição de Física pois, como revelou aos monitores e investigadora,
pretende, no futuro, estudar Física (diversas entradas do DBI e DBMs). No entanto, revela
também que gostaria de ter visitado mais exposições, como a da Química (que no programa se
designava por Laboratorio Chimico) e dos “dinossauros”, ou seja, aponta também alguns
aspectos que o desapontaram. Contudo, estes reparos não o levaram a fazer uma avaliação
negativa, pois afirma, no final: “E para o ano quero voltar”, o que é uma nítida marca de
agrado, de satisfação com esta ocupação de férias.

Figura 117 - TIP 2, Baltazar, 12 anos, 28 de Agosto de 2009

Continuando a análise dos aspectos que lhe agradaram, gostou também da
alimentação, salientando mesmo o que mais lhe agradou: as sobremesas e o lanche da manhã,
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provavelmente porque não tinham legumes e outros alimentos de que nem todas as crianças e
adolescentes gostam tanto, por nem sempre estarem habituadas a ingeri-los, apesar de eles
fazerem parte de uma dieta saudável. Salienta, ainda, pela positiva os monitores e monitoras,
que revela terem criado um ambiente relacional de qualidade, que ele classifica como “fixe e
engraçado”. Curiosamente, refere os dois géneros, feminino e masculino, o que não habitual
num adolescente de 12 anos, mas que revela respeito pelos dois géneros e capacidade de
observação e descrição detalhadas, algo essencial para quem pretende seguir uma profissão
num domínio científico, como acontece com ele. Assim, há capacidades e competências que
revela já conseguir mobilizar: observação detalhada, descrição, síntese, atenção aos
pormenores, argumentação e tomada de decisão – todas elas essenciais ao trabalho científico.
A única actividade que o Baltazar não gostou muito de fazer foi o yoga,
provavelmente porque as actividades relacionadas com a motricidade não são as que mais lhe
agradam, uma vez que revelou especial apetência por conhecimentos científicos. No entanto,
apesar do yoga não ser uma actividade da sua preferência, ao afirmar que pretende voltar no
ano seguinte, ou reconhece a sua utilidade, ou que, mesmo nos programas que lhe agradam
muito, podem existir actividades a desempenhar que não são tanto do seu agrado, sem que
isso invalide que queira participar neles. Neste último caso, isso revela já bastante maturidade,
o que coincide com a descrição detalhada que fez do que sentiu nesta semana.
O Pablo, irmão do Baltazar, também gostou muito dos almoços, talvez por ser um
dos momentos em que estava junto com o irmão, os três primos, que estavam nos grupos
Small e Medium, e as outras crianças e adolescentes. Na TIP 2 o Pablo completou a frase com
“divertida e super fixe” e desenhou crianças e adolescentes de tamanho e géneros diferentes,
sentados alternadamente, a almoçar, de acordo com as regras socialmente estabelecidas, ou
seja, com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita, com excepção de uma menina
mais pequena, que tem o garfo na mão direita e a faca na esquerda (ver Figura 118). Isso pode
indicar que as crianças mais pequenas podem ainda não saber utilizar os talheres como é
socialmente esperado, mas também pode indicar capacidade de observação, pois havia uma
criança esquerdina, que comia com os talheres nesta posição.
O Pablo mostrou facilidade no convívio com todos, nomeadamente em jogos de
exterior com as outras crianças e adolescentes (diversas entradas nos DBMs e DBI), sendo um
adolescente que valoriza as interacções sociais, gostando de interagir com pessoas de todas as
idades, géneros e características, pois no desenho representa crianças e adolescentes de vários
tamanhos, vestindo calções, saias e ainda pessoas destras e esquerdinas.
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A análise da TIP 2 do Pablo revela que se sentiu feliz e que o programa de Férias no
Museu foi ao encontro das suas expectativas iniciais superando-as, pois ele classifica a
semana como “super fixe”, sendo o superlativo um indicador nítido de como esta lhe agradou
profundamente.

Figura 118 - TIP 2, Pablo, 10 anos, 28 de Agosto de 2009

A Marta completa a frase com a palavra “divertida” e desenha, a lápis de grafite, uma
borboleta com duas antenas, manchas nas asas, o corpo com riscas e um olhar curioso e muito
feminino, pois tem umas longas pestanas, o que revela ainda alguns traços de animismo
(Piaget, 1947). Exceptuando este último pormenor, os detalhes referentes às características
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das borboletas revelam que apropriou conhecimentos e que os consegue mobilizar, quando
desenha. Também indica que, provavelmente, a actividade que desenvolveu e de que gostou
mais foi a visita à Estufa de Borboletas.

Figura 119 - TIP 2, Marta, 9 anos, 28 de Agosto de 2009

A borboleta ocupou a totalidade da folha disponível (ver Figura 119), revelando ser
uma criança extrovertida e também indicando que os diversos pormenores que observou e
apropriou sobre as borboletas captaram muito a sua atenção e curiosidade. Como realça
Salvador (1988), são os aspectos mais impactantes que tendem a ser representados com
tamanhos maiores, mesmo quando se referem a animais ou plantas que são, no mundo físico,
pequenos, como acontece com as borboletas. Assim, há, no desenho infantil, uma relação
entre curiosidade, aprendizagens recentes, sentimentos e tamanho dos aspectos retratados.
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Logo, uma borboleta tão grande revela muito gosto por estes animais e pelo que sobre elas
aprendeu.
Em síntese: a Marta passou uma semana divertida, mas que lhe permitiu apropriar
conhecimentos que consegue mobilizar noutras situações, como revela a TIP 2.

Figura 120 - TIP 2, Bruna, 12 anos, 28 de Agosto de2009

A Bruna ocupou a totalidade da folha com um desenho colorido, revelando ser uma
adolescente alegre e extrovertida, o que é corroborado pelas palavras com que completou a
frase “foi divertida e jira” (ver Figura 120). Gostou muito de visitar a Estufa de Borboletas,
por isso optou por a desenhar em pormenor. Retratou-se a ela própria, com cabelo e roupa
nitidamente femininas, como seria de esperar numa adolescente que pretende ser bonita,
muito sorridente, no meio da Estufa de Borboletas, rodeada de borboletas a voar, algumas
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delas grandes e coloridas. Desenhou ainda o pequeno lago rodeado por pedras e com um
peixe e várias flores, no chão, todas da mesma cor, revelando ter percebido que, nesta Estufa,
as plantas estão organizadas por canteiros e espécies, ou seja, revelando ter apropriado
diversos conhecimentos e ser capaz de os mobilizar noutra situação, quando está a elaborar a
sua resposta à TIP 2.
Numa das plantas existem lagartas nas folhas, que têm dois apêndices, na parte
posterior e anterior do corpo, característica das lagartas da borboleta monarca. A voar estão
duas borboletas a acasalar, unidas pelo último segmento do abdómen, o que também está
correcto cientificamente. Completou o desenho com uma planta trepadeira com flores de
várias cores, o que correspondia a uma zona da estufa junto ao lago. Assim, a Bruna desenhou
o espaço relativo à Estufa das Borboletas com bastante pormenor e rigor, do ponto de vista
científicos. Colocou as lagartas, borboletas e o peixe nos locais onde estes vivem e desenhou
os diversos detalhes que os caracterizam. Compreendeu que, para ter variedade de borboletas,
também é necessário ter variedade de plantas. Pelo que foi dito, a Bruna revela ter gostado
muito da semana de Férias no Museu e ter apropriado diversos conhecimentos,
nomeadamente na visita à Estufa de Borboletas, que consegue mobilizar facilmente quando
responde à TIP 2.
A análise das várias TIP 2 revela os domínios científicos mais marcantes para cada
criança ou adolescente, revelando uma parte dos conhecimentos apropriados, pois cada
criança seleccionou aquilo que mais lhe agradou neste programa de Férias no Museu, pelo
que a TIP 2 apenas permite analisar a apropriação de conhecimentos em relação a essa
actividade. No entanto, a conjugação da análise das TIP 2 com a de informações a que
tivemos acesso através de outros instrumentos de recolha de dados permite iluminar mais
conhecimentos que as crianças e adolescentes apropriaram, bem como mais capacidades e
competências que desenvolveram e são capazes de mobilizar. Mas é interessante
apercebermo-nos de que um instrumento mais vocacionado para a projecção de sentimentos
também revela os aspectos acima mencionados.
Como afirmámos, as TIP 2 são tarefas de inspiração projectiva, vocacionadas para
termos acesso a sentimentos, nem sempre claros para a própria criança ou adolescente, que
eles projectam por se tratar de uma tarefa muito pouco estruturada, que permite grande
liberdade de expressão, tanto mais que tanto se pode escrever como desenhar e os desenhos
são menos controlados por mecanismos socialmente aprendidos. Assim, sendo também
apanágio deste programa de Férias no Museu que as sessões decorressem num ambiente
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relacional agradável, que proporcionasse um convívio saudável e enriquecedor aos diversos
participantes, é importante apercebermo-nos de que a totalidade das TIP 2 indicam que se
sentiram felizes, divertidos e curiosos, tendo aderido bem às tarefas propostas, assumindo-se
como participantes legítimos. Sabemos que os aspectos emocionais jogam um papel
fundamental nas aprendizagens, podendo facilitá-las ou bloqueá-las (Santos, 1991). Como tal,
conseguir este ambiente relacional era essencial para que as crianças e adolescentes
apropriassem (mais) conhecimentos e, ainda, para que os conseguissem mobilizar,
posteriormente, em contextos, cenários e situações diferentes, como aconteceu na TIP 2.

6.4.2.2.3. Entrevistas e conversas informais
Quando nas entrevistas ou conversas informais as crianças, adolescentes e
respectivas Mães foram questionados sobre o que aprenderam, referiram sobretudo aspectos
relacionados com conteúdos científicos abordados nas actividades e questões ligadas às
interacções sociais que estabeleceram com os pares.
A Anita, de 13 anos, quando na entrevista lhe foi perguntado o que aprendeu,
salientou ter conhecido algumas plantas que desconhecia e alguns jogos matemáticos antigos,
revelando apropriação de conhecimentos, bem como desenvolvimento de capacidades e
competências, necessárias para jogar os jogos matemáticos referidos.
24 Investigadora (I) – E aprendeste alguma coisa nova nesta semana?
25 Anita (A) – Sim. Algumas plantas que eu não conhecia muito bem e comecei a
conhecer. E alguns jogos matemáticos antigos. (Anita, EC, p. 3)

Ao referir as plantas que “não conhecia muito bem e comecei a conhecer”,
implicitamente revela ter percebido que o mundo do conhecimento, nomeadamente o da
Botânica, é vasto e apenas tomou contacto com uma pequena parte e que pretende continuar a
conhecer e a aprender, ou seja, a desenvolver a LC.
Como já referimos (ver Ponto 6.4.1.), a Mãe da Anita, assim como a Anita, tinham
como expectativa que o grupo fosse constituído sobretudo por adolescentes de idades
próximas da dela, o que não aconteceu. A Anita, o Baltazar e a Soraia eram os mais velhos do
grupo tendo, por isso, uma atenção particular, adaptada ao seu desenvolvimento, por parte dos
monitores, de modo a garantir que as actividades que realizavam seriam estimulantes.
4 Mãe da Anita (4 MA) – Eu estava muito descansada. Trabalhei muito
calmamente. A sério, acho que ela estava feliz e contente. O yoga, o yoga disseUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
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me: “Mãe, o yoga é mesmo para bebés.” “Ana Maria, pronto, mas tu pensa no
grupo que têm, não podem fazer yoga a sério.” Mas gostou. Disse que era divertido
e bem-disposto… e achou a ideia gira. Acho que sim. Acho que, no cômputo geral,
acho que sim. Foi pena não ter mais crianças da idade dela, mas ela gostou muito.
(Mãe da Anita, EE, p. 1, as aspas designam as falas da filha e da mãe, enquanto
dialogavam)

A Anita inicialmente considerou o yoga bastante infantil, pois esperava um nível
mais avançado e exigente. Mas o que se pretendia era que tanto os pais – mesmo os que não
faziam habitualmente exercício físico – como todas as crianças e adolescentes conseguissem
realizar as posições pretendidas, acabando esta actividade por permitir aos dos Grupos Small
adaptarem-se ao novo contextos ainda com os pais presentes, acabando por achar divertido. A
mãe explicou-lhe que teria que ser adequado a todas idades, nomeadamente a crianças.
Provavelmente, a Anita não sabia que existe yoga destinado a crianças mas, depois de
perceber o porquê, aderiu muito bem às actividades que tinha de realizar e descreveu-as como
divertidas. Assim, apesar de inicialmente ter pensado que iria ser uma semana pouco
estimulante, com o decorrer do tempo foi-se sentindo mais feliz, como refere a Mãe na
entrevista. Motivo pelo qual esta também se sentiu tranquila, trabalhando calmamente,
considerando que a semana foi muito boa e que a Anita poderia e gostaria de voltar a
colaborar no programa Férias no Museu, como voluntária, pois estava na idade limite de
inscrição. Esta mudança de papel, que em alguns casos aconteceu, é também um aspecto deste
programa que permitia aos mais velhos continuarem, em anos posteriores, a apropriar
conhecimentos bem como a mobilizar e desenvolver capacidades e competências, como
alguns nos relataram em conversas informais (várias entradas do DBI).
5 Investigadora (5 I) – Mas digo-lhe que para o ano talvez possa voltar como
voluntária.
6 Mãe da Anita (6 MA) – Acho que sim.
7 I – Ela tem 14 anos e nós recebemos voluntários a partir dos 14 anos.
8 MA – Acho que ela iria gostar com certeza.
9 I – Ou seja, pode acompanhar-nos mas já está numa outra posição em que já é
líder e ajuda os monitores no desenvolvimento das actividades e a tomar conta dos
mais novos.
10 MA – A Anita gosta de crianças. Ela e a Soraia [nomes fictícios] andaram
agarradas a uma menininha pequenininha. Agarra-se a uma, ora agarra-se a outra,
porque sentem-se mais velhas e têm sentido de protecção. Como qualquer Mãe. E
com os mais pequenininhos pode andar com eles ao colinho, estando com eles,
ajuda aqui, ajuda acolá. Ela com certeza iria gostar.
11 I – Pois, talvez seja o mais indicado daqui a um ano.
12 MA – Ela iria gostar. Com certeza. (Mãe da Anita, EE, p. 2)
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Um pormenor interessante e do agrado da Anita e da Soraia foi a interacção com as
crianças mais pequenas, do grupo Small. Sendo que a hipótese de regressar no ano seguinte,
em que já têm 14 anos, como voluntária foi muito bem acolhida, pela Mãe da Anita e,
provavelmente, também o seria pela filha, esta afigura-se como uma dupla oportunidade:
promover o seu próprio desenvolvimento, nomeadamente no que se refere a competências
sociais com crianças mais novas; e promover o desenvolvimento dessas mesmas crianças.
Tal como a Mãe da Anita, a Mãe do Baltazar referiu que esteve sempre muito
tranquila, sentiu confiança, pois sabia que tudo correria bem, pelo que também esteve no
trabalho sem qualquer preocupação, o que já de si é uma avaliação muito positiva do
programa Férias no Museu e contribui, certamente, para que os desempenhos profissionais
destas mães sejam mais conseguidos, pois podem concentrar-se nas suas tarefas, sem estarem
preocupadas com o que estarão a fazer os filhos, naquele momento.
Como já referimos (ver Ponto 6.4.1.), o Baltazar é um adolescente que gostaria de vir
a estudar Física. Em conversa informal e na entrevista referiu que na Exposição de Física
aprendeu diversos conceitos relacionados com os princípios básicos do electromagnetismo e,
ainda, como fazer um circuito electrónico simples, tendo realçado que conseguiria repetir, de
forma autónoma, o que fizeram naquela actividade (DBI, p. 112), revelando desenvolvimento
de capacidades e competências, sendo capaz de as mobilizar noutros contextos, cenários e
situações. O Baltazar, fortemente motivado para a Física, tinha como expectativas aprofundar
conhecimentos nos domínios da Física e da Química, como seria de esperar num programa
que decorria nestes museus. Assim, quando a investigadora lhe perguntou o que aprendeu de
novo, ele salientou o que não estava nas suas expectativas iniciais e que constituiu uma
surpresa, isto é, conteúdos relativas à Botânica e à Zoologia. Este aspecto não deixa de ser
interessante e ilustra a importância de se recolherem dados com diferentes tipos de
instrumentos de recolha de dados, para que a sua triangulação permita aceder ao máximo de
informação possível, relevante para o estudo de um determinado fenómeno ou caso.
17 Investigadora (17 I) – E aprendeste alguma coisa de novo?
18 Baltazar (18 B) – Sim. Vi árvores que nunca conhecia na vida e que não sabia
que existiam.
19 I – E mais?
20 B – Ah… que as borboletas…. Não sabia que alguns casulos demoram três
anos, alguns, a nascer! Nem tinham um dia certo e a hora certa para nascer!
(Baltazar, EC, p. 2)
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O Baltazar, de 12 anos, salientou árvores que ele desconhecia e que não seria
provável conhecer, referindo-se, muito possivelmente, a árvores cujo habitat é muito diferente
do da Península Ibérica e que, por isso, existem geralmente em zonas longínquas do globo
terrestre. Realça ainda particularidades, no âmbito da Zoologia, nomeadamente sobre aspectos
do ciclo de vida das borboletas que ele não conhecia – “alguns casulos demoram três anos,
alguns, a nascer! Nem tinham um dia certo e a hora certa para nascer” (Fala 20). Deste modo,
as actividades desenvolvidas durante esta semana parecem ter sido uma surpresa que lhe
agradou pela diversidade de conteúdos que conseguiu apropriar e de domínios explorados.
O Pablo, irmão mais novo do Baltazar, também considerou que aprendeu “Muita
[coisa]!” (Fala 22), mais do que o esperado. Gostou mais de visitar a Estufa das Borboletas,
pois agradou-lhe particularmente estar no meio de borboletas, onde é provável que estas
pousem numa criança ou adolescente. Contudo, é importante salientar a importância dos
aspectos emocionais e das interacções sociais entre pares, pois o que o Pablo considerou que
não iria esquecer desta semana são “os amigos que fiz cá” (Fala 10). Como já tínhamos
referido anteriormente (Ponto 6.4.2.2.2.), para o Pablo as interacções sociais são importantes.
Quando salienta os amigos que fez como o mais relevante, me termos de nunca se vir a
esquecer, corrobora este aspecto.
1 Investigadora (I) – Se tivesses que contar esta semana a um amigo teu, o que é
que dizias? Como é que descrevias?
2 Pablo (P) – Foi fixe. [pausa]
3 I – Não lhe contavas mais nada? E se entretanto ele te perguntava como é que
foi? O que é que fizeste?
4 P – Dizia várias coisas: fui ao borboletário [outra designação para a Estufa de
Borboletas], visitei o jardim,… ah…vi plantas carnívoras, fui à sala da ciência,…
Física e tive a fazer jogos matemáticos e acho que não houve mais nada.
5 I – Então o que é que gostaste mais nesta semana?
6 P – Foi de visitar o borboletário.
7 I – E porquê?
8 P – Porque é fixe ver lá borboletas a andar de um lado para o outro!
9 I – E de tudo o que se passou esta semana, o que é que achas que não vais
esquecer.
10 P – Os amigos que fiz cá.
11 I – Mais alguma coisa?
12 P – Não. (Pablo, EC, p. 1)

