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1. VISITAS GUIADAS DO MDA  

 

Visita guiada I 

Data: 11 de Outubro de 2010, 2.ª feira, 15h 

Local: Aqueduto das Águas Livres (percurso sobre o Vale de Alcântara) 

Visita: (título) 

Idioma: Inglês e português 

Duração: 40 minutos 

Público: 12 alunos (entre os 25 e 30 anos) e 1 docente; grupo escolar, do 1.º ciclo 

de Arquitectura; nacionais e estrangeiros 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

No jardim do Aqueduto.  

A guia abre e fecha o portão do jardim que dá acesso ao Aqueduto e faz a recepção do 

grupo.  

Guia: “ – Boa tarde. Podem entrar.” 

Professor: “ – Desculpe termos chegado tão atrasados, mas… (…).” 

Guia: “ – Não há problema. Depois temos é que acelerar um pouco mais o passo.” 

Professor: “ – Ok, não há problema algum.” 

Os visitantes entram e a guia cumprimenta-os a todos com um aperto de mão. Daqui em 

diante a visita é feita maioritariamente em inglês. 

Guia: “ – Venham aqui para este lado.” 

O grupo segue-a. 

Guia: “ – Muito boa tarde. Espero que tenham feito uma boa viagem. O museu nome é 

X e sou do Museu da Água, e sou eu quem vos vai acompanhar. Aqui ao meu lado está 

uma colega, que é aluna de mestrado em museologia que está a recolher informação 

para o seu trabalho final, por isso se não se importarem ela também irá acompanhar-

nos.” 

Os visitantes aceitaram a minha presença na visita. 
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Guia: “ – Bem vamos então começar? Como já perceberam eu vou falar em inglês, 

porque ainda que uns falem português e … 

Visitante: “ – E francês.” 

Guia: “ – Sim, mas parece-me que o inglês é mais consensual. Não?” 

Professor: “ – Sim, sim, preferimos o inglês.” 

Visitante: “ – De um modo geral, todos percebemos inglês, menos uma colega ali, mas 

um de nós vai traduzindo depois as coisas.” 

Guia: “ – Ok. Inglês, então.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

No jardim do Aqueduto. 

Guia: “ – Portanto durante o terramoto, ele já estava a ser construído e não ruiu. Esta 

parte tem 58 km, mas nós não vamos percorrer 58 km. Eu prometo-vos que não.” 

Os visitantes riem-se. 

Guia: “ – Nós vamos andar 941 metros. E a passagem é a que fica sobre o vale de 

Alcântara. Esta passagem sobre o Vale de Alcântara foi construída entre 1736 e 1746. 

Ok? Portanto estes 35 arcos são a entrada para o aqueduto em Lisboa. E esta é a parte 

mais importante do Aqueduto. E isto porquê? Porque marca a diferença entre um 

Aqueduto que é… não quero dizer não urbano, mas… e entre este que entra em Lisboa 

que é um aqueduto urbano.  

Todos percebem o que eu digo?” 

Os visitantes acenam com a cabeça que sim. 

Guia: “ – Muito bem. Então porque isto é uma construção que foi feita durante o século 

XVIII, o Aqueduto foi a base de construção para uma nova cidade. D. João V tinha 

herdado do seu pai uma cidade muito medieval, e portanto ele quis transformá-la, 

essencialmente modernizá-la, mas não a cidade toda, apenas a parte ocidental. Portanto 

para construir uma nova patriarcal e novos palácios nesta parte ocidental ele precisaria 

de mais água (falamos de uma cidade barroca). E também por outro lado ele precisaria 

de dar algo ao povo, às pessoas, para reforçar o seu poder junto delas, melhorando o 

abastecimento de água até então caótico. 

Fora de Lisboa, temos um aqueduto mais técnico. Esta parte foi construída pela nossa 

engenharia militar, utilizando a força gravítica e o calcário lioz, conduzindo a água até à 
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cidade de Lisboa – a maior quantidade de água, a melhor qualidade de água conduzida 

até Lisboa pelos nossos engenheiros militares. À frente deles estava Manuel da Maia.” 

 

Exemplo 2  

No jardim do Aqueduto. 

Guia: “ – Agora em Lisboa a coisa é diferente. Em Lisboa, nós queremos uma cidade 

moderna – a cidade do Barroco. Portanto se até Lisboa tínhamos uma construção feita 

por engenheiros militares (estilo Chão), mas agora precisamos de um arquitecto. Por 

isso o Manuel da Maia sai.”  

Passa um avião, e a guia interrompe e faz alguns trejeitos com a cara e aponta para cima 

indicando que o barulho do avião é perturbador. 

Guia: “ – Ok, já passou. Portanto, em Lisboa temos um grande monumento que conduz 

simultaneamente a água para a cidade. É então que Manuel da Maia sai da direcção dos 

trabalhos e vem então um arquitecto húngaro para assumir esse lugar. O seu nome é 

Carlos Mardel, e é ele que vai dirigir muitas das obras do aqueduto aqui em Lisboa, e é 

ele que vai fazer a fusão entre a arquitectura chã – não sei qual é a tradução em inglês, 

mas… ” 

Professor: “ – Pode ser round floor.”  

Guia: “ – Não ornamentada.” 

Visitante: “ – Horizontal floor.”  

Guia: “ – Ok. Então é este arquitecto que vai fazer a fusão entre a nossa engenharia 

militar e o barroco emergente daqueles dias. Por isso têm a Mãe d’Água das Amoreiras 

construída como uma catedral que, por favor, na próxima vez têm que ver.” 

Alguns visitantes dizem desconhecer estes núcleos. 

Professor: “ – A Mãe d’Água é um reservatório que recebe água.” 

Guia: “ – A água é recebida lá numa espectacular cascata, antes de cair dentro de um 

tanque. Quase que parece o ambiente de uma igreja quinhentista. O que encontramos é 

um ambiente barroco. É o que o D. João V desejava. 

Aqui, no vale de Alcântara, vocês têm a passagem da engenharia militar para este tipo 

de arquitectura. Por isso, embora os 35 arcos tenham sido construídos pela engenharia 

militar, são depois alterados por Carlos Mardel. Ele coloca em cima estes lanternins, 

dando um toque de elegância a esta entrada de Lisboa.” 
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Exemplo 3  

No jardim do Aqueduto. 

Guia: “ – O Aqueduto fornece água à cidade de Lisboa até 1967, e depois é desactivado. 

Vamos andar um bocadinho?” 

Professor: “ – Sim, sim.” 

Visitantes: “ – Sim.” 

A guia avança e o grupo segue-a perfilado aos pares, uma vez que a passagem é estreita. 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

A guia apresenta o bairro que está situado por baixo do Aqueduto. 

Guia: “ – No século XVIII nada disto existia. Tudo isto eram terras de cultivo, algumas 

na posse do Marquês de Pombal. Tudo isto. A Calçada da Quintinha tem este nome 

devido às propriedades do Marquês de Pombal. Este bairro foi construído no século XX, 

mas chama-se bairro da Calçada dos Mestres, e o nome vem dos trabalhadores do 

Aqueduto. (…) Do outro lado está Monsanto. 

Durante o terramoto tudo isto sobreviveu, apenas dois dos lanternins caíram. Apenas 

dois. 

Por isso quando eu falei convosco há pouco no jardim, e vos dizia que Custódio Vieira 

tinha sido o homem responsável pela arquitectura, ele apenas concebeu a parte 

arquitectural. Estas clarabóias (com urnas) adivinham já o neoclássico (…) foi tudo obra 

de Carlos Mardel para dar uma unidade conceptual a esta parte ocidental da cidade. E se 

visitarem alguns pontos da cidade, se olharem por exemplo para a Mãe d’Água, ou para 

o arco da Rua das Amoreiras, ou ainda para os chafarizes, vocês irão reparar que as 

singularidades que encontram aqui aparecem também nestes exemplos de que vos estou 

a falar.” 

 

Exemplo 2  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

Guia: “ – Aqui assim havia uma Ermida que foi destruída em 1940. E depois há aqui 

este bairro…” 

Visitante: “ – Este rio é muito bonito.” 
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Guia: “ – Era a Ermida de Sant’Ana. Também era do Marquês. Ele ficou com muitas 

propriedades que eram dos jesuítas.  

 

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

Visitante: “ – Pode-se passar pelo outro lado?” 

Guia: “ – Também temos essa hipótese, mas deste lado é mais bonito.” 

 

Sustentação da união do grupo 

Exemplo 1  

No jardim do Aqueduto. 

A guia está de frente para todos, e o grupo dispõe-se em semicírculo voltado para ela. 

Exemplo 2  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

Quando o grupo se desloca a guia vai à frente e os visitantes seguem-na perfilados aos 

pares porque a passagem é estreita. Durante o percurso os visitantes fazem paragens e 

conversam entre si sobre a paisagem, em inglês e em português. 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

A guia pára e abre a porta de um lanternim. 

Guia: “ – Esperem, esperem. Eu gostaria que vocês vissem aqui uma coisa.” 

A guia aguarda que todos cheguem. 

Guia: “ – Isto é só para vocês verem. Não se pode andar lá por dentro. Como vêem isto 

está tudo em obras, mas pelo menos podemos ter alguma noção. Vou então abrir a porta 

para que possam ver por dentro.  

(…) A água corria aqui dentro, quer do lado esquerdo quer do lado direito, e ao meio há 

um caminho. E porquê? Porque o primeiro homem encarregado pela obra era um 

homem italiano, e porque, lá está, no século XVIII, com D. João V, assiste-se ao 

regresso dos clássicos, e ele regressa ao estilo italiano. E o primeiro homem que ele 

escolhe antes de Manuel da Maia é um homem italiano. E este italiano diz que o mais 

indicado era utilizar canos de chumbo para conduzir as águas, mas o Manuel da Maia 
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reconsidera este conselho e adverte que isto seria um grande erro, porque esta água tem 

imenso calcário e que se colaria aos canos que entupiriam, agravado pelo facto de, ao 

longo dos 58 km, não sabermos em que sítio os canos estariam entupidos. Portanto ele 

chegou a esta conclusão: dois canos abertos, nos quais correria a água, e uma passagem 

no meio para as pessoas poderem circular e limpar lá dentro. Assim enquanto um cano 

estava a ser limpo o outro podia continuar a ter água a correr. E é isso que vocês vêem 

aqui: canos abertos, um à esquerda e outro à direita, conduzindo a água graviticamente 

na direcção da cidade de Lisboa. E as pessoas podiam entrar cá dentro. (…) 

Eu vou abrir para poderem espreitar, e depois volto a fechar.” 

Os visitantes aproximam-se da entrada do lanternim, e à vez espreitam lá para dentro. 

Guia: “ – Peço desculpa pelo facto de não estar muito limpo, mas andamos com 

trabalhos de restauro.” 

 

Atitude cativante da guia 

A técnica é extrovertida e dinâmica. O seu discurso é afirmativo e ritmado. 

Relativamente à fala, pronuncia as palavras de forma explícita, e por vezes profere-as de 

forma acentuada e prolongada, articulando estas características com oscilações no 

volume da voz. 

Gesticula frequentemente com as mãos que acompanham as ideias e os atributos da sua 

fala. 

Posiciona-se para que todos a vejam e oiçam, e alterna o olhar entre todos os elementos 

do grupo.  

 

Exemplo 1  

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

Ao longo do percurso existem vários portões de grades que estão fechados à chave e 

cuja abertura é assegurada pela guia. A guia retira uma chave muito grande dentro da 

sua mala e faz um comentário. 

Guia: “ – Isto é um peso na mala.” 

O professor faz também um comentário, e o diálogo prossegue em inglês. 

Professor: “ – Isso é o peso de uma pistola!” 

Alguns visitantes riem-se. 

Guia: “ – E não abre muitas (portas).” 
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Professor: “ – Este é o portão, é o ponto do qual não haverá regresso. Isto tudo acaba do 

outro lado.” 

Os visitantes riem-se. 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1 

Durante a travessia do Aqueduto (feita pelo lado sul). 

Guia: “ – Já chegámos ao fim da travessia. Espero que tenham gostado.” 

Professor: “ – Sim, gostámos. Muito obrigado. E mais uma vez desculpe o nosso 

atraso.” 

Visitantes: “ – Obrigado.” 

Guia: “ – Se alguém quiser voltar para trás connosco e voltar à entrada, pode vir 

connosco.” 

Professor: “ – Alguém quer?” 

Visitante: “ – Não obrigado. Dá-nos mais jeito ficar deste lado.” 

Guia: “ – Sendo assim, até à próxima e desejo-vos uma boa viagem.” 

Visitantes: “ – Adeus, e obrigado.” 
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Visita guiada II  

Data: 26 de Outubro de 2010, 3.ª feira, 10h20 

Local: Exposição permanente e Estação Elevatória a Vapor na Calçada dos 

Barbadinhos 

Visita: (título)  

Idioma: Português  

Duração: 1h 30 minutos  

Público: 10 formandos (entre os 25 e os 45 anos) e 1 formadora; grupo em 

formação profissional (curso de manicure e pedicure); nacionais  

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. 

Guia: “ – Bom dia!” 

Professora: “ – Bom dia. Eu sou a professora que vem a acompanhar o grupo.” 

Visitantes: “ – Bom dia.” (…) 

Guia: “ – Vamos começar? Vamos então passar para aquela sala.” 

 

Exemplo 2  

Na sala de exposição permanente (piso 0). 

Guia: “ – Ora agora sim. Muito bom dia, o meu nome é Y, trabalho neste Museu, e sou 

eu que vos vou acompanhar.” 

Visitantes: “ – Bom dia.” 

Guia: “ – Connosco vão estar também a W, que é estagiária do Museu da Água, e a 

Sandra, que está a fazer um trabalho para o mestrado. Espero que não se importem com 

a presença delas?” 

As visitantes consentem a presença destas pessoas acenando com a cabeça. 
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Exemplo 3  

Na sala de exposição permanente (piso 0). 

Guia: “ – O Museu da Água é constituído por 4 núcleos: a Estação dos Barbadinhos – 

onde estamos; o Aqueduto das Águas Livres, que está encerrado devido a obras de 

manutenção; e os reservatórios – Mãe d’Água das Amoreiras e o do Príncipe Real. 

O Museu tem cerca de 20 anos, e aqui no núcleo da Calçada dos Barbadinhos prende-se 

contar a história da captação da água para a cidade de Lisboa desde o tempo dos 

romanos até ao século XX. A exposição já está um pouco ultrapassada porque não dá 

conta por exemplo dos últimos equipamentos adquiridos para a captação de água nem as 

novas soluções de fornecimento à população.” 

 

Sustentação da união do grupo 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0). 

Quando a técnica se desloca o grupo segue-a, e quando esta está parada o grupo 

distribuí-se em semicírculo à sua frente. Nas paragens junto aos testemunhos 

expositivos a guia aproxima-se e coloca-se ao lado dos quais pretende falar, voltada de 

frente para os visitantes. 

 

Exemplo 2 

Na sala de exposição permanente (piso 0). 

A guia introduz o tema sobre a água que hoje se consome em casa. 

Visitante: “ – Eu na minha casa não bebo água da torneira.” 

Visitante: “ – Não bebes. Então porquê?!” 

Visitante: “ – Porque não gosto do sabor. Sei lá o que é que eles põem na água! Quase 

sempre quando abro a torneira a água sai branca. Quando vou às compras compro logo 

vários garrafões, para ter em casa.” 

Guia: “ – Sabem qual é a água que vocês bebem?” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – A água provém da Estação de Tratamento de Água de Vale da Pedra que 

abastece cerca de 2500 milhões de pessoas. Por isso a qualidade da água é boa.”  

A guia explica como é que a água é recuperada dos solos, filtrada e fornecida aos 

municípios. 

As visitantes retomam o diálogo entre si. 
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Visitante: “ – És muito fina!” 

Visitante: “ – Não é uma questão de ser fina, é porque realmente a água tem mau 

aspecto.” 

O debate centra-se apenas entre duas visitantes. 

Guia: “ – Ó meninas vamos lá avançar. Pode ser?”. 

 

Apresentação de várias histórias  

Exemplo 1 

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

Guia: “ – Há testemunhos arquitectónicos em Belas do Aqueduto Romano”. 

Exemplo 2 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre os chafarizes da cidade. 

Guia: “ – Já no século XV e XVI o abastecimento de água à população era garantido por 

chafarizes que estavam espalhados pela cidade que revelaram não ser suficientes para o 

surto de pessoas que migraram para a cidade. Este aumento demográfico trouxe, tal 

como já se está a adivinhar, o aumento dos conflitos pela posse de água. Ora, era então 

necessário pensar numa forma para captar e abastecer maior quantidade de água.” 

 

Exemplo 3 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre os hábitos de higiene. 

Guia: “ – As lavadeiras de Caneças e de Lisboa recolhiam e demoravam 8 dias para 

lavar e devolver a roupa às freguesas. A regularidade desta profissão contrasta contudo 

com os hábitos de higiene das pessoas que não tomavam banho todos os dias.” 

 

Exemplo 4 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre os hábitos de higiene. 

Guia: “ – A propósito dos hábitos de higiene até surgiu a expressão 3 banhos da vida. 

As pessoas tomavam banho de emersão numa selha, sendo que o primeiro a tomar 

banho era o homem da casa.” 

Visitante: “ – Pois claro, nem outra coisa podia ser!” – comenta ironicamente uma 

formanda. 

Guia: “ – Depois o resto da família tomava banho, e depois essa água ainda era 

aproveitada para regar os terrenos.” 

Visitante: “ – Credo!” 
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Exemplo 5 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre o Convento de Mafra. 

Guia: “ – A urgência da construção do Aqueduto foi ultrapassada pela construção do 

Convento de Mafra por exigência da rainha.” 

 

Exemplo 6 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre o nome da Calçada dos 

Barbadinhos. 

Guia: “ – Sabem porque é que esta Calçada se chama Calçada dos Barbadinhos?” 

Visitantes: “ – Não!” 

Guia: “ – O nome Calçada dos Barbadinhos decorre da presença de um convento que 

existia anexo à Estação que acolhia uns frades que usavam barbas compridas que foram 

então alcunhados pela população de barbadinhos”. 

 

Exemplo 7 

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre os hábitos de higiene. 

Guia: “ – Como não havia saneamento básico, as águas de casa eram mandadas pela 

janela fora.” 

Visitante: “ – As águas e outras coisas, não era?” 

Todas as formandas se riem. 

Guia: “ – Sim, sim. Mas quando alguém mandava a água pela janela fora dizia Lá vai 

água”. 

Visitantes: “ – Imagino o aspecto e o cheiro das ruas!” 

Guia: “ – Conta-se que por exemplo à saída do Teatro …., as pessoas tinham que tapar o 

nariz devido aos maus cheiros que se faziam sentir”. 

 

Exemplo 8 

Na sala de exposição permanente (piso 0). Sobre uma ilustração alusiva ao dia da 

inauguração da Estação. 

Guia: “ – No dia da inauguração da Estação dos Barbadinhos, como podemos ver aqui, 

compareceram algumas pessoas. E este desenho permite-nos ver como é que as pessoas 

iam vestidas. E isto é interessante porque havia sido feito um protocolo que foi enviado 

para as pessoas que informava sobre quais as vestimentas que deveriam vestir para 

ocasião.” 
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Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

Guia: “ – Já imaginaram como seria o dia-a-dia?” 

 

Exemplo 2  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia exemplifica com o contador pancada 

presente na exposição funciona. 

Guia: “ – Cheguem agora aqui para verem o contador pancada. Estão a ver? (…) Era 

assim que se usava.” 

As visitantes observam atentas. 

Guia: “ – O barulho que causava deu origem ao nome pancada.” 

 

Exemplo 3  

Na sala das máquinas (piso 1). 

Guia: “ – Agora eu vou ligar a máquina para vocês puderem ver como é que funciona.” 

Durante o funcionamento da máquina o grupo pára e observa atentamente. Depois de 

terminada a demonstração o diálogo é retomado. 

Visitantes: “-a possibilidade de poder ver a máquina é de facto excelente.” 

Visitante: “ – Gostei imenso. Nos outros museus não se pode mexer, nem se vê nada em 

funcionamento.” 

Visitante: “ – Eu também gostei.” 

Visitante: “ – Faz imenso barulho a funcionar. Imagina com as outras todas ligadas.” 

Visitante: “ – Sim também acho. E também foi importante ter-nos acompanhado para 

explicar tudo, se não nós não teríamos aprendido nada. Teríamos apenas passeado por 

aqui, e pronto.” 

Visitante: “ – … passeado, e de forma rápida.” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1 

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

Guia: “ – Hoje, na cidade de Lisboa, a captação, o fornecimento e os níveis de consumo 

da água não são uma preocupação da população, mas antigamente era: não havia 
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saneamento e não havia casas de banho em casa. Não havia portanto água à disposição 

como nos dias de hoje. E é portanto aquilo que nós hoje vamos fazer, é fazer a ligação 

do passado com o presente e, quiçá, com o futuro.” 

 

Exemplo 2 

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

Guia: “ – Sabem qual é a média de consumo de água por dia, por pessoa, hoje?” 

Visitante: “ – Talvez uns 50 litros?” 

Guia: “ – Mais respostas?” 

Visitante: “ – Talvez uns 20 litros?” 

Guia: “ – Aceitam-se mais sugestões.” 

Visitante: “ – Mas o valor é mais alto ou mais baixo?” 

Guia: “ – Mais alto. Muito mais alto.” 

Visitante: “ – 100?!” 

Guia: “ – 250 litros. Em média.” 

Visitantes: “ – O quê?!” 

Visitante: “ – Não! Isso não pode ser!” 

Visitante: “ – Isso é muita água!” 

Guia: “ – Pois é, mas de facto, e infelizmente, e estou a dar-vos a informação certa.” 

Visitante: “ – Olhe, eu não contribuo nada para isso. Eu nem estou em casa todo o dia.” 

Guia: “ – Mas consome água no trabalho, por exemplo, quando vai à casa de banho e 

faz descargas com o autoclismo, quando lava as mãos, quando bebe, quando cozinha.” 

Visitante: “ – Sim, não tinha pensado desse ponto de vista! 

Visitante: “ – Tenho que mudar os hábitos lá em casa.” 

Visitante: “ – Há quem tenha uma garrafa cheia de água, dentro do autoclismo.” 

 

Exemplo 3 

Na sala de exposição permanente (piso 0). Uma fotografia do Sifão de Sacavém chama 

a atenção de algumas visitantes. 

Visitante: “ – Desculpe, aquilo ali é o sifão, não é?!” – aponta para fotografia na parede. 

Guia: “ – Sim, é.” 

Visitante: “ – Bem me parecia.” 

Algumas visitantes dizem que moram próximo do Sifão. 
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Guia: “ – O Sifão é o que permite abastecer a cidade de Lisboa e os concelhos em redor 

com as águas que vêm do rio Alviela.”  

 

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

Guia: “ – O Museu da Água em 1990 ganhou o prémio do Museu do Conselho da 

Europa.” (…) 

 

Atitude cativante da guia 

A técnica é calma e sorri sempre enquanto fala. A sua dicção é clara e correcta, e o 

volume da voz permite que todos a ouçam. O ritmo do discurso é moderado.  

Coloca-se sempre de frente para o grupo, que por sua vez se organiza em semicírculo à 

sua volta. 

Quando fala sobre alguma peça ou documentação presente na exposição, aproxima-se 

desta e quando necessário aponta fisicamente as características sobre as quais fala. 

 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia utiliza uma ilustração que está na 

exposição para mostrar o interior do Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras. 

Guia: “ – D. João V queria ter uma cidade linda, digna de uma capital europeia. Nesse 

sentido o Reservatório da Mãe d’Água foi construído como se fosse um templo.”  

