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Um objeto, muitas visões: 
a participação social na construção da interpretação do objecto arqueológico. 
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O Museu Nacional de Arqueologia (MNA) / Direcção Geral do Património 

Cultural (DGPC) está  a participar num projecto europeu financiado pelo programa 

"Culture“ da Comissão Europeia. 

 



 Este projeto, denominado "Eurovision: Museums Exhibiting Europe 

(EMEE)", tem como objetivo proporcionar a participação dos visitantes dos 

museus na construção da interpretação do objeto museológico 



Através de uma abordagem interdisciplinar, pretende-se que os membros 

deste projecto possam reinterpretar os objectos das suas colecções num 

contexto mais amplo da história transnacional e da Europa, utilizando a 

base científica da didáctica da História, enquanto mediadora da Cultura. 



 Neste sentido, a equipa portuguesa do Projecto EMEE tem vindo a 

desenvolver várias atividades com grupos diferentes de visitantes.  

 

 Aplicando os objetivos gerais deste projecto Europeu ao MNA, 

estamos a desenvolver um conjunto de ações em torno da ideia: um 

objeto, muitas visões que visa a participação social na 

construção da interpretação do objeto arqueológico. 

 

  Assim através de um conjunto de ferramentas didáticas desafiamos 

os visitantes do Museu a redescobrirem e fornecerem novas 

”visões” e reinterpretações a alguns artefactos das extensas 

coleções do MNA. 

 

 



 Assim o Museu foi desafiado a escolher vários objetos 

que de acordo com os objetivos gerais do projecto 

permitam aplicar medidas estratégicas de participação 

social e inter-cultural em atividades “Bridging the gap”, 

ou seja possibilitar aos visitantes um novo olhar e novas 

interpretações sobre os objetos arqueológicos. 

  
 

 





Museu Nacional de Arqueologia 



National Museum of Archaeology 

Paleolítico 

150 000 

Calcolítico 

2500 - 2000 B.C 

 
Idade do ferro 

750 B. C. - 450 B. C. 

 

Periodo Romano 

Séc. IV  

Periodo Medieval Islâmico 

Séc. X-XI 



Toolkit 1 – “Tornando” a Europa visível 

– abordagens teóricas  

 

1 – O objecto como migrante 

2 – Rede Trans –regional 

3 -  Transferência  cultural 

4 - Cultura – contextos abrangentes  

5 – Encontros Culturais  

6 – Perceção própria e do outro 

7 - O objecto como ícone 

Toolkit II and III:  Integrando a 

Europa multicultural / Museus como 

arena social e  espaço de construção 

de pontes com a sociedade 

 
A.1) Criadores de conteúdo /elementos 

participativos 

 

A.2) Procurando e descobrindo(hands on, 

minds on) 

 

B.) Programa de acompanhamento 

 

Toolkit IV:  Tradução sinestéstica de perspetivas 

 

Toolkit V: Social web  



Biface 
 

O mais antigo instrumento tipificado da história da humanidade 

 

A sua longevidade demonstra  a sua utilidade e funcionalidades 

perfeitamente adaptadas às diferentes necessidades das 

comunidades humanas. 

 

Dimensão internacional  e transcontinental 



BIFACE  

Homo Sapiens 

Sapiens 

Homo 

Antecessor Homo Erectus 

Homo Sapiens 

Neanderthalensis 



BIFACE  

Mensagem principal: O passado Humano: todos iguais?   



Toolkit IV e V:  Tradução sinestéstica de perspectivas / Social web  



Cultura do Vaso campaniforme 

 
A denominada cultura do vaso camapaniforme é considerada 

como o  primeiro modelo pan-europeu de comércio 

Este objecto demonstra os contatos culturais na 

Europa na Idade do Cobre 

(3ºMilénio A.C.  - 2500 / 2000) 

 



Alemanha 

Austria 

França 

Itália 

Vaso Campaniforme 



Toolkit 1 – Tornando a Europa visível 



Toolkit II and III:  Integrando a Europa multicultural / Museus como arena 

social e  espaço de construção de pontes com a sociedade 

 



 Estela com “ Escrita do Sudoeste”  

 
Integração / aculturação de elementos exógenos (escrita) 

que foram adaptados localmente 

Necrópole de Abóboda – Almodôvar  

Idade do Ferro- 750 a. C. – 450 a. C. 

 



“ ESCRITA DO SUDOESTE”  



National Museum of Archaeology – A14 Exemplary Units 

Toolkit II and III:  Integrando a Europa multicultural / Museus como arena social 

e  espaço de construção de pontes com a sociedade 



[EMEE Portuguese Team, A14 /EMEE – Portugal] 

Mosaico Figurativo Romano 

 

Representativo de um período histórico – Império 

Romano – que marca o mundo Ocidental, com a 

introdução e homogenização dos modelos 

governativos, sociais, arquitectónicos, entre outros. 

Globalização de gostos e relações culturais no 

território do Império Romano 



Mosaico Figurativo Romano 

 O poder dos símbolos: apenas um peixe? 

Church of the Multiplication, Tabgha - Israel 



Toolkit IV / V : Tradução sinestéstica de perspectivas / Social web  

Calçada Portuguesa 



Jogo do Alquerque“ 

 

Jogo do Alquerque 

Mühle, Jeu du moulin, Mulino, Nine Men's Morris 

Curiosidade: Um dos jogos mais populares na Europa Medieval 

O “Alquerque 12” deu origem às “Damas” 

O Jogo é o mais universal 

dos comportamentos 

humanos. 



“ALQUERQUE“ 

Segundo Afonso X, o 

Sábio, rei de Castela e 

Leão, os jogos de 

tabuleiro devem ser 

praticado por todos: 

homens ou mulheres, 

velhos ou novos, 

doentes ou saudáveis, 

livres ou cativos, em 

terra ou no mar, com 

bom ou mau tempo 



[EMEE Portuguese Team, A14 /EMEE – Portugal] 

Toolkit 1 – Fazendo a Europa Visível 



Próximos passos: 



Próximos passos: 