O Pablo relatou na entrevista que tinha apropriado novos conhecimentos e alterou
outros, que tinha apropriado mas de forma menos completa e rigorosa (Fala 24), como
pormenores referentes às características dos diversos casulos e crisálidas. Algo que ele refere
e que constituiu uma novidade foi o funcionamento do compostor, local onde se degrada a
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matéria orgânica (restos de alimentos crus, cascas de fruta e folhas, por exemplo), originando
o fertilizante usado no Jardim Botânico. De referir que, diariamente, as crianças e
adolescentes depositavam os lixos orgânicos no compostor, algo que contribuía para a
promoção da LC e da educação para a sustentabilidade, aspecto essencial para o exercício de
uma cidadania activa, reflexiva, crítica e responsável.
O Pablo também refere, com satisfação, que conversou com os pais sobre conteúdos
científicos que eles não sabiam. Sendo o irmão mais novo da família, sentiu-se provavelmente
valorizado ao vivenciar estes episódios e mostra um outro aspecto relevante: a promoção da
literacia dos diversos elementos de cada família, a partir dos conhecimentos que estas crianças
e adolescentes apropriam, bem como das capacidades e competências que desenvolvem,
científicas e sociais, como estes episódios ilustram.
O que aprendeu no museu deu-lhe voz no contexto familiar, contribuindo para o seu
empowerment. Deste modo, as actividades do programa Férias no Museu promoveram o
aumento da LC dos participantes e também das famílias, gerando uma maior distribuição do
poder e autonomia por parte das crianças e adolescentes, um aspecto que também revela
desenvolvimento ao nível sócio-cognitivo e emocional. De salientar, neste caso, as diferentes
posições identitárias (I-positions) assumidas pelo Pablo: de adolescente que participa no
Grupo Large; de amigo (de pares); de irmão e de filho, em contexto familiar, quando relata as
actividades desenvolvidas e os conhecimentos apropriados, existindo diferentes espaços e
tempos que correspondem a diversas arquitecturas do dialogical self do Pablo, ou seja,
diferentes contextos, cenários e situações em que as diversas posições identitárias (Hermans,
2001) vão sendo, sucessivamente, mais ou menos dominantes.
Esta riqueza de vivências está expressa no seguinte excerto da entrevista, que
também ilustra a diferença entre aprender conhecimentos – “E... são outras coisas” (Fala 24) –
e conseguir mobilizá-los num novo contexto (museológico), cenário (sala onde decorreu a
entrevista) ou situação (entrevista propriamente dita) – “que eu agora também não me
lembro” (Fala 24). Assim, este exemplo ilustra também a importância de, nos diversos
contextos de educação (formal e não-formal), se desenvolverem actividades que facilitem as
transições entre culturas, bem como entre contextos, cenários e situações.
21 Investigadora (I) – E aprendeste alguma coisa nova?
22 Pablo (P) – Muita!
23 I – E o quê, por exemplo?
24 P – Ah [pausa] Que os casulos não se chamam… que as crisálidas não se
chamam casulos. Era o que eu pensava antes. E… e a terra que vocês usam aqui
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para as plantas é cocó das minhocas! E... são outras coisas que eu agora também
não me lembro!
(…)
33 I – Durante esta semana, quando foste para casa, procuraste saber mais sobre
algum tema, ou tentaste pesquisar, ou assim?
34 P – Não. Estive só a falar com os meus pais a…. a dizer-lhes as coisas que
aprendi durante os dias e os meus pais a dizer que não sabiam nada disso! (Pablo,
EC, p. 2)

A Mãe do Pablo e do Baltazar salienta que os filhos chegaram a casa bastante
entusiasmados e a contar episódios do que se passava durante o dia. Algo que foi marcante
para os três grupos dessa semana – Small, Medium e Large – e que foi salientado por estes
dois irmãos, foi terem ensinado jogos às outras crianças e adolescentes, isto é, eles não
aprenderem apenas sobre diversos domínios científicos, como também colaborarem enquanto
tutores de alguns pares, ensinando algo aos grupos, sentindo-se orgulhosos por esta nova
posição identitária inesperada: actuar enquanto tutor. Mais uma vez, este exemplo ilustra a
importância da diversidade de situações e tarefas, possibilitando o desenvolvimento do
dialogical self (Hermans, 2001), aspecto particularmente relevante na adolescência, uma vez
que a construção das identidades dialógicas assume particular importância nesta fase do
desenvolvimento (Ligorio & César, 2013).
A única actividade que, segundo a Mãe, o Pablo gostou menos foi a ida ao
Planetário, pois “não se interessa por Astronomia” (Fala 6). Curiosa a forma delicada e
cautelosa como ela indica o que ele não gostou, iluminando que isso é uma característica dele,
pois também não gostou de visitar o planetário em Belém e reconhecendo que esta nem é
habitual pois, como refere, “quase todos os miúdos gostam” (Fala 6). Esta atenção à
justificação da actividade de que ele menos gostou revela que ela valoriza o programa Férias
no Museu mas, também, um outro aspecto que nos parece muito importante: conhece bem o
filho, sabe o que tem de semelhante e diferente em relação a outros adolescentes e respeita-o,
na sua especificidade, o que é particularmente importante para a construção de identidades
dialógicas saudáveis (César, 2013a, 2013b, 2014).
5 Investigadora (I) – Ou alguma actividade que dissessem que não gostaram?
6 Mãe do Baltazar (MB) – Não. O Pablo não gostou muito do planetário, mas
também não gostou do de Belém. Quase todos os miúdos gostam, ele não. Não se
interessa por Astronomia.
7 I – O que gostaram mais?
8 MB – Não sei se consigo ajudar muito… Andei a correr a semana toda…
Chegavam a casa bastante entusiasmados e falavam do que faziam e do que
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aprenderam. Explicaram coisas sobre borboletas, sobre plantas. Falaram imenso da
Exposição de Física e da actividade da Electrónica. Mas não lhe consigo reproduzir
exactamente o que disseram… Devia ter registado.
Contaram que eles e os primos ensinaram uns jogos de exterior aos outros miúdos.
[pausa] Chegaram sempre muito entusiasmados. Gostaram mesmo muito. Querem
voltar no próximo ano. (Mãe do Baltazar e do Pablo, EE, p.1)

De salientar a boa vontade das Mães em responder às questões, nomeadamente a
Mãe do Baltazar e do Pablo que, ao não conseguir reproduzir o que contaram considera que
deveria ter tomado notas, revelando a disponibilidade e vontade de colaborar nesta
investigação, tanto mais relevante quanto afirma “Andei a correr a semana toda...” (Fala 8), o
que caracteriza a vida quotidiana de uma mãe de família, empregada e com vários filhos.
A Marta salienta, em primeiro lugar e pela positiva, as pessoas, que considerou
“muito simpáticas” (Marta, EC, p. 1). A actividade que gostou mais foi a que decorreu na
Estufa de Borboletas, pois gostou de estar no meio das borboletas, tal como outras crianças
entrevistas já analisámos. Assim, do ponto de vista científico foi frequente a Zoologia
aparecer como um dos domínios que mais agradou às crianças e adolescentes dos grupos, em
geral, e dos Grupos Large, em particular.
Tal como o Pablo, a Marta também considera importante as interacções com seres
humanos e animais. Quando a investigadora lhe perguntou o que aprendeu de novo, ela
respondeu que aprendeu a “conviver mais com as pessoas” (Marta, EC, p. 2, Fala 16). As
transições entre contextos, cenários e situações, ou seja, entre pessoas com quem se convive,
facilita a promoção das interacções sociais com novas pessoas, até então desconhecidas, o que
pode ser benéfico do ponto de vista da socialização, sobretudo para pessoas tímidas, como a
Marta. Assim, ter respondido que aprendeu a conviver mais com as pessoas, provavelmente
revela que desenvolveu competências de comunicação e que esta semana contribuiu para o
seu desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional, como seria de desejar.
Relativamente às actividades, a Marta salienta a Estufa de Borboletas, referindo a
variedade de borboletas e de plantas, ou seja, os domínios da Zoologia e da Botânica. Mas, o
que também é de realçar nesta participante, é a vontade de colaborar nesta investigação,
patente quando refere “estou a ver se me lembro de mais alguma coisa...” (Fala 16) o que, em
termos científicos da Psicologia da Aprendizagem, designaríamos por estar a tentar mobilizar
mais conhecimentos que tenha apropriado. Assim, a Marta mostra-se muito empenhada nas
diversas posições identitárias (Hermans, 2001) que assume: enquanto participante do Grupo
Large, quando desempenhava as actividades; enquanto participante neste estudo (entrevista);
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e, ainda, no contexto familiar, enquanto filha, neta e sobrinha, ao perguntar mais detalhes aos
pais, avós e tios, para alargar os conhecimentos apropriados (Falas 16 e 18).
13 Investigadora (I) – E aprendeste alguma coisa nova, nesta semana?
14 Marta (M) – Sim.
15 I – O quê?
16 M – Aprendi… várias coisas sobre borboletas… Por exemplo, os casulos não se
chamam casulos, chamam-se crisálidas. Aprendi também que havia várias…
muitas, mesmo muitas espécies de borboletas! Aprendi nomes de árvores.
Aprendi… a conviver mais com as pessoas… Ah… estou a ver se me lembro de
mais alguma coisa. [pausa] Vimos vários bichos, por exemplo: lesmas, caracóis,
minhocas, bichos da conta…
17 I – E quando foste para casa, tentaste procurar e saber mais alguma coisa sobre
o tema?
18 M – Mais ou menos. Perguntei algumas coisas aos pais, …e também ao avô,
…às avós e às tias. (Marta, EC, p. 2)

A Marta, de nove anos, na entrevista refere também que aprendeu coisas novas sobre
as borboletas. Ao analisar o que disse vemos que conseguiu explicar que a vida das borboletas
tem três fases: lagarta, crisálida e borboleta. Na fase de crisálida, apenas algumas espécies de
borboleta constroem um casulo como, por exemplo, o bicho-da-seda, não se devendo
generalizar que os casulos se chamam crisálidas, como ela fez, embora, possa ter acontecido
ela apenas ter tido alguma dificuldade em se explicar de forma mais detalhada ou, ao achar
tão curiosa esta nova informação, não a ter relatado de uma maneira que parecia uma
generalização.
Quando a Marta quis saber mais sobre alguma temática perguntou aos vários
elementos mais velhos da família, o que também permitiu promover a LC destes elementos
familiares, pois tanto promove a LC quem aprende, como quem explica, de acordo com
diversos estudos (César & Kumpulainen, 2009; Ligorio & César, 2013). Deste modo,
conseguiu realizar transições entre culturas – museológica e familiar – sendo capaz de
mobilizar os conteúdos apropriados nestes dois contextos, pelo que os conhecimentos
apropriados foram objecto de diálogos no contexto familiar, motivando a mobilização de
conhecimentos em família, contribuindo para a LC de todos.
O Márcio, de nove anos, revelou que pesquisou em casa sobre animais marinhos em
vias de extinção, mas durante a pesquisa distraiu-se com outro tema interessante sobre
animais, não concluindo o que pretendia inicialmente. Ter começado a pesquisar sobre
animais em vias de extinção foi como que uma força motriz para novas pesquisas e novas
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aprendizagens, isto é, para a promoção da LC. No museu encontrou informação sobre a baleia
negra, que está em vias de extinção, tendo construído um diorama referente a este animal.
13 Investigadora (I) – E durante a semana? Tiveste curiosidade? Pesquisaste
alguma coisa sobre o tema, em casa?
14 Márcio (M) – …Hum, só pesquisei… ah… qual… ah… o animal… em vias de
extinção. Mas que tivesse alguma coisa a ver com a água.
15 I – E qual foi o que tu descobriste?
16 M – Eu não tive tempo de descobrir nenhum e depois encontrei um artigo sobre
animais e estive a lê-lo… (Márcio, EC, p. 2)

A Mãe do Márcio, e de duas crianças mais novas, que estavam nos Grupos Small e
Medium, afirmou que os três filhos andaram satisfeitos e a relatar diversos episódios em casa.
O Márcio foi pesquisar o lhe tinham pedido, nomeadamente sobre os “animais aquáticos em
extinção” (Fala 4), algo que foi suficientemente pregnante para a Mãe se ter apercebido apesar
de, mais uma vez, esta Mãe relatar algo que outras já tinham iluminado: “Aquilo é tudo muito
a correr, lá em casa!” (Fala 2). Estas correrias são um dos aspectos que realçam a importância,
do ponto de vista social, da existência de programas deste tipo, que permitem que os pais
continuem a desempenhar as actividades profissionais, quando os filhos já estão de férias.
Importante também realçar que foi o filho mais velho – Márcio – tal como seria de esperar, o
que se envolveu em pesquisas no contexto familiar, algo que ela não observou nos irmãos
mais novos, como menciona na Fala 2.
1 Investigadora (I) – Queria perguntar-lhe como é que correu a semana passada, em
especial para o Márcio, porque eu estava a observar o grupo do Márcio, mas já
agora uma vez que tinha um filho em cada grupo, se calhar até lhe perguntava
também dos outros dois, o Adriano e o Mateus [nomes fictícios]. Gostaria de saber
como é que foi o comportamento deles; se andaram mais contentes ou menos, se
andaram, ou não, diferentes do habitual, em casa…
2 Mãe do Márcio (MM) – Eles andaram satisfeitos. Contentes… ah, bem dispostos.
Animados e a contar coisas… O Márcio, com preocupação de pesquisar, quando
era para pesquisar. Os outros nem por isso. Ah, mas, …assim mais específico.
Aquilo é tudo muito a correr, lá em casa! [sorrisos conjuntos] Não dá azo para
muita observação! Nós chegámos às seis da tarde. Mas sim, mas normal quer dizer
não consigo também dizer-lhe… ah…
3 I – Mas houve assim alguma coisa que se lembre que eles tenham destacado, ou
não? Ou alguma actividade que tenha pesquisado?
4 MM – O Márcio foi procurar os animais aquáticos em extinção. Nesta última
semana.
O que é que eles fizeram mais? Estava a tentar lembrar! [sorrisos conjuntos] Mas é
difícil! Devia ter tirado notas, não era? [sorrisos conjuntos] … que era para eu
poder responder!
O que é que eles…? Falaram muito do que comiam à refeição e das conquistas em
relação aos vegetais…
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5 I – E foram positivas, as conquistas?
6 MM - Foram! Foram! Não ficaram nada traumatizados, pelo contrário.
7 I – Houve assim alguma coisa que eles tivessem destacado pela negativa? Que se
lembre?
8 MM – Não! Agora estava-me a lembrar que, na segunda semana, essa não era a
do Mateus de observação, mas na segunda semana foi engraçado que eles já não
tinham primos nem amigos conhecidos, só o Márcio é que tinha um amigo da
escola, e no primeiro dia o Mateus já falava do meu amigo “não-sei-quantos” e o
meu marido até comentava: “Ai que bom! Já há um amigo”! E o Márcio dizia:
“Pois, o Mateus tem muita facilidade em fazer amigos!” [sorrisos] Portanto ele, no
primeiro dia, antes da aula do yoga, dizia o Márcio: “ O Mateus já tinha feito um
amigo. ”E de facto é. ele faz com muita facilidade e… já tinha imensos amigos e
não sei quantos e conhece toda a gente…Muito bem. Muito bem integrados. Sem
problemas. Mesmo o Márcio que é mais difícil em termos de… Demora mais
tempo a fazer as amizades. É assim mais selecto, por isso demora mais tempo.
Também muito bem. Muito bem. Sem problema nenhum. (Mãe do Márcio, EE, p.
1-2, as aspas designam as falas dos filhos e do Pai)

A Mãe destas três crianças salienta, também, conquistas relativamente a vegetais,
que começaram a comer, provavelmente porque perceberam que são alimentos importantes
para a manutenção da saúde e porque o contexto do museu, onde todos comiam vegetais e
onde os pais não estavam presentes, facilitavam essas novas experiências alimentares. De
realçar, ainda, que a Mãe não descreve esta experiência como traumatizante e sim como
positiva, como refere na Fala 6.
Nas primeiras semanas do programa Férias no Museu, o Márcio estava
acompanhado pelos irmãos, dois primos e, pelo menos, dois amigos, isto é, a inclusão social
foi muito simples porque conhecia muito bem diversos participantes e os diversos grupos
tinham as refeições e alguns momentos de brincadeira livre em conjunto. Nesta semana, como
relata a Mãe, o Márcio ficou sozinho, sem outras crianças ou adolescentes conhecidas no
grupo Large, tendo feito um esforço acrescido para estabelecer interacções sociais. Esta Mãe
foca também as questões relativas às interacções sociais e a maior, ou menor, facilidade que
cada filho tem, ou não, nomeadamente o Márcio. Assim, revela que o Pai ficou muito
contente quando percebeu que, logo no primeiro dia, ele já tinha amigos e se referia a eles
como tal, pois isso indica que conseguiu interagir bem no grupo. Este aspecto salienta a
importância da socialização alargada, ou seja, com pessoas que não se conheciam
previamente e que não fazem parte do núcleo familiar ou dos amigos mais íntimos. Ilustra,
ainda, a importância das transições entre contextos, neste episódio entre o contexto escolar,
museológico e familiar, particularmente para o desenvolvimento de competências sociais e
emocionais, pois não há estabelecimento de relações sociais sem desenvolvimento emocional
que as sustente.
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A Madalena, de nove anos, conhecia muito bem estes museus e já tinha frequentado
o programa Férias no Museu no ano anterior. Na entrevista, salientou que aprendeu mais
sobre animais marinhos e animais em vias de extinção, nomeadamente sobre a beluga. Esta
entrevista constituiu também um momento de aprendizagem para a investigadora, que foi ela
própria para casa pesquisar, aprendendo que a beluga, ou baleia branca, é um mamífero
marinho, tal como o narval, que habita águas frias junto ao Círculo Polar Árctico. Assim, este
excerto da entrevista e o episódio a que deu origem ilustra como não são apenas as crianças e
adolescentes que promovem a LC, isso também acontece com os adultos, mesmo quando são
responsáveis por este tipo de programas. Daí a importância do trabalho colaborativo e das
interacções sociais na apropriação de conhecimentos, como descrevem diversos autores
(César & Kumpulainen, 2009).
11 Investigadora (I) – E aprendeste alguma coisa nova?
12 Madalena (M) – Ah... Sim.
13 I – O quê? Conta lá.
14 M - Aprendi mais coisas sobre os animais marinhos… E também aprendi… e
também conheci animais em vias de extinção… que nunca tinha visto.
15 I – Como por exemplo?
16 M – A beluga!
17 I – A beluga… é o quê?
18 M – É um animal…é uma espécie de baleia: é branco, e depois tem aqui um
alto. Aqui nesta parte. [efectuando os gestos]
19 I – E aprendeste mais alguma coisa nova que te lembres?
20 M – Não. (Madalena, EC, p. 2)