A guia aponta para a ilustração. 

Guia: “ – Agora aqui à nossa frente temos a planta do Aqueduto sobre o Vale de 

Alcântara. (…)  

 

Exemplo 2  

Na sala das bombas (piso 0). 

Guia: “ – As máquinas foram primeiramente montadas, e só depois é que foi construído 

o edifício.” 

As visitantes ficam admiradas com a dimensão do equipamento. 

Guia: “ – Dizem que os egípcios montaram as pirâmides, mas nós fomos capazes de 

montar a Estação a Vapor.” 

As visitantes riem-se. 
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Conclusão integrante 

Exemplo 1  

Na sala de exposição temporária (piso 1).  

Guia: “ – Bem a visita chegou ao fim, mas quando sairmos iremos passar por outra 

exposição, esta temporária, que se vocês quiserem podem ver também.” 

 

Exemplo 2 

Na sala de exposição temporária (piso 1).  

Guia: “ – Por último, vamos então descer para ver o filme que temos preparado.” 

Visitante: “ – O filme é sobre o quê?” 

Guia: “ – Sobre a EPAL e o Museu.” 

Visitante: “ – Obrigado.” 
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Visita guiada III  

Data: 12 de Novembro de 2010, 6.ª feira, 10h 

Local: Exposição permanente e Estação Elevatória a Vapor na Calçada dos 

Barbadinhos 

Visita: (título) 

Idioma: Português  

Duração: 1h20 

Público: 15 alunos (entre os 9 e os 10 anos) e 2 docentes; grupo escolar, do 4.º 

ano; nacionais 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu.  

A guia aguarda a chegada do grupo, e toma a iniciativa de se anunciar logo após a 

entrada deste no Museu. A primeira conversa é tida com os responsáveis do grupo, e 

conta com a participação da responsável do Serviço Educativo do Museu. 

Responsável pelo SE: “ – Bom dia. O meu nome é Bárbara e sou do Museu da Água.” 

Professoras: “ – Bom dia.” 

Responsável pelo SE: “ – Espero que tenham feito boa viagem?” 

Professoras: “ – Sim, obrigada.” 

Responsável pelo SE: “ – Queria apenas informar-vos que a visita guiada será feita pela 

nossa estagiária W, que está a frequentar um mestrado, e que é a primeira vez que estará 

a fazer uma visita guiada.” 

Guia: “ – Bom dia.” 

Professora: “ – Bom dia. Nós temos aqui o dinheiro para pagar a visita. Com quem é 

que falamos?” 

Responsável pelo SE: “ – Pode falar com esta colega que está aqui atrás. Depois, peço-

lhe que conduza os alunos ali para o auditório, porque, primeiro, eles vão ver um 

pequeno filme.” 

Professora: “ – Está bem. Obrigada.”  
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Exemplo 2  

No auditório do Museu (espaço contíguo à recepção). O grupo instala-se nas cadeiras e 

a guia dá início à sua apresentação. 

Guia: “ – Bom dia. O meu nome é W e sou estagiária do Museu da Água. Hoje vocês 

vão conhecer este museu mas primeiro vamos ver um pequeno filme. Peço-vos que 

tenham atenção porque no fim eu vou fazer-vos algumas perguntas.” 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

No auditório do Museu (espaço contíguo à recepção). Sobre o filme. 

Guia: “ – Agora que o filme já terminou eu vou colocar algumas perguntas, e quem 

quiser responder coloca primeiro o braço no ar. Está bem?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – A primeira pergunta é: se estiveram com atenção ao filme, quem é que é capaz 

de dizer-me quais são os quatro núcleos do Museu da Água?”.  

Alguns alunos levantam o braço. (…) 

Guia: “ – Falta o nome de um núcleo. Alguém se recorda?” 

Os alunos parecem não recordar-se. A responsável pelo SE sussurra a resposta ao 

ouvido de dois alunos que estão sentados na última fila. Um deles levanta o braço para 

responder. 

Visitante: “ – Eu sei.” 

 

Exemplo 2  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre a potabilidade da água do 

Rio Tejo. 

Guia: “ – Alguém sabe como é que se chama o rio que passa aqui em Lisboa? Se 

espreitarmos aqui por esta janela até somos capazes de o ver.” 

Visitantes: “ – Rio Tejo.” 

Guia: “ – E acham que é possível beber água deste rio?” 

Visitante: “ – Não.” 

Guia: “ – Não! Então porquê?” 

Visitante: “ – Porque está poluída.” 

Guia: “ – Sim, é verdade. Mas a água desta parte do rio é doce ou é salgada?” 

Visitante: “ – É doce.” 
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Visitante: “ – É salgada.” 

Guia: “ – Os rios têm água doce, mas este, nesta zona aqui, porque está muito perto do 

mar, tem água salgada, por isso não se pode beber.” 

 

Exemplo 3  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia exemplifica como é que o contador 

pancada, presente na exposição, funciona. 

Guia: “ – Vocês sabem como é que se mede a água em casa das pessoas?” 

Visitante: “ – Com um contador.” 

Guia: “ – Sim, pois é. Mas vamos ver se o contador que vocês têm lá em casa é igual a 

este que eu tenho aqui, e que é muito antigo.” 

A guia dirige-se para junto do objecto, e as crianças seguem-na. 

Guia: “ – Isto que está aqui é um contador que existia na casa das pessoas para medir a 

quantidade de água gasta, até cerca dos anos de 1960. Ficou conhecido pelo contador de 

pancada. 

Visitantes: “ – Contador pancada!” 

Guia: “ – Olhem para aqui. Estão a ver esta peça aqui.” – Refere-se a um elemento do 

contador. 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – Esta peça oscilava para um lado e para o outro, conforme a água que passava. 

Cada vez que balançava contava 1 litro.” 

A guia explica o processo de medição da água e exemplifica mexendo num dos 

elementos do contador. 

Guia: “ – Quando isto abana faz algum barulho ….” 

Visitante: “ – Parece o barulho de uma pancada.” 

Guia: “ – Sim, daí o nome contador de pancada.” 

 

Exemplo 4  

Na sala das máquinas (piso 1). Demonstração do funcionamento das máquinas.  

Guia: “ – Agora que já perceberam como é que funciona a força das máquinas, tenho 

uma surpresa. Que tal se as víssemos a funcionar?” 

Visitantes: “ – Boa!” 

Guia: “ – Querem ver?” 

Visitantes: “ – Sim.” 
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Os alunos levantam-se e aproximam-se das máquinas. Durante a demonstração as 

crianças ficam em pé, expectantes, a observar. O barulho é ensurdecedor o que atribui 

maior imponência às máquinas e ao momento vivido. Os alunos estão entusiasmados. 

 

Exemplo 5  

Na sala das máquinas (piso 1). 

Guia: “ – Agora queria fazer um jogo convosco. Façam uma roda e sentem-se aqui no 

chão.” 

As crianças seguem as indicações da técnica. 

Guia: “ – Agora eu tenho aqui uma garrafa com água que vou dar ao vosso colega que a 

vai passar ao colega do lado, que por sua vez faz o mesmo com o outro colega. E vão 

rodar a garrafa até eu fazer stop. Quando isso acontecer, param, e eu faço uma pergunta 

a quem tem a garrafa na mão. Perceberam?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – Então, vamos começar.” 

A garrafa passa de mão em mão. 

Guia: “ – Stop. Agora eu faço uma questão: – quantos dias é que um homem pode 

sobreviver sem água? (…) Termina a frase: a água não se mistura com… (…) Como se 

chama a senhora que andava a vender água.” 

Quando o aluno desconhece a resposta, a técnica pede ajuda ao grupo. 

 

Articulação com a experiência de vida do público  

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre higiene pessoal. 

Guia: “ – Nós hoje tomamos banho todos os dias. Mas há muitos, muitos anos, na época 

medieval, havia pouca água em Lisboa – não era como hoje que é só abrir a torneira. 

Nesta altura, vocês acham que as pessoas tomavam banho todos os dias?” 

 

Exemplo 2  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre higiene pessoal. 

Guia: “ – Sabem quanta água é que cada um de vocês gasta em média por dia? Quantos 

litros?”  

Após alguns segundos, as crianças começam a responder.  

Visitante: “ – 10?” 
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Visitante: “ – 5?” 

Guia: “ – Não. Mais respostas.” 

Visitante: “ – Mas, mais ou menos do que 10?” 

Guia: “ – Mais. Muito mais.” 

Visitante: “ – 30.” 

Visitante: “ – 60.” 

Guia: “ – 250 litros é a média da quantidade da água que usamos por dia.” 

 

Exemplo 3  

Na sala de exposição permanente (piso 0). Sobre placa com uma data inscrita com 

numeração romana. 

Guia: “ – Quem é que sabe ler numeração romana?” 

Visitantes: “ – Eu.” 

Alguns alunos levantam o braço. 

Guia: “ – Então que data é que está ali?” 

Sustentação da união do grupo 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0).  

A guia pede ao grupo que se sente no chão à sua frente, disposto em semicírculo. A 

técnica fica em pé.  

 

Exemplo 2  

Na sala das bombas (piso 0). Acesso à sala das máquinas (piso 1). 

Guia: “ – Agora vamos passar ao piso de cima para vermos as máquinas.”  

A guia vai à frente e o grupo segue-a. O acesso é feito por umas escadas estreitas.  

A grandiosidade das máquinas atrai os visitantes, pelo que os primeiros a chegarem 

percorrem o piso, e o mesmo fazem os restantes elementos do grupo. A técnica aguarda 

que todos subam e vejam o espaço e só depois retoma o discurso. 

 

Recurso a materiais de apoio 

Exemplo 1  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre o ciclo da água e leva para 

a sala um poster (A1) ilustrado, sobre o tema. As crianças estão sentadas no chão e a 

técnica está em pé ao lado do poster.  
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Guia: “ – Alguém sabe descrever o ciclo da água?” 

Várias crianças levantam o braço. Na sequência disso a guia pede a uma delas que se 

levante, e que vá até junto dela para a ajudar a explicar o ciclo da água aos colegas. A 

criança aponta para algumas partes do poster para explicar o ciclo. 

Visitante: “… A água transforma-se em vapor e vai para as nuvens (…).” 

Visitante: “ – Sim, e depois volta outra vez para a terra, através da chuva.” 

 

Exemplo 2  

Na sala de exposição permanente (piso 0). A guia fala sobre a força gravítica, e leva 

para exposição uma ardósia na qual desenha com giz o Aqueduto. 

Guia: “ – Vocês sabem porque é que a água circulava no Aqueduto no sentido da cidade 

de Lisboa?” 

Visitantes: “ – Não!” 

Guia: “ – Então olhem para aqui.”  

A guia desenha na ardósia uma parte do Aqueduto ligeiramente inclinada e explica que 

a água corre na direcção da cidade de Lisboa devido à força gravítica. 

Exemplo 3  

Na sala das máquinas (piso 1).  

A guia explica o bombeamento da água feito pelas máquinas, utilizando duas seringas 

ligadas por um tubo, entre as quais faz circular a água através do poder de propulsão.  

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

Na sala da exposição permanente (piso 0) 

Guia: “ – Como não havia água suficiente, por vezes as pessoas lutavam entre elas 

quando iam buscar água aos chafarizes. Cheguem aqui para verem uma situação de 

zaragata.” 

A guia refere-se a uma gravura, e os alunos aproximam-se para observá-la. 

 

Atitude cativante da guia 

A técnica valoriza a transmissão e a verificação dos conteúdos abordados. É contida nas 

emoções e nos gestos. 
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Visita guiada IV  

Data: 27 de Novembro de 2010, Sábado, 15h 

Local: Reservatório da Patriarcal – Galeria do Loreto 

Visita: (título) 

Idioma: Português  

Duração: 1h10 

Público: 18 visitantes (seniores); grupo institucional não escolar; nacionais 

Observações: com marcação prévia; o grupo é acompanhado por um vigilante que 

dá apoio logístico 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1 

Na entrada do Reservatório, nas escadas.  

A guia aguarda a chegada de todos os elementos do grupo, e durante o tempo de espera 

conversa com os visitantes sobre a visita e sobre outros assuntos. 

Guia: “ – Sim, sim, alguns de nós já nós conhecemos de visitas anteriores.” 

Visitante: “ – Nós já somos clientes da casa.” (…) 

Guia: “ – Então acham que já estamos todos e que podemos começar?” 

Visitantes: “ – Ainda faltam alguns senhores, mas se calhar é melhor começarmos senão 

fica para muito tarde. Não?” 

Visitante: “ – Sim, sim. Depois os que chegarem mais tarde vão ter connosco.” 

Guia: “ – Pois muito bem, vamos então descer?” 

Visitantes: “ – Sim, sim.” 

A guia acompanha o grupo à recepção que se situa no fim das escadas. Aqui o vigilante 

faz a contagem dos visitantes e a cobrança dos bilhetes com a ajuda da guia. 

 

Exemplo 2 

Na sala do Reservatório. 

Guia: “ – Ora muito boa tarde. Agora sim, já podemos começar, pois parece que já 

estamos todos. Alguns de nós já nos conhecemos, mas outros ainda não, por isso o meu 

nome é X, e sou do Museu da Água.” 
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Exemplo 3  

Na sala do Reservatório. 

Guia: “ – Vamos percorrer cerca de 410 metros… Mas há luz, não se preocupem. (…) 

A galeria tem entre 1,70m a 1,80m de altura, por isso parece-me que todos conseguimos 

passar. Se calhar aquele senhor lá atrás, como é mais alto, vai ter que baixar um pouco a 

cabeça ali mais à frente. Bem, a recomendação é que os senhores mais altos tenham 

cuidado para não baterem com a cabeça no tecto.” 

Visitante: “ – Ainda bem que avisa, assim vou ter mais cuidado.” 

Guia: “ – E claustrofobia? Ninguém tem claustrofobia, pois não?!” 

Visitante: “ – Bem isso depende, mas depois logo se vê. É muito escuro?” 

Guia: “ – Não, o percurso que vamos fazer é sempre iluminado.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

Na sala do Reservatório.  

Guia: “ – O Reservatório da Patriarcal foi projectado por um engenheiro francês, e a sua 

construção decorreu entre 1860 e 1864. (…) A sua construção procurava dar resposta ao 

aumento demográfico, populacional que se verificava na cidade de Lisboa. O 

abastecimento de água à população que crescia a olhos vistos, era um problema que era 

urgente resolver.” 

 

Exemplo 2  

Na sala do Reservatório. 

Guia: “ – A história do Reservatório tem 4 fantasmas. O primeiro, porque neste espaço 

foi onde se começaram as obras para construir o palácio do Conde de Tarouca, que 

nunca foram terminadas. (…) Depois, o segundo, aqui instalou-se a nova Patriarcal, 

depois da destruição da Patriarcal do Paço da Ribeira no terramoto de 1755, realizando-

se a missa inaugural em 1757 mas alguns anos depois (12) deflagra um enorme 

incêndio, daí que este sítio passa a ser conhecido por “Patriarcal Queimada”. (…) O 

terceiro fantasma diz respeito à construção frustrada do Erário Régio uma vez que 

durante as obras o solo cedeu, pelo que houve novamente uma interrupção. (…) Mas 

mais tarde pensou-se também que este espaço podia ser um espaço dedicado a tertúlias, 

mas também foi um projecto não concretizado. Por fim, sustentado nos alicerces da 

torre central do Erário Régio, constrói-se então o Reservatório que, tal como já devem 
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ter percebido, ganha um nome decorrente da Basílica Patriarcal que anos antes ali tinha 

existido.” 

 

Exemplo 3 

Na sala do Reservatório. 

Guia: “ – O Chafariz do Loreto foi construído nos anos 70 (do século XVIII), e foi um 

dos muitos chafarizes construído na época. Funcionou entre 1771 e 1853, e foi 

assinalado com uma estátua de Neptuno que hoje se encontra no lago situado no Largo 

Dona Estefânia, e que antes estivera no Centro da Praça do Chile.” 

Exemplo 4  

No percurso da galeria. 

Guia: “ – Procurava-se então aumentar o caudal de água do Aqueduto mas pela via da 

tecnologia, da ciência, em detrimento das características barrocas do Aqueduto. Cria 

então poços de água para acolher a água da chuva. (…)  

E qual é a importância deste Reservatório? Porque a Mãe d’Água das Amoreiras não 

abastecia a cidade toda, só a parte média baixa da cidade, daí que se criem vários 

reservatórios e se aumente o caudal do Aqueduto. Por comparação ao Aqueduto, a 

técnica e a necessidade sobrepõem-se agora à arquitectura”. 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1 

No percurso da galeria. 

Guia: “ – Meus senhores, agora estamos por baixo da Rua da Politécnica.”  

Visitante: “ – Aqui em cima fica a Rua da Politécnica?!” 

Guia: “ – Sim, sim.” 

Mais adiante um visitante coloca uma questão. 

Visitante: “ – E agora estamos a passar por onde?” 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1 

No percurso da galeria. 

Guia: “ – Agora chegámos aqui a um ponto que pretendo que todos vejam. Aproximem-

se e podem encostar-se se quiserem e espreitar lá para dentro para verem melhor. Não 

dá para todos verem ao mesmo tempo, mas vamos dando a vez uns aos outros.” 
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Alguns elementos do grupo rodeiam e encostam-se à Pia do Penalva. 

Guia: “ – Esta é a Pia do Penalva. (…) Podem espreitar lá para dentro.” 

 

Atitude cativante da guia 

Exemplo 1 

Na sala do Reservatório. 

A técnica é informada que há mais elementos do grupo a chegar. Do ponto no qual se 

encontra é possível ver a recepção.  

Guia: “ – Bem parece que há pessoas a chegar. Entretanto vou distribuir este 

desdobrável sobre o Reservatório que os senhores podem ir lendo, enquanto eu vou 

buscar as duas pessoas que chegaram. Volto já.” 

 

Exemplo 2 

No percurso da galeria. 

Guia: “ – Depois o Aqueduto passa ali pela Porcalhota. Ai que nome tão inapropriado! 

Não é?!” 

Visitantes: “ – De facto…!” 

Visitantes: “ – Sim, realmente não é nada abonatório!” 

Os visitantes riem-se. 

 

Exemplo 3 

No percurso da galeria. 

A passagem é estreita, pelo que o grupo circula perfilado atrás da técnica. De vez em 

quando a técnica pára e pergunta se estão todos bem, e espera que as pessoas se 

aproximem mais umas das outras. 

 

Exemplo 4 

No percurso da galeria. 

A guia vai à frente e o grupo segue-a. A guia pára, volta-se para trás e fala para o grupo. 

Guia: “ – Ora bem, gostaria de falar aqui mais um bocadinho, e por isso vou pedir aos 

senhores e às senhoras, claro, que se sentem aqui nestes parapeitos laterais, como se 

fôssemos todos para o Entroncamento.” 

Visitantes: “ – Olhe que realmente isso que acabou de dizer está bem visto.” 

Guia: “ – Pois está sim senhora.” 
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Visitante: “ – Sim, sim, de facto… Aqui, de frente uns para os outros, parece que vamos 

de comboio para o Entroncamento.” 

Os visitantes riem-se. 

 

Exemplo 5  

No percurso da galeria. 

Guia: “ – Então estão todos bem? Isto afinal não é tão claustrofóbico, pois não?” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1  

No percurso da galeria. No chão da galeria existem três canais paralelos, sendo que os 

dois laterais são mais estreitos e era onde corria a água. 

Visitante: “ – Parecem carris!” 

Guia: “ – Não, não. Isto são caleiras por onde circulava a água. Esta solução era por 

causa do calcário da água, porque sendo estes canais aberto era mais fácil remover o 

calcário.”  

 

Sustentação da coesão do grupo 

Exemplo 1  

No percurso na galeria. 

O grupo é acompanhado pela técnica e por um segurança que segue atrás do último 

elemento do grupo. Este apoio assegura ainda a abertura e fecho de portas, e traz 

consigo uma lanterna de pilhas que iluminar outras galerias que estão fechadas ao 

público e o interior da Pia de Penalva. 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No percurso na galeria. 

Guia: “ – Agora estamos a descer, e estamos quase a chegar ao fim do percurso. (…) 

Agora o meu colega tem que passar para a frente para nos abrir a porta. (…) E pronto, já 

está, chegámos ao fim da nossa visita.” 

Visitante: “ – Olha, afinal é aqui que a galeria vem dar!” 

Guia: “ – Sim ao miradouro de São Pedro de Alcântara.” 

Visitante: “ – Aqui faz imenso vento!” 
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Guia: “ – Sim, aqui há sempre imenso vento. (…)” 

Visitante: “ – Olhe diga-me uma coisa. É verdade que existe aqui símbolos maçónicos?” 

Guia: “ – Não, não.” 

Visitante: “ – Sabe, eu ouvi dizer que… (…)” 

Visitante: “ – Olhe muito obrigada. Não queremos ocupar-lhe mais tempo, e mais uma 

vez muito obrigada pela forma como nos recebe sempre. É sempre agradável revê-la.  

Desta vez não trouxemos nada, mas da próxima vez eu trago algumas das nossas 

últimas publicações.” 

Guia: “ – Não se preocupe.  

(…) Então agora alguns dos senhores quer voltar para trás connosco, ou ficam todos por 

aqui?” 

Visitante: “ – Não, obrigado. Sabe nós ainda vamos continuar o nosso passeio.” 

Guia: “ – Ai sim! Pois fazem muito bem.” 

Visitante: “ – Sabe, gostámos muito. Como sempre, somos sempre bem recebidos! Mas 

não quer vir connosco beber um porto de honra? Sabe, está muito frio!” 

Guia: “ – Não, não, muito obrigada. Com este frio até que saberia muito bem, mas não 

posso. Fica para uma próxima vez.” 

Visitante: “ – Olhe, não sabe o que perde.” 

Guia: “ – Sei, sei, mas não posso.” 

Visitantes: “ – Então até à próxima, e muito boa tarde.” 

Guia: “ – Adeus e boa tarde.” 
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2. VISITAS GUIADAS DO MCG 

 

Visita guiada I  

Data: 14 de Dezembro de 2010, 3.ª feira, 10h 

Local: Exposição permanente  

Visita: A volta ao mundo no Museu 

Idioma: Português  

Duração: 1h15  

Público: 15 alunos (entre os 13 e os 14 anos) e 3 docentes; grupo escolar, do 8.º 

ano, no âmbito da disciplina de História; nacionais 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

No hall principal do Museu. 

A guia aguarda e recebe o grupo. Primeiro fala com os responsáveis e depois dirige-se 

aos alunos. 

Guia: “ – Bom dia. O meu nome é X e sou eu que vou vos acompanhar nesta visita ao 

Museu. Podem acompanhar-me.”  

 

Exemplo 2  

Numa área recatada na sala da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia).  

Guia: “ – É a primeira vez que vêm ao Museu?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – E quem já veio cá o que é que viu? (…) Gostaram? (…) O que acham que vão 

ver?” 
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Exemplo 3  

Numa área recatada na sala da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). 

Depois das apresentações a guia explica qual vai ser o percurso da visita. 

Guia: “ – Vamos começar pelo Egipto e … Turquia, Índia, … China e Japão, … e 

terminamos depois na Europa.”  

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Egípcia. Sobre objectos associados a túmulos e à mumificação. 

Guia: “ – Porque é que esta sala está tão escura?”. 

Visitantes: “ – Porque estes objectos estavam dentro de túmulos.” 

Guia: “ – Sim, é isso mesmo. Essa é a intenção.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Greco-Romana. Sobre um vaso grego de figuras vermelhas. 

Guia: “ – Quando nós observamos muito, muito, muito uma coisa o que é que 

acontece?”. 

