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Le monde utopique n’est pas un monde sans lieu, mais un monde situé dans un ailleurs 

temporel ou spatial. Franchie la porte de l’exposition, me voici effectivement passé 

dans un monde autre. (…) Me voilà territorialement «déprogrammé». Bien-sûr, le coût 

psychologique d’un tel fonctionnement est très important puisque un grand nombre 

d’actes habituellement automatiques doivent être alors clairement et consciemment 

choisis ou montés. En contrepartie cependant, la richesse de l’environnement, en me 

stimulant, fait oublier habitudes et contraintes quotidiennes1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 MAIRESSE, François - Le musée, temple spectaculaire. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2002, p. 

38. 
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UM MODELO OPERATIVO DE AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ARTE. 
ESTUDO DE CASO: MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

 
JOANA MARIA NUNES DE CARVALHO D’OLIVA MONTEIRO 

 

RESUMO 

Esta tese inscreve-se numa matriz cuja base de investigação privilegia uma 

combinação de adquiridos de índole teórica e prática que envolve os domínios da 

exposição e respectiva avaliação. Parte-se do princípio que se verifica sempre um 

desfasamento entre o discurso teórico e a actuação prática, configurando-se, nesse 

sentido, como uma tentativa de abreviar tal distanciamento.  

Dadas as características do objecto em estudo, esta tese foi delineada numa 

organização tripartida. A Parte I tem o propósito de contextualizar, teórica e 

conceptualmente, a temática da exposição. A Parte II incide sobre o estudo de caso 

nuclear, o Museu Nacional de Arte Antiga, sendo aqui operado um ensaio de síntese 

que toma como paradigma de actuação museográfica a sua obra mais emblemática, 

os Painéis de S. Vicente de Fora. Procurou-se definir os fundamentos, objectivos e 

limites de análise adequados a um ‘real’ apuramento das práticas de exposição 

implementadas actualmente no Museu e observadas nas suas múltiplas 

manifestações. Para complementar a nossa abordagem, apelou-se à experiência 

levada a cabo pelo Museu Nacional do Prado, centrada nas ‘Meninas’ de Velázquez. 

Por último, na Parte III, visa-se entender a complexidade inerente ao acto de avaliar, 

procedendo-se, para o efeito, à identificação das problemáticas associadas a essa 

prática. É feito um ponto de situação relativamente aos estudos e às premissas 

teóricas que nos parecem ser mais relevantes para a sua estruturação.  

Pretende-se, com esta investigação, estabelecer uma ponte produtiva entre os 

domínios da exposição e sua avaliação, numa perspectiva ampla e crítica, fornecendo 

uma base que se julga vantajosa para a escolha adequada de caminhos que possam 

dar resposta fundamentada sobre a possibilidade da implementação de uma cultura 

avaliativa no universo das exposições de arte. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria e Prática da Exposição, Crítica de Exposição, Análise e 

Avaliação de Exposições, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional do Prado  
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AN OPERATIVE MODEL OF EVALUATION OF ART EXHIBITIONS. 
CASE STUDY: NATIONAL MUSEUM OF ANCIENT ART 

 
JOANA MARIA NUNES DE CARVALHO D’OLIVA MONTEIRO 

 

 ABSTRACT 

This thesis is enrolled in a matrix whose research base privileges a combination of 

acquired of theoretical and practical nature that involves the domains of the exhibition 

and the respective evaluation. It is hereby understood that it is always registered a 

disparity between the theoretical speech and the practical performance, constituting 

this, in that way, as an attempt to shorten such disparity. 