A Mãe da Madalena habitualmente perguntava à filha o que tinha feito e como era a
inclusão no grupo, com as outras crianças e adolescentes. Curiosamente, a Madalena salientou
negativamente as adolescentes que utilizavam telemóvel durante este programa de Férias no
Museu. Apercebeu-se de que a presença dos telemóveis era um impeditivo para as interacções
sociais e que os momentos de convívio eram mais ricos se estes artefactos culturais não
fossem utilizados. De referir que, apesar de se tratar de grupos de crianças e adolescentes de
um estrato social médio/alto, não era habitual levarem telemóveis para os museus e, se o
levavam, geralmente não os usavam, sem que isso fosse uma regra explícita. Provavelmente
eles próprias queriam aproveitar aquela oportunidade, em que tantos pares estavam
disponíveis, para interagirem com eles.
Para além disso, os monitores actuavam como figuras adultas securizantes, o que
fazia com que as crianças e adolescentes não tivessem necessidade de contactar
frequentemente os pais, através deste meio de comunicação. Os pais sabiam os contactos dos
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museus, os museus tinham o contacto telefónico dos pais pelo que, em caso de situações
imprevistas e urgentes, estavam todos contactáveis.
3 Investigadora (I) – Eu queria perguntar do que é que ela falava. Falava das
actividades?
4 Mãe da Madalena (MM) – Normalmente falava do que é que tinha feito.
Também era um pouco na sequência das perguntas que eu lhe ia fazendo; o que é
que ela tinha feito durante o dia… se tinha gostado, como é que ela estava com os
amigos também, se estava, ou não, integrada no grupo…e pareceu-me que sim.
Pareceu-me que sim, embora também tenha, e pronto também acho que é
engraçado também perceber isso e, às vezes, na perspectiva mais social também de
relação aos outros e percebendo um pouco aquilo que ela vai identificando como
sendo amigas, que fazendo parte do grupo estão sistematicamente agarradas ao
telemóvel e outras questões que no fundo acabam por quebrar ali um bocado o
contacto entre eles, que ela sente isso, apercebe-se disso. Depois em termos das
actividades propriamente ditas ela diz que, tem adorado,… fez artes plásticas…
Estava toda entusiasmada em trazer as matérias para poder fazer as coisas e,
portanto, sinto realmente que ela gostou. (Mãe da Madalena, EE, p. 1)
(...)
9 I – E notou que ela aprendeu alguma coisa esta semana?
10 MM – Daquilo que tiveram a dar, eu reparei que era o ciclo da água, portanto
falar tudo à volta da água, havia muitas coisas que ela também já sabia, porque nós
por fora também muitas vezes, e com os livros e isso, também tentámos incutir-lhe
isso. Portanto havia muitas coisas que ela sabia. Não consegui chegar ao nível de
pormenor de perceber exactamente… às vezes consigo ter mais noção disso…
consigo ter mais noção disso, às vezes, a posteriori. Porque em situações em que
acontece, uma situação qualquer em que é preciso ela interpretar uma determinada
situação: “Ah eu já sei isso!” “Como é que sabias isso?” “Ah, aprendi no museu,
ou aprendi noutro sítio.” E às vezes também eu não tenho muito essa noção. Para
mim é complicado, eu não consigo ter a noção em tempo real de tudo o que deram,
não é! É impossível! Só eu tivesse a fazer massacrá-la ao fim do dia, o dia inteiro,
coitada! [sorriso]. Portanto ela também realça os pontos principais e eu tento
perguntar aqueles que eu acho que são os essenciais e depois o resto vai-se
desenrolando ao longo do tempo. Nunca até hoje, nos anos em que ela cá esteve,
tive razão de queixa, aliás dai ela repetir. (Mãe da madalena, EE, p. 3)

Relativamente a conteúdos aprendidos durante a semana, a Mãe da Madalena
salienta o ciclo da água, que ela já sabia, por ter aprendido noutros contextos, mas de que
aprendeu mais detalhes. Afirma ser difícil perceber imediatamente, “em tempo real” (Fala
10), que conhecimentos a filha apropriou, sendo necessário que ela seja confrontada com
novas situações que proporcionem a necessidade de mobilizar esses conhecimentos, pois é
nesses momentos que se apercebe do que ela já sabe.
Apesar disso, durante esta semana apercebeu-se de que ela revela um enorme gosto
pelas Artes Plásticas e as actividades desenvolvidas nesse domínio (Fala 4), que ela adora.
Realçou que ela estava muito envolvida neste tipo de actividades, levando alguns materiais
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para as desenvolver e contando o que estavam a realizar, de forma entusiasmada. Assim, este
foi outro domínio que a fez gostar muito desta semana em que participou no programa Férias
no Museu.
22 Mãe da Madalena (22MM) – (…) Mas acho que essa parte experimental, como
eu lhe estava a dizer, acho que é muito importante. Eles [terem] acesso ao
conhecimento, desde que também os pais lhes proporcionem, acabam por ter um
pouco, agora aquela parte mais prática mais do mexer, do tocar do ver, essa parte é
que eu acho que é muito importante no desenvolvimento deles, é eles conseguirem
perceber através da prática. Basicamente é isso. Porque a parte da teoria, ou na
escola, ou aqui, eles acabam por aprender mas depois o... mexer, o experimentar, o
saber como se faz, é muito importante.
23 Investigadora (I) – Nós tentamos, sim. Nas actividades práticas, da Química, da
Física,… agora nem todas as semanas fazemos tudo, não é!?
24 MM – Eu pelo menos na minha perspectiva, e eu também senti essa dificuldade
em pequena, não é, por vezes o difícil é ter esse acesso a essa parte. E acho que
isso é que é verdadeiramente enriquecedor. Eles conseguirem interiorizar através
do fazer. E depois são experiências que ficam. São experiências que ficam.
25 I – Sim. Depois é mais fácil perceber…
26 MM – …E associar e fazer porque realmente conseguem já ter o lado prático da
questão. Porque às vezes eu acho que o problema neles é que às vezes as coisas que
dão,… quer ao nível da escola, quer a nível do que nós transmitimos, eles não
conseguem dar a volta lá na cabeça. E vendo,… aquilo torna-se assim…
27 I – …facílimo! Já sei!
28 MM – E nós tentamos muitas vezes fazer isso: nos rios, nas albufeiras, levamos
ao sítio para ver uma barragem…
Mas eu lembro-me, por exemplo no ano passado, quando ela esteve cá, acho que
abordaram o tema…, falaram muito à volta das plantas, as partes das plantas, e essa
informação foi de extrema importância para ela agora para o 3.º ano. Para o 2.º e
para o 3.º [anos de escolaridade]. Foi muito importante, porque ela quando chegou
à escola e falar das plantas… aquilo para ela já tinha falado, já tinha percebido! E
portanto aquilo foi super fácil para ela. Acho que essa parte aqui é muito
importante.
29 I – Também como complemento da escola, não é?
30 MM – No fundo, tudo isto eles acabam por depois abordar. São áreas de
conhecimento que vão conseguindo ter e se conseguirem aqui através da
brincadeira… sem ser uma aula e estarem ali a aprender,… e através de uma forma
lúdica, acho que realmente se consegue coisas fantásticas. Acho que sim. Mas tem
sido interessantíssimo! (Mãe da Madalena, EE, p. 5)

A Mãe da Madalena acompanha de uma forma reflexiva, crítica e participativa a
educação da filha, tentando proporcionar-lhe diversos meios de aprendizagem, como livros e
vivências em contextos variados – passeios ao ar livre, nomeadamente a barragens, albufeiras,
rios, férias em locais variados, como museus – que facilitem a apropriação e a mobilização de
conhecimentos, bem como o desenvolvimento de capacidades e competências, reconhecendo
a importância das aprendizagens informais e não-formais na educação das crianças e
adolescentes. Subjacente a preocupação em facilitar a transição entre contextos, cenários e
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situações, bem como em proporcionar-lhe oportunidades de realizar aprendizagens em
contextos de educação formal (escola), não-formal (museus) e informal (passeios e conversas
em família) está algo que ela considera essencial: que as crianças e adolescentes aprendam
fazendo, que exista uma forte componente prática, até mesmo experimental, nas tarefas que
lhes são propostas.
Como ela refere, a Escola tem, muitas vezes, uma abordagem muito mais abstracta e
teórica dos conteúdos, o que não facilita a sua apropriação e, muitas vezes, nem sequer facilita
o envolvimento nas tarefas propostas. Por isso mesmo, um dos aspectos que lhe agradou
muito nesta semana do programa Férias no Museu foi o carácter experimental de algumas das
actividades realizadas, como as que se relacionavam com a Física e a Química. Isso permitelhes, depois, quando abordam de forma mais teórica estes conteúdos, na escola, terem mais
facilidade em mobilizar as competências necessárias para conseguirem melhores
desempenhos e terem acesso ao sucesso escolar. Esta Mãe foca mesmo que, já na época em
que ela estudava, algumas das dificuldades de aprendizagem se prendiam com a falta que
sentia de aprender fazendo. Por isso, enquanto educadora, tenta que os filhos contactem com a
observação directa (rios, albufeiras, barragens) relacionada com alguns dos conteúdos que
abordam nas diversas disciplinas e considera que isso contribui para que a apropriação de
conhecimentos, na escola, e sua posterior mobilização, quando questionados, seja mais fácil e
para que as aprendizagens fiquem mais completas.
Quando a Mãe da Madalena refere que, no ano anterior, abordaram nestes programas
e nestes museus conteúdos relativos à morfologia das plantas, refere de forma explícita que
isso facilitou a apropriação de conhecimentos e sua posterior mobilização, quando o mesmo
tema foi abordado na escola. Implicitamente está a sublinhar a importância das transições
entre contextos na mobilização do conhecimento. Neste caso, conhecimentos apropriados no
museu, num contexto de educação não-formal, contribuíram para uma aprendizagem mais
fácil e, provavelmente, mais completa, quando esses mesmos temas foram abordados na
escola, ou seja, num contexto de educação formal, que pressupõe a subsequente avaliação das
aprendizagens e respectiva certificação. Estes exemplos iluminam a importância das
transições na apropriação e mobilização de conhecimentos, capacidades e competências,
assim como na promoção da LC dos participantes no programa Férias no Museu e suas
famílias.
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6.4.3. Avaliação do programa de férias
A avaliação do programa de Férias no Museu é efectuada com base na análise de DB
dos monitores e da investigadora, onde se registaram as conversas informais e as observações,
bem como das entrevistas às crianças e respectivas mães e pais. Também nos protocolos,
quando os analisámos, encontrámos alguns aspectos implícitos que permitem avaliar este
programa (ver Pontos 6.4.2. e 6.4.2.2.1.).
A Anita nunca tinha frequentado o programa Férias no Museu, nem programas de
férias noutros museus. Apenas tinha frequentado programas de férias que se baseavam em
actividades desportivas, muito diferentes das deste programa (Fala 17). Como referido
anteriormente, por ser das mais velhas do Grupo Large, inicialmente ficou um pouco
desiludida, pois achou que as tarefas propostas seriam pouco estimulantes, por se destinarem a
crianças mais novas e não a adolescentes, que já frequentavam o 3.º ciclo do ensino básico,
como ela. Porém, ao longo da semana foi gostando cada vez mais das actividades que
desenvolvia neste programa e, no final, salientou que gostaria de voltar (Fala 21), estando já a
organizar com amigos uma actividade no programa Noite no Museu (MT1, DB, p. 6).
11 Investigadora (I) – Foi a primeira vez. E o que é que achas, globalmente?
12 Anita (A) – [pausa] Como assim?
13 I – Gostaste? Não gostaste?
13 A – Gostei.
14 I – Já tinhas passado férias noutros sítios?
15 A – Já.
16 I – E se comparares com os outros sítios, o que é que foi diferente e o que é que
gostaste mais, ou menos…?
17 A – Ah… tudo o que eu tive foi completamente diferente daqui. Não consigo
comparar.
18 I – O que é que fizeste, noutros sítios?
19 A – Ah…desportos, e assim.
20 I – E gostarias de voltar a ter este tipo de férias, ou não?
21 A – Sim. (Anita, EC, p. 2)

A Anita estava no limite de idade para poder participar no programa Férias no
Museu, ou seja, no ano seguinte, em que já teria 14 anos, apenas poderia participar como
voluntária. Esta hipótese foi discutida à Mãe, nomeadamente durante a entrevista. Ela
considerou que a filha gostaria muito de ser voluntária e que isso lhe permitiria desenvolver
outras capacidades e competências, o que ela via como positivo. A satisfação da Anita, ter
revelado que apropriou conhecimentos (ver Ponto 6.4.2.2.), bem como ela estar interessada
em voltar no ano seguinte, quando já está na fase da adolescência, constituem uma avaliação
positiva do programa Férias no Museu.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

419

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

Como sugestões para melhorar as actividades, a Anita sugere “ver mais sítios no
museu e fazer actividades sobre isso” (Fala 27). Ela e outros dois adolescentes gostaram
muito da visita a locais inacessíveis do público (MT1, DB), pelo que afirma que esse tipo de
actividades devia ocorrer mais vezes. Sugere ainda actividades no museu relacionadas com
diversos conteúdos escolares, que ela designa por “matéria” (Fala 29), pois gostaria de
aprender mais sobre eles, embora quando a investigadora lhe perguntasse se considerou
demasiada brincadeira, tenha respondido que não, pois “Também sabe bem!” (Fala 31).
Implicitamente, esta é também uma valorização positiva das aprendizagens não-formais
realizadas em contexto museológico, pois considera que poderia mobilizá-las, posteriormente,
na escola e que isso facilitaria a apropriação de novos conteúdos escolares. Quer a Mãe quer a
filha sugerem que se deveria investir mais nos Museus, o que revela sentido de observação em
relação a alguns detalhes que poderiam vir a ser explorados em futuros programas de Férias
no Museu. Para além disso, esta capacidade de observação indica ainda que o museu estar
cuidado, ou não, não lhes é indiferente, revelando preocupações próprias de uma cidadã
activa, crítica e reflexiva.
26 Investigadora (I) – E tens sugestões para melhorarmos as actividades?
27 Anita (A) – Ah… não sei, se calhar investir mais no Museu. E ir ver mais sítios
no museu e fazer actividades sobre isso. Se calhar era interessante.
28 I – Actividades mesmo nas exposições, é isso que estás a querer dizer?
29 A – Não sei! Sim, mais ou menos. Sobre a matéria e assim…
30 I – Achas que houve demasiada brincadeira, foi isso?
31 A – Não! Também sabe bem! [sorrisos conjuntos] (Anita, EC, p. 3)

A Mãe da Anita avalia positivamente a organização do programa Férias no Museu e
sugere que sejam planeadas semanas de férias para adolescentes, dos 13 aos 16 anos, pois
considera que os Museus têm as condições apropriadas para o fazer, como sejam laboratórios,
que muitas vezes as escolas não têm (Fala 14). Ela realça a importância de aprender fazendo,
de os Museus permitirem fazer trabalho experimental sobre conteúdos que tenham sido, ou
venham a ser, abordados na Escola. Curiosamente, relaciona a educação informal – programa
da TV – com a educação não-formal – em contexto museológico – realçando as vantagens
desta última, na promoção da LC. Implicitamente, a Mãe da Anita considera que poderia
existir complementaridade entre os conteúdos abordados na Escola e nos Museus. Sugere
como fonte inspiração actividades divulgadas nos media e colocá-las em prática de modo a
que os adolescentes apropriem os conteúdos científicos subjacentes.
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14 Mãe da Anita (MA) – Mas eu acho que o museu está bem organizado nestas
coisas e por aquilo que faz, que devia mesmo pensar numa semana para os mais
velhos, por exemplo dos 13 aos 16 [anos]. E aproveitarem os laboratórios que têm.
Eles, no liceu, as Físicas e as Químicas e as próprias Matemáticas, são encaradas
de uma forma diferente. Apesar de hoje em dia quererem incutir nos liceus, mas
que é complicado e nem todas as escolas estão equipadas para isso, experiências e
jogos, têm aqui um museu. Têm uma área que se pode dedicar a isso. Aproveitar o
local para fazer o grupo… uma semana! Um fim-de-semana! De certeza que teriam
gente. Mas na área dos 13 aos 16, que visse matérias, experiências tão simples
como aquelas que aparecem na televisão daquele programa muito engraçado, que,
de vez em quando, vejo. Experiências de Física e de Química: como é que as coisas
aparecem, como não aparecem, essas experiências tão simples.
15 Investigadora (I) – Já que eles vêem na televisão… pô-los a fazer, não é?
16 MA – Exactamente! Aquele horário o que tem é que tem actividades que não
fazem: que é o 5.º ano lectivo Acontece que a minha filha, portanto, que tinha
patinagem e tinha piano, acabava por não ter tempo de ver televisão e se tivesse
aqui uma semana ela, além do poder ver, podia tentar fazer, também. E aprender
Física, Matemática e Ciências através da experiência, que é a melhor forma de
aprender. (Mãe da Anita, EE, p. 4)

A Madalena, de nove anos, já frequentou várias vezes o programa de Férias no
Museu. Habitualmente também frequenta programas desportivos. Quando compara os dois
tipos de férias, caracteriza as actividades desenvolvidas nos Museus como sendo mais lentas,
em que se faz as coisas mais “devagarinho” (Fala 34). Não o foca este aspecto valorando-o
como negativo, mas como sendo diferente e gostando de frequentar os dois tipos de
programas. Esta noção da diferença dos tempos nos dois contextos é um aspecto muito
interessante, que revela uma capacidade de observação já bastante apurada.
33 Investigadora (I) – E gostaste mais,… menos,… como é que tu comparavas?
34 Madalena (M) – Eu comparava… que… uma das minhas semanas era mais
desportiva, era mais de fazer desporto, e esta aqui, o Jardim Botânico, era mais…
lenta, ia-se fazendo as coisas mais… devagarinho. (Madalena, EC, p. 4)

A Mãe da Madalena tenta proporcionar à filha férias variadas, para que tenha
experiências de aprendizagem diversificadas, em locais como museus de arte, desportivas e
museus ligados às ciências, como é o caso do programa Férias no Museu. Considera
importante, para o desenvolvimento equilibrado da filha, proporcionar-lhe o acesso a
actividades variadas e durante estes programas ir a locais inacessíveis habitualmente aos
visitantes, mas que podem ser marcantes. Do que se lembra de anos anteriores, refere uma
actividade numa escavação, um encontro com um investigador do museu e ter tido acesso a
áreas inacessíveis ao público, embora não consiga explicitar quais. Salienta muito
positivamente a simpatia dos monitores e o seu trabalho, bem como a comida, que também é
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vista como uma hipótese de promover a LC, no que se refere à alimentação, bem como a
educação para a sustentabilidade. Sendo a alimentação saudável, com vegetais, sopa, sem
batatas fritas, que a maioria das crianças e adolescentes gosta muito e come frequentemente,
sobretudo fora de casa, consideramos que o clima relacional agradável, com muitos pares a
partilharem as refeições, podem ter contribuído para opiniões das crianças e adolescentes
como “Adora a comida!” (Fala 16).
16 Mãe da Madalena (MM) – Ah…, pois, sei lá, não estava muito preparada… Se
calhar se tivesse feito o trabalho de casa tinha pensado em alguma coisa! [sorrisos
conjuntos] Assim, em cima da hora… não sei se consigo dar um grande contributo!
Mas… [pausa]
Sei que na última vez que ela cá esteve falou muito também no facto de terem feito
uma tentativa, uma abordagem do que seria uma escavação, de maneira que ela
viveu isso como uma experiência muito positiva. Houve um ano em que ela cá
veio, que achou fantástico, foi ter visto um cientista! [sorrisos]. Disse: “Mãe, eu vi
um cientista!” Isso realmente, ela achou que foi uma experiência fantástica - ter
visto um cientista! Eu acho que importante, é, no fundo, eles conseguirem ter
acesso a coisas que no fundo não conseguem ter. Eu já percebi que eles têm acesso
a áreas e a espaços e a situações que não podem ser vividas pelo público, e isso
também os enriquece, e acho que nestas idades eles precisam muito também de
sentir… essa diferença e viver as coisas de uma forma que os faça sentir motivados
e… que lhes dão mais qualquer coisa e acho que nesse aspecto são fantásticos! Os
monitores, acho que são simpatiquíssimos e acho que se integram muito bem com
os miúdos. Eu acho. Pelo menos ela gosta deles todos. Portanto acho que a esse
nível…
Agora em termos de melhorar, se calhar até podia haver alguma situação… Não é
tanto em termos de melhorar mas de enriquecer alguma coisa mais. Mas agora
assim, não pensei! Não pensei, confesso! [sorrisos] Se fosse assim uma coisa muito
má, se calhar havia logo à partida coisas a dizer! Adora a comida! [sorrisos]. Mas
ela também é boa boca. Mas adora a comida. (Mãe da Madalena, p. 2, as aspas
designam as falas da filha enquanto dialogavam)