Visitantes: “ – Reparamos nos pormenores. (…)” 

Guia: “ – Os gregos aprofundam o conhecimento… Iniciam a noção de perspectiva e 

desenvolvem os pormenores. E sabem para que servem estes vasos?” 

Professor: “ – Então, lembrem-se lá. Vocês aprenderam isso!” 

Guia: “ – Olhem lá para as figuras. (…) Servem para pôr vinho. Na altura o vinho era 

muito forte e por isso tinha que ser diluído em água.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte do Oriente Islâmico. Sobre um tapete de medalhão persa (século XVI). 

Guia: “ – Este tapete é da Pérsia. Alguém sabe que país hoje foi a Pérsia?”  

Visitante: “ – Turquia.” 

Professor: “ – Não!” 

Guia: “ – Irão. (…) E agora olhem bem para o tapete, e o que é que acham que está aqui 

representado?” 

Visitante: “ – Tem flores.” 

Os alunos referem mais motivos decorativos e cores. 
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Guia: “ – Este tapete aberto lembra um lago.” 

Visitantes: “ – A minha avó tem um tapete igual.”  

 

Exemplo 4  

No núcleo Arte Extremo Oriente. Sobre inros (finais do século XVII, inícios do século 

XIX). 

Guia: “ – Chegámos ao Japão. Estas caixas chamam-se inros. Sabem de que é que são 

feitas? 

Visitante: “ – Parece-me que são de madeira?!” 

Visitante: “ – Madeira e tinta.” 

Guia: “ – Madeira e laca”.  

Professor: “ – Laca, mas não é laca para o cabelo.” 

 

Exemplo 5 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o Renascimento. 

Guia: “ – Já ouviram falar do Renascimento?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – Então e a palavra Renascimento vem de quê? 

Visitante: “ – Vem de nascer.” 

Visitante: “ – Vem de renascer.” 

Guia: “ – Muito bem. Mas renascer de quê?” 

Visitantes: “ – Da arte.” 

Guia: “ – Qual arte?” 

Visitantes: “ – Da romana.” 

Guia: “ – Sim. E mais alguma?” 

Visitantes: “ – Da grega.” 

Guia: “ – Sim, muito bem. E vocês sabem o que se vai explorar no Renascimento?” 

Visitantes: “ – Sim. A perspectiva… que vimos no cavalo do vaso grego.”  

Visitantes: “ – E também que tudo vai dar a um ponto”. 

Professor: “ – E como é que se chama esse ponto?” 

Visitantes: “ – Ponto de fuga.” 
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Exemplo 6  

No núcleo Arte Europeia. Sobre retrato de jovem (Domenico Ghirlandaio, 1449-1494). 

Guia: “ – Como é que sabemos que a senhora que é retratada no quadro é rica?” 

Professor: “ – Alguém sabe?” 

Visitantes: “ – Por causa do colar.” 

Guia: “ – O colar é feito de quê?” 

Professor: “ – Lembram-se?” 

Visitantes: “ – De….de…” 

Guia: “ – “Coral.” 

Visitante: “ – Ai, eu ia dizer agora isso mesmo.”  

Os alunos riem-se. 

 

Exemplo 7 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Duval de L'Épinoy (Maurice–Quentin de 

La Tour, 1745).  

Guia: “ – Agora peço-vos que olhem para esta pintura, que a observem muito bem e que 

me descrevam a imagem da pessoa, do espaço e das coisas que a rodeiam. Por exemplo, 

quem é este senhor? Que livro é que ele estará a ler?” 

Visitante: “ – Parece alguém importante.” 

Visitante: “ – Está a ler uma enciclopédia.” 

Guia: “ – E porque é que os livros estão tombados?” 

Visitante: “ – Porque ele mexeu neles.” 

Guia: “ – Porque é que ele tem um globo?” 

Visitante: “ – Porque ele viaja muito.” 

 

Apresentação de várias histórias  

Exemplo 1  

Numa área recatada na sala de exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). Nesta zona existem três ecrãs tácteis que têm 

apresentações sobre Calouste Gulbenkian e sobre o Museu. 

Guia: “ – O Sr. Gulbenkian recebia 5% dos lucros de empresas petrolíferas que lhe 

estavam muito reconhecidas pelo trabalho que fizera com elas. Era sobretudo com esse 

dinheiro que comprava a sua colecção. (…) O Sr. Gulbenkian viajava muito…” 

Visitante: “ – Como é que os objectos chegaram a Portugal?”  
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Guia: “ – O Sr. Gulbenkian está a viver em Paris na altura em que a Europa está em 

guerra. Então o Sr. Gulbenkian pensa ir para os Estados Unidos da América, mas (…) 

vem antes para Lisboa. Ele conhece cidade e fica maravilhado, porque Lisboa é muito 

parecida com Istambul, pois ambas têm a mesma qualidade de luz e uma localização 

junto a um rio.”  

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Egípcia. Sobre uma taça de alabastro (dinastia III). 

Guia: “ – Esta peça é a mais antiga.” 

Os visitantes aproximam-se. 

 Guia: “ – É um medidor de cereais feito de alabastro que é um material muito precioso. 

E isto é muito estranho, ou seja um medidor de cereais – que é um objecto usado 

frequentemente – ser feito com um material precioso! Não faz muito sentido pois não?”.  

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Pois é. Estes objectos eram de madeira, mas este é uma réplica feita com este 

material porque eram peças que eram feitas para serem colocadas dentro dos túmulos, 

onde ficavam para todo o sempre.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte da Mesopotâmia. Sobre um mural de alabastro assírio (884-859 a.C.) 

em baixo relevo mostrando o génio alado da Primavera. 

Guia: “ – Todas as paredes do palácio eram decoradas com estes murais com diversas 

cenas. No British Museum existem muitos murais destes. Vocês já foram ao British 

Museum?”   

Visitantes: “ – Sim, já fomos. 

Professor: “ – Sim. Alguns deles foram lá em visita de estudo.” 

Guia: “ – Óptimo. E este senhor que está aqui quem será? O que é que ele está a fazer 

com aquela mão que está levantada? 

Os alunos observam o mural. 

Guia: “ – O que é que ele tem na outra mão, e para que serve aquilo?”. 

Visitante: “ – É alguém muito forte, pois é muito musculado!”  
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Exemplo 4   

No núcleo Arte Greco-Romana. Sobre moedas. 

Guia: “ – Quando o Sr. Gulbenkian era novo, com cerca de 14 anos, com o dinheiro que 

foi juntando de presentes de aniversário, comprou moedas antigas. E toda a vida 

conservou o gosto pela arte das moedas, da numismática. Por isso fez uma grande 

colecção de moedas gregas. Vamos vê-las.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo Arte do Oriente Islâmico. Sobre lâmpadas de mesquita (século XIV). 

Guia: “ – Estamos aqui num recanto da sala, e aqui dentro (da vitrina) temos várias 

lâmpadas de mesquita. Se olharmos deste lado, o jardim (Gulbenkian) serve de fundo às 

lâmpadas, que no seu todo pode ser visto como uma figuração do paraíso.” 

 

Exemplo 6  

No núcleo Arte do Extremo Oriente. Sobre um par de leões ou cães Fó (China, 1700-

1720). 

Guia: “ – Isto são cães de Fó que eram colocados à porta das casas para afastar os maus 

espíritos. Estas peças eram feitas com caulino que era retirado do Monte Kao Ling.” 

 

Exemplo 7  

No núcleo Arte do Extremo Oriente. Sobre o biombo de Coromandel (China, final do 

século XVII). 

Guia: “ – De volta à China temos aqui um biombo que nos conta a história de um 

guerreiro”. 

 

Exemplo 8  

No núcleo Arte Europeia. Sobre dípticos e trípticos de marfim (século XIV). 

Guia: “ – Estamos a entrar na Europa e na Idade Média. Durante muito tempo foi 

proibida a imagem, mas o Papa Gregório recupera a importância da imagem e é nesta 

época que surgem estes dípticos e trípticos como forma de evangelização. Que histórias 

é que vocês acham que estes dípticos e trípticos contam?”  
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Exemplo 9  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Figura de Velho (Rembrandt Harmensz, 

1645). 

Guia: “ – Porque é que podemos dizer que é um velho?” 

Visitante: – “Por causa da pele.” 

Visitante: “ – Por causa da barba e dos cabelos brancos.” 

Visitante: “ – Por causa das rugas.” 

Visitante: “ – Por que se apoia num pau.” 

Visitante: “ – Porque está a pensar.” 

Guia: “ – Sim. E está a pensar em quê?” 

Visitante: “ – Se calhar está a pensar nos filhos e nos netos”. 

Visitante: “ – Está a pensar na vida.” 

 

Exemplo 10  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Helena Fourment (Rubens, 1630-1632). A 

guia diz tratar-se do retrato da esposa do pintor. 

Guia: “ – Como é que acham que o pintor está a olhar para ela?” 

Visitante: “ – Com amor!” 

Visitante: “ – Com admiração.” 

Guia: “ – Reparem como ela é alta em relação a tudo o que está representado no chão. 

Se continuássemos a linha do horizonte e desenhássemos um planeta redondo, teríamos 

um planeta pequeníssimo com a senhora em cima dele! Por isso o que é que acham: esta 

senhora era muito ou pouco importante para o pintor?” 

Visitantes: – “Muito importante.” 

Guia: “ – E o que é que a senhora tem na mão?” 

Visitantes: “ – Uma pena.” 

Guia: “ – E para que serve a pena? 

Visitante: “ – Para escrever.” 

Visitante: “ – Para abanar-se.” 

Visitante: “ – Para fazer cócegas.” 

Guia: “ – Sim, podia servir para interagir com as outras pessoas.” 

A guia simula o gesto como se tivesse uma pena na mão e a passa-se na cara da aluna 

que está à sua frente. 
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Exemplo 11 

No núcleo Arte Europeia. Sobre busto de Rei Luís XIV (autor desconhecido, século 

XVIII?) e sobre Banqueta (Nouzon, século XVIII). 

Guia: “ – O Rei Luís XIV, também conhecido por Rei Sol, foi um rei absolutista. (…) 

Para controlar a corte francesa, mandou construir o palácio de Versalhes e convidou 

todos para morarem com ele – cerca de 10 mil pessoas. Durante o seu reinado 

organizaram-se imensas festas e eventos, e desta forma pretendia manter a corte 

distraída, entretendo assim qualquer vontade de insatisfação. (…) 

Temos aqui uma banqueta, na qual estão representados os animais das histórias de La 

Fontaine. Sabem quem era La Fontaine?” 

Visitantes: “ – Sim. Escrevia contos de animais com características de pessoas.” 

Guia: “ – Sim, pois é. La Fontaine e o Rei Luís XIV não gostavam muito um do outro, e 

por isso La Fontaine escrevia histórias que caracterizavam e criticavam a sociedade da 

época e o Rei Luís XIV.” 

 

Exemplo 12 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Mrs. Lowndes-Stone (Thomas 

Gainsborough, 1775).  

Guia: “ – Querem sentar-se?”  

O grupo senta-se no chão.  

Guia: “ – Quando tiramos uma fotografia, a alguma pessoa ou situação, o que é que nós 

pretendemos?” 

Os alunos parecem hesitar na resposta e o professor reformula a questão: 

Professor: “ – Quando tiram uma fotografia e a colocam depois no facebook, qual é o 

vosso objectivo?” 

Visitantes: “ – Porque queremos recordar mais tarde.” 

Visitantes: “ – Porque gostamos da pessoa ou da festa.” 

Visitantes: “ – Porque queremos partilhar com alguém.”  

Guia: “ – Deixem-me contar-vos a história deste retrato. Esta senhora estava noiva de 

um senhor que se chamava William Lowndes-Stone, que era seu primo. Ela ia casar 

com ele mas por procuração porque ele estava na Índia. Como essa condição era pouco 

romântica, o noivo mandou pintar um retrato da sua futura esposa que depois viajou 

para a Índia para estar presente na altura da cerimónia. 

Visitante: “ – Então e ela?” 
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Exemplo 13 

No núcleo Arte Europeia. Sobre René Lalique e sobre o peitoral libélula (René Lalique, 

1897-1898). 

Guia: “ – René Lalique foi o único artista da sua colecção que Calouste Gulbenkian 

contactou em vida. (…) 

O peitoral libélula foi a única peça usada por uma pessoa; foi emprestada a uma actriz 

da época muito famosa que se chamava Sara Bernhardt. Mais nenhuma peça foi usada.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

Numa área recatada na sala da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). Nesta zona existem três ecrãs tácteis que têm 

apresentações sobre Calouste Gulbenkian e sobre o Museu. 

Guia: “ – O Sr. Gulbenkian viveu em Paris, num bairro famoso e chique da época, numa 

das (12) avenidas que saem do Arco do Triunfo”. 

Esta informação é dada a par das imagens do ecrã táctil onde é possível ver o Arco do 

Triunfo e a artéria onde se situava a residência do Sr. Gulbenkian. 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Greco-Romana. Sobre um vaso grego de figuras vermelhas. 

Guia: “ – Os gregos aprenderam muito com os egípcios, mas desenvolveram uma 

capacidade maior para o pormenor. E isso é visível nos motivos decorativos que estão 

neste vaso e que contrastam com os motivos egípcios que tinham visto anteriormente. 

Os gregos revelam por exemplo já o sentido da perspectiva, visível aqui na 

representação deste cavalo (e aponta).” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1 

Numa área recatada na sala da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). Nesta zona existem três ecrãs tácteis que têm 

apresentações sobre Calouste Gulbenkian e sobre o Museu. 

Guia: “ – Sabem porque é que este Museu se chama Gulbenkian?” 

Visitante: “ – Porque o Sr. Gulbenkian era um cientista.” (…) 
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Guia: “ – O Sr. Gulbenkian costumava chamar as obras que coleccionava de filhas. 

Vocês já fizeram colecções de alguma coisa?”.  

Visitantes: “ – Sim. De moedas.” 

Guia: “ – E como é que as têm arrumadas? (…) E porque é que se faz uma colecção?”  

Visitante: “ – É perda de tempo.” 

Guia: “ – Acham?” 

Visitante: “ – Não. É porque gostamos dessas coisas e queremos saber sobre elas.” 

Guia: “ – Acham?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – Quando coleccionamos é porque temos curiosidade, temos paixão. E isso era 

o que tinha o Sr. Gulbenkian, e por isso chamava as suas obras de ‘filhas’”. 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Marco Antonio Savelli (de Giovanni 

Battista Moroni, 1543-1547). A pintura não está incluída no percurso da guia, mas o 

grupo pára e comenta-a.  

Visitantes: “ – Ah, é mesmo parecido com o Manel (colega de escola)!” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte Europeia. Sobre os dípticos. 

Guia: “ – Estes objectos fazem-vos lembrar o quê?”  

Visitantes: “ – Livros”.  

Guia: “ – Sim é verdade. Mas estas imagens divididas por estes traços, faz-vos lembrar 

mais alguma coisa?”.  

Visitantes: “ – Sim, parecem banda desenhada.”  

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Greco-Romana. Sobre um vaso grego de figuras vermelhas. 

Guia: “ – Aqui, temos um vaso grego. Os gregos aprenderam muito com os egípcios”.  
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Exemplo 2 

No núcleo Arte Greco-Romana. 

Quando passa de uma vitrina a outra, a guia avança na direcção daquela e anuncia os 

objectos sobre os quais vai falar. 

Guia: “ – Depois temos aqui um conjunto de moedas.”  

O grupo segue-a. 

 

Atitude cativante da guia 

A guia fala sempre voltada de frente para os visitantes e alterna o olhar entre estes. As 

mãos e os braços acompanham o seu discurso. 

Aproxima-se das peças sobre as quais fala e aponta fisicamente as suas particularidades 

ou o material expositivo de apoio ao qual recorre (com por exemplo os ecrãs tácteis 

presentes na exposição).  

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1 

No hall principal do Museu.  

A guia dá um postal a cada aluno, com imagens da colecção do Museu.  

Guia: “ – Vou dar-vos um presente para levarem para casa. É um postal sobre…” 

 

Exemplo 2 

No hall principal do Museu.  

Guia: “ – Obrigada por nos terem visitado.” 

Professor: “ – Nós é que agradecemos.” 

Guia: “ – Se quiserem podem voltar num outro dia, na companhia dos vossos 

professores, amigos ou familiares… para conhecerem ou reverem peças da colecção.”  

Na sequência deste convite a guia informa sobre os possíveis dias, horários e preços de 

visita. 
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Visita guiada II 

Data: 15 de Dezembro de 2010, 4.ª feira, 10h 

Local: Exposição permanente  

Visita: Os segredos da cor 

Idioma: Português  

Duração: 1h15  

Público: 14 alunos (entre os 9 e os 10 anos) e 1 docente; grupo escolar, do 4.º ano; 

nacionais 

Observações: com marcação prévia; o grupo faz parte de um grupo maior que foi 

dividido em dois 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1 

No hall principal do Museu. 

A guia aguarda o grupo no hall. Quando este chega, a guia fala primeiro com os 

responsáveis e depois dirige-se aos alunos. Cumprimenta-os e diz o seu nome e pede 

que a acompanhem. 

 

Exemplo 2  

Numa área recatada na sala de exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). A guia pede aos alunos que se sentem no chão e que 

se voltem de frente para ela. A guia senta-se também no chão. 

Guia: “ – Fizeram boa viagem? (…) Sabem como é que se chama este Museu? (…) 

Quem é que já cá esteve? (…) Então e o ano (de 2010) correu bem?”. 

 

Exemplo 3 

Numa área recatada na sala de exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo 

Oriente e o núcleo Arte Europeia). 

Guia: “ – Vou por o vosso nome num autocolante que vocês vão colar no peito, e que só 

no fim vão tirar. Pode ser?”  

Os alunos concordam e acenam com a cabeça que sim. 

Guia: “ – Ora bem, quem é que temos aqui à frente? Como é que te chamas?”  
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Sustentação da união do grupo 

Exemplo 1  

Trajecto do hall principal do Museu para uma área recatada na sala de exposição 

(passagem entre o núcleo Arte Extremo Oriente e o núcleo Arte Europeia). 

Os alunos permanecem aos pares, perfilados. A guia pede-lhes que se sentem no chão 

em semicírculo à sua frente. Esta solução é adoptada ao longo da visita sempre que as 

pausas em frente às obras de arte são mais demoradas. As crianças aceitam a sugestão. 

Exemplo 2 

Durante a deslocação a guia vai sempre à frente; o grupo segue-a. Ainda que não 

perfiladas como no início, mas algumas crianças mantêm os pares e as mãos dadas. 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

Numa área recatada da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo Oriente e o 

núcleo Arte Europeia). 

Guia: “ – Como é que se chama este Museu?” 

Visitantes: “ – Museu Gulbenkian.” 

Guia: “ – E sabem porquê?” 

Visitantes: “ – Não. (…)” 

Guia: “ – O Sr. Gulbenkian gostava muito de obras de arte. Vocês sabem o que são 

obras de arte?” 

Visitantes: “ – Sim.”  

Visitante: “ – São paredes.” 

Visitante: “ – Prédios.” 

Visitante: “ – Objectos.” 

Visitante: “ – Estátuas. (…)” 

Guia: “ – O Sr. Gulbenkian com as suas obras de arte fez uma colecção. Vocês sabem o 

que é uma colecção?” 

Visitante: “ – Sim. É quando temos muitas coisas iguais, mas que são diferentes.” (…) 

Guia: “ – Sabem onde é que ele guardou todas estas coisas?” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Na sua casa. Mas como a colecção foi crescendo ele pensou, pensou e… 

sabem o que é que ele pensou fazer?” 
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Visitante: “ – Uma casa.” 

Guia: “ – Muito bem, uma casa – uma casa para ser um museu onde pudesse guardar 

todas as suas coisas. (…) Hoje não vamos ver tudo porque a colecção é muito grande, 

mas aquilo que vamos ver é com olhos de ver. Sabem o que são olhos de ver?” 

Visitantes: “ – Sim, é ver sem se poder mexer.” 

 

Exemplo 2 

O diálogo entre a guia e os alunos sobre um quadro é interrompido pela música de um 

relógio. As crianças voltam-se para trás à procura do objecto que terá produzido tal 

som. 

Guia: “ – Aquilo que ouvimos foi um relógio. Aqui, todos os relógios funcionam.” 

 

Recurso a materiais de apoio 

Exemplo 1 

Numa área recatada da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo Oriente e o 

núcleo Arte Europeia). A guia usa uma paleta, pincéis e recortes de papel coloridos para 

explicar as cores e as técnicas de pintura.  

Guia: “ – Sabem o que é que eu tenho aqui?” 

A guia mostra uma pasta. 

Guia: “ – Tenho aqui uma pasta que tem cá dentro pincéis e uma tela.” 

A guia retira os utensílios dentro da pasta, diz o nome de cada um deles e explica para 

que servem. 

Guia: “ – Isto por exemplo, o que é? É uma tela.”  

Os alunos hesitam em responder, mas mostram-se curiosos em relação ao que ainda está 

dentro da pasta. 

Guia: “ – Isto aqui são…” 

Visitantes: “ – … pincéis.” 

Guia: “ – Isso mesmo. Sabem, existem telas e pincéis com tamanhos diferentes e que 

podem ser também feitos com materiais diferentes.” 

Guia: “ – E isto?” 

Visitantes: “ – Uau!” 

Guia: “ – Isto é uma paleta usada por um pintor para misturar as tintas.”  

A guia mostra uma paleta manchada com tintas de várias cores. 

Visitantes: “ – Boa! Vamos pintar!” 
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Guia: “ – Não, hoje não vamos pintar, mas vamos fazer outras coisas giras também.”  

A guia tira da pasta uma paleta branca. 

Visitantes: “ – Na nossa escola usamos copinhos.” 

Guia: “ – Sim, como vocês são muitos, têm que usar copinhos.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Europeia. A propósito das cores a guia coloca uma questão. 

Guia: “ – Sabem como é que o pintor fez estas cores?” 

Visitantes: “ – Com pedras e plantas.” 

Guia: “ – Sim, e sabem o que é que ele misturava nas tintas para que elas fixassem à 

tela?” 

Visitante: “ – Não.” 

Visitante: “ – Cola.” 

Guia: “ – Sim, de certo modo funcionava como cola, mas sabem de que material era 

feita essa cola?” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Com gema de ovo. Os pintores misturavam ovo nas suas tintas para que estas 

aderissem melhor às telas que pintavam.” 

Os alunos parecem surpreendidos. 

(…) 

Guia: “ – E como é que os pintores conseguiam fazer cores tão diversificadas?” 

Visitantes: “ – Misturavam as tintas.” 

Guia: “ – Sim é verdade. Vou mostrar-vos 3 cores: – o azul, o vermelho e o amarelo.”  

A guia explica o que são cores primárias, secundárias e neutras, através do material de 

apoio. 

Guia: “ – E se o pintor quisesse pintar a relva de verde o que é que ele podia fazer?” 

Visitante: “ – Não podia, porque só há azul para o céu e amarelo para o sol!” 

Guia: “ – O que acham?” 

Visitante: “ – Eu acho que se o pintor podia misturar as cores, e assim já consegue o 

verde.” 

Guia: “ – Sim, é verdade, se misturarem o azul com amarelo, obtêm a cor verde. E como 

é que se chamam essas cores que quando são misturadas permitem obter outras?” 

Visitante: “ – Azul, vermelho e amarelo.” 
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Guia: “ – Sim, o azul, o vermelho e o amarelo, mas estas cores chamam-se cores 

primárias, porque ao serem misturadas aos pares permitem-nos obter outras cores, às 

quais chamamos secundárias. Se misturarmos azul e vermelho que cor é que obtemos? 

(…) 

Guia: “ – E o preto e o branco, o que são?” 