Considering the characteristics of the object in study, this thesis was drawn up in a 

threefold organization. Part I has the goal of contextualize, in a theoretical and 

conceptual way, the thematic of the exhibition. Part II has its focus in the study of 

nuclear case, the National Museum of Ancient Art, here it is performed a synthesis 

essay that takes as paradigm of museum performance its more emblematic 

workmanship, the Panels of S. Vicente de Fora. We worked to define the fundaments, 

objectives and limits of analysis appropriated to a “real” establishment of the 

performances of the exhibitions implemented today in the Museum and seen in its 

multiple manifestations. To complement our approach, we called the experience taken 

by the Prado National Museum focused in ‘Meninas' of Velázquez. Finally, in Part III, it 

is aimed to understand the complexity inherent to the act of evaluate, proceeding to 

that effect, to the identification of the issues connected with that performance. It is 

developed a progress report in what concerns the studies and the theoretical premises 

that seemed to be more relevant to its structuring.  

With this investigation it is intended, to establish a productive bridge between the 

domains of the exhibition and its evaluation in a wide and critical perspective providing 

a base that we think has advantages to the right choice of ways that could give a 

reasoned answer about the possibility of implementation of an evaluative culture in 

the universe of art exhibitions. 

KEYWORDS: Theory and Practice of Exhibition, Exhibition Review, Analysis and 

Evaluation of Exhibitions, National Museum of Ancient Art, Prado National Museum  
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Fig. 1 - Perspectiva da exposição Colecção Masaveu. Grandes Mestres da Pintura Espanhola. El Greco, 

Zurbarán, Goya, Sorolla. MNAA - Galeria de Exposições Temporárias (Piso 0), 2016. Fotografia: © JOM. 

 

INTRODUÇÃO  

Apresentação 

A exposição não é apenas uma linguagem escrita,  
mas uma linguagem de comunicação como um todo, desde o uso do espaço, das cores,  

das formas, ao uso dos objectos, ela é por natureza complexa1.  
 

O propósito do nosso trabalho de investigação teve a sua génese no 

entusiasmo pessoal pela temática das exposições em contexto museológico, um 

desígnio que emerge da conjugação entre a prática profissional no domínio da 

concepção e execução de exposições temporárias, experienciada através de uma 

colaboração com o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (2006-2010), e uma exigência 

de continuidade decorrente do ingresso no Mestrado em Museologia (2008-2010) na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).  

A primeira experiência, durante a qual tivemos oportunidade de participar em 

vários projectos expositivos no âmbito das Jornadas Europeias do Património, da 

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e igualmente na 

Programação Anual da Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça, 

permitiu-nos percepcionar, de forma generalizada, as múltiplas facetas que o processo 

expositivo contempla, estimulando-nos, particularmente, as seguintes: a) condensar 

diferentes níveis de complexidade técnica e reflexiva; b) envolver uma percepção 

                                                           
1
 SCHEINER, Tereza Cristina - “Criando realidades através de exposições”. In GRANATO, Marcus; 

SANTOS, Claudia Penha dos (org.) - Discutindo Exposições: conceito, construção e avaliação. [Em 
linha]. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), 2006, pp. 7-37. [Consult. 18 
Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://www.mast.br/livros/mast_colloquia_8.pdf>.  

http://livroaberto.ibict.br/browse?type=author&value=Museu+de+Astronomia+e+Ci%C3%AAncias+Afins+%28MAST%29
http://www.mast.br/livros/mast_colloquia_8.pdf


2 

global e aturada dos procedimentos que estão na sua génese; c) implicar uma 

articulação interdisciplinar por parte dos intervenientes que nele actuam; d) estar o 

mesmo, naturalmente, vinculado a desfasamentos de ordem teórico-prática. Já a 

segunda ligação com o universo das exposições culminou com a dissertação A Galeria 

de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - Reflexões e Contributos na 

óptica do discurso expositivo2 que incidiu sobre a compreensão e utilidade do modus 

operandi que está na sua base3. Para o efeito, sob o pano de fundo de modelos 

teóricos ideais de avaliação de exposições, analisámos, a partir de uma leitura 

empírica, duas mostras temporárias realizadas na referida Galeria, posicionando-nos 

no papel de observadores destes estudos de caso.  