A Madalena já ter frequentado várias vezes o programa Férias no Museu, querer
voltar e a Mãe não ter sugestões para melhorias que pudessem ser tidas em consideração em
futuros programas, são evidências empíricas de uma avaliação muito positiva. Isso é
particularmente importante porque, ao frequentar semanas de programas diversos, tanto a Mãe
como a Madalena têm pólos de comparação que lhes permitem avaliar melhor este programa.
O Márcio também já é frequentador habitual do programa Férias no Museu, de que
gosta muito. Por isso, quer voltar, pois considera que as actividades que desenvolve são
sempre diferentes, sem grandes repetições. A Mãe do Márcio, embora não tenha sugestões
concretas para melhorar, salienta positivamente as actividades do início do dia, que incluem a
participação das mães e dos pais, se estes tiverem disponibilidade para participar, assim como
a preparação da Festa Final, com a presença das famílias. Como salienta, os momentos em
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que preparam “alguma coisa para o exterior” (Fala 10) são importantes, pois desenvolvem a
socialização alargada, bem como capacidades e competências como a organização,
estabelecer objectivos, atingi-los e divulgar o que fizeram, durante aquela semana.
10 Mãe do Márcio (MM) – Não sei! Tenho de pensar melhor! Assim de repente,…
não sei,… acho giro, apesar de eu não ter assistido nunca, acho giras as dinâmicas
que podem introduzir os pais, de manhã. Só participei uma vez numa, nas outras
férias, e acho muito giro, muito positivo, apesar de não ter tido oportunidade de o
fazer. E os teatrinhos, acho sempre também que são momentos em grande para
eles. O terem de preparar alguma coisa para o exterior, acho que também é muito
importante. Não tenho assim sugestões muito concretas. (Mãe do Márcio, p. 2)

Quando compara este com outros programas de férias, noutros locais, salienta
positivamente a relação com os monitores, nomeadamente por os filhos já serem
frequentadores habituais deste programa e conhecerem muitos dos monitores que se vão
mantendo de um ano para o outro, aceitando bem os novos monitores e aceitando muito bem a
autoridade que a posição profissional deles tem subjacente. As crianças, sentem-se
familiarizadas com o local e com os monitores, o que facilita a transição entre o contexto
familiar e o contexto museológico, deixando as mães e os pais muito tranquilos, com a
possibilidade de irem trabalhar sem preocupações. Provavelmente por isso, a Mãe do Márcio
nunca sentiu necessidade de participar na actividade do início da manhã, pois sabia que o
filho facilmente estabeleceria relações com os monitores e os pares. Relativamente aos
conteúdos das actividades, salienta o equilíbrio entre os conteúdos científicos e os momentos
de brincadeira, sublinhando que estes também são fundamentais, sobretudo em férias.
No que se refere à promoção da apropriação de conhecimentos e da LC ela
reconhece-o claramente: “é que há uma componente muito… muito pedagógica! No sentido
de lhes darem ensinamentos, que eles retenham e tenham também conteúdos de
aprendizagem” (Fala 16). Assim, esta apreciação também tem subjacente uma avaliação
positiva relativamente a um dos principais objectivos deste programa Férias no Museu.
16 Mãe do Márcio (MM) – Eles fizeram… Os dois mais velhos fizeram dois anos
de praia. Praia não era bem praia, era praia misturada com outro tipo de actividades
num colégio. O que eu sinto aqui é uma relação mais privilegiada com os
monitores. Na outra experiência que tive era assim um bocadinho mais disperso.
Também o facto de há algum tempo virem para cá, ajuda. Cada vez se sentem mais
confortáveis, mas de qualquer forma, às vezes há nomes novos de que eles me
falam e logo com muita referência, com muita propriedade. Sabem muito bem
quem é que está ali a orientá-los. E por outro lado, o que sinto também, é que há
uma componente muito… muito pedagógica! No sentido de lhes darem
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ensinamentos, que eles retenham e tenham também conteúdos de aprendizagem.
Que não seja só através do lúdico, que as férias nos outros era… um carácter muito
lúdico, que também é importante, mas se podermos juntar as duas coisas, óptimo!
Sem também grandes exigências, que obviamente numa altura de férias, também
não me parecia adequado ser de muita exigência. Portanto eu acho que é
equilibrado! Mas também não tenho também muitas mais experiências. Nesse
colégio eles também eram mais pequeninos. Também era diferente. Contavam
menos coisas e agora também já conversam mais. (Mãe do Márcio, EE, p. 4)

O Baltazar, de 12 anos, já passou férias em outros locais, nomeadamente num outro
museu de ciência. Contudo, foi a primeira vez que frequentou o programa Férias no Museu.
Ao comparar os dois programas, ele afirma: “Eles têm mais a parte de… Fixam-se mais em
duas ou três ciências e aqui tem-se de tudo. Essa parte,… é melhor este sítio aqui.” (Baltazar,
EC, p. 2, Fala 38). Avalia, assim, positivamente o programa conjunto do Museu Nacional de
História Natural e do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, pela diversidade
científica. Na entrevista também refere que aprendeu sobre várias assuntos, nomeadamente
nos domínios da Botânica e da Zoologia, além de Física, que era a sua expectativa. A sugestão
do Baltazar, de 12 anos, é elucidativa de quanto o programa lhe agradou: “Se em vez de ser
até aos 13 anos aumentasse uns aninhos para eu poder vir mais vezes!” (Baltazar, EC, p. 4,
Fala 54). O Pablo, irmão do Baltazar, também afirma ter gostado de tudo, sobretudo da
Exposição de Física e de brincar no Jardim Botânico. Quer voltar no ano seguinte e não tem
sugestões para melhorar o programa. Mas, mais uma vez, a aderência às tarefas propostas e o
querer voltar são indicadores positivos.
A Marta nunca tinha frequentado o programa de Férias no Museu, mas já tinha
frequentado outro, no âmbito das Artes Plásticas e do Desporto. A Marta gostou muito das
férias desportivas, embora acabe por dizer que, de entre todos os locais, o que gostou mais foi
o programa conjunto destes dois museus, porque gosta muito de animais e da natureza (Fala
28). Não tem sugestões para o melhorar.
21 Investigadora (I) – E que sugestão é que darias para nós melhorarmos?
22 Marta (M) – Ah… [grande pausa] Em especial, não. Acho que está tudo bom.
23 I – E já passaste férias em algum outro sítio?
24 M – Já. Estive no Estádio Universitário, estive na Gulbenkian,… e acho que não
estive… Ah e estive no trabalho da minha Mãe!
25 I – E qual foi o sítio que gostaste mais, e porquê?
26 M – Eu gostei… O que eu gostei mais foi… Mas é dos sítios onde eu já estive, a
contar com este?
27 I – Dos sítios onde já estiveste e depois a contar com este.
28 M – A contar com os outros, eu gostei mais foi do Estádio Universitário, porque
nós fazíamos vários desportos e era… eu gostei. E a contar com este…. foi este!
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Porque gosto muito de animais e da natureza e então… foi este que eu gostei mais.
(Marta, EC, p. 2)

A Marta gostou muito das borboletas e do contacto directo com elas, isto é, de ter
borboletas a poisarem em cima de si. Também gostou de ver as lagartas e de aprender sobre o
ciclo de vida das borboletas (Fala 8). Assim, diz que gostou muito de tudo (Fala 10) mas,
depois de pensar um pouco mais, revela que o que gostou menos foi da visita ao Jardim
Botânico, porque ficou cansada (Fala 10), embora realce que “foi giro” (Fala 10) e que
percorreram o Jardim todo.
5 Investigadora (I) – Então e qual foi a actividade que gostaste mais?
6 Marta (M) – Hum... Eu gostei muito do borboletário [outra designação para
Estufa de Borboletas]!
7 I – Porquê?
8 M – Porque eu gosto muito de borboletas e achei giro as borboletas poderem
andar ali e poisarem em cima de nós e… essas coisas, por exemplo ver a… as
lagartas das borboletas.
9 I – Então e o que é gostaste menos?
10 M – [Pausa] Não sei! É difícil porque eu gostei muito de tudo! [pausa]
Fiquei um bocado cansada quando andámos pelo jardim inteiro, só que… acho que
foi giro, mas,… acho que foi o que gostei menos.
11 I – Na actividade do Jardim Botânico na Segunda-feira, foi isso?
12 M – Sim. (Marta, EC, p. 1)

A Mãe da Marta revela que ela e outro irmão mais novo, a frequentar a mesma
semana no grupo Medium, gostaram muito do teatro e da sua preparação (Fala 10),
provavelmente foi o que falaram com mais entusiasmo em casa, nomeadamente porque havia
a surpresa prevista, que obrigava a manter em segredo, para os pais, o que se iria mostrar na
Festa Final. Entretanto, a Mãe da Marta refere negativamente outras situações, em outros
locais, em que as apresentações e adereços eram feitos sobretudo pelos monitores, para que
ficasse com qualidade, de modo a que os pais gostassem, mas que não permitia às crianças e
adolescentes actuarem enquanto participantes legítimos, desenvolvendo novas capacidades e
competências, bem como mobilizando as que já tinham desenvolvido. Salienta que, neste
programa, não foi assim. A Mãe da Marta considera que o decorrer das actividades,
nomeadamente as apresentações finais, devem ser centradas nas crianças ou adolescentes e na
sua aprendizagem, que foi um dos princípios que norteou a concepção destas actividades.
Assim, o seu relato constitui uma avaliação positiva do programa Férias no Museu. Realça
também como positiva a possibilidade de “aproveitar o Jardim Botânico, que é espectacular,
que são coisas de que eles têm pouca oportunidade e depois observarem as folhas” (Fala 12),
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

425

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

que é uma afirmação interessante por não referir conteúdos científicos, mas o acto de
observar, que é uma atitude fundamental num processo investigativo e de aprendizagem e, por
isso mesmo, na promoção da LC e da educação para a sustentabilidade.
A Mãe da Marta compara estas actividades nos museus com a Escola, bem como o
trabalho do professor e do monitor, ao afirmar: “É mais fácil sentá-los todos numa sala e dar
uma aula e tal. É mais difícil manter a ordem quando se dá espaço para eles fazerem um
bocado aquilo que querem de que quando estão sentados. É mais difícil para o monitor” (Fala
12). Salienta, ainda, que o Jardim Botânico é um espaço aparentemente aberto (tinha um
segurança que, caso fosse necessário, evitaria a saída de alguma criança ou adolescente), onde
se torna mais difícil manter a ordem e os grupos unidos, do que na Escola, em que estão
fechados em salas de aula. Esta afirmação constitui uma avaliação positiva ao trabalho dos
monitores e da forma como se desenrolava o próprio programa, pois também se pretendia
promover a autonomia das crianças e adolescentes através das vivências em espaços onde
podiam actuar mais como participantes legítimos, tendo de tomar diversas decisões. É
importante notar que, que, contrariamente à opinião desta Mãe, dado o interesse dos temas,
serem actividades práticas e serem grupos pequenos, salvo situações pontuais, os monitores
não manifestaram ter sentido dificuldades em manter os grupos unidos (várias entradas,
DBMs).
9 Investigadora (I) – O que gostaram mais?
10 Mãe da Marta (MM) – Gostaram muito do teatro e da preparação.
Uma coisa que eu acho é que… quer dizer,… É sempre giro nós vermos o que é
que eles fazem, mas se o trabalho for muito condicionado por preparar o teatro…
Acho que se devem preparar com as crianças e não para os pais, percebe? Para sair
o teatro ao gosto dos adultos, por acaso não foi o caso, mas acaba por ser tão
interessante do ponto de vista deles próprios. Para sair o teatro que esteja dentro
dos padrões dos adultos, às vezes, têm de ser os adultos a decidirem montes de
coisas, porque se são as crianças a decidir, às vezes saem coisas que não batem
certo com,… não fica esteticamente como nós estamos à espera. Se nós fizermos o
trabalho, os adultos avaliam aquilo muito melhor e acaba por não ser tão
interessante em termos de experiência deles próprios porque têm menos hipótese
de fazer eles as coisas, não é?... Eles estão só a treinar o teatro para aquilo depois
ser bonitinho e para os pais gostarem.
11 I – Mas sentiu isso no teatro?
12 MM – Não… Não. Já tiveram noutros sítios em que passavam o tempo todo a
preparar o espectáculo final. Era praticamente isso. Achei que o mais importante é
aproveitar o Jardim Botânico, que é espectacular, que são coisas de que eles têm
pouca oportunidade e depois observarem as folhas, fazerem,… e assim…. mas
haver assim uma liberdade grande e saberem enquadrar. Isso é o mais difícil. É
mais fácil sentá-los todos numa sala e dar uma aula e tal. É mais difícil manter a
ordem do que quando se dá espaço para eles fazerem um bocado aquilo que
querem de que quando estão sentados. É mais difícil para o monitor. (Mãe da
Marta, EE, p. 2)
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Várias Mães referiram, nas entrevistas e em conversas informais (várias entradas do
DBI), que trabalharam muito tranquilas, ou seja, consideravam que os filhos estavam em
segurança, felizes, a apropriar e mobilizar conhecimentos e a promover a LC, ao mesmo
tempo que conviviam com outros pares, com quem estabeleciam relações cordiais. Isso,
associado à qualidade das relações interpessoais, nomeadamente durante as refeições, bem
como a qualidade da alimentação que lhes eram proporcionada possibilitou que os pais
desempenhassem as suas actividades profissionais estando descansados, um aspecto que é
essencial, devido ao desfasamento entre os períodos de férias dos filhos (mais longos) e os
dos pais ( muito mais curtos).
A avaliação deste programa, por parte dos monitores, é também bastante positiva,
nomeadamente relativamente ao clima relacional entre todos, realçando os consensos que
conseguiram atingir – “estávamos sempre de acordo” – como refere no DB:

Foi mais uma semana de sucesso, em que houve bastante companheirismo entre os
monitores, a organização para os preparativos finais começou bastante dividida,
quero dizer, não foi só um monitor sobrecarregado com a construção de tudo, mas
fomo-nos revezando e estávamos sempre de acordo. (MT7, DBM, p. 7)

Várias entradas nos DBMs e DBI corroboram a qualidade do clima relacional entre
os monitores, bem como destes com as crianças e adolescentes. Outro aspecto interessante é
que não foram apenas as crianças, adolescentes e famílias que apropriaram e mobilizaram
conhecimentos, isso também aconteceu com os monitores.

Foi uma semana óptima, os miúdos foram sensacionais!
Embora não fosse esse o principal objectivo eu aprendi imenso com os colegas,
com as várias visitas e actividades práticas e recordei alguns pormenores de
Biologia, que estavam esquecidos desde os tempos de estudante na faculdade.
(MT5, DBM, p. 6)

Esta monitora não foi a única a revelar ter aprendido sobre temas científicos,
nomeadamente através das interacções sociais com os colegas. Em conversas informais vários
monitores afirmaram ter apropriado conhecimentos durante as visitas e as actividades que
foram desenvolvidas. O contacto entre todos, com licenciaturas em diversos domínios
científicos, como Biologia, Física, Matemática, Mineralogia, Geologia, Química, Zoologia e
Artes Plásticas, possibilitou um saudável intercâmbio e partilha de conhecimentos. Convém
salientar também a enorme disponibilidade e empenho de todos os intervenientes em
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colaborarem neste estudo, o que ilumina o excelente clima relacional que se vivia e constitui,
por isso mesmo, implicitamente, um indicador positivo na avaliação do programa Férias no
Museu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta investigação pretendeu estudar o programa Férias no Museu, que decorreu no
verão de 2009, sob o ponto de vista do seu contributo para o desenvolvimento da LC das
crianças e adolescentes que o frequentaram. Assumimos um paradigma interpretativo
(Denzin, 2002) e optámos por desenvolver um estudo de caso intrínseco (Stake. 1995/2009),
por ser um design de investigação que permite estudar um caso em particular e em
profundidade. Elaborámos sete questões de investigação que nortearam este estudo e cujas
respostas sintetizamos nestas considerações finais. No entanto, gostaríamos de começar por
um relato que nos parece paradigmático e que permite discutir alguns aspectos essenciais de
como as crianças e respectivas famílias vivenciaram este programa Férias no Museu.
Na primavera de 2014, quase cinco anos após a recolha de dados, a investigadora
encontrou casualmente o Pai do Paulo, cujo filho, em 2008, tinha sete anos de idade
cronológica. Esta criança frequentou os programas de férias do MNHN e do MCUL vários
anos consecutivos e foi um dos informadores privilegiados dos grupos Médium, neste trabalho
de investigação. Nessa conversa informal, registada no DBI, o Pai do Paulo relatou que:

O Paulo é bom aluno e gosta muito das disciplinas científicas e actualmente nos
momentos de lazer está entusiasmado a aprender música.
Frequentemente visita, com muito agrado os museus, acompanhado dos pais.
Quando vai ao Jardim, conta episódios que se passaram na época do programa
Férias no Museu. Em determinados locais do Jardim conta sistematicamente as
mesmas histórias.
Vai todos os anos à Feira dos Minerais, gostando de comprar minerais, sendo que o
Pai adverte: “só podes comprar pechinchites”.
Aprendeu muito e ainda hoje fala do que aprendeu. Salientou que “aquelas férias
foram como semear em terreno muito fértil.” (DBI, p. 145, as aspas designam as
falas do Pai do Paulo, transcritas integralmente)

Embora não tenha sido efectuado um follow up do programa Férias no Museu, este
encontro casual ilumina que as férias passadas no MHNH e MCUL foram marcantes e
contribuíram para o desenvolvimento da LC do Paulo, bem como para o seu entusiasmo por
temas científicos, que manifesta em diversos contextos: escolar, familiar e museológico, como
refere o Pai. À data deste encontro casual o Paulo era já um adolescente, com elevado sucesso
escolar, com gostos diversificados, no domínio das Ciências mas também relativamente à
Música, o que é saudável e revela o desenvolvimento de capacidades e competências variadas,
algo que o programa Férias no Museu também tentava fomentar, apostando na
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

429

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

interdisciplinaridade e nas conexões entre conhecimentos científicos de diversos domínios,
bem como entre estes e domínios das Artes Plásticas.
Gosta de ir à Feira dos Minerais, comunica com o Pai com um humor científico
baseado na nomenclatura de minerais, cujos nomes são formados por nome próprio
(pechincha) e sufixo ite. O Paulo e os Pais continuam a visitar com agrado os Museus,
nomeadamente o Jardim Botânico, do qual o Paulo tem memórias felizes, que relata
sistematicamente nos mesmos locais. Considera, numa avaliação claramente positiva deste
programa Férias no Museu, que estes períodos de férias foram como: “semear em terreno
muito fértil”, utilizando uma comparação no domínio da Botânica e iluminando que, para o
Paulo, as férias passadas nos Museus foram períodos ricos em aprendizagens e
desenvolvimento de capacidades e competências. Esta metáfora é particularmente interessante
porque, para que a produção seja de elevada qualidade, é preciso um terreno fértil – crianças e
os espaços museológicos – mas também são necessárias sementes de qualidade – as tarefas
propostas – bem como tratar do terreno e das sementes de forma adequada – a qualidade da
intervenção dos monitores e demais agentes educativos foi essencial para que a colheita fosse
tão abundante e de qualidade.
Assim, este relato do Pai do Paulo e o tratamento de resultados recolhidos no
programa Férias no Museu, no verão de 2009, iluminam que estes Museus, além de
cumprirem a função de guardar memórias, comunicar através das colecções e das exposições
e efectuar investigação histórica, são produtores de memórias, contribuindo para o
desenvolvimento dos visitantes e para a promoção da sua LC, bem como daqueles que com
eles contactam – o Paulo relata a outras pessoas muito do que aprendeu neste programa –
contribuindo para uma educação para a sustentabilidade e para promover o exercício de uma
cidadania activa, reflexiva, crítica e responsável, algo essencial quando tantos aspectos
ameaçam a sobrevivência de tantas espécies e do próprio planeta Terra. Estão, assim, ao
serviço da população e contribuem para uma representação social holística e ecológica dos
fenómenos naturais e dos conhecimentos científicos. Neste caso, como os programas são
pagos, estão ao serviço da população com poder económico. Um dos caminhos desejáveis,
para o futuro, seria que se tornasse acessível a todos, ficando em perfeita harmonia com os
princípios da Sociomuseologia, expandindo a capacidade de intervenção social sustentada e
crítica a camadas mais alargadas da população, algo essencial se pretendermos promover a
sustentabilidade, que não consegue ser apenas garantida por uma minoria mais informada e
atenta, com maior poder económico e habilitações literárias mais elevadas.
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Questão 1 – Quais são as expectativas das crianças e adolescentes, bem como dos
pais, em relação ao programa Férias no Museu?