Visitante: “ – O bem e o mal.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. Sobre retrato de Duval de L'Épinoy (Maurice-Quentin de La 

Tour, 1745). 

Guia: “ – Vocês sabem quem é que temos aqui nesta pintura? Sabem quem é?” 

Visitante: “ – É o Sr. Gulbenkian.” 

Guia: “ – Não, não é.” 

Visitante: “ – Já sei, é o Mozart.” 

Guia: “ – Não, também não é. Mas porque é que dizes que é Mozart?” 

Visitante: “ – Porque tem o cabelo encaracolado e branco.” 

Guia: “ – E porque é que acham que temos o cabelo branco?” 

Visitante: “ – Porque ficamos velhos.” 

Guia: “ – Sim é verdade. Mas este senhor não é velho, já repararam que não tem rugas!” 

Visitante: “ – Ah, pois é!” 

Guia: “ – Na época era moda as pessoas terem o cabelo branco, por isso aquilo que ele 

tem é uma…” 

Visitantes: “ – Peruca.” (…) 

Guia: “ – Este senhor era uma pessoa importante, e por isso o seu retrato tinha que ficar 

muito bem feito. Para isso este senhor tinha que ficar quieto durante muitas horas, 

durante vários dias! Isto para…” 

Visitante: “ – Para ficar bem na pintura.”  

Guia: “ – Em que parte da casa é que ele está?” 

Visitante: “ – Em casa” 

Visitante: “ – Na biblioteca.” 

Guia: “ – E porque é que dizem isso?” 

Visitante: “ – Porque existem livros.” 

Visitante: “ – Porque há prateleiras.” 
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Visitante: “ – Porque está ali um globo.” 

Visitante: “ – Há também uma secretária e uma cadeira”. 

Guia: “ – E o que será que ele está ali a fazer?” 

Visitante: “ – Porque é o dono da biblioteca.” 

Guia: “ – Provavelmente isto pode querer dizer que era alguém que gostava muito de 

ler?!” 

Uma aluna levanta-se, aproxima-se do quadro e, apontando para a mão da pessoa 

retratada. Visitante: “ – O que é isto? O que é que ele tem na mão?” 

Guia: “ – Isto (aponta) é uma caixa de rapé.” 

Visitantes: “ – Rapé!” 

Guia: “ – O rapé é um tabaco que as pessoas cheiravam. Na época era moda fazer-se 

isso, e este senhor ao deixar-se retratar desta forma quer provavelmente mostrar que era 

um homem moderno.”  

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. Durante o percurso o grupo passa à frente ao quadro Amores 

de centauros (de Peter Paul Rubens, 1635). 

Visitante: “ – Olha, sagitários!” 

 

Exemplo 2  

Sobre retrato do senhor Duval de L'Épinoy (Maurice-Quentin de La Tour, 1745). 

Guia: “ – Este é o retrato do senhor Duval de L'Épinoy que era conselheiro do rei.” 

Visitante: “ – Credo! E isso era só o nome ou era também o apelido?!” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte Europeia. Durante o percurso o grupo passa à frente ao quadro 

Quillebeuf, Foz do Sena (Joseph Mallord William Turner, 1833). 

Visitante: “ – Olha ali. Está ali um tornado!1”  

 

                                                
1 Uns dias antes uma região de Portugal tinha sido atingida por um tornado. 
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Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. Sobre os quadros Le Tapis Vert (Hubert Robert, 1775) e 

Natureza Morta (Henri Fantin-Latour, 1866). 

Guia: “ – Agora vamos levantar-nos e vamos ver uma natureza morta. Alguém sabe o 

que é uma natureza morta?” 

Visitante: “ – Sim, é aquilo.” 

O aluno aponta um quadro que reproduz a destruição dos jardins de Versalhes devido a 

um Inverno rigoroso, no qual existem árvores derrubadas e estátuas, e onde passeiam 

adultos e crianças. 

Guia: “ – Sim de facto é um cenário de destruição, mas…” 

A guia retoma o percurso, e o grupo segue-a e pára ao lado de outro quadro. 

Visitante: “ – Isso é que é uma natureza morta?!” 

Guia: “ – Não sei. São vocês que me vão dizer.” 

Visitante: “ – Não, isto é fruta!” 

Visitante: “ – Porque é que isto é que é uma natureza morta?” 

Visitante: “ – Porque foram arrancadas.” 

Guia: “ – Sim, é verdade, foram arrancadas. E que frutas é que encontramos aqui.” 

Visitante: “ – Figo.” 

Visitante: “ – Groselha.” 

Visitante: “ – Alperces.” 

Visitante: “ – Pêssegos”. (…) 

Guia: “ – Já repararem, temos aqui também uma toalha que é branca, e que estava 

dobrada (e aponta para o vinco da toalha). E aqui temos outras cores, aliás muitas cores 

mesmo”. A guia volta a tirar da mala a paleta na qual estão colados papéis coloridos e 

pergunta: “ – Acham que eu poderia fazer estas cores todas com estas cores (primárias e 

neutras) que eu tenho aqui?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Visitante: “ – Não, essas cores são falsas!” 

 

Atitude cativante da guia 

Posiciona-se sempre junto aos objectos sobre os quais fala e aponta fisicamente as suas 

particularidades. Fala pausadamente, com um volume de voz adequado; gesticula 

moderadamente as mãos e os braços, reforçando as ideias que procura transmitir. 
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Visita guiada III 

Data: 15 de Dezembro de 2010, 4.ª feira, 11h, 2010 

Local: Exposição permanente  

Visita: A volta ao mundo no Museu 

Idioma: Português  

Duração: 1h15   

Público: 11 alunos (entre os 16 e 17 anos) e 2 docentes; grupo escolar, do 

secundário, no âmbito da disciplina de Educação Visual 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

No início a guia faz uma apresentação breve sobre a biografia de Calouste Gulbenkian. 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1 

No núcleo Arte Egípcia. Sobre uma taça de alabastro (dinastia III). 

Guia: “ – Porque é que será que esta taça de cereais é feita de alabastro que é um 

material muito precioso?” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Helena Fourment (Rubens, 1630-1632). 

Guia: “ – Esta senhora é a esposa do pintor. (…) E então o que é que temos aqui? O que 

é que destacariam neste quadro?” 

Visitantes: “ – As nuvens.” 

Guia: “ – Sim, sugerem-nos movimento, tempo, não é?” 

Visitantes “ – O vestido é majestoso!” 

Guia: “ – Sim, isso pode significar que se trata de alguém importante e com posses. E 

mais?” 

Visitantes: “ – Existe uma paisagem atrás.” 

Guia: “ – Sim.” 

Visitantes: “ – Ela tem uma pena na mão!” 
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Guia: “ – Sim. E para que é que servirá a pena?” 

Visitante: “ – Para abanar-se.” 

Os alunos riem-se com o comentário deste colega.  

A informação que Helena Fourment teria sido uma fonte de inspiração para pintor 

provoca alguma boa disposição entre as alunas que fazem comentários e poses de 

modelo. 

Exemplo 3  

No núcleo Arte Europeia. Sobre a estátua de Diana (Jean-Antoine Houdon, 1780). 

Guia: “ – Quem é? Sabem?” 

Visitante: “ – Diana. É a deusa da caça e da lua para os romanos …” 

Visitante: “ – … e Ártemis para os gregos.”  

Guia: “ – Estou impressionada! Quase ninguém sabe identificar esta deusa!” 

Professora: “ – Ah, mas eles sabem.” 

Visitantes: “ – Demos isso há pouco tempo.” 

Guia: “ – Então ficam também a saber que existe outra estátua da Diana de Jean-

Antoine, mas que é feita de bronze, e que está no Louvre.” 

 

Exemplo 4 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Conflans (Charles-François Daubigny, 1868).  

Guia: “ – Esta é uma paisagem dos arredores de Paris. Este interesse pelas paisagens 

decorre de uma coisa que aconteceu e que foi marcante nesta época que foi a…”  

A guia aguarda que os alunos terminem a frase. 

Alguns alunos olham para a legenda para ler a data. 

Visitantes: “ – Revolução industrial.” 

Guia: “ – Sim, a revolução industrial. A revolução industrial, como sabem, traz imensas 

mudanças na vida das pessoas. Uma grande mudança foi por exemplo o êxodo rural que 

transformou as cidades em locais muito povoados e agitados. Isto fez com que os 

pintores procurassem a tranquilidade e a inspiração noutros locais, e por isso deslocam-

se para os arredores de Paris, nomeadamente para Conflans-Sainte-Honorine.  

(…) Porque é que o quadro que vemos aqui é mais pequeno do que aqueles que temos 

vindo a ver?” 

Visitante: “ – Porque eles pintavam no exterior, e tinham que transportar as telas e os 

materiais, por isso não podiam ser tão grandes quanto os retratos que vimos antes.” 
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Guia: “ – Sim, é isso mesmo. Os pintores não têm ateliers, e por isso começam a pintar 

no exterior, e é nesta altura que iniciam o seu interesse pelas paisagens e dão mais 

atenção à luz e ao movimento.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Inverno (Jean-François Millet, 1868), 

mostrado depois do quadro Conflans (Charles-François Daubigny, 1868). 

Guia: “ – E aqui, o que é que vêem?” 

Visitantes: “ – Também uma paisagem.”  

Guia: “ – Sim. E como é que a descrevem?” 

Visitante: “ – Está frio!” 

Visitante: “ – Está muito frio.” 

Guia: “ – Será que estamos no Inverno?” 

Visitante: “ – Sim, porque está tudo coberto com neve.” 

Guia: “ – Mas o que é que vêem mais?” 

Visitante: “ – Vê-se um campo muito grande.” 

Visitante: “ – Com um montes que parecem ser de palha?!” 

Guia: “ – E mais?” 

Visitante: “ – Uma estrada, também coberta por neve?!” 

Guia: “ – Sim, há indícios de haver aqui uma passagem aqui ao meio.” 

Visitante: “ – Ali há também pessoas, mas muito pequeninas.” 

Guia: “ – O que será que o pintor quis dizer ao pintar esta paisagem, com este enorme 

campo, com vegetação, neve, algumas casas e pessoas muito pequenas?” 

Visitante: “ – Quis destacar a natureza?!” 

Guia: “ – Sim. E mais?” 

Visitante: “ – Que o homem faz parte da natureza onde vive.” 

 

Exemplo 6  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Madame Claude Monet (Pierre-Auguste 

Renoir, 1872-1874). 

Guia: “ – Aqui temos uma obra de Renoir…” 

Visitantes: “ – Que é um impressionista.” 

Guia: “ – Sim é verdade. E como é que reconhecemos um impressionista?” 

Visitantes: “ – Pelas fortes pinceladas e repentinas.” 
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Exemplo 7  

No hall de entrada principal do Museu. Sobre a escultura de Apolo (Jean-Antoine 

Houdon, 1790). 

Guia: “ – E este, sabem quem é?” 

Visitantes: “ – Ah! Então! Esse é Apolo.” 

 

Exemplo 8 

No núcleo René Lalique. Sobre o peitoral libélula (René Lalique, 1897-1898). 

A guia refere que é um objecto com uma enorme força e o único a ter sido usado por 

alguém – uma artista famosa da época –. Na sequência desta apresentação, as alunas 

ficam agitadas e posicionam os braços como se fossem um felino. 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1  

Numa área recatada da exposição (passagem entre o núcleo Arte Extremo Oriente e o 

núcleo Arte Europeia). Nesta zona existem três ecrãs tácteis que têm apresentações 

sobre Calouste Gulbenkian e sobre o Museu. 

Guia: “ – Como é que vocês acham que é um homem de negócios? (…) Vocês já 

fizeram alguma colecção?” 

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – De quê?” 

Visitante: “ – De peças da Hello Kitty. Adoro aquela gata.” 

Guia: “ – E porque é que acham que coleccionamos.” 

Visitantes: “ – Porque gostamos.” 

 

Exemplo 2 

Núcleo Arte Europeia. Sobre o busto de Rei Luís XIV (autor desconhecido, século 

XVIII?). 

Guia: “ – O Rei Luís XIV, também conhecido por Rei Sol, era um rei absolutista. Ele 

mandou construir o palácio de Versalhes para acolher a corte francesa e entretinha-a 

com imensas festas. Sabem porquê? 

Professor: “ – Sim vá lá, porquê? Quando a nossa vida é só festas, em que é que nós nos 

transformamos?” 

Visitante: “ – Isso é bom.” 
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Professor: “ – Acham?” 

Visitante: “ – Sim.”  

Os alunos riem-se. 

Guia: “ – Acham?” 

Visitante: “ – Não. Para mandar em tudo?!” 

 

Apresentação de várias histórias  

Exemplo 1  

No núcleo Arte Egípcia. Sobre pequenas esculturas alusivas à deusa Ísis. A guia 

identifica a proveniência, datação, designação, função e materiais dos objectos, e conta 

o mito de Osíris que serve depois como fio condutor para falar sobre o processo da 

mumificação. 

Guia: “ – Seth tinha inveja do seu irmão Osíris, e então armou-lhe uma emboscada. (…) 

Quando lutaram, Seth cortou o irmão em 14 pedaços que espalhou pelo Egipto (…). A 

sua mulher (Ísis) vai unir todos os pedaços com faixas de panos e nasce aqui a 

mumificação.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte do Extremo-Oriente. Sobre um bule que despertou a atenção dos alunos 

que estranharam a sua presença num conjunto de objectos provenientes do Japão. 

Guia: “ – O bule era utilizado para servir vinho, mas os portugueses usavam-no para 

servir chá. (…) D. Catarina de Bragança quando foi para Inglaterra, casar com o Rei 

Carlos II, levava no seu enxoval o bule, e foi ela que instituiu o chá das 5 de que nós 

tanto ouvimos falar.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte do Extremo Oriente. Sobre o biombo de Coromandel (China, final do 

século XVII). 

Guia 1: “ – Na China Antiga, quando os meninos faziam 1 ano era hábito colocá-los no 

chão e à sua volta punham vários objectos. O objecto que o menino escolhesse indicava 

aquilo que ele iria ter como profissão no futuro. Este biombo mostra-nos esse costume, 

e conta-nos a história de um guerreiro que quando fez 1 ano escolheu uma lança.” 
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Exemplo 4  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Anunciação (Dierick Bouts, 1465). 

Guia: “ – O que é que está aqui a acontecer? (…) O anjo traz uma alva que é o símbolo 

da purificação. (…) O pavão simboliza a vida eterna. (…) Há também crocodilos em 

cima do móvel, porque na pintura europeia existe sempre retratado o bem e o mal.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Duval de L'Épinoy (Maurice-Quentin de 

La Tour, 1745). 

Guia: “ – Este senhor é Duval de L'Épinoy que era conselheiro do Rei Luís XV. Porque 

é que podemos dizer que esta pessoa se calhar é alguém importante?” 

Visitante: “ – Pelos objectos que estão à sua volta, na sala.” 

Guia: “ – E que objectos são?” 

Visitante: “ – Um livro. Talvez seja uma enciclopédia?!” 

Visitante: “ – Parece alguém que tem muito conhecimento, muita sabedoria.” 

Guia: “ – E o globo quererá dizer o quê?” 

Visitante: “ – Possivelmente viaja muito.” 

Visitante: “ – E sabe coisas de outros países.” 

Guia: “ – E os livros tombados?... E a peruca branca?” 

Visitante: “ – Isso era moda.” 

 

Exemplo 6  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Les Bretonnes au Pardon (Pascal-Adolphe-

Jean Dagnan-Bouveret, 1887). 

Guia: “ – Já havia fotografia e o pintor procura o mesmo efeito, pelo que a imagem 

parece muito mais plana.” 

 

Exemplo 7  

No núcleo Arte do Oriente Islâmico. Sobre um tapete de medalhão persa (século XVI). 

Guia: “ – Sabem onde é que é a Pérsia actualmente?” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Hoje é o Irão.” (…)  

Cada ponto deste tapete é um nó. Já repararam nos motivos? O que é que vemos?” 

Visitante: “ – Flores.” 
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Visitante: “ – Muitas flores.” 

Visitante: “ – E também tem aves.” 

Guia: “ – Já repararam na cor do fundo?” 

Visitante: “ – É azul-escuro.” 

Guia: “ – Os tapetes eram usados em muitas ocasiões, quer em situações do dia-a-dia, 

quer em situações festivas, ou mais formais. Por exemplo, quando faziam paragens no 

deserto, as pessoas montavam a tenda e os tapetes eram sempre desenrolados para 

cobrir o chão. Este tapete, azul-escuro e com estas flores, aberto no chão do deserto 

podia representar o quê?” 

Visitantes: “ – Água.” 

Guia: “ – Sim, podia representar um oásis, um lago com flores muito coloridas e aves. 

Imaginem o impacto que um tapete destes tinha na paisagem do deserto.” 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

Guia: “ – Vamos continuar?” 

A guia retoma o percurso e o grupo segue-a. 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No hall principal do Museu. 

Guia: “ – Antes de se irem embora, tenho aqui um presente para cada um de vós” – e dá 

um postal a todos os alunos e professores do grupo, com a imagem de uma das obras 

observadas durante a visita guiada. 

Visitantes: “ – Obrigado.” 

 

Exemplo 2  

No hall principal do Museu. 

Guia: “ – Então, e gostaram da visita?” 

Professora: “ – Sim, muito.” 

Visitantes: “ – Sim, gostámos.” 

Visitante: “ – Eu vou voltar cá, para ver melhor outras coisas.” 

Guia: “ – Todos podem voltar quando quiserem. Hoje não vimos tudo, vimos apenas 

algumas obras que servem para despertar a vossa curiosidade. Mas num outro dia 
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qualquer podem voltar para ver melhor aquilo que viram hoje ou outras coisas que 

vocês viram ao longo da visita. 

Visitante: “ – E têm outra exposição?” 

Guia: “ – Não, neste momento não temos, mas estamos a trabalhar numa nova 

exposição que irá inaugurar brevemente. Por enquanto podem vir ver as salas onde 

estivemos. (…) O Museu abre às 10h e fecha às 18h.” 

Visitante: “ – É bom saber isso. Eu vou voltar.” 

Professora: “ – Eu acompanho as vossas exposições todas, e todos os anos venho cá 

pelo menos uma vez.” 

Guia: “ – São sempre bem-vindos, já sabem. Espero que tenham gostado e até à 

próxima.” 

Visitantes: “ – Obrigado. Até à próxima.” 
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Visita guiada IV 

Data: 14 de Janeiro de 2011, 6.ª feira, às 10h30 

Local: Exposição permanente.  

Visita: A Arte, a História e o Mundo (sessão dedicada à arte europeia) 

Idioma: Português  

Duração: 1h30  

Público: 14 visitantes (25 a 50 anos), técnicos de turismo; visitantes individuais; 

nacionais e estrangeiros 

Observações: com marcação prévia 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1 

No núcleo Arte Europeia. Sobre obras de Francesco Guardi e de Canaletto. 

Guia: “- Peço aos senhores que se aproximem e reparem bem nas diferenças que 

existem entre estes dois pintores. (…) Guardi tem paisagens idealizadas (…) em 

Canalleto as pinturas são estáticas, ordenadas.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Europeia. Sobre As Bênçãos (Rodin, 1900). 

Guia: “ – Agora vamos passar outra vez para o Rodin. E aqui temos a matéria bruta – a 

pedra – e o modelado – a obra. Tenho aqui outra imagem de Rodin (consulta novamente 

o seu dossier de imagens e volta-o na direcção dos visitantes). 

Recomendo que andem à volta para verem melhor os pés a saírem das nuvens.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Vista do Molhe com palácio Ducal 

(Francesco Gardi, século XVIII).  

Guia: “ – Se nos aproximarmos conseguimos ver um grupo. Serão freiras? Mas não 

muito por causa do bafo. E também porque os seguranças não permitem.” 

A guia reforça a ideia do seu comentário, colocando a mão à frente da boca.  

Um visitante aproxima-se demasiado do quadro e faz um comentário jocoso. 

Visitante: “ – São dominicanas.” 
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Os visitantes riem-se. 

 

Exemplo 2 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Naufrágio de um cargueiro (Turner, 1810). 

Guia: “ – Estamos perante um quadro que nos mostra uma situação de naufrágio, que 

eram portanto acidentes frequentes e que Turner explorava muito. Turner pintou este 

quadro por volta dos seus 30 anos, época em que ele explorava muito este tema das 

forças da natureza que o homem não controlava. 

Consta inclusive que Turner devido ao seu fascínio pelo mar pediu, já numa idade 

avançada, para ser amarrado ao mastro de um navio para sentir as forças das águas. 

(…) Turner é um pré impressionista porque já tentava pintar a mesma paisagem durante 

vários horas do dia, precisamente para dar conta das diferenças de luz que ocorrem. 

(…) Aqui temos precisamente a tal tendência para as forças destrutivas da natureza, em 

que Turner alerta para o fenómeno perigoso que é o desembocar do rio Sena no mar, 

durante o qual se verificam ondas muito perigosas para as embarcações – inclusive uma 

filha de um escritor famoso, de Vítor Hugo, morreu no Sena nestas circunstâncias.”  

A guia aproxima-se do quadro e aponta com o dedo para uma área central do quadro. 

Guia: “ – E se nos aproximarmos um bocadinho conseguimos ver aqui o mastro de um 

barco a naufragar. 

Os visitantes aproximaram-se. 

Visitantes: “ – Ah, pois é! É verdade! Está aqui!” 

Guia: “ – Deste lado temos esta vaga enorme que se inclina para aqui, e do outro Turner 

desenhou um bando de aves cujo movimento compensa as forças das ondas daquele 

lado.”  

A guia aproxima-se do quadro, e a sua mão reproduz o movimento do voo dos pássaros. 

 

Exemplo 3 

No núcleo Arte Europeia. Sobre quadros de Barbizon. 

Guia: “- Eu vou começar primeiro por falar sobre uma pintura e depois sobre uma 

escultura. 

Escola de Barbizon foi fundada por Théodoro Rousseau. Os pintores já cansados do 

barulho, dos fenómenos desagradáveis, provocados pela imigração dos camponeses para 

o centro de Paris, escolherem ir viver para a floresta de Fontaineblue. Os pintores 

sentem-se próximos da natureza. Então fixam-se em Barbizon, daí o nome da escola.” 
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Exemplo 4 

No núcleo Arte Europeia. Sobre a Luta entre Pantera e Veado (Barye, século XIX). 

Guia: “ – Barye é um escultor especialista em animais, tanto no seu habitat como em 

zoos. (…) Esta por exemplo mostra-nos uma luta entre uma pantera e um veado.” 

 

Exemplo 5 

No núcleo Arte Europeia. Sobre A Eterna Primavera (Rodin, século XIX). 

Guia: “ – E vamos agora, se não se importam, aproximar mais e ver de perto o pai da 

escultura… 

Visitantes: “ – … Rodin.” 

Guia: “ Sim Rodin. (…) 

Visitante. “ – Sim.” 

Guia: “ – Os senhores viram o filme de Gerard Depardieu que representava a vida de 

Rodin? Rodin interessa-se pelo movimento, pela contorção dos corpos. Sabem quem era 

o seu ídolo?” 

Alguns visitantes acenam que não com a cabeça. 

Guia: “ – Miguel Ângelo. (…) 

Rodin foi também um grande aguarelista, principalmente de bailarinos. E este gosto, 

claro, devia-se ao fascínio que tinha pelo movimento dos corpos. (…)  

Gulbenkian conheceu Rodin pessoalmente, e teve oportunidade de encomendar-lhe 

directamente várias esculturas.” 

 

Exemplo 6 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Vista de trouville (Boudin, século XIX). 

Guia: “ – Boudin era especialista a pintar céus. Há até quem diga que os seus amigos 

pintores lhe pediam que pintasse os céus dos seus quadros.” 

