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Objetivos Materiais Preparação
CRIAÇÃO COLECTIVA DE UMA 
EXPERIÊNCIA CULTURAL
• Intercâmbio de arte e cultura
• Co-criação de significado e 
   compreensão colectiva

• Computador e ligação 
  wifi (se realizada online)
• papel, material de escrita 
   e impressora (se 
   realizada pessoalmente)
• Dispositivos para 
   partilhar as suas escolhas  
    artísticas (smartphone, etc)

• Entrar em 
   https://www.artsteps.com 
   ou preparar o espaço para 
   a exposição, festa, partilha 
   (se presencial)

Museu de Cura 
Cultural

desenvolvido durante uma 
semana ou ao longo da duração 

do encontro/curso

Introdução
Experienciar arte pode contribuir para o alívio do stress e promoção do bem-estar e 
tem sido prescrita por médicos no Canadá desde 2018, e na Bélgica desde 2021. 
Nesta atividade, para além de serem visitantes, os participantes serão co-curadores de 
uma exposição colectiva.
No local de trabalho, nem sempre temos a oportunidade de partilhar assuntos 
pessoais. As escolhas artísticas podem ser o mediador para que conversas mais 
pessoais aconteçam, permitindo que se mantenha a privacidade e simultaneamente 
que nos sintamos mais unidos despertando um sentimento de pertença ao grupo.
Ao utilizar a plataforma Artsteps, os participantes poderão criar um museu virtual, no 
qual poderão partilhar as suas preferências artísticas culturais.

Nº of pax 5-20

Mediação cultural

virtual ou
 presencial



Passos
1. O facilitador reúne os participantes para escolherem 5-10 categorias para 
preencher cada sala do museu (poesia, livros, pintura, filme, vídeo, esculturas, 
música, dança, fotografia, teatro, novo circo, gastronomia, instalação, arte de 
rua, performance, monumento, landart, natureza como o artista).

2. Cada participante escolhe o seu objeto artístico favorito para cada 
categoria e envia-o ao facilitador durante 1 semana, que o colocará na sala 
certa na plataforma do museu. O participante deve entregar uma 
imagem ou áudio/vídeo, o título, o nome do autor e um pequeno 
texto com a razão da sua escolha. 

3. O facilitador anuncia a abertura da exposição (que será 
pública) e os participantes podem visitar as diferentes escolhas 
para cada categoria.

4. Após 1 semana, os participantes reúnem-se no evento 
„Conversa com os Curadores”, com bebidas e snacks, onde podem 
partilhar impressões das obras de arte expostas, falar sobre como 
esta partilha contribuiu para a criação de laços no grupo e para se 
conhecerem melhor uns aos outros. E também sobre como o contato 
com obras de arte pode contribuir para o bem-estar e a resiliência.

Reflexão

Comentários

• Como te sentiste durante as diferentes partes da atividade?
• O que aprendeste sobre ti próprio, os outros e as suas escolhas artísticas? 
• Como pode esta atividade contribuir para a construção da resiliência?

Variação 1: no teu local de trabalho organiza um Museu de Cura Cultural ao vivo - faz uma 
inauguração da exposição, com beberete e monta a exposição com imagens impressas, ou 
obras feitas pelos próprios, leitura de poemas, objetos, etc. 
Variação 2: Se for pertinente, pode-se abrir a exposição e convidar os amigos a visitar, 
partilhar e comentar.
Esta atividade pode ser utilizada para exibir desenhos, pinturas, fotografias, esculturas 
e outros elementos feitos pelos participantes durante uma formação como resultado das 
atividades.
O website permite aos utilizadores desenhar livremente um museu e fazer o upload de 
diferentes conteúdos (a plataforma permite aos utilizadores carregar imagens, vídeos, 
ficheiros áudio, texto e objectos 3D).
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