As expectativas das crianças, adolescentes e dos pais foram conhecidas e
interpretadas através das entrevistas e das TIP 1 que as crianças e adolescentes realizaram no
primeiro dia em que participavam neste programa Férias no Museu. Em geral, revelaram que
pretendiam passar dias de férias alegres, em actividades de ar livre, onde fosse possível
brincar e interagir com outras crianças e adolescentes, passear no Jardim Botânico e na Estufa
de Borboletas e, simultaneamente, aprender sobre os temas que mais lhes interessam e que
mais suscitam a curiosidade de muitas crianças e adolescentes, como os dinossáurios, as
plantas, as borboletas e outros animais, ou seja a Natureza. Algumas, embora menos,
esperavam também visitar exposições destes espaços museológicos, ou seja, conjugar
actividades realizadas no exterior com outras que decorreriam no interior dos museus. Alguns
adolescentes revelaram interesses com base nas preferências de alguns conteúdos escolares e
no que gostariam de vir a fazer nos percursos profissionais como, por exemplo, nos domínios
da Química e da Física, que eram domínios abordados nestes museus.
Alguns pais escolheram este programa Férias no Museu por referências de outros
pais, pelo que tinham expectativas elevadas. Para além disso, gostariam de um local onde
deixar os filhos próximo do local onde moravam ou trabalhavam, de modo a optimizarem o
tempo. Alguns conheciam bem os Museus, sobretudo o Jardim Botânico, nomeadamente dos
tempos de estudante, pelo que tinham agradáveis memórias e pretendiam que os filhos
também vivessem ali momentos de plenitude, que mais tarde recordassem.
Os pais das crianças pretendiam um local seguro, onde sentissem que os filhos
estavam bem acompanhados, não correndo riscos desnecessários e fossem tratados com
afecto, o que significa que valorizavam especialmente que conseguissem ficar tranquilos,
enquanto iam desenvolver as actividades profissionais. Também apresentavam como
expectativas que lhes fosse proporcionada uma alimentação saudável. No que se refere às
tarefas propostas, pretendiam que os filhos pudessem brincar ao ar livre já que, durante os
períodos de frequência da escola, passam pouco tempo em actividades de exterior e têm
pouco tempo para brincar de forma autónoma e conviver, ou seja, para desenvolverem a
motricidade e a socialização alargada. As expectativas incluíam ainda que visitassem os
museus e que aprendessem a estar nestes espaços e tempos, desenvolvendo neles a apetência
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por visitarem museus. No que se refere aos conhecimentos científicos, esperavam que eles
aprendessem a gostar mais destes domínios, que alargassem os conhecimentos e apropriassem
outros novos, em domínios como a Botânica, Zoologia, Física, Química ou Mineralogia.
Curiosamente, nenhum revelou expectativas em relação a conhecimentos matemáticos. Em
síntese: pretendiam um programa onde os filhos se divertissem, mas também desenvolvessem
capacidades e competências e, com mais realce nos pais de adolescentes, onde aprendessem
alguns conteúdos dos domínios científicos abordados nos Museus, mas de forma mais prática
e lúdica do que estes são abordados na Escola, permitindo-lhes, posteriormente, estabelecer
conexões e ter mais sucesso e gosto pelas aprendizagens escolares.
Por último, mas não menos importante, parece-nos salientar que, quer as crianças e
adolescentes, quer os pais, revelaram expectativas sobretudo positivas em relação ao
programa Férias no Museu. Mesmo aqueles que eram pais de crianças mais novas, em termos
de idade cronológica, e que confessaram alguma apreensão inicial por as deixarem sozinhas,
um dia inteiro, num espaço desconhecido e com pessoas que também não conheciam, revelam
expectativas que são, apesar destes receios, positivas. Se assim não fosse, os receios ter-seiam sobreposto à vontade de que participassem neste programa e eles teriam optado por outras
escolhas para a ocupação das crianças neste período de férias.
Questão 2 – Como é que as vivências do programa Férias no Museu contribuíram,
ou não, para a concretização dessas expectativas?

O programa Férias no Museu estava concebido, organizado e foi concretizado de
modo a que as crianças e adolescentes, durante cada semana, visitassem diversos espaços dos
dois Museus, abordando sobre perspectivas variadas os ciclos naturais e culturais. Deste
modo, em cada semana, tiveram visitas guiadas, de acordo com o tema da semana (Ar, Água,
Fogo e Terra), a espaços exteriores como o Jardim Botânico e a Estufa de Borboletas, bem
como a uma actividade diária de acolhimento, relaxamento e consciência do próprio corpo –
yoga – que decorria ao ar livre. Existiam também períodos livres, em que as crianças e
adolescentes podiam brincar autonomamente no Jardim, desenvolvendo a motricidade e a
socialização alargada. Assim, a diversidade de tarefas propostas correspondia às expectativas
das crianças e adolescentes, bem como dos pais.
O programa Férias no Museu era também constituído por visitas guiadas e
actividades práticas a exposições no interior dos Museus como, por exemplo, a exposição
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sobre dinossáurios, de Zoologia, de Física, jogos matemáticos, planetário e tarefas
experimentais de diversos domínios das ciências. Às quintas e sextas-feiras as crianças e
adolescentes realizavam actividades relacionadas com as Artes Plásticas e as Artes
Performativas, em conexão com diversos domínios científicos, de modo a prepararem a Festa
Final. Isso também contribuía para que muitas das expectativas fossem satisfeitas. Tentava-se
ainda responder à curiosidade ou ao desejo de alguma criança, que manifestasse vontade de
visitar algum espaço não visitado dos Museus. Por isso, às quintas-feiras havia a possibilidade
de efectuar uma visita extra a alguma exposição que estivesse de acordo com as expectativas
das crianças e adolescentes. Assim, a concepção e operacionalização deste programa
permitiam corresponder às expectativas das crianças e adolescentes, bem como dos pais.
Havia ainda um enorme cuidado por parte da equipa, liderada pela investigadora, de
estabelecer relações afectuosas com as crianças e adolescentes, bem como de garantir que
estavam em segurança, sem no entanto evitar que se sentissem livres e autónomas, em alguns
momentos de brincadeira e, por exemplo, quando escolhiam os jogos matemáticos e os
parceiros com quem iriam jogar. Como as crianças mais novas, em termos etários, precisavam
de mais cuidados, existia o apoio de voluntários nos grupos Small.
No que se refere à alimentação, esta era saudável, de acordo com o recomendado
para estes níveis etários e as próprias refeições permitiam trabalhar aspectos como a
entreajuda, a socialização alargada e o desenvolvimento dos sentidos, nomeadamente do
paladar, pois havia crianças e adolescentes que experimentavam comer legumes que, em casa,
não comiam. Ao serem momentos em que os diversos grupos partilhavam uma mesma
actividade, tornavam-se muito ricos e era interessante ver o cuidado com que os mais velhos,
em termos etários, apoiavam os mais novos, mesmo quando se tratava de crianças e
adolescentes que não se conheciam previamente. Assim, no que se refere à alimentação,
diversos pais afirmaram que esta excedeu as expectativas e muitas crianças e adolescentes,
além de reconhecerem que gostaram da comida, referiram que passaram a gostar de alimentos
que, até então, não comiam ou nunca tinham mesmo experimentado.
Deste modo, o programa Férias no Museu foi ao encontro das expectativas das
crianças, adolescentes e dos pais, com actividades no exterior dos museus, brincadeiras livres
no jardim, visitas a exposições abordando domínios científicos diversificados, sem esquecer
questões de segurança e estabelecendo interacções sociais afectuosas com os participantes,
permitindo criar um clima relacional securizante.
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Questão 3 – Como é que os diferentes tipos de actividades desenvolvidas pelas
crianças e adolescentes contribuíram para a sua participação legítima nas mesmas e enquanto
cidadãos?

Observou-se que algumas crianças que, no início da semana, eram pouco
participativas, ou seja, que actuavam enquanto participantes periféricos (César, 2013a; Lave
& Wenger, 1991), ao longo da semana, gradualmente, tornavam-se participantes legítimos,
aumentando a intensidade da participação e do envolvimento nas actividades. Promovia-se
um clima relacional securizante, de modo a que as crianças e adolescentes se sentissem à
vontade para colocar dúvidas, responderem às questões e desafios dos monitores e também
explicar aos colegas algum pormenor que tivessem apropriado em visitas anteriores ou em
outros contextos. Nomeadamente, quando alguma criança ou adolescente já tinha frequentado
outras semanas do programa Férias no Museu, ou já tinha visitado os museus em família,
visitas de estudo ou apropriado alguns conhecimentos em outros contextos, era convidada
pelos monitores a apoiar o decorrer de alguma visita guiada ou actividade que estava a ser
desenvolvida, explicando a todos algum pormenor científico, sendo assim a voz e o poder
partilhados com o monitor.
Também alguns relatos de brincadeiras e histórias inventadas por grupos de crianças
e adolescentes enquanto brincavam autonomamente, sem a intervenção directa dos monitores,
durante os períodos de ocupações livres, iluminam a actuação enquanto participante legítimo.
Acontecia as crianças e adolescentes voluntariarem-se para ajudar a por a mesa (várias
entradas nos DBM). Estes aspectos iluminam que as crianças queriam actuar enquanto de
participantes legítimos, o que acontece quando o clima relacional é agradável e as tarefas
propostas são desafiantes e adequadas àqueles participantes.
Por outro lado, iluminando as transições entre contextos e a mobilização de
conhecimentos, em contexto familiar começaram, por exemplo, a poupar água nas actividades
quotidianas, como revelou o Paulo numa entrevista (Paulo, EC, p. 2), assumindo que actuava
enquanto participante legítimo na sociedade, uma vez que é urgente preservar o ambiente e
viver de forma sustentável. Outros exemplos aconteciam quando as crianças e adolescentes
levavam os pais a conhecer determinadas espécies do Jardim Botânico, como relatam várias
mães, nomeadamente a Mãe do Jonas, cujos filhos não queriam apenas comunicar
determinados pormenores relacionados com as plantas, mas apanhar sementes e semeá-las nos
terrenos do avô (Mãe do Jonas, EE, p. 4). Muitas outras crianças e adolescentes referiram, em
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contexto familiar, incluindo avós e primos, conhecimentos que tinham apropriado neste
programa Férias no Museu e que pretendiam que as famílias também apropriassem e que os
utilizassem nas vivências quotidianas. Alguns deles fizeram algo semelhante em contexto
escolar, com alguns colegas, bem como em encontros informais, com amigos. Estes exemplos
ilustram que as crianças e adolescentes se tornaram participantes legítimos nos diversos
contextos, cenários e situações em que os conhecimentos científicos que tinham apropriado se
revelavam uma forma de poder, pois numa sociedade de informação e conhecimento, como a
sociedade dita ocidental, ter acesso ao conhecimento constitui uma forma de empowerment.
Para além disso, estas crianças e adolescentes desenvolveram uma maior apetência pelos
domínios científicos, revelando também um aumento da curiosidade científica.
As formas de actuação relatadas pelos próprios e pelos pais, durante as entrevistas,
bem como a observação das formas de actuação, nos espaços e tempos museológicos,
permitem constatar a promoção da LC, bem como que as crianças e adolescentes se tornaram
cidadãos mais críticos, reflexivos, responsáveis e participativos, o que também denota a
capacidade de actuarem enquanto participantes legítimos ao nível da cidadania.
Questão 4 – Como se promoveu a mobilização e o desenvolvimento de capacidades
e competências por parte das crianças e adolescentes?

A mobilização e o desenvolvimento de capacidades e competências foram
promovidos através da actuação dos monitores, bem como da concepção do próprio programa
Férias no Museu, que valorizava muito as interacções sociais enquanto forma de
aprendizagem. As tarefas propostas estavam concebidas de forma a permitir que as diversas
crianças e adolescentes pudessem participar em diversos episódios interactivos e que, durante
a realização das actividades, se encontrassem a trabalhar na zona de desenvolvimento
proximal (ZDP) o que, segundo Vygotsky (1934/1962), favorece a apropriação de
conhecimentos, bem como a mobilização e desenvolvimento de capacidades e competências.
Isto facilitava que as crianças e adolescentes deixassem de actuar enquanto participantes
periféricos e passassem a actuar como participantes legítimos (César, 2013a; Lave & Wenger,
1991), envolvendo-se de forma cada vez mais intensa nas actividades e assumindo diferentes
posições identitárias (Hermans, 2001): enquanto tutor, enquanto aprendiz, enquanto filho,
enquanto amigo, entre outras. Esta passagem por diferentes posições identitárias facilitava a
mobilização de conhecimentos noutros contextos, sendo nítido que as crianças e adolescentes
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retomavam, em casa, muitos dos assuntos abordados no programa Férias no Museu. É de
salientar que havia uma intenção, na concepção do programa, de promover episódios
interactivos em contexto familiar. Assim, por exemplo, as crianças e adolescentes levavam
um poema ou uma música alusiva ao tema que estava a ser desenvolvido, ou, por vezes, eralhes era pedido que pesquisassem algum pormenor sobre um animal ou uma planta, o que
acabava por envolver as famílias, como se pretendia.
Ao longo da realização das actividades dava-se voz e promovia-se a participação das
crianças e adolescentes, em diversos episódios interactivos, quando se solicitava que
explicassem algo que já tivessem apropriado, ou quando os monitores punham questões que
facilitavam as conexões com outros conhecimentos ou vivências, facilitando a
interdisciplinaridade e as transições entre contextos, cenários e situações. Para além disso, um
outro aspecto muito valorizado neste programa era a promoção da autonomia. Por exemplo,
nos jogos e desafios matemáticos as crianças e adolescentes podiam escolher livremente o que
jogar, os parceiros de jogo e quando mudar de jogo ou de colega, bem como simplesmente
observar outros colegas, para apropriarem estratégias vencedoras e, depois, jogarem com
outra criança ou adolescente. Assim, havia também a preocupação de desenvolver
capacidades como a observação, ou a tomada de decisão, algo que nem sempre é muito
trabalhado na Escola.
Ocorreram, também, no exterior, actividades como o yoga, as visitas ao Jardim
Botânico, à Estufa de Borboletas e as brincadeiras nos momentos de lazer em que as crianças
podiam circular livremente num espaço de um Jardim suficientemente grande para se
esquecerem de que estavam a ser observadas, sentindo-se em liberdade, estimulando a
autonomia, a motricidade, a orientação espacial, além da apropriação e mobilização de
conhecimentos e a promoção da LC. As regras das refeições, que tinham por base princípios
ecológicos como a reciclagem e a diminuição do desperdício, ou a manutenção da saúde,
eram explicadas e cumpridos por todas as crianças e monitores, constituindo mais um
momento de apropriação de conhecimentos e de aprendizagens não-formais, que se
realizavam num ambiente descontraído, próprio de tempos de férias e de refeições, onde as
formas de actuação se tornavam pregnantes, sendo muitas delas retomadas em contexto
familiar, como relataram diversos pais, nas entrevistas. Por exemplo, na sequência destas
férias, algumas crianças começaram a comer alguns vegetais que não comiam anteriormente e
a alertar as famílias para a importância de uma alimentação saudável, que contivesse os
diversos nutrientes.
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As regras de estar no Jardim Botânico e em cada espaço eram explicadas e
cumpridas por todos e tinham por base os princípios da sustentabilidade e da preservação do
ambiente. Procurou-se que, ao contrário do que é habitual, estas regras fossem formuladas na
positiva (exemplo: só podemos apanhar os frutos que estão caídos no chão) e não pela
negativa (exemplo: é proibido apanhar frutos das árvores). As regras explicitadas pela positiva
permitem actuar, enquanto as negativas proíbem de actuar. Como se pretendia promover a
actuação enquanto participantes legítimos, este aspecto pareceu-nos muito relevante, pois
promovia a cidadania activa e responsável.
Nas visitas guiadas não existia a obrigatoriedade de andar aos pares, de mão dada,
como é usual em visitas de estudo, nem de ouvir tudo o que estava a ser dito, podendo a
criança ou adolescente optar por observar um outro pormenor daquele local. Também não
existia a preocupação de avaliação ou certificação dos conhecimentos apropriados, pois não
existiam provas de avaliação de conhecimentos, nem nenhum documento que certificasse a
apropriação de conhecimentos. Assim, durante a realização das diversas actividades podiamse experimentar diversas estratégias de resolução quando a primeira não levava à solução do
problema, fazer e refazer, expor dúvidas e levantar questões, sentindo-se que as crianças não
estavam constrangidas, nem se sentiam ameaçadas. Este ambiente descontraído proporcionava
a aprendizagem autónoma sem medo de ser criticado negativamente. Mas também se
promovia a tomada de decisão. Assim, as actividades a desenvolver às quintas e sextas-feiras,
nomeadamente a preparação da Festa Final, ou a visita a alguma exposição que não estivesse
planeada, eram decididas de forma partilhada por todos e, na execução e preparação das
Festas, contava-se com a colaboração de todos.
Deste modo, vivia-se um ambiente relacional agradável e securizante, em que as
crianças e adolescentes eram ouvidas, se sentiam alegres, livres nas brincadeiras, mas também
para experimentar, pelo que participavam activamente e de forma muito empenhada nas
actividades desenvolvidas, apropriavam conhecimentos e promoviam a LC, aprendendo a
realizar transições entre contextos, bem como a mobilizar e desenvolver capacidades e
competências às quais, depois, eram capazes de recorrer quando interagiam em contexto
familiar ou quando eram confrontadas com uma nova situação problemática. Por isso mesmo,
o programa Férias no Museu é um excelente exemplo – que constitui um estudo de caso
único, em Portugal – de como os espaços museológicos podem contribuir para as
aprendizagens não-formais e de como estas facilitam, depois, a apropriação de conteúdos
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escolares, como referiram diversos pais, ou a actuação enquanto cidadão crítico, activo,
reflexivo e responsável.
Questão 5 – Como é que este programa contribuiu para a promoção da LC?