 

Exemplo 7 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro O Inverno (Jean François Millet, 1868). 

Guia: “ – Millet tem um fascínio pelas estações do ano. Este quadro mostra-nos uma 

paisagem de Inverno, mas mostra-nos também que o homem faz parte da natureza. Se 

repararem aqui temos um homem que caça pássaros nesta direcção, que aponta para 

cima. 
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(…) Este pintor foi o ídolo de um outro pintor muito famoso. Eu vou mostrar-vos uma 

pintura dele e vocês vão com certeza dizer-me quem é que ele influenciou.” 

Vimos depois que se tratava de Van Gogh. 

 

Exemplo 8 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro A leitura (Fainti-latour, 1870). 

Guia: “ – Este quadro mostra-nos a mulher e a cunhada do pintor que são extremamente 

bonitas e que lhes serviam de modelo. Mas reparem que o pintor olha para estas duas 

mulheres de forma diferente.” 

A guia aguarda alguns segundos e depois continua. 

Guia: “ – Do lado esquerdo temos a mulher do pintor, do lado direito a cunhada, e o 

tratamento que dá às duas é diferente: – a sua mulher está sentada numa zona mais 

escura, por contraste com a cunhada. A roupa e a postura da mulher mostram-nos uma 

pessoa discreta, aquietada o que mais uma vez contrasta com a sua cunhada que tem 

uma aparência mais jovem e cujo traje nos brinda com apontamentos intensos de cor, e 

que parece uma pessoa mais dinâmica – reparem inclusive que parece estar a chegar ou 

a sair, porque só tem uma luva calçada. (…) 

Os senhores lembram-se de ter havido aqui uma exposição sobre Fainti-Latour? 

Visitante: “ – Sim, sim, eu cheguei a vir cá.” 

 

Exemplo 9 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro O Menino das cerejas (Édouard Manet, 1858-

1859). 

Guia: “ – O tema preferido de Manet eram as flores, mas mais as rosas. Manet não foi 

tão impressionista fazendo escurecer a luz dos personagens. Nitidamente influenciado 

por Goya (…). 

Este menino que está neste retrato de Manet era o seu moço de retratos. Chamava-se 

Alexandre e tinha problemas psíquicos. Aos 14 anos suicidou-se. Esta história trágica 

serviu de inspiração a um conto – A Corda – de Beaudelaire. 

 

Exemplo 10 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro As bolas de sabão (Édouard Manet, 1867). 

Guia: “ – Este menino era enteado de Manet, e neste quadro existe também o registo do 

momento.” 
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Visitante: “ – Esse quadro aparece muitas vezes! Em cartazes, publicações, cartazes, 

anúncios!” 

Guia: “ – Sim, é verdade…  

Chamo também a atenção para o gosto de Manet pelas peças orientais, como por 

exemplo a taça que o menino tem na mão.” 

 

Exemplo 11 

No núcleo Arte Europeia. Sobre Claude Monet. 

Guia: “ – Já agora os senhores sabem qual foi a pintura que inaugurou, digamos assim, 

o impressionismo? Vou mostrar-vos aqui outra imagem.”  

A guia abre novamente o seu dossier e mostra uma imagem aos visitantes. 

Visitante: “ – É um por do sol!” 

Guia: “ – Esta pintura chama-se Impressão, nascer do sol e foi assim chamada por um 

crítico de pintura que reconhece ironicamente que tinha ficado impressionado com o 

trabalho de Monet porque de facto a tela estava cheia de impressões. O termo 

impressionismo acabou por ser adoptado por Monet e por todos aqueles que seguiam o 

estilo.” 

 

Exemplo 12 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o retrato de Madame Claude Monet (Pierre-Auguste 

Renoir, 1872-1874). 

Guia: “ – E aqui temos a mulher de Monet que é pintada por Renoir que procura registar 

um dado momento da sua leitura… Conseguem perceber que jornal é que ela está a ler? 

Ainda tem saída actualmente.” 

Os visitantes olham atentamente para o jornal que a figura feminina segura na mão, mas 

não conseguem ler as letras. 

Guia: “ – Le Figaró.” 

Visitante: “ – Ah pois é! Agora que a senhora diz… Realmente agora quando olhamos 

percebemos de imediato que se trata desse título!”  

 

Exemplo 13 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o busto de Bruno Chérier (Jean-Baptiste Carpeaux, 

1875). 
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Guia: “ – Bem e aqui temos um admirável busto em gesso de Bruno Chérier que 

Carpeaux fez do amigo já em fim de vida deste. Se se aproximarem, reparem que aqui 

existe uma dedicatória. 

 

Exemplo 14  

No núcleo Arte Europeia. Sobre a temática feminina e o peitoral libélula (René Lalique, 

1897-1898). 

Guia: “ – Esta sala é dedicada à obra de René Lalique que foi amigo de Gulbenkian 

durante 50 anos. Nesta sala estão expostas 179 objectos, mas existem mais em reserva.  

(…) Lalique foi o primeiro a fazer uma embalagem de vidro para perfume para a marca 

de perfumes Cartie. 

(…) Aqui temos um grande centro de mesa. Este centro é feito de prata e vidro  

(…) Primeiro vamos ver os objectos e depois vemos as jóias. 

Tenho aqui uma imagem que gostaria que vissem.” 

A guia consulta o seu dossier e mostra uma imagem de René Lalique com a sua mulher. 

(…) 

Guia: “ – Aquilo é um exemplo de opala, que é uma pedra recuperada por Lalique.” 

Visitante: “ – Devia ganhar bem, não?” 

Guia: – “ – Sim, fez trabalhos para a Exposição Universal de Paris, em 1900.” (…) 

Guia: “ – Bem, e deixo para o fim a peça mais emblemática.” 

A guia descreve minuciosamente o peitoral. E no fim adopta novamente o modelo 

desenvolvido ao longo da visita: “ – Este peitoral foi usado pela actriz Sarah Bernhardt, 

que se diz ter apresentado Lalique a Gulbenkian.” 

 

Exemplo 15  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Pintor Brown e sua família (Boldini, 1890).  

Guia: “ – E por fim uma pintura de Boldini, sobre o pintor Brown seu amigo, 

acompanhado por duas senhoras. Como vêem Brown é a figura central e tem a imagem 

de alguém que está muito bem-disposto e em movimento – ou a sair, ou a entrar.” 

  

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1 

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Espelho de Vénus (Sir Edward Burne-Jones, 

1877). 
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Guia: “ – Este quadro, se bem se lembram, para quem já cá veio, não estava aqui. Já 

mudou de lugar. A conservadora achou que ficava melhor aqui. 

O seu pintor é o último da corrente pré rafaelita e tem preferência por temas míticos, 

histórias míticas e, como podem ver, cores fortes. Os senhores acham que esta pintura é 

parecida com alguma outra que conheçam?” 

A guia espera que os visitantes vejam o quadro e dá-lhes alguns segundos para 

responder. Um visitante responde.  

Visitante: “ – Boticelli. É parecido com a Primavera de Boticelli.” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1 

No núcleo Arte Europeia. 

Visitante: “ – Desculpe, posso interrompê-la?” 

Guia: “ – Pois com certeza, faça o favor. Não só pode como deve.” 

Visitante: “ – Monet era bretão, e pintou a catedral 21 vezes, e eu assistiu lá a um 

espectáculo que consistiu em fazer a projecção das suas pinturas sobre as paredes de 

catedral. Estava tudo muito bonito, o efeito foi muito bonito.” 

 

Recurso a materiais de apoio 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. Sobre Rodin. 

Guia: “ – Tenho aqui o Rodin no seu atelier.”  

A guia folheia o dossier de imagens que traz consigo, abre-o na página pretendida e 

percorre-o pelos visitantes.  

Guia: “ – Pronto e aqui temos a rapariga a trabalhar com Rodin no seu atelier.” 

 

Atitude cativante da guia 

A guia fala pausadamente, e alterna o seu olhar entre os visitantes. Os seus movimentos 

são igualmente tranquilos quer quando aponta ou se aproxima fisicamente das peças, 

quer quando consulta os apontamentos ou mostra aos visitantes imagens de pinturas ou 

de artistas que traz num dossier que segura junto ao peito.  

Tira e põe frequentemente os óculos num registo delicado e quase doutoral. 
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O seu discurso é acompanhado por movimentos tranquilos da cabeça. Enquanto fala 

sorri. Por vezes acentua e prolonga determinadas palavras, reforçando assim a 

importância dos conteúdos. 

 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. 

Guia: “ – O tema mulher é recorrente no trabalho de Lalique, aliás nisso eram comuns 

Lalique e Gulbenkian… tinham um grande gosto pelo elemento feminino.”  

Os visitantes riem-se.  

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1 

Guia: “ – E vamos agora passar…” 

 

Exemplo 2  

No núcleo Arte Europeia. Sobre uma vitrina com esculturas de Antoine-Louis Barye, de 

Jean-Baptiste Carpeaux, de Aimé-Jules Dalou e Auguste Rodin. 

Guia: “ – Vou passar agora à escultura. Começo aqui (e aponta para o lado esquerdo da 

vitrina) e acabo ali (e aponta para o lado direito).” 

 

Exemplo 3  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Les Bretonnes au Pardon (Pascal-Adolphe-

Jean Dagnan-Bouveret, 1887) e O Menino das cerejas (Édouard Manet, 1858-1859). 

Guia: “ – Este quadro é excepcional pelo registo fotográfico. Esteve muito tempo 

guardado, mas agora está aqui. (…) O registo fotográfico é por exemplo muito parecido 

com o registo da cereja que está aqui a cair. (…)”  

A guia aponta para a cereja.  

 

Exemplo 4  

No núcleo Arte Europeia (próximo da sala dedicada a René Lalique). 

Guia: “ – E vamos agora para a última sala do Museu.” 
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Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No núcleo Arte Europeia. Sobre o quadro Pintor Brown e sua família (Boldini, 1890).  

Guia: “ – Muito obrigada pela vossa presença. E espero que tenham gostado. (…) 

Venham então comigo, para eu passar os certificados…” 

Visitante: “ – Desculpe, posso?” 

Guia: “ – Com certeza. Diga.” 

Visitante: “ – Deixe-me agradecer o seu excelente trabalho e todo o tempo que 

disponibilizou para acompanhar-nos. Todas as informações que nos deu são preciosas 

para aquilo que fazemos. Muito obrigado por nos mostrar não só aquilo que está como 

aquilo que não está.” 

Guia: “ – Muito obrigada.” 

O mesmo visitante bate palmas à guia. 

Visitante: “ – Que pena só ter conseguido assistir a esta. Vão repetir este programa?” 

Guia: “ – Sim, fazemo-lo todos os meses.” 
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3. VISITAS GUIADAS DO MNAA 

 

Visita guiada I  

Data: 12 de Novembro de 2010, 6.ª feira, às 19h 

Local: Exposição Primitivos portugueses (1450-1550) – O século de Nuno 

Gonçalves 

Visita: Apresentação da exposição  

Idioma: Português  

Duração: 40 minutos 

Público: 50 visitantes (crianças, adultos e seniores); visitantes individuais e 

grupos; nacionais 

Observações: sem marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. 

Guia: “ – Boa tarde, obrigada por terem aceite o nosso convite. Esta noite vamos ter 

várias visitas à exposição, subjugadas a diferentes temas.  

(…) A exposição situa-se no terceiro piso. (…) Vamos então subir, mas quem quiser 

pode subir de elevador.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537).  

A guia faz uma apresentação resumida dos sete núcleos que constituem a exposição. 

Explica aos visitantes que tipo de informação existe e como é que esta pode ser 

consultada. 

Guia: “ – Nós vamos fazer um percurso breve pelas salas e vamos naturalmente 

iniciarmo-nos no primeiro núcleo que se encontra ali atrás. (…) 

No início de cada núcleo há um pequeno texto introdutório e todas as tabelas têm uma 

pequena informação, por isso há sempre um acompanhamento. Apesar de ser mínimo, 
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há sempre um acompanhamento ao longo do percurso. (…) Há material informativo, 

nomeadamente um ecrã onde é possível ver os desenhos subjacentes de algumas 

pinturas. (…)  

A exposição trata de retábulos (…) e há pequenos textos a explicar os núcleos. E depois 

cada um também tem uma legenda. No segundo núcleo, «O gosto flamengo e o retábulo 

peninsular», temos parcialmente alguns retábulos. (…) No quarto núcleo temos as 

oficinas que seguem modelos diferentes permitindo ver as diferenças entre as zonas 

urbanas e as zonas mais para o interior. (…)” 

 

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537).  

Guia: “ – Portanto em Évora está o prolongamento desta exposição aqui. Para a semana 

abrirá no dia 18 e ficará também até ao dia 28, tal como esta.  

Cruzando com esta irá decorrer em paralelo uma outra exposição, mas esta de arte 

contemporânea. Partindo daquilo que é a pintura de Nuno Gonçalves é um projecto que 

tem a designação D’Aprés Nuno Gonçalves e portanto mostra diversos artistas 

contemporâneos da pintura, do design, do vídeo, das várias áreas de trabalho…” 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1 

Guia: “ – Vamos avançar. E agora vou falar de uma pintura…” 

 

Exemplo 2  

Guia: “ – Nesta sala e nas seguintes encontramos…” 

 

Exemplo 3  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. 

Guia: “ – Vamos agora para mais um núcleo, para o quinto núcleo, e nesta pequena sala 

e nesta grande sala é possível…”  

A guia fala ao mesmo que se dirige para a sala anunciada, e o grupo segue-a. Durante 

alguns segundos faz uma pausa no discurso para que todos cheguem à sala e se 

distribuam novamente à sua frente. 
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Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o retábulo do Mosteiro da Santa Trindade 

(Garcia Fernandes, 1537).  

Guia: “ – Temos estruturas que se desenvolvem em altura mas que têm uma leitura na 

horizontal; – aqui a leitura é na vertical. Ao centro a tábua da Santíssima Trindade, e 

depois o desenvolvimento desde a Natividade, à Apresentação do Menino, O Baptismo, 

a Transfiguração, a Ressurreição, a Ascensão e o Pentecostes. (…) E portanto aqui é o 

enunciar daquilo que era a pintura em Portugal – a realização de grandes retábulos que 

decoravam os altares e que contavam muitas vezes histórias da Natividade ou da 

Virgem ou do Pai com o filho, e por vezes cruzando até com histórias de santos locais.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o retábulo do Mosteiro da Santa Trindade 

(Garcia Fernandes, 1537). 

Guia: “ – Os retábulos nas igrejas tinham quase sempre um pano à sua frente, sendo 

apenas total ou parcialmente descobertos aos olhos dos crentes conforme as leituras 

litúrgicas ou outras situações cerimoniais. Temos portanto aqui um impacto muito 

maior do que nós hoje que temos aqui estas pinturas sempre a descoberto.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo I, “O século XV”. Próximo dos Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, 

1470), mas sobre o retábulo do Mosteiro da Santa Trindade (Garcia Fernandes, 1537) 

do núcleo V, “Tempos de mudança”. 

Guia: “ – Aquele retábulo já tinha sido, à semelhança dos Painéis, já tinha sido retirado 

do altar, resguardado. E portanto quando se deu o terramoto ele estava num espaço…” 

 

Exemplo 4  

No núcleo I, “O século XV”. Próximo dos Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, 

1470) e sobre o quadro Homem do copo de vinho (mestre desconhecido, 1460). 

Guia: “ – E este é o núcleo do século XV, o núcleo dedicado a Nuno Gonçalves. Nesta 

sala está uma pintura que durante muito tempo se pretendeu colocar ao lado dos Painéis 

de S. Vicente. A pintura pertence ao Museu do Louvre e foi atribuída a Nuno Gonçalves 

porque Nuno Gonçalves foi considerado um dos maiores pintores de retrato do século 
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XV na Europa. A atribuição não foi feita por Portugal, porque ao ser adquirida pelo 

Museu do Louvre, esta atribuição vai ser atribuída por historiadores especialistas 

estrangeiros. Agora temos a oportunidade de ver as duas e comparar e verificar essa 

atribuição.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre a obra (sem título) de Pedro Cabrita Reis (2010). 

Guia: “ – Nesta sala está também a única intervenção contemporânea, que faz parte do 

tal projecto D’Aprés Nuno Gonçalves, que é uma obra de Pedro Cabrita Reis. E isto é 

uma reflexão que o artista faz, partindo do político, partindo de Nuno Gonçalves, … e 

aqui frente a frente (com os Painéis) 500 anos depois, propõe um novo olhar sobre 

aquilo que é a pintura, a criação, a arte. 

 

Exemplo 6  

No núcleo II, “O gosto pelo flamengo e o retábulo peninsular”. 

Guia: “ – Numa das grandes salas deste percurso, temos nesta primeira sala então aquilo 

que nos chega de grandes artistas da Flandres, que são Francisco Henriques, Frei 

Carlos, o Mestre da Lourinhã. (…) Nesta sala, e como reparam, não há aqui nenhum 

retábulo completo, temos sim parcialmente alguns retábulos.” 

 

Exemplo 7  

No núcleo III, “Oficinas dispersas”. 

Guia: “ – Estas pinturas procuram evocar esta difusão de oficinas que estão fora destes 

centros urbanos: umas seguem modelos flamengos e alguns desses pintores, como é o 

caso de Vasco Fernandes, vão procurando e actualizando, e outros seguem por um 

caminho de repetição de modelos que é o caso alguns pintores que se encontram aqui. 

Estamos sobretudo em zonas mais para o interior, e mais longe dos centros urbanos. 

(…) Portanto há uma procura, há uma resposta, mas há também um afastamento daquilo 

que são as novidades que progressivamente na segunda e na terceira década do século 

XVI vão começar a chegar a Portugal.” 
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Exemplo 8 

No núcleo IV, “A grande oficina”. 

Guia: “ – Neste núcleo, nesta sala, aquela e nas duas salas seguintes, são um espaço 

dedicado àquilo que se designa por oficina de Lisboa. E a oficina de Lisboa vai ser 

determinante na formação de pintores que vão fazer alterações naqueles que são os 

modelos da Flandres e que vão progressivamente usar modelos que chegam do sul. (…) 

Estas pinturas são atribuídas a Jorge Afonso (…) ainda que saibamos que ele não tenha 

trabalhado nelas. Mas como sabemos que ele era vedor, ou seja ele vigiava a 

contratação de algumas obras, por isso o nome dele terá estado envolvido mesmo que 

não tenha tido uma participação activa na pintura ou no conjunto retabular. (…) 

Com Jorge Afonso vão trabalhar, para além de Vasco Fernandes durante algum tempo 

que está em Lisboa, vai trabalhar aquele que vai ser o futuro pintor régio Gregório 

Lopes. E vai trabalhar com ele também Garcia Fernandes – de quem nós vimos o 

retábulo da Trindade lá fora – e Cristóvão de Figueiredo.  

São portanto estes três, que vão progressivamente alterando essa pintura marcadamente 

flamenga para pinturas com uma outra dimensão, um outro gosto e uma outra maneira. 

Nós percebemos que as raízes estão aqui, mas depois nós percebemos que existe um 

outro nível de criatividade, um outro nível de individualidade.  

Vamos avançar mais.” 

 

Exemplo 9 

No núcleo IV, “A grande oficina”, sobre retábulo-mor da Ermida do Paraíso, Lisboa 

(atribuído a Gregório Lopes e Jorge Leal?, 1523?). 

Guia: “ – Este é outro retábulo que foi possível reconstituir. Os painéis são provenientes 

da Igreja da Nossa Senhora … em Lisboa.” (…)  

Refere depois a presença do Conde Raczynski e o estudo que desenvolveu sobre a 

pintura portuguesa em Portugal nos finais do século XIX, sendo que duas das tábuas 

pertencem à Fundação Raczynski, do Museu Nacional de Poznan, da Polónia.  

Guia: “ – Nos painéis centrais temos o tema da Natividade, é um tema dominante sobre 

a vida da Virgem. E portanto na tabela, algumas santas Virgens, e perfeitamente aqui, 

pela moldura, estas duas são as que estão na posse da Polónia. (…) E portanto houve 

agora a possibilidade de se fazer esta composição; a possibilidade de reconstituir este 

retábulo de grandes dimensões.” 
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Exemplo 10 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. 

Guia: “ – Ora este é o último núcleo aqui no Museu, depois a continuação é no Museu 

de Évora. Neste último núcleo já estamos a avançar pelo século XVI. Estamos já em 

meados do século e são alguns daqueles que ainda têm uma formação, como no caso do 

Diogo Contreiras, que ainda contactou com Gregório Lopes, que depois iniciam uma 

outra maneira fazer, de pintar. E esta outra maneira é já uma coisa que se aproxima mais 

de algo que vem da Itália, que é um certo dramatismo, que nós já começávamos a 

vislumbrar em algumas pinturas de Gregório Lopes mas que agora se vai começar a 

sentir muito mais.” 

 

Atitude cativante da guia 

A guia fala pausadamente, e frequentemente acentua e prolonga as palavras e aumenta o 

volume da voz, reforçando a importância dos conteúdos abordados. Os braços e as mãos 

movimentam-se pontualmente, de forma moderada, acompanhando as flutuações do 

discurso. 

Posiciona-se próximo das obras e aponta as particularidades destas. 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Ecce Homo (mestre 

desconhecido, 1570). 

Guia: “ – A exposição encerra com esta pintura, com este Ecce Homo que na exposição 

de 1940 estava colocado ao lado dos Painéis de S. Vicente de Fora, e que durante 

décadas foi dada como sendo uma pintura dos finais de século XV. (…) Mas aquilo que 

nos mostrou a análise material, e neste caso a análise da madeira, – porque hoje é 

possível datar a madeira através de dendrocronologia – é que esta pintura é um a pintura 

da segunda metade do século XVI. 

E isto é interessante, porque no fundo o conhecimento está sempre em mutação, não é? 

Estamos sempre de facto analisando, reflectindo e procurando. No entanto é uma 

pintura que apesar de ser uma pintura da segunda metade do século XVI, ela rege-se por 

modelos anteriores, tradicionais. E isto é interessante porque aquilo que nos vemos é 

aquilo que vai sobretudo à frente, e o fim é o modelo que está para trás, aquilo que é 

tradicional. (…)  
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Muito obrigado pela presença e um bom resto de noite. 

Visitantes: “ – Muito obrigado.”  

Os visitantes batem palmas. 

Guia: “ – Muito obrigada. Agora irão iniciar-se as duas visitas seguintes que são de 

algum modo relacionadas com o concerto ao fim da noite, ou seja, vai iniciar-se a visita 

que tem como tema a música aqui na exposição, e depois a visita às 20h com o tema da 

alimentação.  

Portanto são duas visitas também curtas, cerca de meia hora que vão dar outra visão da 

exposição.” 

Visitante: “ – E a primeira é a que horas?” 

Guia: “ – A minha colega vai já começar.” 
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Visita guiada II 

Data: 27 de Novembro de 2010, Sábado, às 10h30 

Local: Exposição Primitivos portugueses (1450-1550) – O século de Nuno 

Gonçalves 

Visita: Acção para professores e educadores 

Idioma: Português  

Duração: 2h30 

Público: 18 visitantes (jovens e adultos), professores, técnicos de serviços 

educativos e alunos de Artes; visitantes individuais e grupos; nacionais 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção e na cafetaria (fora de serviço) do Museu. 

A técnica aguarda a chegada dos participantes na recepção. Na hora marcada verifica a 

presença das pessoas inscritas e perante a ausência de algumas comunica que irá 

aguardar mais 5 minutos. (…)  

Guia: “ – Ora muito bem, vamos começar. Já passámos um pouco da hora, por isso 

vamos começar. Por favor acompanhem-me.”  

