
Diálogos intergeracionais e práticas gerontológicas 

em contexto museológico:

o programa inclusivo do MNMC

Virgínia Gomes     16  Maio  2016



1

Diálogos 

intergeracionais: 

os Avós do Museu



http://esec-tv.blogspot.pt/2015/10/os-avos-do-museu-no-museu-nacional-de.html

Os Avós do Museu é um projeto que sustenta o diálogo 

intergeracional na programação do Museu Nacional de 

Machado de Castro (MNMC). 

Iniciado a 29 de Setembro de 2015, no âmbito das 

Comemorações do Dia Internacional do Idoso (dia 1 de 

Outubro) em parceria com o consórcio Ageing@coimbra e 

a CCRDC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro), o projeto Avós do Museu conta com 

um grupo de voluntários Avós que reinterpretam as obras e 

espaços do Museu a netos que, em grupo escolar ou por 

iniciativa da família os queiram ouvir e fruir.

Filme
Filme da ESECTV:

http://esec-tv.blogspot.pt/2015/10/os-avos-do-museu-no-museu-nacional-de.html


Reunindo avós e netos numa visita ao espaço 

museológico, pretende promover o envelhecimento ativo 

e saudável, bem como impulsionar a criação de um lugar 

de aprendizagem pela partilha de afetos, sensações e 

vivências entre gerações, através da obra de arte.

Os Avós do Museu amplia iniciativas de sucesso: 

“A Voz dos Avós”, entre outras.





"o Museu em si, e no seu todo é uma obra de arte, 

é maravilhoso, com tudo aprendemos, 

passamos experiências e contamos historias 

aos nossos e aos vossos netos, o que é perfeito!“

Avó Gina







“Fomos então visitar o Museu.

Tínhamos que em alguma obra 

de arte nos identificar e,

eu pensava cá pra mim:

‘Onde me fui meter’! Meu 

Deus!

Logo, logo me identifiquei, 

com o S,MIGUEL!

Aí estava a minha história de 

criança: recuei 55 anos atrás 

e (…)”

Retábulo de São Miguel Arcanjo

Escultura em calcário

João de Ruão

1537 dC

MNMC857

















O Idoso

e o contributo do

Museu para dinamizar 

memória(s) e enraizar 

presente(s):

EU no musEU
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http://mrmgms.wix.com/eunomuseu

http://mrmgms.wix.com/eunomuseu


http://museunacionaldemachadodecastro.blogspot.pt/p/eu-no-museu.html

Filme divulgação (2011):

Associado ao envelhecimento crescente da população 

mundial, verifica-se um aumento de perturbações 

Neurocognitivas, tendo notícia de cerca de 9 milhões de 

cidadãos europeus diagnosticados com uma das várias 

formas de demência, existindo no nosso país 182,526 

diagnósticos.

Consciente destes números alarmantes e de que a 

inclusão de todos só é possível respeitando as 

diferenças de cada um, o MNMC desenvolveu o projeto 

EU no musEU.



Criado com o intuito de contribuir para a potenciação da 

qualidade de vida de indivíduos com perturbações 

Neurocognitivas com espectro de alteração que varia 

desde o défice cognitivo ligeiro, com manutenção da 

autonomia funcional, até à demência moderada, tem por 

base uma abordagem não-farmacológica, mediante a 

fruição e (re) interpretação de obras de arte. 

Com início em 2011, resulta de um protocolo de 

colaboração entre o Museu Nacional de Machado de 

Castro e a ALZHEIMER PORTUGAL – Delegação do 

Centro e, realiza-se uma vez por mês no Museu 

Nacional de Machado de Castro (MNMC).



‘Aqui o tempo voa!’



Durante a sessão, cada pessoa com Perturbações Neurocognitivas é acompanhada por um 

cuidador formal, voluntário.

Dinamizam a sessão uma conservadora de Museu e um artista (ator / contador de estórias…).



No grupo de cuidadores informais (familiares) a intervenção realiza-se no âmbito da 

educação não-formal e a partir da (re)interpretação das obras de arte, promovendo a 

(re)socialização entre pares, num ambiente informal.





No grupo dos cuidadores informais, as sessões têm sido dinamizadas por um técnico 

superior, um historiador de arte e uma especialista em Yoga / Biodanza. 







Pontualmente organizam-se sessões em que o grupo das pessoas com Perturbações 

Neurocognitvas do tipo Doença de Alzheimer (DA) e os seus cuidadores informais (familiares) 

participam em conjunto, partilhando e socializando.



Visita da Memória, criada em 20 de Setembro de 2015

Os cuidadores informais (familiares de pessoas com PNC de tipo DA) escolhem a peça do Museu 

que significa mais para a sua(s) história(s) de vida e contam-na numa visita aberta no Museu.



Como ler uma obra de arte?



[Física]

Escultura/ Pedra/ Ançã

[Formal]

Anjo custódio

[Artística]

Diogo Pires, O Moço

[Cronológica]

1518 d.C. - 1522 d.C.

[Simbólica]

Brasão

Esfera armilar

[Inventário]

MNMC4102; E61

Abordagens

Geologia

Geografia

Sociologia

História da Arte

Heráldica

Simbologia

Política

Psicologia

Antropologia

Museologia

Museografia

Áreas disciplinares



Democratizar a memória

Existem tantas abordagens quantas as áreas de 

conhecimento.

Qual o lugar do indivíduo [ público-alvo]?

Há que criar ferramentas e, utilizar as abordagens mais 

adequadas para cada tipologia de público.

A democratização da memória, exige um trabalho de 

ligação de saberes de carácter multidisciplinar.



Diversidade

Objetos [Património] + Contextos [História] + Públicos [Histórias de vida]

Necessidade de alfabetização do público em geral para a leitura da 

obra de arte

DESAFIO 

Cada museu deve ser mediador na leitura, e na (re)interpretação

mais flexível das suas obras de arte



“Pássaro no espaço”, de Constantin Brancusi, 1928, MoMA

“A única forma genuína de liberdade do pensamento,

a única forma possível de liberdade, é a criatividade.”

Orlindo Pereira, 1977



Em última análise, pretende-se que o público-alvo se aproprie 

da obra de arte ( e consequentemente da sua 

contextualização)  e a reinterprete à sua medida.

Ao fazê-lo, está disponível para receber novos conhecimentos, 

e novas memórias.



IDENTIDADE

PESSOAS

MEMÓRIA(S)

GERAÇÕESAFECTOS

EMOÇÕES



Agradecimentos

aos mais de 40 voluntários que

integram os dois projetos.



Bem-Hajam!!

Virgínia Gomes

virginiamorais.gomes@gmail.com

mailto:virginiamorais.gomes@gmail.com
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