A análise dos protocolos e das TIP 2 revela que as crianças e adolescentes
apropriaram conhecimentos que conseguiram mobilizar na realização das diversas actividades
que desenvolveram como, por exemplo, quando desenharam, incluindo diversos pormenores
científicos, como o número de patas dos insectos, de tentáculos dos polvos, entre outras
características e conteúdos abordados durante essa semana. Assim, os diversos materiais
produzidos pelas crianças e adolescentes, quer durante a realização das actividades
propriamente ditas, quer quando preparavam e executavam a Festa Final, constituem
evidências empíricas da promoção da LC. Os materiais produzidos foram, depois
fotografados, o que permite uma análise mais detalhada da LC que as crianças já conseguiam
mobilizar e que também se encontra patente nos diversos episódios interactivos que
seleccionámos para apresentar e que analisámos neste trabalho.
Por outro lado, os relatos dos pais iluminam que as crianças e adolescentes, em
contexto familiar, mobilizavam conhecimentos apropriados em contexto museológico quando,
por exemplo: repetiam a sequência da saudação ao sol do yoga, fazendo sucessivamente mais
devagar, revelando ter apropriado que o yoga deve ser feito sentindo o corpo e os movimentos
e, por isso, deve ser lento; contavam pormenores científicos relativos a temas abordados nas
actividades realizadas, ilustrando a apropriação e a mobilização de conteúdos científicos;
quando mostravam aos pais os museus e o Jardim Botânico contando particularidades de
determinadas plantas; quando começavam a comer determinados vegetais, revelando ter
apropriado a importância de uma alimentação variada e saudável; ou quando se atrasavam a
sair de casa porque estavam a pesquisar algo sobre as temáticas da semana, revelando
autonomia, empenho nas actividades e motivação para saber mais e, assim, desenvolver a LC.
Estes exemplos revelam a mobilização de conhecimentos, capacidades e competências, bem
como a promoção da LC das crianças e adolescentes, bem como das respectivas famílias, que
muitas vezes revelavam desconhecer estes temas. Assim, os conhecimentos apropriados, tal
como se desejava quando se concebeu o programa Férias no Museu, não beneficiavam apenas
as crianças e adolescentes que o frequentavam. Eram também partilhados com as famílias,
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amigos, ou colegas de escola, pelo que estas crianças e adolescentes actuavam também como
disseminadores da LC, um aspecto que nos parece essencial.
Questão 6 – Como é que os diversos participantes avaliaram este programa de
Férias no Museu?

A avaliação das actividades foi observada através da análise das TIP 2, efectuadas no
último dia, bem como das entrevistas aos pais e às crianças, após o final do programa, ou de
algumas conversas informais, como a que relatámos no inícios das Considerações Finais e que
ocorreu num encontro casual, já muitos anos depois de concluído o trabalho empírico desta
investigação.
Os desenhos, palavras ou frases que as crianças e adolescentes escreveram na TIP 2
iluminam que estiveram felizes, pois foram feitos com cores alegres e ilustram cenários de
verão, com sol, em ambientes de campo com árvores, por vezes com a abundância dos frutos,
borboletas e outros seres vivos, bastante coloridos. Nas entrevistas, quer os pais quer os filhos
revelaram uma avaliação muito positiva ao nível das interacções sociais estabelecidas, tanto
entre as crianças e adolescentes como destas com os monitores, actividades desenvolvidas e
das aprendizagens efectuadas. Porém, o desenvolvimento do sentido crítico, bem como da
responsabilização, estão patentes quando referiram como aspecto negativo algumas faltas de
meios dos museus, ou a degradação do Jardim Botânico – revelando a capacidade de serem
cidadãos activos – afirmando que isso era algo que devia ser solucionado, dada a localização e
a História da instituição. Por último, foi salientada a capacidade da equipa para lidar com
esses problemas, a qualidade das tarefas propostas, o profissionalismo dos monitores e o
clima relacional afectuoso entre todos, que foram aspectos muito valorizados pelos diversos
pais. A maioria dos que tinham filhos a frequentarem o programa Férias no Museu pela
primeira vez relatou, de forma inequívoca, que este tinha excedido as expectativas iniciais,
exemplificando e argumentando, de forma clara, porque motivo consideravam que isso tinha
acontecido. O programa ser capaz de ultrapassar as expectativas destes pais constitui uma
avaliação muito positiva.
A análise quantitativa das crianças e adolescentes que frequentaram mais de uma
semana de actividades nas mesmas férias, o fizeram em anos consecutivos, ou seja,
regressaram no verão seguinte, é também um indicador de uma forte adesão ao programa e
uma avaliação muito positiva do mesmo. Para além disso, mesmo entre crianças e
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adolescentes que não voltaram a frequentar este programa – e não sabemos a que se deveu
isso, salvo quando os adolescentes atingiam a idade máxima permitida – havia muitos que
afirmavam que gostariam muito de voltar a participar no programa. Assim, este critério é
ainda mais positivo do que aquilo que ilustra apenas o número dos que realmente se voltaram
a inscrever. Estas inscrições sucessivas iluminam dois aspectos fundamentais: a satisfação
destas crianças e adolescentes, bem como dos respectivos pais; e a capacidade da equipa que
concebeu o programa de diversificar as tarefas propostas, evitando repetições em diferentes
semanas. Este mérito, raro neste tipo de programas, deve ser realçado, pois constitui uma
enorme mais-valia deste programa Férias no Museu.
Questão 7 – Que melhoramentos se podem sugerir para programas futuros?

Atendendo à avaliação positiva de todos os intervenientes, em futuros programas,
sugere-se a manutenção de propostas de tarefas interdisciplinares, com uma forte componente
de actividades práticas, muitas delas realizadas ao ar livre, mas também algumas a decorrer
dentro do Museu. De realçar que, de acordo com o referido nas entrevistas, seria benéfico
melhorar as infra-estruturas e efectuar uma melhor manutenção do Jardim Botânico, existindo
mais coerência entre a LC que se pretende que as crianças e adolescentes promovam e aquilo
que elas observam nos espaços em que desenvolvem as actividades.
Em 2010, ao contrário dos anos anteriores, formaram-se grupos heterogéneos ao
nível das idades, para as crianças e adolescentes trabalharem ainda mais nas diversas ZDP, o
que favorece sobretudo o desenvolvimento sócio-cognitivo (Vygotsky, 1934/1962), bem
como para promover o convívio entre irmãos, primos e amigos de idades diferentes, essencial
para o desenvolvimento emocional (Santos, 1991a, 1991b), sobretudo dos mais novos, quanto
ao nível etário. Estabeleceram-se, nos anos seguintes, conversas informais com as crianças,
adolescentes, pais e monitores, que efectuaram uma avaliação positiva desta alteração, pelo
que se considera uma modificação a repetir, tanto mais que a mesma é sustentada por diversos
autores e teorias que estudaram o desenvolvimento infantil e adolescente.
Para que as crianças continuem a frequentar sucessivamente os programas Férias no
Museu, há que oferecer temáticas e actividades diversificadas ao longo dos anos e que estejam
de acordo com os interesses e necessidades das crianças e adolescentes. Deste modo,
consideramos fundamental manter a equipa responsável pela concepção e execução das
tarefas unida e criativa, apostando na formação, no intercâmbio de conhecimentos entre os
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recursos humanos de vários museus, à semelhança do que foi feito no verão de 2011. Este tipo
de intercâmbio entre equipas propícia aprendizagens, partilha de experiências entre as várias
equipas, a criação de parcerias e, sobretudo, poderá estimular a criatividade.
Manter o clima relacional securizante no seio da equipa de monitores é fundamental
para que eles próprios actuem enquanto participantes legítimos, com capacidade de iniciativa,
de responder a imprevistos ou alterar algum pormenor do programa pré-estabelecido em
função de situações ou das solicitações do grupo de crianças e adolescentes. Isto consegue-se
com uma coordenação predominantemente democrática, onde o trabalho colaborativo seja
muito valorizado e desenvolvido (César, 2009, 2013a, 2013b; Hamido & César, 2009;
Ventura, 2012). Pode não ser fácil manter um clima relacional securizante quando as
instituições vivenciam crises económicas, com riscos de fecho e de diminuição dos postos de
trabalho. Mas como as crises se ultrapassem com criatividade, trabalho e capacidade de
iniciativa, é em períodos de crise económica – que também afectam os públicos – que importa
ainda mais investir na coesão das equipas e apostar no trabalho colaborativo e sustentado nos
conhecimentos que já existem, nomeadamente através das investigações que têm sido
realizadas e que é necessário continuar a promover, em espaços museológicos.
Para a manutenção da qualidade torna-se necessário avaliar cada período de férias e
planear as férias seguintes com base nas avaliações efectuadas. Esta tese pode ser inspiradora
nesse sentido. A recolha e análise das expectativas das crianças, adolescentes e pais, o modo
como decorrem as actividades desenvolvidas e como estas foram registadas, em fotos e nos
DBM e DBI, a análise dos protocolos com os trabalhos das crianças e adolescentes, realizados
ao longo de cada semana, a análise de episódios interactivos, de conversas informais e a
avaliação efectuada pelos pais, crianças e adolescentes e monitores, além da quantidade de
participantes que repete dentro de cada período de férias e em períodos sucessivos, são modos
de avaliar o decorrer do programa Férias no Museu e de o fazer de forma sistemática,
intencional e sustentada, ultrapassando as análises baseadas no senso comum, que
infelizmente abundam, em Portugal. Por outro lado, é também inspirador observar como
funcionam os programas concorrentes e aprender através dessa análise crítica.
Um dos aspectos negativos destes programas de férias, nestes museus e noutros, é
que não são acessíveis a famílias com baixos rendimentos e que são essas mesmas famílias
que têm menos acesso a bens culturais e a actividades que promovam o desenvolvimento de
capacidades e competências, bem como da LC. Conseguir apoios, através de protocolos,
vantagens fiscais para empresas, ou mecenas, para que este se tornasse um programa acessível
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a todas as crianças e adolescentes, independentemente do poder económico das respectivas
famílias, seria um desafio. Mas seria também uma mais-valia, se pensarmos em justiça social,
equidade e contributos de uma instituição pública para a LC da população, em geral.

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Depois de um percurso académico que passou pela Engenharia Química e um
mestrado em Biotecnologia (Engenharia Bioquímica), que constituem domínios científicos
cujo recurso a amostras representativas, o tratamento de dados recolhidos é essencialmente
quantitativo, os resultados são numéricos e o tratamento dos resultados é muitas vezes
estatístico e pressupõe a análise de tabelas e gráficos, conseguir descrever, de forma densa,
um caso, explicitar as interpretações que os dados iluminam e discutir, com detalhe, os
aspectos teóricos ou metodológicos, constituiu uma dificuldade, que procurámos ultrapassar.
Foram momentos de profunda aprendizagem, pois as diferenças entre a metodologia de
investigação utilizada nas Ciências em que tínhamos concluído a formação inicial e o
mestrado, e as que se utilizam em Educação e Museologia, são notórias, o que nos levou a ter
de saber utilizar outros instrumentos de recolha de dados, a saber seleccionar informadores
privilegiados, ou efectuar uma análise de conteúdo narrativa. Mas, por isso mesmo, do ponto
de vista da metodologia de investigação, este trabalho foi extremamente enriquecedor.
Este período de escrita da tese tem sido de enorme aprendizagem, de
desenvolvimento de capacidades e competências e também de transições, que levaram a
algumas rupturas, que obrigaram a readaptações e reposicionamentos identitários. Foi uma
oportunidade de conhecer um domínio científico muito distinto, uma oportunidade de
aprendizagem riquíssima, nomeadamente ao nível da capacidade de observação e análise de
fotografias, de desenhos de crianças e adolescentes, de episódios interactivos, de entrevistas,
de compreender detalhes das tarefas propostas que, sem este percurso, passariam
despercebidos e que são tão essenciais para quem pretende trabalhar em contexto
museológico e com públicos diversificados, onde a avaliação de programas tem de ser muito
sério, mas também muito baseada na triangulação de recolha de dados e de fontes
(informantes). Foi uma oportunidade de aprender sobre tratamento e análise de dados
qualitativos, de efectuar leituras sucessivas, observar a emergência das categorias indutivas de
análise e ainda proceder a diversas triangulações, incluindo a análise dos dados por outros
investigadores, o que constitui uma oportunidade de partilha e de aprendizagem muito rica.
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Este percurso permitiu, ainda, a participação em congressos, conferências e outros
eventos da especialidade, nos domínios da Museologia e da Educação, com o consequente
contacto com especialistas nestes domínios do conhecimento, o que foi muito enriquecedor,
promovendo o desenvolvimento de capacidades e competências, bem como a apropriação de
conhecimentos. Foi também muito exigente pois, sendo muitos destes eventos internacionais,
nos obrigou a comunicar em inglês, bem como a traduzir parte dos dados para esta língua, o
que constitui sempre um desafio adicional. Mas, uma vantagem nítida daí adveio: a maior
facilidade em ler, falar e escrever em inglês, o que afigura como uma mais-valia para a vida
profissional, numa era de globalização crescente.
Ter efectuado este percurso de doutoramento em paralelo com uma actividade
profissional, familiar, actividades sociais e de lazer, ou seja, assumindo diferentes posições
identitárias (Hermans, 2001), obrigou a gerir tempos e espaços, ou seja, arquitecturas
possíveis – e outras que pareciam impossíveis! – dessas diferentes posições identitárias, de
modo a que não se tornassem insuportavelmente conflitivas e permitissem, em certas
situações, dar primazia à actividade de estudante de doutoramento relativamente à pessoa que
socialmente está envolvida em actividades de lazer, ou em actividades profissionais. Deste
modo, a capacidade de planeamento detalhado, de fazer calendarizações, de organização –
incluindo dos imensos materiais recolhidos – bem como a gestão de espaços e tempos foi uma
das aprendizagens que tivemos de realizar. Aprender a gerir o tempo e a dividi-lo entre todas
as tarefas, conjugando tarefas profissionais e do quotidiano, revelou-se uma necessidade a que
tivemos de dar resposta. Mas que nos será muito útil no futuro.

Trajectórias futuras

Estamos a terminar uma etapa, mas a trajectória de participação ao longo da vida
continua, quer como investigadora quer como profissional que colabora com museus, onde se
realizam sobretudo aprendizagens não-formais, e instituições de ensino, onde prevalecem as
aprendizagens formais. Deste modo, acreditando que este trabalho constitui um estudo
inovador no domínio da Museologia, mas também uma interface com a Educação,
nomeadamente ao nível do quadro de referência teórico e da metodologia utilizada, a etapa
seguinte deverá passar pela sua divulgação através da continuação e incremento da escrita de
artigos científicos, bem como da participação em eventos científicos e pela continuação da

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração
Departamento de Museologia

443

Ana Isabel Jorge Dias
O museu como espaço/tempo de aprendizagem: Contributos para a promoção da literacia científica

investigação neste domínio. Pensamos que este trabalho é tão rico que poderá dar origem a
alguns workshops, ou acções de formação e/ou de sensibilização para públicos diversificados.
Por outro lado, este percurso de aprendizagem no domínio da Museologia tem
influenciado e modificado as práticas enquanto profissional que colabora com museus e com a
divulgação do património, bem como enquanto formadora ou professora que comunica com
os museus em contexto de educação formal. Assim, no futuro, gostaríamos de conceber
programas que tivessem em consideração o que esta investigação permitiu aprender, bem
como modelos de avaliação de programas deste tipo. Quem sabe, num post doc, ou numa
situação profissional futura.
Gostaríamos, ainda, que este trabalho facilitasse e inspirasse o desenvolvimento de
outros projectos de investigação em Museologia e em Educação, ou melhor, numa interface
entre estes dois domínios, nomeadamente ao nível da concepção e avaliação de programas de
diversas naturezas desenvolvidos pelos museus, mas também na fundamentação da concepção
e avaliação de programas que poderiam envolver parcerias com agrupamentos de escolas, ou
até com outras instituições. Muito pode ser feito para por em prática diversos melhoramentos
da acção museológica e trabalhos como este são inspiradores nesse sentido.
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APÊNDICE I
Guião de entrevistas às crianças e adolescentes

Questão principal

Questões complementares

O que pretendo saber

1. O que gostaste mais desta
semana?

1.1. E o que gostaste menos?

O impacte do que lhe
aconteceu na semana.

2. Como te sentiste durante
esta semana passada no
Museu?
3. De tudo o que se passou
nesta semana, o que achas
que não vais esquecer?

1.1. Sentiste-te bem?
1.2. Andaste contente/triste..?

Como a criança se sentiu.

2.1. Qual foi o lugar do museu que
gostaste mais?

Saber o que a criança
salienta

4. Qual foi a actividade que
gostaste mais?

3.1. Porquê?

Quais são as actividades
que têm maior agrado.

5. Qual foi a actividade que
gostaste menos?

4.1. Porquê?

Quais são as actividades
que gosta menos e porquê.

6. Aprendeste alguma coisa
nova?
7. Houve alguma coisa de
que não gostaste nada?

5.1. Se sim, o quê?

O que a criança aprendeu.

6.1. Se sim, o quê?

O que a criança não
gostou.

8. Procuraste saber mais
sobre o tema da semana?

Se sim:
7.1. Porquê?
7.2. O quê?
7.3. Com quem?
7.4. Como procuraste?
Se não:
7.4. Porquê?

Saber se a criança
continuou a pensar nas
actividades em casa e
como pesquisou.

9. Gostarias de voltar?

9.1. Porquê?

Se pretende repetir a
experiência e porquê.

10. Que sugestões darias para
melhorar as actividades?

10.1 Porquê?

Saber a opinião da criança
sobre como melhorar.
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APÊNDICE II
Guião de entrevistas aos pais e mães

Questão principal
1. O que o levou a escolher
estas actividades para o
seu filho?
2. Como foi o
comportamento do XX
durante esta semana?

3. O XX falou das
actividades que realizou
em casa?

4. O XX durante esta
semana falou sobre os
colegas e/ou monitores
em casa?

Questões complementares

O que pretendo saber

1.1. Corresponderam ao que
esperava?
1.2. Porquê?
1.1. O Comportamento foi diferente
do habitual?
1.2. Se sim, em que aspectos?
1.3. Pode descrever-me como ele é,
habitualmente?
1.4. E como foi, esta semana?
3.1. Se sim, fez perguntas sobre o
tema?
3.2. Teve curiosidade em saber
mais?
3.3. Levou pequenos trabalhos para
fazer em casa?
3.4. Conseguiu por a família ou os
amigos a falar e/ou a pesquisar
sobre o tema?
2.1. Se sim, o que disse?

Conhecer as motivações e
expectativas relacionadas
com esta escolha.
Se o comportamento de
XX sofreu alterações e se
sim quais.