A guia conduz o grupo a uma área de cafetaria que está fora de serviço. Os visitantes e a 

técnica sentam-se nas cadeiras, e distribuem-se formando uma roda. 

Guia: “ – Bem, muito bom dia. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Eu chamo-me 

B (…). Alguns de vós eu já conheço de vezes anteriores, mas outros não, por isso 

gostaria que começássemos por nos apresentarmos.”  

A guia olha para um dos participantes a quem pede que faça a sua apresentação. 

Visitante: “ – Eu sou professora de português na Escola Secundária da Ramada; 

costumo frequentar estas acções do Museu; e o meu objectivo é conseguir ler, 

interpretar imagens e cruzá-las com os movimentos literários.” 

Este comentário faz espoletar outros que salientam a importância destas iniciativas na 

preparação das visitas ao Museu e na abordagem de temáticas curriculares, mas abre 

também campo para a partilha mútua de dificuldades de trabalho na área da educação, 

quer em contexto formal e quer em contexto não formal.   
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Visitante: “ – Infelizmente é cada vez mais complicado sairmos das escolas para este 

tipo de iniciativa – quer nós, professores sozinhos, quer acompanhando os alunos. No 

entanto o verdadeiro ensino faz-se fora da escola, como por exemplo nos museus, mas a 

nossa política da educação coloca-nos cada vez mais obstáculos. Mas eu sempre que 

posso invisto nestas formações do Museu.”  

Guia: “ – Sabe, nós somos também muito poucos, e nós deveríamos ter tempo também 

para estudar, coisa que eu não tenho porque por exemplo tenho o telefone sempre a 

tocar ou porque sou constantemente interrompida.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537). 

A guia explica a organização da exposição logo após as escadas que dão acesso ao piso 

3. 

Guia: “ – Ao lado de algumas pinturas podem também encontrar as reflectografias que 

permitem ver os desenhos subjacentes. As reflectografias são uma espécie de 

radiografias. (…) Do lado direito têm uma exposição documental e um documentário 

sobre as peças portuguesas feitas em França.” 

 

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1  

Na área da cafetaria (fora de serviço). Todos estão sentados em cadeiras. 

Guia: “ – Antes de passarmos à exposição eu gostaria de falar um pouco sobre a 

constituição deste Museu e, por esta via, chegar também à exposição dos Primitivos 

portugueses. 

(…) O Museu é constituído por três edifícios: o lado esquerdo do século XVII, e o do 

lado direito do século XX que foi construído onde outrora existiu o convento das 

carmelitas descalças, que foi deitado abaixo e que foi substituído pelo edifício do século 

XX. Atrás, e a ligar os dois edifícios, está a capela do século XVI que resta do 

convento, mas que tem estado fechada devido a problemas de infiltração. Se forem lá 

fora conseguem ver perfeitamente a separação entre os dois edifícios. 

(…) As colecções estão apresentadas segundo uma ordem cronológica por iniciativa do 

Dr. João Couto, e porque a ordem é a cronológica encontramos pinturas de varas 

proveniências na mesma sala. (…) Em 1834 são extintas as ordens religiosas que são 
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expropriadas, e todos as obras de arte ficam à guarda da Academia Real de Belas Artes 

– que tem a porta fechada. Em 1882 por ordem do Rei D. Luís este palácio do século 

XVII recebe uma exposição com as peças da Academia que vieram então para aqui. 

Esta exposição teve 100 mil visitantes. E devido ao sucesso, nasce assim o Museu da 

Academia de Belas Artes por ordem do Rei D. Luís. 

(…) A dada altura é necessário ampliar as instalações. 

(…) Em 1840 organiza-se uma exposição chamada Mundo Português. (…) Estas 

exposições tinham um objectivo que era o de justificar junto das opiniões europeias os 

grandes gastos e intervenções no mundo colonial, mostrando assim como era necessária 

a intervenção para colonizar, educar e cristianizar. Estas exposições tiveram lugar em 

vários países do mundo, e aqui aconteceu em Lisboa.  

É no âmbito desta nova exposição que este edifício do século XX vai ser construído e 

uma série de equipamentos – semelhante aquilo que aconteceu, se bem se recordam 

durante a EXPO 98.  

O objectivo de internacionalizar a exposição foi em vão, porque a 2.ª Guerra Mundial 

rebenta em 39, pelo que a exposição contou apenas com o pavilhão do Brasil. (…) É 

neste contexto que é inaugurada a exposição Primitivos portugueses. 

(…) A XVII Exposição da Europa2 permitiu fazer um piso intermédio e as escadas do 

edifício do século XX. (…) Vamos subir?” 

 

Exemplo 2  

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre os quadros Anunciação 

(Frei Carlos, 1523) e Santo António e o Menino (Frei Carlos?, de 1520–1530). 

Guia: “ – Aqui (Anunciação) temos uma prova da genialidade da perspectiva. Reparem 

na porta pequena aqui em baixo – é uma brincadeira do pintor a aproveitar para exibir a 

sua capacidade de brincar com a perspectiva. (…)  

Reparem também no registo do movimento das vestes do anjo. As mãos do anjo naquela 

posição querem dizer que ele está na posse da palavra. (…)  

A Virgem está sobre um tapete persa. 

Aqui (Santo António e o Menino) temos também uma porta aberta em baixo e a porta 

da janela aberta. Existe portanto também a brincadeira da perspectiva.  

                                                
2 Refere-se à exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura, 1983. 
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O poeta Afonso Lopes Vieira tem um poema inspirado nesta pintura (Santo António e o 

Menino).” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537). 

Guia: “ – A exposição começa aqui. (…)  

A palavra retábulo – retro tabulo – significa atrás da mesa. (…)  

Os retábulos em altura eram muito característicos desta época.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre os Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, de 1470-

1480). 

Guia: “ – Aqui temos 6 tábuas de carvalho, e sobre as quais sabemos muito pouco, 

ainda que muito delas se fale e se estude. As tábuas foram sujeitas a um estudo de 

dendrocronologia, e um especialista de Hamburg diz que não podem ter sido feitas antes 

de 1470.” 

Visitante: “ – Desculpe interrompê-la, mas o que é a dendrocronologia?” 

Guia: “ – A dendrocronologia é um método de análise que permite através dos anéis dos 

troncos das árvores datar a madeira. Está a ver o interior do tronco de uma árvore? 

Visitante: “ – Sim.” 

Guia: “ – No interior tem uns anéis; é através desses anéis que é possível datar as 

madeiras.” 

Visitante: “ – Obrigada.” 

Guia: “ – Bem, mas como eu estava a dizer, e voltando aos Painéis, esta obra e outras 

eram feitas sob a forma de encomenda, pois imaginem o dinheiro e os meios que eram 

necessários para fazer isto – a madeira, as tintas, o corte das madeiras.  

Mas existem muitas dúvidas sobre os Painéis. Por exemplo não se sabe se havia mais 

tábuas, ou se era esta a disposição. Existem muitas dúvidas sobre a pintura e sobre o 

pintor. (…)  

O terramoto de 1755 desfruiu o palácio real e, com ele, muitos documentos, por isso é 

bem provável que se tenha destruído também toda a documentação sobre esta obra. 
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(…) A obra esteve estes anos todos na igreja de S. Vicente. Quando foi limpa, 

restaurada, deixaram aqui esta pequena amostra para que as pessoas pudessem ver em 

que estado estava a pintura.” 

A guia aponta para a tal área da tábua. 

Guia: “ – Aqui nesta (tábua) temos a raia miúda. Ao centro uma figura que tem em cima 

uma auréola que nos indica que estamos perante um santo, e que pode eventualmente 

ser S. Vicente. Mas há quem defenda também que possa ser a Santa Catarina. (…)  

Normalmente também não era vulgar o clero e a nobreza estarem juntos, mas não 

podemos esquecer que algumas destas pessoas podiam ser nobres que não tinham tido 

outra alternativa a não ser seguir a religiosa, uma vez que só os filhos mais velhos é que 

herdavam – aos outros não restava alternativa. (…)  

Um homem com um joelho no chão é sinal de realeza porque só a realeza pode ajoelhar 

um só joelho no chão – provavelmente será o D. Afonso V que pede protecção ao Santo 

para uma viagem marítima. 

(…) É um quadro que não tem perspectiva; está fechado com as caras das pessoas. Mas 

aqui em baixo tem perspectiva. (…)  

A materialização da perspectiva surge em Florença no século XV com… (…) Perante 

tal, como é que, com os meios de comunicação da época, Nuno Gonçalves aqui, 

também no fim do século XV, conhece esta novidade da perspectiva?! (…)  

E já repararam na cor da indumentária do Santo?” 

Visitante: “ – São vermelhas e douradas.” 

Guia: “ – De facto parece dourado, mas não é. A percepção do dourado resulta na 

realidade da alternância entre um amarelo escuro e um amarelo claro.” 

(…) Da Flandres os dois irmãos Van Eyck inventaram a pintura com o óleo de linhaça. 

(…) Um dos irmãos veio até Portugal para pintar um dos filhos de D. Isabel, e introduz 

assim a pintura com o óleo de linhaça.  

A linhaça é um ligante que vem substituir a têmpera de ovo: a tinta é aplicada às 

camadas e alternada com a aplicação de camadas finas de óleo – a isto se chama 

velatura.” 

 

Exemplo 3 

No núcleo I, “O século XV”. Sobre o quadro Homem do copo de vinho (mestre 

desconhecido, 1460). 
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Guia: “ – Esta pintura era já para ter estado na primeira exposição (Primitivos 

portugueses) mas com a 2.ª Guerra Mundial o objecto não veio.” 

 

Exemplo 4  

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre o quadro S. Tiago e 

Doadora (atribuído à oficina ou círculo de Juan de Borgoña, de 1520-1530). 

Guia: “ – Esta pintura foi adquirida por 5.000€, e, ainda que atribuída ao Mestre da 

Lourinhã, reparem que nada tem que ver com as que vimos anteriormente (S. João 

Baptista no Deserto e S. João Evangelista em Patmos, de Mestre de Lourinhã, de 1510-

1520) e que são diferentes, por isso não pode ser do Mestre da Lourinhã.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. 

Guia: “ – O ciclo da vida da Virgem e o ciclo da vida de Cristo são dois temas 

frequentes nos retábulos e que servem à Igreja para falar ao povo que não sabe ler.” 

 

Exemplo 6  

No núcleo IV, “A grande oficina”, sobre retábulo da capela-mor da Igreja do Convento 

de Jesus (atribuído a Jorge Afonso, 1520).  

Guia: “ – O Jorge Afonso tem uma qualidade inferior à de Frei Carlos, mas é ele que 

será o pintor régio e o vedor, pois não esqueçamos que ele é que é português.” 

 

Exemplo 7  

No núcleo IV, “A grande oficina”. Sobre Adoração dos Magos (Gregório Lopes e Jorge 

Leal, 1520-1525). 

Guia: “ – Nesta pintura podemos admirar alguns exemplares da ourivesaria portuguesa. 

Reparem também no penteado estilo D. Manuel. (…)  

Lá atrás estão duas pessoas mais velhas, e que começam a aparecer nesta época, e que 

são provavelmente os doadores. Esta presença começa a ser um hábito.” 

 

Exemplo 8  

No núcleo IV, “A grande oficina”. Sobre Anunciação (atribuído a Jorge Afonso, 1515). 

Guia: “ – A Virgem está sobre uma esteira e não sobre um tapete persa como vimos lá 

atrás, o que é já um reflexo da nossa presença em África.” 
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Exemplo 9  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Deposição no túmulo (Cristóvão 

de Figueiredo, 1521-1530). 

Guia: “ – Encontramos aqui já uma estrutura renascentista. (…) Lá atrás novamente 

aquelas duas pessoas são os doadores que se destacam dos santos e de Cristo.” 

 

Exemplo 10 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o Retábulo da Igreja do Mosteiro de Santo 

António de Ferreirim (mestres de Ferreirim, 1533-1534). 

Guia: “ – Estas tábuas são já do tempo de D. João III. Aqui as coisas alteram-se: as 

figuras começam a torcer-se e surge o maneirismo.” 

 

Exemplo 11 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Martírio de São Sebastião 

(Gregório Lopes, 1536-1539). 

Guia: “ – Adivinha-se já o maneirismo, as ruínas apontam para o renascimento em que 

há uma recuperação das características culturais da antiguidade clássica.” 

 

Exemplo 12 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Ecce Homo (mestre 

desconhecido, 1570). 

Guia: “ – O estudo de dendrocronologia permitiu por exemplo verificar que não se trata 

de uma pintura do século XV mas do século XVI.”  

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre os Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, de 1470-

1480). 

Guia: “ – Agora pedia que começassem por olhar para estes rostos. O que é que acham 

destas caras? 

Visitante: “ – Não há ninguém sorridente!” 

Visitante: “ – Parece um retrato. Ninguém está a sorrir!” 
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Visitante: “ – Os rostos estão todos individualizados, mas todos têm uma expressão 

comum.” 

Visitante: “ – Ninguém tem um ar descontraído; parecem todos preocupados com 

qualquer coisa.” 

Guia: “ – Sim de facto a solenidade é uma tónica patente nas pessoas. E agora reparem 

na forma como as pessoas estão vestidas. Reparem nas texturas, nas cores das roupas 

das pessoas que estão no primeiro plano e depois nas pessoas que estão atrás.” 

Visitante: “ – São as classes portuguesas que estão representadas.” 

Guia: “ – Eu não chamaria classes, porque esse conceito surge muito mais tarde com 

Marx. Falemos antes em grupos.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo I, “O Século XV”. 

Visitante: “ – Como é que os pintores faziam? Pintavam logo os seus quadros 

directamente nas tábuas?” 

Guia: “ – Não, e as reflectografias mostram-nos isso. Os pintores faziam primeiro os 

seus estudos. Nós conseguimos ver vários exemplos disso num ecrã que está ali mais à 

frente.” 

 

Exemplo 3 

No núcleo IV, “A grande oficina”. Sobre o retábulo-mor da Ermida do Paraíso, Lisboa 

(atribuído a Gregório Lopes e Jorge Leal?, 1523?). 

Guia: “ – Mais um mestre que gravita à volta de Jorge Afonso. (…)  

Reparem lá em cima o S. José a aquecer a fralda ao menino.” 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O Século XV”. Sobre o quadro Adoração dos Magos e Santos 

Franciscanos (mestre desconhecido, segunda metade do século XV).  

Guia: “ – Vê-se aqui que o pintor está menos à vontade que o pintor dos Painéis (que 

estão ao lado). Aqui há uma inspiração gótica, mas nada que se compare aos retratos 

dos Painéis de S. Vicente. Os Painéis são uma ilha. Vamos ver as reflectografias dos 

Painéis para vermos o desenho subjacente.” 
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Exemplo 2  

No núcleo I, “O Século XV”. Sobre o retábulo proveniente do Mosteiro de S. Pedro e S. 

Paulo, Arouca (mestre desconhecido, segunda metade do século XV). 

Guia: “ – São pinturas contemporâneas (dos Painéis) com uma concepção medieval 

muito diferente dos Painéis.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo I, “O Século XV”. Passagem do quadro Encontro de Santa Ana e S. Joaquim 

na Porta Dourada (oficina de Bruges, 1495, 13) para o núcleo II, “O gosto flamengo e 

o retábulo peninsular”. 

Guia: “ – Aqui, no Encontro de Santa Ana e S. Joaquim na Porta Dourada, temos uma 

pintura da oficina de Bruges. O detalhe que vêem é característico do norte da Europa. 

(…) É no reinado de D. Manuel que se chega à Índia, ao Brasil e que se estabelece uma 

feitoria em Bruges. E isto reflecte-se também na pintura. Por este motivo vão surgir 

pintores flamengos a virem para Portugal para ensinar os portugueses. E entre estes 

pintores vamos encontrar Francisco Henriques e Frei Carlos – que são nomes 

aportuguesados, claro. São estes que vão ensinar os portugueses. 

 

Exemplo 4 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”, sobre Anunciação (Francisco 

Henriques e Vasco Fernandes?, 1501–1506, 15) e Anunciação (Vasco Fernandes, 1506–

1511, 29). 

Guia: “ – Reparem na janela, na pomba, na cama, na Virgem, … de depois na 

construção lá atrás. Reparem na minúcia de um certo detalhe.” 

  

Exemplo 5 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”, sobre os quadros Corpo de S. 

Tiago Conduzido ao Paço da Rainha Loba (atribuído ao Mestre da Lourinhã, 1520-

1525) e S. Jerónimo no Deserto (de Mestre da Lourinhã, de 1520). 

Guia: “ – As semelhanças dos rochedos e dos fundos são uma espécie de matriz nas 

estruturas retabulares.” 

 



  

242 
 

Exemplo 6 

No núcleo III, “Oficinas dispersas”. 

Guia: “ – Agora vamos ver as escolas de província para vermos quais são as 

diferenças.” 

 

Exemplo 7 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre os quadros Adoração dos Magos (mestre 

desconhecido, 1535-1540) e Circuncisão (mestre desconhecido, 1535-1540). 

Guia: “ – Nota-se aqui o exagero, a teatralidade ao máximo – cenas que vimos com uma 

grande sobriedade antes. A arquitectura ganha também muita força. E tudo isto já no 

século XVI.” 

 

Atitude cativante da guia 

A guia tem um discurso dinâmico, fala com bastante confiança sobre os conteúdos 

expositivos e com os visitantes. Movimenta-se com segurança na exposição e no 

restante espaço do Museu.   

Por vezes acentua e prolonga as palavras, para chamar a atenção dos visitantes e para 

reforçar a importância dos conteúdos abordados. O volume da voz é elevado para que 

todos ouçam o que diz. 

 

Exemplo 1  

No núcleo III, “Oficinas dispersas”. Sobre o Tríptico da lamentação, com S. Brás e S. 

Jerónimo (“Mestre Delirante” de Guimarães, do início do século XVI). 

Guia: “ – O pintor não consegue criar a sensação de realismo. Reparem nas mãos. (…) 

Quase parece que estão a dormir.” 

A guia aponta as características que descreve. Os visitantes riem-se. 

 

Exemplo 2 

No núcleo I, “O século XV”.  

Durante o percurso alguns elementos mais velhos do grupo revelam algum cansaço. 

Guia: “ – Se alguém quiser uma cadeira pode-se arranjar.” 
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Conclusão integrante 

Exemplo 1 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. 

Guia: “ – Bem terminamos aqui a nossa visita que já vai longa, e espero que tenham 

reunido informação suficiente para prepararem as vossas visitas e as vossas aulas.” 

Visitante: “ – Muita obrigada pelo seu tempo, e por estas visitas que preparam para 

nós.”  
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Visita guiada III 

Data: 2 de Dezembro de 2010, 5.ª feira, 15h 

Local: Exposição Primitivos portugueses (1450-1550) – O século de Nuno 

Gonçalves 

Visita: (título) 

Idioma: Português  

Duração: 1h30 

Público: 22 visitantes (seniores); grupo institucional não escolar; nacionais 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. A técnica aguarda e recebe o grupo.  

Guia: “ – Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Museu. Eu sou a F e vou acompanhá-los 

nesta visita.”  

O grupo retribui o cumprimento. A guia apresenta brevemente a exposição, referindo o 

título da exposição, o período cronológico abrangido e alguns nomes de pintores das 

obras expostas. Explica também que a exposição é uma reposição dos anos 40, ainda 

que agora existam algumas diferenças, e que está dividida em 7 núcleos, sendo que o 

último se encontra no Museu de Évora. Informa ainda que a exposição se localiza no 3 

piso e quem desejar pode subir pelo elevador.  

Guia: “ – O acesso é feito por escadas, mas quem quiser pode usar o elevador. Eu 

depois, lá em cima, espero que todos subam.” 

 

Exemplo 2 

No núcleo I, “O século XV”. A guia retoma a apresentação da exposição, mas antes 

confirma a presença de todos. 

Guia: “ – Bem, já estamos todos, não é verdade?” 

 

Exemplo 3  

No núcleo I, “O século XV”. 

Visitante: “ – Então hoje vai ensinar-nos muitas coisas?” 
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Guia: “ – Eu vou passar a bola para esse lado, para o lado dos senhores, até porque a 

visita é sobre pintores.” 

 

Exemplo 4  

No núcleo I, “O século XV”.  

Guia: “ – A exposição, tal como já referi, é uma reposição dos anos 40, que esteve 

patente durante a exposição Mundo Português. Na altura, há 70 anos, o objectivo 

principal era a evocação e a glorificação de um passado histórico heróico. A exposição 

actual, com algumas obras diferentes, tem outro propósito – esta exposição, é uma 

exposição de questões.  

Algumas das obras aqui presentes foram sujeitas a raio xis, a reflectografias e a exames 

dendocronológicos. Estes estudos possibilitaram um conhecimento mais profundo sobre 

as obras, que por vezes chegou mesmo a contestar aquilo que se tinha mais ou menos 

com o certo. (…) Por isso o objectivo desta exposição é esse mesmo, isto é, pretende 

partilhar este novo conhecimento, e nesse sentido também deixar a interrogação sobre 

tudo aquilo que falta ainda saber. 

A exposição assinala também o centenário da apresentação pública em 1910 dos Painéis 

de S. Vicente, atribuídos ao pintor régio Nuno Gonçalves que foram descobertos em 

1882 na Igreja de S. Vicente.  

(…) A exposição está organizada em 7 núcleos, que estão organizados por ordem 

cronológica e por oficinas, para que a leitura e a comparação das pinturas seja mais 

fácil. Nesse sentido também, a temática religiosa é também a temática dominante. Seis 

núcleos estão aqui no Museu, o sétimo está no Museu de Évora.” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O Século XV”. 

Guia: “ – A reflectografia é uma espécie de TAC que se faz aos quadros; a 

dendrocronologia é uma espécie de biopsia.” 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537).  
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Guia: “ – Aqui em cima, atrás de nós, temos o retábulo da Igreja da Trindade, que foi 

totalmente destruída pelo terramoto.” 

Visitante: “ – Onde fica a Igreja da Trindade?” 

 

Exemplo 2  

No núcleo I, “Século XV “, sobre o quadro Senhora com o menino (Álvaro Pires 

d’Évora, 1420-1430). 

Guia: “ – Álvaro Pires d’Évora era um pintor português que fez corrente em Itália e que 

segue o modelo italiano.” 

Visitante: “ – Isto é mesmo ouro?” 

Guia: “ – Sim, é mesmo folha de ouro.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo I, “O século XV”. 

Guia: “ – Quem eram os primitivos? Os primitivos são pintores que pintaram antes do 

renascimento e que se afastavam dos modelos italianos. (…) A exposição reúne 160 

pinturas, de 1450 a 1550, tal como indica o título da exposição.” 

 

Exemplo 4  

No núcleo I, “O século XV”. 

Guia: “ – Um exame dendocronológico permite verificar a idade do quadro através dos 

anéis da madeira.” 

 

Exemplo 5  

No núcleo I, “O século XV”. 

Guia: “ – Todas as pinturas eram encomendas.” 

 

Exemplo 6  

No núcleo I, “O século XV”. Próximo dos Painéis de S. Vicente (Nuno Álvares 

Gonçalves, de 1470-1480). 

Guia: “ – Temos a informação que na altura havia em Portugal 40 pintores, mas dessa 

época só nos chegaram 40 pinturas. O que é significativamente pouco.” 
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Exemplo 7  

No núcleo II, “O gosto flamengo e retábulo peninsular”. 

Guia: “ – Como é que estes pintores flamengos chegam a Portugal? Não esqueçamos 

que o país está em expansão; Portugal vive o seu esplendor comercial, existe dinheiro 

para tudo, pelo que nesta altura há dinheiro para encomendar trabalhos aos pintores. 

Dado este cenário faz todo o sentido que haja dinheiro para mandar vir pintores e que os 

próprios também queiram vir para Portugal, onde existem meios para realizar e 

desenvolver a sua arte. (…) No entanto é estranho que nada temos para poder comparar 

o percurso destes pintores, uma vez que não se lhes conhecem obras atribuídas antes de 

virem para Portugal; não há nada sobre estes pintores nos seus locais de origem que nos 

digam o que faziam e em que medida a nossa cultura influenciou as suas pinturas.” 

 

Exemplo 8  

No núcleo IV, “A grande oficina”, sobre retábulo da capela-mor da Igreja do convento 

de Jesus (atribuído a Jorge Afonso, 1520). 

Guia: “ – Este retábulo foi encomendado a Jorge Afonso. Este é quem é o pintor régio, e 

não o Francisco Henriques, flamengo. (…)  

Jorge Afonso vai ter relações familiares com alguns pintores flamengos e vai criar 

alguma “máfia”, e todas as obras vão ser distribuídas e avaliadas por ele.” 

Visitante: “ – A cunha é uma instituição antiga. (…)” 

Guia: “ – E quais eram os critérios para avaliar a pintura no século XVI?” 

 

Exemplo 9  

No núcleo IV, “A grande oficina”. Sobre o retábulo-mor da Ermida do Paraíso 

(atribuído a Gregório Lopes e Jorge Leal?, 1523?). 

Guia: “ – Este retábulo está completo. Duas das tábuas foram compradas por um senhor 

estrangeiro que agora expomos e que agora apresentam duas molduras diferentes.” 

 

Exemplo 10 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Deposição no Túmulo (Cristóvão 

de Figueiredo, 1521-1530). 

Guia: “ – No reinado de D. João III, o último rei, do período abrangido pela exposição, 

os pintores já vão pintar sob a influência italiana. O túmulo onde se depõe Cristo antevê 

já alguma antiguidade clássica.”. 
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Exemplo 11 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Milagre Eucarístico de Santo 

António (continuador de Gregório Lopes, 1540-1550). 

Guia: “ – No fim, os retábulos aparecem com uma construção diferente, evocando o 

mundo clássico – que o pintor Gregório Lopes nunca chegou a ver. Aparecem por 

exemplo muitas ruínas.”  

A guia conta depois a história do Milagre Eucarístico de Santo António. 

 

Exemplo 12  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Ecce Homo (mestre 

desconhecido, 1570). 

Guia: “ – Ao contrário daquilo que se julgava este Ecce Homo é do século XVI e não do 

século XV. E isto sabe-se devido ao exame de dendrocronologia.” 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre obra (sem título) de Pedro Cabrita Reis (2010). 

Guia: “ – O pintor chamou à sua obra ‘pintura’. E os senhores o que é que chamam?” 

Visitante: “ – Isto é uma pintura?!” 

Guia: “ – Sim, o pintor identificou como tal.”  

A guia confirma que essa informação consta na legenda da peça. 

Guia: “ – Olhem para a pintura, e digam-me o que vêem?” 

Os visitantes estão voltados de frente para a obra de Pedro Cabrita Reis, e atrás de si 

estão os Painéis. 

Visitante: “ – Bem, está a reflectir os Painéis, as pessoas dos Painéis …” 

Visitante: “ – E nós também aparecemos reflectidos…” 

Guia: “ – Engraçado, não é? O vosso reflexo aparece junto das personagens dos 

Painéis.” 

Visitante: “ – Bem eu posso pô-lo em tribunal porque não autorizei ninguém a pintar a 

minha imagem.” 

Os visitantes riem-se. 
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Exemplo 2  

Núcleo I, “O século XV”. Sobre o retábulo proveniente do Mosteiro de São Pedro e S. 

Paulo, Arouca (autor desconhecido, 2.ª metade do século XV). 

Guia: “ – Reparem bem nas figuras, e em particular na cor, no traço, e algumas 

particularidades físicas das pessoas.” 

Visitante: “ – As mãos têm uns dedos muito longos!” 

Guia: “ – É desta forma que se singulariza a autoria individual ou colectiva de uma 

pintura.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre os Painéis de S. Vicente (Nuno Álvares Gonçalves, 

1470-1480). A guia apresenta os Painéis e salienta as suas principais características e 

refere também algumas das questões que têm contribuído para a controvérsia sobre a 

autoria e a identificação das personagens. 

Guia: “ – Como os senhores podem ver aqui no chão, o pintor domina a perspectiva. Cá 

em cima, o pintor não nos deixa ver mais nada, porque coloca todas estas pessoas. (…) 

Se olharmos para os panejamentos quase que podemos tocá-los e sentir-lhes a textura 

aveludada.” 

 

Exemplo 4 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre o retábulo proveniente 

do Mosteiro de Valbenfeito (mestre da Lourinhã, 1510-1520). 

Guia: “ – Olhando para ele, o que é que sentem? (…)  

As cores são mais frias à medida que vamos subindo, … As rochas são quase cúbicas.” 

 

Exemplo 5 

No núcleo III, “Oficinas dispersas”. Sobre o quadro S. Pedro (Gaspar Vaz, 1530-1535, 

61). 

Guia: “ – O pormenor, o pormenor é incrível! O detalhe, a minúcia, … é fabuloso.”  

A guia refere-se aos elementos vegetais presentes nas pinturas.  

Guia: “ – Olhem bem para a pedra, que até quase sentimos o frio!” 
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Exemplo 6  

No núcleo IV, “A grande oficina”. Sobre o retábulo da capela-mor da Igreja do 

convento de Jesus (atribuído a Jorge Afonso, 1520). 

A guia fala sobre a rede de influências do pintor Jorge Afonso. 

Guia: “ – E quais eram os critérios para avaliar a pintura no século XVI? A composição 

plástica, a distribuição harmoniosa dos elementos; a cor, quanto mais diversificadas e 

complexas melhor; o número de figuras e a relação destas entre si e o espaço… Toda a 

geração seguinte vai aprender na oficina de Jorge Afonso.” 

Mais adiante, sobre o quadro a Natividade (Garcia Fernandes, 1520-1530). 

Guia: “ – As mãos são semelhantes com as que são mostradas nos quadros de Jorge 

Afonso, não acham?” 

 

Exemplo 7 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Martírio de São Sebastião 

(Gregório Lopes, 1536-1539, 104). 

Guia: “ – Nós estamos a vê-lo de frente, agora os senhores experimentem ver de lado e 

reparem como temos uma perspectiva diferente, uma vez que o pintor pintou tendo em 

conta o espaço onde se ia colocar o quadro.” 

 

Conhecimento sobre o museu 

Exemplo 1 

No núcleo I, “O século XV”. Sobre o quadro Adoração dos Magos e Santos 

Franciscanos (mestre desconhecido, 2.ª metade do século XV). 

Visitante: “ – E desse não foi possível fazer a reflectografia?” 

Guia: “ – Não, não foi possível fazer a reflectografia, porque foi pintado com uma St.ª 

Catarina que já foi retirada.”  

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Baptismo de Cristo (Mestre de 

1549, 1549) e respectiva reflectografia. 

Guia: “ – Reparem como aqui no desenho subjacente podemos ver quais foram as 

intenções do pintor e depois podemos comparar com aquilo que de facto é o seu produto 

final.” 
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Público: “ – Desculpe, posso?” 

Guia: “ – Sim, sim.” 

Público: “ – O pintor faz o esboço, mas pode não ter sido ele a pintar?!” 

Guia: “ – Sim, é verdade. Havia pintores que eram especialistas a fazer mãos, outros 

panejamentos, etc. E por isso é que falamos em oficinas, porque há sempre um mestre 

que organiza o trabalho todo e define quem é que faz o quê.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo I, “O século XV”. Sobre os Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, 1470-

1480). 

Guia: “ – O Homem do copo de vinho, aqui, pertence ao Museu do Louvre, e devido à 

proximidade estilística é muitas vezes atribuído a Nuno Gonçalves. É a primeira vez 

que estão juntos.” 

Visitante: “ – Ai sim?” 

Guia: “ – Pois. Mas ninguém sabe também qual a identidade da pessoa retratada e, por 

exemplo, se o queijo que está a comer é de origem portuguesa!” 

Uma senhora aproxima-se do quadro, observa-o atentamente e faz um comentário. 

Guia: “ – Não, não! O queijo não é português! Aquilo é um brie!” 

 

Exemplo 3 

No núcleo I, “O século XV”. Passagem dos Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, 

1470) para o retábulo proveniente do Mosteiro de São Pedro e S. Paulo de Arouca 

(autor desconhecido, 2.ª metade do século XV).  

Guia: “ – Agora os senhores façam o favor de olhar aqui, para este lado. Estamos em 

Arouca, na segunda metade do século, e agora os senhores façam as comparações entre 

estas pinturas que são contemporâneas.” 

 

Exemplo 4 

No núcleo I, “O século XV”. Depois de terem visto a obra (sem título) de Pedro Cabrita 

Reis (2010). 

Guia: “ – Vamos andando?” 
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Exemplo 5  

No núcleo II, “O gosto pelo flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre retábulo 

proveniente do Mosteiro de São Bento (Frei Carlos?, 1520–1530). 

Guia: “ – Há uma teoria que defende que estes pintores acompanharam o Francisco 

Henriques. A cor é semelhante, sendo um pouco monocromáticos.” 

Sobre o quadro Anunciação (de Frei Carlos, de 1523). 

Guia: “ – Reparem aqui no ar cândido desta nossa senhora. (…)  

O exercício da perspectiva é também muito bom.” 

Sobre o quadro Calvário (Frei Carlos?, início do século XVI). 

Guia: “ – Esta é também a atribuída a Frei Carlos antes deste se ter mudado para 

Portugal. 

Os senhores podem dizer-me que diferenças e semelhanças encontram entre esta e as 

que vimos anteriormente e que foram feitos em Portugal?” 

Visitante: “ – E quais foram os critérios que usaram então para atribuir as pinturas aos 

Frei Carlos?” 

Guia: “ – Bem, isso foram os conservadores que definiram, que têm grandes 

conhecimentos sobre a pintura desta época e que fazem com mais profundidade por 

exemplo aquilo que acabei de sugerir aos senhores.” 

Visitante: “ – Quando cá vim, o quadro pareceu-se-me muito aquele pintor… Bosch. 

Por isso pode ter sido influenciado por ele, e depois de chegado a Portugal ter começado 

a pintar de outra forma.” 

 

Atitude cativante da guia 

A guia está sempre a sorrir e é muito simpática. Pronuncia as palavras de forma clara, e 

por vezes acentua as palavras; o discurso é acompanhado por uma gestualidade das 

mãos, procurando assim manter a atenção dos visitantes. Quando fala percorre o olhar 

por todos os elementos do grupo. 

Coloca-se ao lado ou de costas voltadas para as obras sobre as quais fala, ficando de 

frente para o grupo que se distribui à sua frente em semicírculo.  

Quando evidencia algum pormenor sobre as peças aponta fisicamente esses aspectos.  

Esta foi a primeira visita feita pela guia a esta exposição, por isso ocasionalmente 

consultava uma folha de apontamentos que trazia consigo, para confirmar os conteúdos 

e o percurso planeados. A consulta era feita durante as passagens entre as salas ou os 

objectos.  
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Exemplo 1 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”, frente ao retábulo do Altar-

mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511).  

Avizinha-se um outro grupo em visita guiada. A guia deste atrasa o andamento para dar 

tempo que o primeiro grupo avance. 

 

Exemplo 2  

No fim, uma visitante fez o seguinte comentário sobre a guia: 

Visitante: “ – Ela é muito boa, está sempre a sorrir; explica-se muito bem e é muito 

simpática. Uma outra vez que cá estive não gostei tanto, porque o guia quando falava 

galvanizava.” 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. 

Guia: “ – Bem é aqui que terminamos, e espero que tenham gostado!” 

Visitantes: “ – Sim gostámos muito.” 

Visitantes: “ – Obrigado.” 
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Visita guiada IV 

Data: 14 de Dezembro de 2010, 3.ª feira, 14h30 

Local: Exposição permanente – Pintura século XIV e XVII e arte Nambam; e 

exposição Primitivos portugueses (1450-1550) – O século de Nuno Gonçalves 

Visita: Retrato e retratados 

Idioma: Português  

Duração: 1h30 

Público: 11 alunos (entre os 16 e os 17 anos) e 2 docentes; grupo escolar, do 10.º 

ano, no âmbito da disciplina de Educação Visual e Tecnológica  

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. À hora prevista a guia vem receber o grupo que a aguarda na 

recepção.  

Guia: “ – Boa tarde. São o grupo da Escola L?” 

Professora: “ – Boa tarde. Sim somos.” 

Guia: “ – Eu sou quem vos vai acompanhar. Venham comigo por favor.” 

O grupo segue-a, sendo conduzido para uma área contígua onde a guia dá indicações 

para se sentarem nas escadas. A técnica permanece em pé. 

Guia: “ – Agora novamente boa tarde.” 

Visitantes: “ – Boa tarde.” 

Guia: “ – O meu nome é D, e começava por perguntar se é a primeira vez que vêm cá ao 

Museu?” 

Visitante: “ – Não.” 

Guia: “ – E o que é que viram da vez que vieram cá?” 

Os alunos olham uns para os outros e hesitam. A guia coloca uma nova questão. 

Guia: “ – E como é que se chama este Museu?” 

Visitante: “ – Museu de Arte Antiga.” 

Visitante: “ – Viemos ver os Painéis de S. Vicente.” 

Guia: “ – Muito bem. Como vocês devem ter percebido pela vez que nos visitaram o 

Museu é muito grande e tem imensas coisas, por isso nós vamos seleccionar algumas 
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que vão corresponder a um determinado período. O Museu tem muita coisa, que não 

teríamos tempo de ver num só dia. 

O vosso tema é o retrato, por isso hoje vamos ver retratos. Assim antes de começarmos 

aproveito para fazer outra pergunta que é: – o que é um retrato?” 

Visitantes: “ – Nós estamos a falar disso em Português.” 

Visitante: “ – Um retrato serve para nós conhecermos as pessoas.” 

Guia: “ – Sim. Os retratos revelam-nos algumas características das pessoas, mas 

também nos revelam outras coisas. O que é que nos podemos conhecer mais quando 

vemos o retrato de alguém?” 

Visitante: “ – As roupas?” 

Guia: “ – Sim.” 

Visitante: “ – Os cabelos.” 

Guia: “ – Sim, os penteados. E mais?” 

Os alunos não respondem. 

Guia: “ – Então e o autor do retrato? Os retratos também nos revelam a forma como os 

pintores olham para as pessoas retratadas.  

Os retratos também nos revelam os materiais e as técnicas que eram utilizados para 

fazer os fazer. E então porque é que a gente gosta de fazer o nosso retrato ou retrato de 

alguém?” 

Os alunos não respondem, e a guia formula nova questão. 

Guia: “ – Porque é que nós tiramos fotografias?” 

Visitante: “ – Para nos recordarmos.” 

Visitante: “ – Também há pessoas muito vaidosas.” 

Guia: “ – A ideia que temos da nossa imagem nem sempre existiu assim. As coisas que 

nós vamos ver aqui no Museu mostram-nos que antigamente as pessoas viam-se e viam 

os outros de forma diferente.  

Hoje nós somos bombardeados com tanta imagem que já não reparamos e isso é 

relativamente marcante no nosso mundo. Pode-se fazer o retrato psicológico de alguém 

a partir de uma imagem, mas o retrato de alguém também pode ser escrito. No entanto 

hoje vamos ver o retrato ao nível da imagem. Mas antes de vermos alguns retratos 

gostaria de falar-vos um pouco sobre este Museu.”  

A guia apresenta brevemente o Museu, explicando como surgiu a instituição e a origem 

do seu edifício; refere também as diferentes colecções que o Museu reúne e os períodos 

abrangidos. 
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Guia: “ – Este museu reúne colecções muito antigas, desde a fundação de Portugal, que 

foi quando?” 

Visitantes: “ – Pois…” 

Visitante: “ – 1140 e….” 

Guia: “ – 1143. Pois é, o Museu tem colecções desde o século XII. (…)  

Bem vamos começar?”  

O grupo levanta-se e segue a guia; atravessam a loja e dirigem-se para o edifício antigo 

do Museu. Durante o trajecto a guia mantém o diálogo com os visitantes. 

Guia: “ – Esta é a parte que liga o Museu ao edifício novo.” 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

Na exposição permanente, núcleo pintura. Sobre Santa Ana ensinando a Virgem a ler 

(Arnau Bassa e Ramón Destorrents, 1350). 

Guia: “ – Vamos olhar para esta imagem e sem ler nada vamos perceber o que é que ela 

nos diz.” 

Visitantes: “ – Tem uns anjos. E as pessoas do meio têm auréolas.” 

Guia: “ – Olhem para a cara. Parecem-vos humanos?” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Pois não. Parece que têm cara de bonecos. (…) E reparem agora na roupa – a 

capa preta cai a direito, o pintor não lhe deu nenhuma…” 

Visitantes: “ – … Textura. (…)” 

Guia: “ – Na Idade Média, até agora, não havia sido dado importância ao retrato. A 

imagem dos santos é algo que se faz para destacar os santos. Nesta pintura os trajes dos 

santos são fixos, não inspiram movimento, não têm textura. Mas o pano de trás já tem 

textura. 

Agora vamos comparar com outra pintura.”  

Sobre o quadro São Lucas representando a Virgem (Hugo der Goes, 1480). 

Guia: “ – Quais são as diferenças e as semelhanças? É um quadro que parece muito 

mais autêntico. A pintura é mais recente e por isso o Santo aqui aparece mais real. Que 

época será esta?” 

Visitantes: “ – Renascimento.” 

Guia: “ – E o que pode ter acontecido para que este rosto pareça tão real?” 

Visitante: “ – Possivelmente usou alguém?!” 
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Guia: “ – Isso mesmo. Agora comparando com anterior: – antes os santos eram 

desenhados, como se se quisesse mostrá-los distantes dos homens, agora, aqui, eles têm 

feições humanas, por isso estão mais próximos dos homens.”  

 

Exemplo 2  

Na exposição permanente, núcleo pintura. Sobre o Renascimento.  

A guia fala sobre o retrato de um homem. 

Guia: “ – Como é que imaginam que este senhor seja?” 

Os visitantes descrevem psicologicamente a figura representada. 

Guia: “ – O Renascimento é uma época durante a qual emerge o humanismo, onde cada 

um surge com uma imagem individualizada. E é nesta altura também que se trabalha a 

geometria.” 

 

Exemplo 3 

Na exposição permanente, núcleo pintura, na sala de retratos do século XV a XVII. 

Guia: “ – Temos imensos retratos com diferenças uns dos outros e que foram 

encomendas. Peço que se juntem em grupos de três e que escolham um retrato que vos 

atraia mesmo e depois vejam se existe algum que não seja um rosto verdadeiro.” 

(…) 

Guia: “ – Quando tiverem prontos digam. (…) Então já está? (…) Não estou a ver 

grupos. Peço que se organizem em grupos.” 

Guia: “ – Então, qual foi o retrato que escolheram?” 

Visitantes: “ – Este aqui.” 

Os alunos apontam o retrato de Lucas Vosterman, o Velho (Anton Van Dyck, 1630). 

Guia: “ – E o que é que vos parece? Como é que esta pessoa? E como é que o pintor a 

viu? 

Visitante: “ – Parece-nos um retrato muito real.” 

Visitante. “ – Parece muito altivo.” 

Guia: “ – Sim é verdade, o pintor parece que pintou de baixo para cima.  

O retrato é muito simples (…) E este é um colega do pintor.” 

Guia: “ – E vocês?” 

A guia dirige-se a outro grupo. 

Visitantes: “ – Este.” 

 Os alunos apontam para o retrato de Maria de Medici (Jacopo Ligozzi, 1593). 
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Guia: “ – Já repararam no pormenor do cálice que reflecte a janela? É desta forma que o 

pintor impressiona o domínio que tem sobre a técnica da perspectiva.  

Mas qual é o retrato psicológico que fazem desta senhora?” 

Visitante: “ – Tem um ar infeliz.” 

Visitante: “ – Stressada.” 

Visitante: “ – Isso já existia?!” 

Todos se riem com este comentário. 

Guia: “ – Quem é que se segue?” 

Visitantes: “ – Nós. Escolhemos este.”  

Os alunos apontam o retrato de António Gomes da Mata Coronel (mestre ibérico 

desconhecido, 1630-1640). 

Guia: “ – E o que é que vos parece?” 

Visitante: “ – É muito realista! A cara tem imensos pormenores!” 

Visitante: “ – É austero!” 

Visitante: “ – É rígido! (…)” 

Guia: “ – Agora que já falamos todos sobre os retratos que preferiram, quero que me 

digam qual é o que parece menos real?” 

Os alunos voltam a olhar par ao conjunto dos retratos e a decisão é quase unânime. 

Visitantes: “ – Aquele.” 

Os visitantes apontam e aproximam-se do retrato de D. João I (mestre desconhecido, 

1450–1500). 

Guia: “ – Sim, de facto é verdade. De todos é aquele que menos se parece com a 

realidade; é o mais estereotipado, porque não era hábito. Qual era aqui o problema?” 

Visitante: “ – O da dinastia.” 

Guia: “ – Não! O problema era…” 

Visitante: “ – Ah, pois, mas esse era outro problema!” 

Todos se riem com o comentário deste colega. 

  

Exemplo 4 

Na exposição Primitivos portugueses (1450-1550), no núcleo I, “O século XV”. Sobre 

os Painéis de S. Vicente (Nuno Gonçalves, 1470) e quadro Adoração dos Magos e 

Santos Franciscanos (mestre desconhecido, segunda metade do século XV). 

Guia: “ – Para vocês qual destas pinturas acham que é mais antiga?” 

Visitantes: “ – Aquela, a da direita (Adoração dos Magos e Santos Franciscanos).” 
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Guia: “ – Pois, mas não é, os painéis é que são. E é fabuloso o número de pessoas 

retratadas. Foi através da roupa que as pessoas vestem que se começou a retratar a época 

do fim do século XV. (…) E que outros elementos vocês destacariam?” 

Visitantes: “ – Alguns.” 

Guia: “ – Sim, mas quais? Por exemplo os rostos? Alguns estudos sobre os rostos levam 

a acreditar que as pessoas que estão aqui retratadas são portugueses. E mais?” 

Visitante: “ – O movimento, a luz, as sombras…” 

Visitante: “ – Os volumes, as texturas…” 

Visitante: “ – O espaço…” 

Visitante: “ – Os rostos…” 

Guia: “ – Ninguém nesta época pintou assim na Europa!” 

O grupo fica durante algum tempo a observar os Painéis de S. Vicente. 

 

Apresentação de várias histórias 

Exemplo 1  

Na exposição permanente, no núcleo pintura. Sobre o quadro São Lucas representando 

a Virgem (Hugo der Goes, 1480). 

Guia: “ – São Lucas depois da morte de Jesus Cristo espalhou a palavra, e diz-se que foi 

o único que desenhou Maria. (…)  

A presença do boi é porque diz-se que aos santos é associada a imagem de um 

determinado animal: a São Lucas associa-se o boi; a João, a águia; a Marcos, o leão.” 

 

Exemplo 2  

Na exposição permanente, no núcleo Arte Oriental. Sobre os biombos (atribuídos a 

Kano Domi, 1593-1602). 

Guia: “ – E o que é que temos aqui?” 

Visitantes: “ – Biombos.” 