Quais foram os aspectos
de cada dia que chegaram
a casa.
Qual foi o envolvimento
da família.

Saber se a interacção com
os monitores e os colegas
foi importante para a
criança e se foi satisfatório
ou não.
Saber se a criança /
adolescente revelou ter
aprendido alguma coisa.

5. Notou alguma evolução
no vocabulário ou nos
conhecimentos de XX
sobre o tema desta
semana?
6. De que é que o XX
gostou mais?

4.1. Se sim, quais?

7. Houve alguma coisa de
que o XX não gostou?

Quais são os aspectos mais
negativos, incluindo as
actividades que
desagradam as crianças.
Qual é o motivo de não
gostarem.
7.1. Voltaria a inscrever o XX Qual é a opinião global do
novamente?
pai/mãe.

8. Qual é a sua opinião
sobre esta semana de
actividades de férias?
9. Que sugestões daria para
melhorar esta semana?

6.1. E de que actividades?
6.2. Como explica essa
preferência?
6.1. Se sim, o quê?
6.2. Porque acha que o XX não
gostou?

Quais são os aspectos mais
marcantes.

Saber a opinião do pai/mãe
sobre como melhorar.
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APÊNDICE III
Jardim Botânico e algumas das suas plantas

O Jardim Botânico da Universidade de Lisboa localiza-se numa das colinas de
Lisboa, tem uma área aproximada de quatro hectares. Foi inaugurado em 1878, tendo
começado a ser plantado cinco anos antes no, então denominado Monte Olivete. Este já tinha
dois séculos de estudo da Botânica, no Horto Botânico do Colégio Jesuíta da Cotovia.
Constituiu-se como espaço de investigação e apoio ao estudo da Botânica na Escola
Polytechnica e posteriormente na Universidade de Lisboa. De um modo geral os Jardins
Botânicos têm algumas funções em comum: (a) científicas, como conservação de espécies
vegetais, reserva genética e investigação; (b) lazer; e (c) pedagógicas. Estas funções
justificam a presença de um viveiro, banco de sementes e herbário, ambos iniciados no século
XIX. Zoccoli, Raposo, & Cartaxana (1999) salientam que,

O jardim constitui assim um recurso inesgotável de ideias e descobertas, precioso
auxiliar do processo de Educação Ambiental, que se pretende activo e dinâmico, no
sentido de criar novas atitudes, comportamentos e mentalidades nos cidadãos.
Aprender a “conhecer para amar” e a respeitar os elementos do ambiente que
fazem parte integrante do nosso dia-a-dia, pode então ser algo que se encontra bem
perto de nós e deixa de ser objecto de saber académico, para se tornar realidade
próxima. (p. 11, maiúsculas e aspas no original)

O Jardim Botânico tem alguns dos exemplares mais significativos da flora nacional e
mesmo mundial, nomeadamente (Zoccoli et al., 1999):

1. Plantas representativas de épocas remotas
As plantas de épocas remotas apresentam um desenvolvimento muito simples, como:
(a) Musgos, têm a particularidade de não ter raízes e encontram-se em diversas zonas
do planeta. Necessitam de água abundante, para que se dê a reprodução, uma vez que as
células masculinas se deslocam com a água para atingir uma célula feminina;
(b) Fetos, existem cerca de 12 000 espécies conhecidas. Estes também habitam zonas
húmidas.
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2. Gimnospérmicas
As plantas gimnospérmicas constituem um grupo de plantas mais evoluídas que se
reproduz por sementes. O transporte da célula masculina é, em geral, assegurado pelo vento,
sendo a probabilidade de encontrar uma célula feminina baixa. Como exemplo temos:
(a) A ginkgo biloba é uma planta dióica (di significa duas, oikos significa casa, ou
seja, sexos em indivíduos separados), isto é, existem espécies femininas e masculinas. É uma
espécie muito resistente a doenças, a insectos e à poluição. É considerada um fóssil vivo, pois
existe desde o tempo dos dinossáurios. É originária do Japão e conseguiu sobreviver às
bombas atómicas de Hirochima e Nagazaki. Estas bombas mataram tudo, excepto a Ginkgo
biloba e as baratas. As baratas podem ter fugido e voltado mais tarde, mas a Ginkgo biloba
não. A fêmea produz sementes, que tem um odor intenso e desagradável, são usadas no
fabrico de medicamentos para a memória e tratamento de cancro;
(b) As cicas são gimnospérmicas e dióicas. Pensa-se que surgiram há cerca de 110
milhões de anos, cretácico, sendo, por isso, considerada um fóssil vivo. As suas folhas mais
tenras e sementes podem ter constituído alimento dos dinossáurios herbívoros. São oriundas
de zonas tropicais e subtropicais. Vivem em ambientes com pouca água.

3. Coníferas,
Constituem um grupo cujas estruturas que suportam o sistema reprodutor são
designados por cones ou pinhas. As sequóias e o cipreste dos pântanos são exemplos de
coníferas existentes no Jardim Botânico.
(a) O cipreste dos pântanos é oriundo de zonas pantanosas dos EUA, desenvolve no
seu sistema radicular, protuberâncias lenhosas, cilíndricas ou ovais – pneumatóforos – que
emergem do solo alagado facilitando a difusão de oxigénio para as raízes. Como as suas
raízes têm dificuldade em captar oxigénio, devido a estarem no meio de água, desenvolvem-se
para fora da superfície, para conseguirem captar o oxigénio da atmosfera, por este motivo
também é comumente chamada de árvore dos narizes. Trata-se de uma árvore de folha
caduca;
(b) Metasequoia encontra-se actualmente na zona da China Central. O seu habitat é
caracterizado por regiões sombrias e húmidas, junto a cursos de água e em altitudes de 700 a
1500m de altitude.
(c) Sequóia-sempre-verde é uma árvore oriunda da América do Norte, de folha
prene (como o nome indicia), de grandes dimensões, pode atingir cerca de 110m de altura. As
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sequóias são as árvores mais altas e as mais antigas que se conhece. A sequóia do Jardim
Botânico tem cerca de 130 anos (idade do jardim). Há sequóias com mais de 1000 anos de
idade. As árvores crescem em altura, mas através da largura da árvore e pelo número de anéis
consegue-se determinar a sua idade. A sequóia é uma árvore que tem uma madeira sem
utilidade para os seres humanos, por isso há sequóias muito antigas. Na Califórnia morreu
uma sequóia e fizeram um túnel onde passam carros. Na Califórnia existem árvores desta
espécie com 5000 anos de idade. Habitualmente as sequóias vivem em montanhas, com muita
neve, água no estado sólido. Para as plantas é como se houvesse pouca água. Estas plantas
têm a particularidade de absorver água da atmosfera e as folhas são muitas e pequenas.

3.1. Do grupo das Coníferas, família Pinaceae,
No Jardim Botânico existem várias espécies desta família como:
(a) Pinheiro manso, endémico da região mediterrânica, é valorizado pelos seres
humanos, pela sua sombra e pelas suas sementes comestíveis – pinhões;
(b) Pinheiro alepo ou pinheiro francês, endémico da zona mediterrânica, é
característico das zonas calcárias, pelo que tem elevado grau de resistência à secura. Tem sido
plantado para evitar a erosão do solo provocada pelo vento. Os pinheiros libertam agulhas, ou
carumas, impedindo que outras plantas cresçam. As agulhas, a seiva (resina) e a madeira do
pinheiro ardem muito depressa. Assim, quando a floresta tem apenas pinheiros, o fogo
rapidamente se alastra;
(c) Cedro dos Himalaias é uma árvore característica de altas montanhas, ocorrendo
numa grande diversidade de habitats;
(d) Araucária é uma árvore originária da Austrália, com pinhas que podem atingir
cerca de 10kg. As folhas são maiores ou menores consoante é Primavera e Verão (crescem
mais) ou Outono e Inverno (crescem menos). Quando há um fogo, abrem-se as pinhas para as
sementes, pinhões, caírem. Assim, se a árvore morrer, no ano seguinte nasce uma nova
árvore. No caso de incêndio faz ainda uma desramagem, ou seja, deixa cair os ramos de
baixo. Assim, o fogo tem mais dificuldade em chegar aos ramos mais acima da árvore. As
cavidades existentes no tronco da árvore são cicatrizes devidas à queda dos ramos.

4. Angiospérmicas
São consideradas o grupo mais evoluído e com maior número de espécies no Reino
Vegetal. É o grupo das plantas com flor. A produção de semente e a protecção do embrião
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prendem-se com processos mais sofisticados que culminam com a formação de um fruto. A
fecundação depende na maior parte dos casos de intermediários do reino animal como aves,
mamíferos (morcegos) ou insectos. No Jardim Botânico existe uma grande variedade de
angiospérmicas, desde as lentilhas de água até às palmeiras, plátanos e paineiras.
(a) Lentilha de água, a planta com flor mais pequena que se conhece. Apesar de
muito pequena tem raiz, caule e flor; São plantas que vivem à superfície da água impedindo a
passagem de luz, o que dificulta que peixes e outras plantas aquáticas consigam sobreviver,
porque não há luz para que produzam oxigénio;
(b) O Jardim Botânico tem uma grande colecção de palmeiras, nomeadamente a
palmeira anã ou palmeira das vassouras (folhas parecem vassouras) que sendo originária do
Mediterrâneo ocidental constitui a única espécie espontânea na Europa, surgindo com
frequência no Algarve. As palmeiras têm troncos são flexíveis, movem-se com o vento,
voltando à posição inicial, sem partir, não formam anéis de crescimento. As palmeiras não são
classificadas de árvores (Russell, 2012).
(c) Paineira-barriguda ou paineira-rosa, nativa da América central e sul, de locais
quentes e com pouca água. Floresce no Outono, dos seus frutos extrai-se lã de barriguda ou
sumaúma, constituída por pêlos que envolvem a semente. Esta árvore armazena água no seu
caule, neste caso, no tronco, que fica mais alargado com a água, ficando com aspecto de ter
uma grande barriga. Tem picos para que animais como, por exemplo, os macacos, não subam;
(d) Bambu são gramíneas espontâneas da Ásia Tropical e América do Sul, podendo
viver em grandes altitudes (Himalaias e Andes). Crescem rapidamente, podendo crescer cerca
de 20 cm por dia. Têm assim, um porte arbóreo, chegando a atingir 30m de altura. Os
rebentos de bambu são apreciados na alimentação. As plantas adultas são usadas no fabrico de
móveis e artigos desportivos. Normalmente florescem uma vez em cada ciclo de vida. Numa
floresta de bambus as flores nascem todas ao mesmo tempo. Depois de nascerem as flores, os
bambus morrem e os animais que habitam a floresta, nomeadamente o panda, têm que
procurar uma nova floresta para terem comida. Os bambus do Jardim Botânico floresceram
uma vez em 1988, ao fim de 110 anos de vida, pelo que se pensa que poderão vir a morrer
brevemente;
(e) A cana-de-açúcar é uma planta originária da Ásia Tropical e da Oceânia. Forma
caules maciços, no interior dos quais, a medula é rica em açúcar. Foram os Árabes que a
introduziram no Egipto, Sicília e sul de Espanha. Os portugueses levaram-na para a Madeira e
Brasil;
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(f) Magnólia encontra-se distribuída pela planície costeira do sudoeste dos EUA. O
seu habitat localiza-se sobretudo em solos húmidos, nomeadamente margens de rios e lagos.
O processo de reprodução implica que a semente tenha que passar pelo aparelho digestivo de
um pássaro para crescer uma nova árvore. É uma forma de crescerem árvores longe da árvore
mãe e, assim, árvore mãe e filha não competem pela mesma terra;
(g) Canforeira é uma árvore cujas folhas, se moídas, libertam um cheio agradável, a
cânfora. Este cheiro afasta os insectos. Usa-se nas gavetas e armários para afastar as traças e
as borboletas. É usada em marcenaria e destilada para obter a cânfora;
(h) Ficus macrophyta ou figueira australiana, árvore que vive em ambientes
tropicais, em locais com muitas plantas, pelo que tem que ter processos específicos para
retirar a água. Além das raízes subterrâneas, tem raízes aéreas, para retirar água da atmosfera.
As raízes aéreas vão descendo e, quando chegam ao chão, formam raízes subterrâneas;
(i) Hortensias são nativas do Japão e China, actualmente cultivadas como planta
ornamental em todas as regiões temperadas e subtropicais. Podem ter flores azuis ou cor-derosa consoante o pH do solo (mais básico será azul, mais ácido será cor-de-rosa);
(j) Hibiscus é uma planta que tem uma flor grande, cor-de-rosa ou vermelha, sem
cheiro. É originária da América do Sul. O principal agente responsável pela polinização do
hibiscus é o colibri, também chamado de beija-flor;
(l) Jacarandá brasileiro, cujos frutos são duros e têm sementes lá dentro. As sementes
são muito leves, facilmente transportadas pelo vento. O jacarandá é muito usado nas cidades
porque tem flores muito bonitas, com um aroma muito agradável;
(m) A árvore de natal da Nova Zelândia, onde é extensamente usada como árvore
ornamental e de abrigo nas zonas costeiras temperadas. Produz flores vermelhas para atrair os
pássaros, na época do Natal. Dá-se bem em ambientes húmidos;
(n) Datura áurea (nome comum: dama da noite). Originária da América Central,
América do Norte, América do Sul. Árvore com flores amarelas de odores intensos e
produzem muito néctar. O odor intensifica-se à noite, atraindo os morcegos para o interior da
flor, trazendo com eles o pólen. Apenas os mamíferos e os insectos são atraídos pelo perfume
das plantas;
(o) Tipuana tipo é uma árvore que tem uma flor amarela e umas sementes que
funcionam como se fossem um helicóptero, ou seja, com o vento as sementes são levadas para
longe da árvore mãe;
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(p) Inhame, é uma planta, cuja raiz é comestível, é muito apreciado na América do
Sul e Açores.

5. Espécies adaptadas a climas quentes e secos
(a) Dragoeiro vive em montanhas, em locais que têm muita rocha e pouca terra. Têm
raízes no chão sobretudo para se fixar ao chão e tem as raízes aéreas, para obter os nutrientes
para crescer. As ilhas da Macaronésia, também denominadas ilhas da felicidade, estão
localizadas no Oceano Atlântico (arquipélago dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde).
É delas que o dragoeiro é originário. Têm as raízes aéreas que parecem os pés de um dragão,
as folhas parecem da cauda do dragão ou os dentes de dragão. Esta árvore tem este nome
devido a uma lenda em que um cavaleiro que estava a tentar matar um dragão, quando o
matou, cresceu um dragoeiro, que contém o sangue do dragão – seiva vermelha. Esta árvore
esteve quase em vias de extinção devido à sua seiva vermelha ter sido intensivamente
utilizada como corante (Russell, 2012);
(b) Os cactos vivem em ambientes muito quentes e com pouca água. As folhas dos
cactos são os picos, são muito pequenas e picam, servem para defender o cacto dos animais e
para minorar as perdas de água por transpiração. Habitualmente, as partes da planta que
fabricam o alimento são as folhas. No caso dos cactos são os caules. Assim, conseguem
produzir o alimento perdendo pouca água por transpiração. No México existem muitas
espécies de cactos, nomeadamente uma denominada de figueira da Índia, uma árvore que não
é figueira e, provavelmente, não é originária da Índia. Produz um fruto comestível, chamado
figo da Índia. Já está tão espalhada pela Terra que não se sabe a sua origem;
6. Plantas que vivem na água – plantas aquáticas – como, por exemplo, os
nenúfares. As plantas aquáticas podem ter raízes suspensas ou fixas no lodo: No caso dos
nenúfares existem raízes de ambos os tipos; a lentilha de água tem raízes que não estão
agarradas ao fundo; o jacinto de água, apresenta caules que acumulam ar para a planta
conseguir flutuar e respirar.

7. Plantas carnívoras, mais correctamente denominadas de insectívoras. Estas
vivem em solos muito pobres em nutrientes, atraem insectos e alimentam-se deles. As plantas
libertam aromas que atraem os insectos e produzem um líquido que não deixa o insecto sair e
que o degrada.
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APÊNDICE IV
Regras de jogos

Nas actividades relativas à literacia no domínio da Matemática foram
disponibilizados jogos para as crianças e adolescentes jogarem livremente, nomeadamente:
jogo da memória, dominó, triominió, jogos de cinco em linha, quatro em linha e três em linha
(este último corresponde ao jogo do galo), vários puzzles e desafios, jogos de construção
como Legos.


O jogo da memória é um jogo formado por peças quadradas, que apresentam uma figura
num dos lados. Cada figura repete-se em duas peças diferentes. Para começar o jogo, as
peças são colocadas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ser vistas,
sendo que o número de pares de figuras é variável. Quanto mais pares, maior a dificuldade
do jogo Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam.
Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar
novamente. Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo
passada a vez ao jogador seguinte. O jogo termina quando todos os pares tiverem sido
recolhidos, ganha quem tiver identificado mais pares, Este jogo, também pode ser jogado
individualmente.



O dominó constituído por 28 peças rectangulares. Cada peça está dividida em 2 partes de
tamanho igual, com pintas em número de 0 até 6, impressas em cada uma das partes. As
28 peças abrangem todas as combinações possíveis com estes números de 0 a 6. Para se
tornar mais apelativo para as crianças e adolescentes, em vez das pintas estavam 6
imagens diferentes de dinossáurios.
No início do jogo, cada jogador recebe 6 ou 7 peças e é colocada uma peça com duas
imagens iguais no centro da mesa. Cada jogador, na sua vez deverá colocar uma peça que
tenha um desenho de dinossáurio igual ao desenho da peça inicial, de modo a construir
uma fila de peças. Os jogadores vão colocando as peças numa das extremidades da
sequência, combinando a parte da peça na mesa com parte da sua peça em mãos. Quando
um jogador não tiver nenhuma que se adeqúe, vai buscar aleatoriamente ao conjunto das
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peças que sobraram (que devem estar com os desenhos virados para baixo). Ganha o jogo
quem ficar primeiro sem peças.


O triominó tem regras semelhantes ao dominó, mas as peças têm forma triangular.



Jogo três, quatro ou cinco em linha tem por objectivo colocar três, quatro peças (ou
cinco) numa linha contínua vertical, horizontal ou diagonal. Joga-se com 2 jogadores e
desenrola-se num tabuleiro quadrado de (ou numa estrutura a três dimensões). Ambos os
jogadores jogam as suas peças no tabuleiro, uma peça por jogada. O jogo termina quando
uma das condições seguintes se verificar:
o Um dos jogadores coloca três, quatro ou mais peças numa linha contínua vertical,
horizontal ou diagonalmente. Este jogador vence o jogo;
o Todas as casas do tabuleiro estão ocupadas e nenhum jogador satisfaz a condição
anterior de vitória. Neste caso o jogo termina em empate.



Tangram consiste num puzzle, constituído por 7 peças, que compõem um quadrado:

As regras para jogar consistem em, com as sete peças e sem as sobrepor, construir
figuras geométricas, como por exemplo:
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Foram jogados outros jogos como: amazonas, hex, Y, gatos e cães, peões, rastros,
semáforo, ouri, pontos e quadrados, cujas regras estão disponíveis on line pela Associação
Ludus através do site: www.ludicum.org, os quais se apresentam seguidamente:
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Ouri

Participantes
Dois jogadores.

Material
Quarenta e oito sementes de qualquer tipo, desde que sejam pequenas ou pedrinhas;
Tabuleiro com doze buracos – duas filas de seis buracos.

Objectivo
Recolher o maior número possível de sementes
Todas as sementes têm o mesmo valor; vence o jogador que conseguir recolher em
primeiro lugar, vinte e cinco ou mais sementes.

Regras
O tabuleiro é composto por duas filas de seis cavidades às quais se chamam casas. Cada
fila pertence a um jogador.
As quarenta e oito sementes são distribuídas em igual número, pelas doze casas.
Cada jogador pode pegar nas sementes de uma casa da sua fila e distribuí-las uma a uma
pelas casas seguintes no sentido da direita.
Se na casa em que termina a distribuição obtiver um número de duas ou três sementes,
pode recolhê-las para si. Se a casa anterior também tiver duas ou três sementes também as
pode recolher.
Vão-se repetindo as jogadas alternadamente até um dos jogadores atingir o objectivo,
ganhando o jogo.
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Y

Este jogo foi inventado por Charles Titus e Craige Schensted. Trata-se de um jogo de
conexão inspirado no hex, mas aqui o objectivo consiste em
ligar as três margens.

Material
Um tabuleiro triangular com onze hexágonos de
lado, 30 peças brancas e 30 peças negras.

Definições
Adjacência — duas peças dizem-se adjacentes se
os hexágonos que ocupam partilham uma aresta.
Grupo — um conjunto de peças adjacentes da
mesma cor.
Y — um grupo que ligas as três arestas.

Regras
Os dois jogadores alternam colocando uma peça da sua cor num hexágono livre do
tabuleiro.
Após a primeira jogada, o segundo jogador tem a opção de trocar as cores (i.e., tornase no primeiro jogador, e o adversário joga de imediato como segundo).

Objectivo
Ganha quem conseguir construir um Y da sua cor.

Notas
O diagrama seguinte mostra um Y:
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Semáforo
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APÊNDICE V
Sugestões que resultaram das provas de Júri Prévio
SUGESTÕES DO JÚRI PRÉVIO

O QUE FOI FEITO

INTRODUÇÃO
Realçar o carácter inovador do caso e o que o torna único, explicitando
claramente o que é o caso em estudo.
Contextualizar mais a criação do programa Férias no Museu.
Salientar a transversalidade, interdisciplinaridade do programa Férias
no Museu.
Explicitar que este programa se baseava nos ciclos naturais e culturais.
Referir e justificar a utilização da designação de grupos em vez de
turmas.
Referir os principais autores que são utilizados nos Capítulos 1 a 3.
Expandir a descrição da estrutura da tese.

As sugestões foram todas aceites,
sendo acrescentados diversos
parágrafos.

As sugestões foram parcialmente
aceites.

CAPÍTULO 1 – MUSEUS, PARTICIPAÇÃO E
APRENDIZAGEM

Eliminar os Pontos 1.1 e 1.2, pelo que o título do Capítulo 1 deverá ser
outro.
Mudar o nome do ponto de 1.2.3. Museus e educação para
1.2.3. Museus e aprendizagem.
Introduzir um ponto com a história destes dois museus (mudar o ponto
4.5.2 para o Capítulo 1), referindo a criação dos serviços educativos e,
nestes, do programa Férias no Museu.
Comparação com programas similares (ex: Pavilhão do Conhecimento,
Oceanário, Jardim Zoológico, Aquário Vasco da Gama – só em
Lisboa, explicitar isso).
História da instituição – Detalhar as colecções que foram para a
Politécnica.

Eliminaram-se os Pontos 1.1. e
1.2., excepto a parte relativa à
sociomuseologia, alterando-se o
título em conformidade. O novo
título foi decidido, com o acordo
do Júri, durante as provas de Júri
Prévio.
O nome do Ponto 1.2.3. foi
alterado.
Foi detalhado, também:
1.4. Museu Nacional de História
Natural e Museu de Ciência da
Universidade de Lisboa
1.4.1. Criação destes museus
1.4.2. Serviços educativos
(incluindo a criação deste
programa Férias no Museu).
1.5. Outros programas similares
na região de Lisboa.
Discriminaram-se as colecções
que foram para a Politécnica – as
colecções didácticas.

CAPÍTULO 2 – INTERACÇÕES SOCIAIS, MUSEOLOGIA E
EMPOWERMENT
Abordar a teoria do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget, que
aparece citado nas interpretações dos resultados.

A sugestão foi aceite.
Foi introduzido o Ponto
2.2. Desenvolvimento cognitivo
segundo Piaget.
Para além disso, havia uma gralha
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palavra deveria ser
Empowerment. Foi emendada.

CAPÍTULO 3 – LITERACIA CIENTÍFICA E CONTEXTOS DE
APRENDIZAGEM
O título do capítulo foi considerado demasiado curto.

CAPÍTULO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO
EMPÍRICO
e
CAPÍTULO 5 – PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA
Dividir o capítulo em dois capítulos, um sobre Problematização e
outro sobre Metodologia.
p. 117 (Relatório Prévio) – Ser mais rigorosa – Foi criada a
Universidade de Lisboa e foi sediada ali a Faculdade de Ciências.
p. 121 (paginação do relatório para Júri Prévio) – Explicar mais
detalhadamente as Tabelas 8 e 9.
p. 133 (Relatório de Júri Prévio) – Quando refere que vamos recuperar
a Energia no Verão – Falta contextualizar – era o ano da Energia;
recuperar a questão dos ciclos.
Explicitar mais o ponto relativo aos procedimentos de concepção de
tarefas do programa Férias no Museu (Ponto 4.8.1), de modo a que
fique explícito o que foi elaborado previamente, embora faça parte
desta tese. Eventualmente passar para o Capítulo 1.
Principais Regras (Museus, Jardim Botânico) – Em vez de serem com
“Não”, serem explicitadas de outra maneira.

Foi aceite, pois o título já deveria
estar mais completo e, por lapso,
não tinha sido actualizado no
Relatório de Júri Prévio. Mas foi
dito oralmente o novo título e o
Júri concordou com ele.

A primeira sugestão foi aceite
com algumas alterações. Dividiuse o capítulo em dois: Capítulo 4
– Contextualização do Trabalho
Empírico e Capítulo 5 –
Problematização e Metodologia.
O Capítulo e passou a incluir a
elaboração das tarefas do
programa (Ponto 4.2.).
p. 117 – Foi clarificado.
p. 121 – Foram acrescentados
alguns parágrafos (Tabelas 8 e 9).
p. 133 – 2009 foi o Ano
Internacional da Astronomia e
2012 é que foi o Ano
Internacional da Energia. Por isso,
não foi aceite a sugestão.
O Ponto 4.8.1. passou para Ponto
4.2., visto que a elaboração das
tarefas do programa Férias no
Museu, sendo prévia a esta tese,
faz parte da Contextualização do
Trabalho Realizado.
Assim, criou-se também o Ponto
5.1. designado por Problema,
objectivo principal e questões de
investigação, que anteriormente
terminavam o Ponto 4.2., no
Relatório para Júri Prévio.
A numeração dos restantes pontos
foi também alterada em função de
termos dividido o capítulo em
dois capítulos.
Escreveram-se as regras na
afirmativa.

CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE
RESULTADOS

As sugestões foram parcialmente
aceites, pois o nome passou para
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Mudar o nome do Capítulo 5 (que passou a Capítulo 6) de
“RESULTADOS”
para:
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Acrescentar relatos que explicitem porque é que este programa é
especial, único.
Acrescentar evidência empírica – pratos elaborados por um dos
monitores.
Acrescentar música da hora do almoço e poemas que levavam para
casa.

Apresentação e Discussão de
Resultados, visto que tanto a
apresentação como a discussão já
pressupõem que existiu uma
análise.
Os relatos já existiam no Grupo
Large, que entretanto fora escrito
e não constava do Relatório de
Júri Prévio. Foram também
realçados nos outros grupos.
As fotos destes pratos foram
acrescentadas e foi feita a sua
discussão.

Questão da não escolarização dos museus – explicitar.
Música e poemas – Foram
acrescentados, apesar de não
haver referências explícitas aos
mesmos nos dados recolhidos.
Indicou-se que favoreciam o ciclo
diário – eram uma semente que,
no dia seguinte, iria continuar a
germinar.
Foi mais explicitada a questão da
não escolarização dos museus.
Como o antigo Capítulo 4 foi
subdividido, este passou a ser o
Capítulo 6.
APÊNDICES
Pôr a Tabela de Síntese Estrutural, que consta do Relatório para Júri
Prévio, nos Apêndices da Tese.

As sugestões foram aceites.

Pôr a Tabela com as Sugestões do Júri Prévio e a indicação do que foi
– e não foi – aceite nos Apêndices.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acrescentar a lista das
referências bibliográficas consultadas e que não foram citadas no
texto, mas que influenciaram este trabalho.

A sugestão foi aceite, por fazer
parte das normas da Universidade
Lusófona. No entanto, as normas
são contraditórias: dizem para
utilizarmos as normas da APA,
que explicitam que apenas se
devem considerar referências as
que estão citadas; e depois
também dizem ser obrigatória
uma lista de referências
consultadas e não citadas.
Para além disso, citar todas as
leituras que influenciaram este
trabalho, seria uma lista
enormíssima. Optámos por apenas
citar as mais relevantes.
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APÊNDICE VI
Síntese estrutural da tese

ALGUMAS
CONCEITOS
CAPÍTULO

ESTRUTURA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS E
QUESTÕES

REFERÊNCIAS
BASE

QUESTÕES DE
ORIENTADORAS

BIBLIOGRÁFICAS

INVESTIGAÇÃO
Justificar a
pertinência do estudo
Contextualização do
problema de
investigação;

Escolha do
tema;
Questões de
investigação;

INTRODUÇÃO

Sociomuseologia

Quadro de
referência teórico;

Canclini, 1990.
Delambre, 2013.
Moutinho, 2007,
2010.
Primo, 1999.
Stake, 1995/2009.

Qual é a pertinência
deste estudo?
Qual é o objecto de
estudo?

Metodologia.

Questões de
investigação
Breve apresentação
das instituições onde
decorreu este estudo e
do programa Férias
no Museu
Apresentação da
estrutura da tese

1. Experiências de
visitas a museus
2. Museus, espaços
de comunicação e
aprendizagem
CAPÍTULO 1 –
MUSEUS,
PARTICIPAÇÃO E
APRENDIZAGEM

3. Ciência,
tecnologia e museus

Visitas de estudo
Museus enquanto
lugares de paz e
fantasia
Museus e
comunicação
Museus e educação

4. Museu Nacional
de História Natural
e Museu de Ciência
da Universidade de
Lisboa
5. Outros
programas similares
na região de Lisboa

Museus e escolas

Criação destes
museus
Serviços educativos

Sociomuseologia
Museus
Memória
Aprendizagens
formais,
Aprendizagens nãoformais
Aprendizagens
informais

Abreu, 2000.
Borges & César,
2011.
César 2009.
Chagas, 2009.
Delambre, 2013.
Falk & Dierking,
1992.
Gadotti, 2005.
Gil, 1993, 1998,
2003.
Hooper-Greenhill,
1999, 2007.
ICOM, 2007.
Magalães, 2003.
Melro & César, 2010.
MINOM, 2013.
Moutinho, 2006,
2007, 2010.
Nabais, 1993.
Osterman &
Sherppard, 2010
Pavão & Leitão,
2007.
Pdretti, 2007.
Primo,1999, 2011.
Póvoas et al.
Santos, 1996a, 1996b,
2009.
Silverman, 2010.
Simon, 2010.
Tinoco, 2012.
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Que tipo de
aprendizagens podem
os museus e o
património estimular
nos visitantes?
Como podem os
museus por o
património e as
memórias ao serviço
do desenvolvimento
das sociedades em
que estão inseridos?

Contextualização
desta investigação na
História da
Museologia
Apresentação do
percurso da
Museologia até aos
dias de hoje.

Como poderão os
museus ser espaços de
diálogo intercultural?
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1. Globalização e
formas (subtis) de
exclusão

Teoria do dialogical
self
Transições

2. Desenvolvimento
cognitivo segundo
Piaget
3. Perspectivas
sobre a
aprendizagem
CAPÍTULO 2 –
INTERACÇÕES
SOCIAIS,
MUSEOLOGIA E
EMPOWERMENT

4. Teoria do
dialogical self
5. Evolução,
transições e
desenvolvimento

Teoria das
representações
sociais
Sistemas simbólicos
Teoria do
desenvolvimento
segundo Piaget

Mediação
Artefactos culturais

Perspectiva
histórico-cultural da
aprendizagem

6. Teoria das
representações
sociais

Internalização
Zona de
desenvolvimento
proximal
Memória colectiva

7. Memórias
colectivas, crenças
e História

História

8. Museus, poder e
empowerment

Poder

Voz

Empowerment

Abreu, 2000.
Apple, 1995/2009,
1996.
Bakhtin, 1929/1981,
1990, 1995.
César, 1994, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2013, 2013a,
2013b.
César &
Kumpulainen, 2009.
Freire, 2012.
Hermans, 1996, 2001.
Lave & Wenger,
1991.
Marková, 2005, 2007,
2013.
Mosovici, 1961,
1981, 1993, 2000.
Perret-Clermont,
1980, 1992, 2004,
2009.
Piaget, 1923, 1924,
1947.
Vygotsky, 1931/1985,
1932/1978,
1934/1962.
Wertsch, 1985, 1991,
2004.
Zittoun 2004, 2006,
2008.

Como aprendem as
crianças e os
adolescentes?
Qual é a importância
das transições na
aprendizagem e no
desenvolvimento?
Como é que os
museus poderão
apoiar as populações
em momentos de
transição?

Apresentar e discutir
os conceitos que
formam o quadro de
referência teórico da
investigação no que
se refere às
interacções sociais.
Compreender e
discutir a importância
dos processos
interactivos em
museologia.
Realizar a
triangulação de
teorias, cruzando a
perspectiva históricocultural e teorias
como a aprendizagem
situada ou o
dialogical self com a
museologia.

Grupos de interesse
1. Estudo nacional
de literacia em
Portugal

CAPÍTULO 3 –
LITERACIA
CIENTÍFICA E
CONTEXTOS DE
APRENDIZAGEM

2. Níveis de
escolaridade e de
abandono escolar
em Portugal
3. Literacia
científica
4. Estudos
internacionais
5. Contextos de
aprendizagem e
literacia

Concepções da
literacia científica
(LC)
Níveis de LC
Objectivos e
benefícios da LC
Avaliação da LC
Programme for
International
Student Assessment
(PISA)

Literacia
Literacia científica
Processos de
avaliação da
literacia científica

Trends in
International
Mathematics and
Science Study
(TIMSS)

Benavente et al.,
1996.
Benavente, 1990.
Carvalho, 1986, 2009.
Carvalho, Ávila, Nico
& Pacheco, 2012.
Chagas, 2000.
DeBoer, 2000.
Fonseca, Valente &
Conboy, 2011.
GAVE, 2001, 2004.
INE, PORDATA,
2013.
Martin et al., 2012.
Mullis et al., 2012.
Nutbeam, 2000, 2008.
OCDE, 1999, 2003,
2006, 2010, 2013.
Pinto-Ferreira, Serrão,
& Padinha, 2007.
Santos, 2007.
Soares, 1998.

Como têm evoluído
os níveis de literacia
em Portugal nos
últimos anos?
Como é que os
contextos de
educação formal e
não-formal podem
promover a literacia
da população?

Teoria do Big Bang
CAPÍTULO 4 –
CONTEXTUALIZA
ÇÃO DO
TRABALHO
EMPÍRICO

1. Do Big Bang à
trajectória de
participação da
investigadora
2. O programa
Férias no Museu

Síntese sobre este
programa de 2008 a
2010
Eleboração das
tarefas do programa
Férias no Museu
para o verão de
2009

Aquecimento global
Diminuição da
biodiversidade e
problemas
ambientais

Luby, 1998,
Maravalhas, 2003,
Neto & Silva, 2004,
Russel, 2012,
Santos, F. D., 2007,
UNPD, 2013,
Usoskin et al., 2005,

Aprendizagem nãoformal em contexto
museológico
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O que torna o
programa Férias no
Museu único e
especial?
Que tarefas foram
propostas às crianças
e adolescentes?

Apresentar o ponto da
situação relativamente
à literacia em
Portugal
Discutir o papel dos
contextos de
educação formal e
não-formal na
melhorai da literacia

Apresentar o
programa Férias no
Museu de 2008 a
2010
Descrever
pormenorizadamente
as o programa Férias
no Museu - verão de
2009 – nas semanas
de recolha de dados
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1. Problema,
objectivo principal
e questões de
investigação
2. Abordagem
interpretativa
CAPÍTULO 5 –
PROBLEMATIZAÇÃO E
METODOLOGIA

3. Critérios de
qualidade da
investigação
interpretativa
4. Estudos de caso
5. Participantes
6. Instrumentos de
recolha de dados

Paradigma
interpretativo
Estudo de caso
Participantes
Instrumentos de
recolha de dados
Procedimentos de
recolha de dados
Procedimentos de
tratamento e análise
de dados

7. Procedimentos

1. As actividades
comuns aos
diversos grupos
CAPÍTULO 6 –
APRESENTAÇÃO
E DISCUSSÃO DE
RESULTADOS

2. Grupos Small
3. Grupos Medium
4. Grupos Large

Características do
paradigma
interpretativo e
critérios de
qualidade que lhe
subjazem
Diversos tipos de
estudo de caso
Diversos tipos de
participantes
Diversos tipos de
instrumentos de
recolha de dados
Análise de conteúdo
de índole narrativa

Carvalho & César,
1996.
Denzin, 2002.
Denzin & Lincoln,
1998.
Erickson, 1986.
Clandinin &
Connelly, 1998.
Hamido & César,
2009.
Lincouln & Guba,
1985, 2002.
Merrian, 1988.
Piscarreta, 2002.
Stake, 1995/2007,
1998.
Stenhouse, 1985.
Trilla Bernet, 1998.
Yin, 1990, 2003.

Categorias
indutivas de análise

Expectativas versus
vivências referentes
ao programa Férias
no Museu
Actividades
desenvolvidas
Adesão/não adesão
às actividades
Mobilização e
desenvolvimento de
capacidades e
competências

Mobilizam-se os
diversos conceitos
do QRT que
permitem
interpretar os
resultados obtidos

Que relevância tem
esta investigação e
como contribui para o
progresso do
conhecimento?
Que problema deu
origem a esta
investigação?
Quais as questões de
investigação que
orientam este
trabalho?

Explicitar a
metodologia de
investigação utilizada
Sustentar
teoricamente as
opções metodológicas
que foram tomadas

Que opções
metodológicas foram
tomadas nesta
investigação?

Recorre-se às
referências mais
essenciais para
corroborar as
interpretações dos
resultados obtidos

Apresentar e discutir
os resultados,
interpretando as
evidências empíricas
encontradas

Estas referências já
foram mencionadas
nos três capítulos do
QRT (ver colunas dos
Cap. 1, 2 e 3)

Avaliação do
programa de férias

Síntese das
respostas às
questões de
investigação
CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Desenvolvimento
pessoal e
profissional da
investigadora
Projectos futuros
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Quais as respostas às
questões de
investigação?
Que novas propostas
podem ser
sugeridas para
trabalhos futuros?

Relacionar as
questões de
investigação com os
resultados obtidos,
sintetizando o
essencial das
respostas obtidas.
Comentários finais.
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