Guia: “ – Sim. Mas estes biombos têm umas figuras que dão conta da chegada dos 

portugueses ao Japão. E através destes biombos nós podemos verificar como os objectos 

são testemunhos dos encontros entre culturas – neste caso entre portugueses e 

japoneses. Normalmente nós temos conhecimento sobre como é que os portugueses 

viam os outros que encontravam noutros países pelos quais viajavam, mas o contrário 

não. Concretamente sobre o Japão, vocês sabem que nome é que os japoneses davam 

aos portugueses?” 
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Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Namban jin.” 

Visitantes: “ – O quê?” 

Guia: “ – Namban jin que significa os bárbaros vindos do sul. Era assim que eram 

designados os portugueses.” 

Os alunos procuram repetir a expressão japonesa. 

 

Exemplo 3 

Na exposição Primitivos portugueses (1450-1550), no núcleo I, “O século XV”.  

Guia: “ – Os pintores faziam estas tábuas por encomendas. (…) 

Estes conjuntos de tábuas contam-nos histórias e eram colocados nas igrejas e eram 

mostradas às pessoas de vez em quando, porque as pessoas não sabiam ler. 

(…) A todas foi feita a reflectografia de infravermelhos para conseguirmos ver os 

desenhos subjacentes. Os pintores não assinavam e esta técnica permite tirar algumas 

conclusões.” 

 

Articulação com a experiência de vida do público 

Exemplo 1 

Na exposição permanente.  

Guia: “ – E depois como é que faziam as tintas?” 

Visitante: “ – Das plantas e dos minerais.” 

Guia: “ – Aqui percebe-se as texturas, a luz, enquanto que naquele anterior não. 

Antigamente as cores faziam-se com têmpera, com ovo.” 

Visitante: “ – Com ovo?” 

Guia: “ – Sim. Se vocês partirem um ovo e não lavarem as mãos o que é que acontece 

rapidamente?” 

Visitantes: “ – Ficamos com as mãos pegajosas.” 

 

Exemplo 2  

Na exposição permanente, no núcleo Arte Oriental. Sobre os biombos (atribuídos a 

Kano Domi, 1593-1602). 

Guia: “ – Os hábitos de higiene dos portugueses não eram muito bem vistos também 

pelos japoneses. Os japoneses diziam que os portugueses não tomavam banho, 

cheiravam mal, cuspiam para o chão e comiam com as mãos.  
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Outra coisa que chamava a atenção dos japoneses era também os nossos olhos, que eles 

diziam ser muito grandes e os narizes também. Essa característica aparece retratada nos 

biombos – se se aproximarem as figuras dos biombos têm uns narizes pontiagudos.” 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

Na exposição permanente. 

Guia: “ – Agora vamos comparar com outra pintura.” 

 

Atitude cativante da guia 

A técnica fala pausadamente, alterna o olhar entre os visitantes. Coloca questões ao 

grupo e implica-o na descrição e análise das pinturas. 

Exemplo 1 

Em vários momentos da visita. 

Guia: “ – Alguma dúvida?” 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O século XV”. 

Guia: “ – Bem chegámos ao fim da nossa visita. Querem colocar mais alguma pergunta? 

(…) 

Como vos disse não vimos tudo, ainda falta ver muito mais. Mas depois podem vir cá 

noutro dia para verem melhor o Museu.” 
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Visita guiada V 

Data: 9 de Janeiro de 2010, Sábado, 15h30 

Local: Exposição Primitivos portugueses (1450-1550) – O século de Nuno 

Gonçalves 

Visita: Pintores, Contadores de Histórias 

Idioma: português  

Duração: 1h40 

Público: 7 visitantes (entre os 5 e os 10 anos); visitantes individuais e grupos 

Observações: com marcação prévia 

 

 

Acolhimento integrante 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. 

A guia recebe os pais e as crianças na recepção, e fala com cada família individualmente 

e verifica as idades de algumas crianças que aparecem sem marcação prévia. 

 

Exemplo 2 

Na recepção do Museu. 

Guia: “ – Vamos então começar. Podem vir atrás de mim?” 

O grupo passa da recepção para o átrio do piso 1.  

Guia: “ – Vamos então começar? Com podem ver estamos aqui neste hall que é muito 

grande, logo se o hall é grande, como imaginam, o Museu é também muito grande. Hoje 

vocês sabem o que vieram cá fazer?” 

Alguns visitantes respondem, outros não. 

Visitantes: “ – Não.” E outros não respondem. 

Guia: “ – Hoje vieram participar numa visita que chamamos Pintores, Contadores de 

Histórias. Vamos falar de pintores de há 500 anos; vamos aprender como é que eles 

pintavam e como é que arranjavam as tintas para pintar e porque é que pintavam.  

Há 500 anos é muito tempo, não acham?  

Visitantes: “ – Sim.” 

Guia: “ – Vamos até ao 3.º piso e vamos falar um bocadinho.” 
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Exemplo 3  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537). 

A guia convida o grupo a sentar-se. 

Guia: “ – Já chegámos. Vamos então por aqui, e vamos sentar-nos aqui no chão. Vamos 

fazer uma roda. E depois vamos apresentar-nos para nos conhecermos. Pode ser?” 

Visitante: “ – Sim.” 

Guia: “ – Bem, eu sou a C. E agora…” 

A guia aponta para um dos seus lados, e pede a todos que se apresentem. Uma de cada 

vez, as crianças dizem o seu nome e a idade e, algumas, o parentesco que as une. A 

apresentação é extensível a mim própria e ao adulto que acompanha uma das crianças 

mais novas. 

 

Articulação com a experiência de vida do público  

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Próximo do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537). O grupo e guia estão sentados no chão, dispostos 

em círculo. 

Guia: “ – Este Museu tem peças muito antigas: para vocês terem uma ideia as peças 

mais antigas têm 800 anos; as peças mais novas têm 200 anos – que são do tempo das 

nossas avós das nossas avós – que ainda assim são, na mesma, muito antigas. As nossas 

peças estão arrumadas por pintura, escultura, loiça, tapetes, móveis, e uma das 

colecções mais importantes é a de pintura.  

Esta exposição que vamos ver é sobre pintura de há 500 anos, que se fez sobretudo no 

tempo do rei D. Manuel I e do seu filho D. João III.” 

 

Exemplo 2 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o retábulo do Mosteiro da Santa Trindade 

(Garcia Fernandes, 1537). O grupo e guia estão sentados no chão, dispostos em círculo. 

Guia: “ – Vamos começar.  

Ora aqui atrás de mim temos um conjunto de pinturas, um conjunto de imagens que era 

colocado no cimo do altar, na parede que está por cima. Por exemplo, quando entramos 

numa igreja antiga, se olharmos em frente, podemos ver às vezes estas pinturas que 

estão na parede atrás do altar. A este conjunto de imagens dá-se o nome de retábulo.(…)  
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Os retábulos demoravam muito tempo a fazer. Às vezes podiam levar 3 a 4 anos.” 

Visitante: “ – Não era nada fácil.” 

Guia: “ – E sabem, estes retábulos eram feitos por encomenda, ou seja, alguém 

encomendava a pintura a um pintor. E o pagamento era feito em prestações, pois 

lembram-se de eu ter dito que os retábulos demoravam muito tempo a fazer, por isso o 

pagamento era feito em prestações. O dinheiro que o pintor recebia era para pagar as 

tintas, as madeiras e o seu trabalho, claro.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Baptismo de Cristo (Mestre de 

1549, 1549) e respectiva reflectografia. 

Guia: “ – Hoje através de uma fotografia muito especial conseguimos ver o que é que o 

pintor esteve a desenhar antes de pintar. Por exemplo, se olharmos para este lado (para a 

reflectografia) podemos ver que o pintor usou três tábuas. (…)” 

Visitantes: “ – O que são aquelas manchas?” 

Guia: “ – Caruncho. Sabes, existem uns animais muito pequenos que comem madeira, 

gostam de comer madeira. E quando eles comiam a madeira, ficava assim um buraco 

pequeno ou mesmo grande. E quando isso acontecia o pintor procurava tapar esses 

buracos com tinta – então ia lá com um pincel e retocava, pintava até tapar o buraco. 

Com esta fotografia especial, hoje, nós conseguimos ver onde estão esses buracos que 

são estas tais manchas.” 

 

Exemplo 4 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre o retábulo do Altar-

mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511).  

Guia: “ – Os retábulos, como eu já vos disse, podiam ser grandes ou pequenos. Este que 

está aqui era muito grande e, tal como eu já vos disse também, contam histórias. E essas 

histórias podem ser lidas como se fosse um texto nosso, ou seja da esquerda para a 

direita, e de cima para baixo.” (…) 

Sobre a pintura Visitação. 

Guia: “ – E agora aqui temos Maria, vestida de azul que foi visitar a sua prima Maria.” 

Visitante: “ – Eu pensava que ela estava a ajudar um pobrezinho.” (…)  

Sobre A criação de animais. 

Guia: “ – E agora temos aqui um cavalo…” 
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Uma das crianças levanta o dedo a pedir a vez para falar. 

Guia: “ – Sim, diz?” 

Visitante: “ – Eu e a minha irmã andamos na equitação.” 

Guia: “ – Ai sim, muito bem. Mas agora voltando aqui à pintura, o que é que acham que 

ela nos diz? Deus está a criar os animais.” 

Visitante: “ – Deus criou primeiro o Adão e a Eva.” 

 

Questões, comentários e acções interpelantes 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre retábulo do Mosteiro da Santa Trindade 

(Garcia Fernandes, 1537). 

Guia: “ – Os retábulos contam histórias do início ao fim. Este (e aponta) conta a história 

de Jesus desde que nasceu até que foi para o céu. E como é que acham que o pintor viu 

Jesus no céu?” 

Visitantes: “ – Com anjos.” 

 

Exemplo 2  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Sobre o quadro Baptismo de Cristo (Mestre de 

1549, 1549). 

Guia: “ – O que é que está aqui a acontecer?” 

Visitante: “ – João Baptista está a baptizar Jesus.” 

Guia: “ – E mais?” 

Visitante: “ – Estão numa floresta.” 

Visitante: “ – Existe um rio.” 

Visitante: “ – Está ali Deus.” 

Guia: “ – Deus aparece sempre vestido de vermelho. E sabem que o vermelho era uma 

cor muito cara.” 

Visitante: “ – E o que é aquele pássaro ali?” 

Guia: “ – Aquele pássaro é o espírito de Deus. Nunca ninguém viu Deus, mas, pensem 

lá, se é pai de Jesus é porque é mais velho e tem barbas, e se paira no céu pode ser 

representado por um pássaro?! Não é?” 

Visitante: “ – E o que é que está ali escrito?” 

Guia: “ – Onde?” 

Visitante: “ – Ali (e aponta).” 
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Guia: “ – Isso é mais difícil, porque está em latim e não em português. Sabes nunca 

ninguém viu Deus, mas dizem que quando o seu filho foi baptizado, Ele falou, e disse 

«este é o meu filho muito amado» – e isso é o que está escrito ali. Já repararam que eles 

não estão sozinhos?” 

Visitantes: “ – Existem anjos.” 

Guia: “ – Pois é. Dois anjos: um até tem a roupa, assim meio a esvoaçar, e outro está a 

rezar.”  

Visitante: “ – Sim, um está a rezar.” 

Visitante: “ – E o que é que está ali. É sombra?” 

Visitante: “ – Cá em baixo? Aquilo não é sombra!” 

Guia: “ – Sabes, como estão dentro de água, aquilo que vemos é o…” 

Visitante: “ – Reflexo.” 

Guia: “ – Isso.” (…) 

Visitante: “ – O que é aquela bola?” 

Guia: “ – Qual? Esta aqui?” 

A guia aponta. 

Sim: “ – Não, a outra.” 

O visitante refere-se à auréola de São João Baptista. 

Guia: “ – Esta?” 

Visitante: “ – Sim.” 

Guia: “ – Significa que ele é uma pessoa muito especial.” 

 

Exemplo 3  

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre o quadro Anunciação 

do retábulo do Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511).  

Guia: “ – Então, quem é que acham que é esta senhora?” 

Visitante: “ – Maria.” 

Guia: “ – Sim. E este senhor aqui de vermelho?” 

Visitante: “ – José.” 

Visitante: “ – Jesus.” 

Guia: “ – Acham? Reparem lá bem.” 

Visitante: “ – Ah, é um anjo.” 

Guia: “ – Sim, e porquê?” 

Visitante: “ – Porque ali ao fundo, na parte escura, vêem-se umas asas!” 
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Visitante: “ – E os anjos também têm a roupa branca. E esse também está vestido de 

branco.” 

Guia: “ – E o que é que ele diz?” 

Visitante: “ – Que Deus é o pai de Jesus.” 

Guia: “ – E antes disso, o que é que achas que ele disse? Reparem bem, ele está a 

apontar para o céu; tem também um ceptro na mão que é um objecto que só os reis 

tinham – por isso quer dizer que ele é um mensageiro de Deus. E ao centro da pintura, o 

que é que existe?” 

As crianças não conseguem identificar o objecto. 

Visitante: “ – Eu não consigo ver muito bem daqui. Podemos ir até aí?”  

Guia: “ – Sim, levanta-te e vai até lá para ver se consegues ver o que é aquilo que está o 

centro.” 

Visitante: “ – É uma sopa?!” 

Guia: “ – Agora vai lá tu ver.” 

Visitante: “ – É um caldeiro!?” 

Guia: “ – Bem estou a ver que vocês não conhecem este objecto. Isto é um fogareiro.” 

Visitante: “ – Ah, um fogareiro. Eu tenho um, mas é de metal.” 

Guia: “ – E para que servia um fogareiro? Para tornar a sala onde estava a Maria e o 

anjo mais quente.” 

Visitante: “ – E aqueles cavalos, o que são?” 

Guia: “ – Aquilo é uma pintura que Maria tinha no quarto.” 

 

Exemplo 4  

No núcleo I, “O século XV”. Próximo do quadro Senhora com o menino (Álvaro Pires 

d’Évora, 1420-1430) mas falam sobre o retábulo do Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco 

Fernandes, 1506-1511), do núcleo II “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”.  

A guia propõe às crianças que desenhem um retábulo. 

Guia: “ – O pintor e o bispo de Lamego fizeram um contrato que tinha tudo, tudo, tudo 

explicado com letras pequenas, e numa linguagem um tanto ou quanto complicada, 

estilo: – o dito senhor tal, na dita cidade, vai fazer um retábulo para a dita igreja na dita 

cidade. Era só ditos e ditas! 

E foi neste contrato que o bispo diz também quantas pinturas pretende, o seu tamanho e 

o tema de cada uma delas. 
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Eu agora gostava também que vocês fizessem um contrato, mas primeiro quero que 

imaginem que são um pintor e que vão pensar numa história qualquer e dividi-la em 

quatro desenhos, em quatro passos. Pode ser?” 

Visitante: “ – Mas que história?” 

Guia: “ – Então, podíamos contar uma história sobre o quê? Podia ser sobre uma 

viagem que tenham feito; pode ser sobre a visita que fizeram ao Museu. Por exemplo, o 

primeiro desenho podia ser vocês em casa a vestirem-se para saírem; o segundo, podia 

ser vocês a fazerem a viagem para aqui; o terceiro, dar conta da vossa chegada; e o 

quarto, ser sobre a vossa visita cá dentro no Museu.” 

Visitante: “ – Podemos inventar?” 

Guia: “ – Sim, podem.” 

A guia distribui folhas, pranchas e lápis pelas crianças. 

Guia: “ – A ideia é termos a nossa história contada em 4 quadrados, quer estejam ao alto 

ou deitados. Por exemplo pode ser…” 

Visitante: “ – Pode ser a história da lebre e da tartaruga?” 

Guia: “ – Sim, pode ser. Se quiserem podem todos fazer essa história.” E sugere um 

desenho para cada um dos quatro quadrados. 

 

Recurso a materiais de apoio 

Exemplo 1  

No núcleo I, “O século XV”. Próximo do quadro Senhora com o menino (Álvaro Pires 

d’Évora, 1420-1430) mas falam sobre o retábulo do Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco 

Fernandes, 1506-1511), do núcleo II “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. O 

grupo e a guia estão sentados no chão. 

Guia: “ – Os retábulos podem ter muitas ou poucas pinturas. Ora olhem para aqui.” 

A guia tira uma folha A4 de uma pasta que traz consigo, na qual estão representados 

três esquemas de retábulos. A guia coloca a folha no chão, no centro de todos, e 

continua a explicar qual a configuração de um retábulo. As crianças aproximam-se do 

centro para verem melhor a ilustração. 

Guia: “ – E as pinturas eram sempre feitas em madeira. Há retábulos maiores e outros 

mais pequenos. Este desenho aqui [aponta para um dos esquemas de retábulos] mostra 

que aqui à volta [de cada uma das pinturas] têm uns floreados e uns arranjos. À volta os 

quadros tinham madeira trabalhada e esculpida para o retábulo ficar pronto e bonito. Ou 

seja havia o trabalho do pintor mas também havia o trabalho do escultor. (…) 
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Aquele conjunto de pinturas que vimos faz parte de um conjunto maior de 20 quadros, 

mas nós já só temos 5. O pintor que as fez chamava-se Vasco Fernandes e o bispo de 

Lamego que encomendou o trabalho chamava-se João.  

Está a ver João, já havia muitos Joãos na época. 

E na altura tiveram que fazer um contrato a explicar tudo o que o bispo encomendava.” 

A guia tira outra folha A3 da pasta, com um esquema que representa o retábulo do 

Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511). A ilustração mostra a 

disposição das 20 pinturas, as suas respectivas dimensões e os temas. Dos vinte passos, 

apenas 5 – os actualmente existentes – constam do esquema. 

A guia coloca novamente a folha no chão no centro de todos. As crianças permanecem 

sentadas e algumas deitam-se de barriga para baixo e aproximam-se para ver melhor o 

esquema e ouvirem a explicação. A guia fala sobre o tema das pinturas, sobre as 

dimensões e a distribuição das tábuas, e simultaneamente aponta na folha esses 

aspectos. 

Guia: “ – Então, aqui nesta primeira fila, temos pinturas dedicadas à criação das coisas 

feita por Deus. Na segunda fila, temos a criação de Adão e de Eva, desde a sua presença 

no Paraíso até à sua saída. E aqui em baixo fica o nascimento de Jesus.” 

A guia diz às crianças que tem um modelo de contrato (uma folha A4) que lhes irá 

mostrar depois de fazerem os quatro desenhos sobre uma história. 

Guia: “ – Contrato para a feitura e divulgação de uma obra inspirada num retábulo de 

pintura presente no Museu Nacional de Arte Antiga”. Este contrato foi feito à luz do 

contrato do retábulo da Sé de Lamego e tem espaços em branco destinados a serem 

preenchidos pelas crianças. 

 

Articulação entre objectos, salas, temas 

Exemplo 1  

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Passagem do retábulo do Mosteiro da Santa 

Trindade (Garcia Fernandes, 1537) para o quadro Baptismo de Cristo (Mestre de 1549, 

1549). 

Guia: “ – Agora vamos levantar e vamos ver outro pintor.” 
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Exemplo 2 

No núcleo V, “Tempos de mudança”. Passagem do quadro Baptismo de Cristo (Mestre 

de 1549, 1549) para o núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”, para o 

retábulo do Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511). 

Guia: “ – Ora vamos agora aqui por este lado.” 

 

Sustentação da união do grupo 

Exemplo 1 

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Sobre o retábulo do Altar-

mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-151). 

A guia convida o grupo a sentar-se. 

Guia: “ – Vamos sentar-nos aqui e olhar para estas quatro pinturas para perceber que 

história nos contam.” 

 

Conclusão integrante 

Exemplo 1  

No núcleo I, “Século XV “. Próximo do quadro Senhora com o menino (Álvaro Pires 

d’Évora, 1420-1430). 

Guia: “ – Bem agora que já fizemos os nossos desenhos, e que arrumámos as coisas vou 

pedir-vos que se sentem aqui para falarmos um pouco”.  

A guia pede às crianças que se sentem num dos bancos corridos que resultam da 

estrutura da escadaria do claustro que dá acesso ao 3.º piso. 

Guia: “ – Então o que hoje estivemos a aprender?” 

Visitantes: “ – Histórias.” 

Visitante: “ – Sobre Jesus.” 

Visitante: “ – Sobre Deus.” 

Visitante: “ – Sobre animais.” 

Guia: “ – Sim, vimos algumas histórias. Mas essas histórias estavam a onde?” 

Visitantes: “ – Em quadros.” 

Guia: “ – E esse conjunto de quadros, de pinturas nós chamámos de…” 

Visitante: “ – Retábulo.” 

Guia: “ – Isso mesmo, retábulo. Bom, espero que tenham gostado e que tenham 

aprendido coisas novas e que se tenham divertido. (…) 
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Agora os meninos que têm aqui os pais em cima ficam já aqui; aqueles cujos pais ainda 

não vieram vêm comigo para baixo.” 

  

Atitude cativante da guia 

A guia fala pausadamente e tem uma dicção acentuada, garantindo que as crianças 

ouvem e percebem tudo o que diz. O vocabulário é adaptado ao público-alvo. 

Dá sempre sequência e incentiva as intervenções das crianças  

Uma grande parte da visita decorre com o grupo e a guia sentados, e quando fala sobre 

alguma particularidade dos quadros, levanta-se e aponta-a na pintura.  

Trata as crianças pelo nome. 

 

Exemplo 1  

Na recepção do Museu. 

Algumas crianças inscritas estão atrasadas. A guia chama os participantes. 

Guia: “ – Então vamos chegar aqui. Vamos começar?  

Os participantes aproximam-se. 

Guia: “ – Mas antes digam-me uma coisa: faltam ainda alguns meninos, por isso vamos 

começar ou esperamos mais 4 minutos?” 

Visitante: “ – Sim, esperamos mais 2.” 

Guia: “ – Ok, esperamos então mais 2 minutos.” 

 

Exemplo 2  

Guia: “ – Até agora há alguma pergunta?” 

 

Exemplo 3  

No núcleo II, “O gosto flamengo e o retábulo peninsular”. Próximo do retábulo do 

Altar-mor da Sé de Lamego (Vasco Fernandes, 1506-1511). 

Aproxima-se uma outra visita guiada de adultos avizinha-se do grupo de crianças que 

estão sentadas no chão e impedem a passagem daquele. A técnica pede às crianças que 

se levantem e que voltem com ela para o hall do piso 3 e neste espaço retoma o retábulo 

do Altar-mor da Sé de Lamego e lança uma proposta às crianças. 

Guia: “ – Tenho aqui umas folhas e gostaria que cada um de vós fizesse 4 desenhos que 

resumissem uma história à vossa escolha – tal como acontece com os retábulos que 

vimos. No fim vamos ter que preencher um contrato.” 
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A fase do desenho toma algum tempo extra, e a técnica reformula a acção. 

Guia: “ – Então é assim, vocês fazem o desenho, levam para casa para terminar e 

colorir, e depois fazem um scanner e mandam uma cópia para mim. Eu depois vou 

mandar cópias de todos os trabalhos para vocês e vocês decidem qual é que é o mais 

giro, qual é que vocês gostam mais para eu por no site do Museu, para divulgar a 

actividade do mês que vem. Pode ser assim? Mas primeiro temos que ler este contrato e 

assiná-lo (e mostra ao grupo uma folha A4, escrita e com espaços em branco). Pode 

ser?” 

Visitante: “ – A minha mãe disse que isto era uma hora.” 

Guia: “ – É um bocadinho mais do que isso. Mas já está cansado, é?” 

Visitante: “ – Mais ou menos.” 

Guia: “ – Então não querem fazer o contrato?” 

Visitantes: “ – Não, o contrato não é preciso.” 

Guia: “ – Não querem fazer o contrato?!” 

Visitantes: “ – Não.” 

Guia: “ – Pronto, tudo bem. Não fazemos então o contrato.” 