A partir das etapas mencionadas foi possível exercitar, ainda que com níveis de 

interferência distintos, o aparato de teorização e conceptualização inerente ao 

processo expositivo e, acima de tudo, dar conta do estimulante cunho reflexivo que 

reveste esta temática. Muito embora o enfoque da dissertação tenha recaído sobre o 

universo da análise, o contacto com o vasto conjunto de bibliografia nacional e 

estrangeira relacionada com a matéria em apreço permitiu-nos fixar e sistematizar um 

corpus amplo4 e reconhecer, igualmente, a importância que uma investigação centrada 

na concepção de ferramentas para a avaliação de exposições de arte poderia 

representar, num apelo à compreensão daquela que é uma das finalidades maiores e 

uma das áreas mais visíveis dos museus, a exposição5.  

                                                           
2
 Dissertação realizada sob a orientação científica da Professora Doutora Raquel Henriques da Silva. Cf: 

MONTEIRO, Joana d'Oliva - A Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - Reflexões 
e Contributos na óptica do discurso expositivo. Dissertação de Mestrado em Museologia, FCSH-UNL, 
2010 [texto policopiado].  
3
 Constituiu igualmente motivo de estímulo a realização, no decurso da componente curricular, de uma 

recensão crítica no âmbito do módulo Exposição, Investigação e Comunicação, ministrado pela 
Professora Doutora Raquel Henriques da Silva, sobre a obra L’Amour m’expose (Gand: Yves Gevaert, 
2000) de Hubert Damish, onde o autor, com base num projecto expositivo, reflecte sobre o Museu 
enquanto lugar de predisposição para a experimentação, um campo de jogo, um espaço aberto a todas 
as formas de manobras e de operações críticas. 
4
 Entre livros, trabalhos académicos, catálogos, manuais e artigos publicados em revistas da 

especialidade. 
5
 Do ponto de vista estatutário, o ICOM estipula que “Um museu é uma instituição permanente, sem 

fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, 
conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo 
em vista o estudo, a educação e a fruição”. In Web site oficial do ICOM-Portugal. [Em linha] [Consult. 27 
Jan. 2010]. Disponível em WWW: URL:http://www.icom-
portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu. Já no plano nacional, esta função encontra-se 
representada na Lei-Quadro dos Museus Portugueses - Lei n. º 47/2004, de 19 Agosto - no Artº 7.º, 

http://www.icom-portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu
http://www.icom-portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu
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Perspectivando o nosso interesse de pesquisa por tudo o que envolve a sua 

dimensão reflexiva e operacional, expusemos as nossas intenções e motivações à 

Professora Doutora Raquel Henriques da Silva (FCSH-UNL) que desde logo aceitou ser a 

nossa orientadora e a quem agradecemos pelo facto de ter acreditado, incentivado e 

disponibilizado para nos acompanhar novamente na concretização de mais um desafio 

pessoal e académico. Neste seguimento, e numa lógica de continuidade do trabalho já 

desenvolvido, constatámos que, dada a importância que se atribui actualmente ao 

tema das exposições e o campo pertencente à sua crítica se tratar de um domínio de 

competência neste momento “muito pouco estudado” e “pouco ou nada 

questionado”6, seria útil reunir contributos para o estudo e formulação de critérios 

para a avaliação de exposições de arte. 

A realização do Doutoramento em História da Arte-Especialização em 

Museologia e Património Artístico, ao proporcionar um entendimento mais alargado 

do ponto de vista científico e, forçosamente, um investimento mais ambicioso, com a 

vantagem de ser sustentado por estudos comparativos referentes a outras realidades 

internacionais, configurava esta oportunidade, embora conscientes de que o nosso 

enfoque não esgotará todas as possibilidades de abordagem, tanto ao nível do esforço 

de conceptualização do (re)pensar a exposição em si, como ao grau de exigência que 

as práticas museológicas e museográficas enformam7.  

                                                                                                                                                                          
alínea f) (Funções do museu) e no Artº 39.º (Interpretação e exposição) no ponto 1: “O museu apresenta 
os bens culturais que constituem o respectivo acervo através de um plano de exposições que 
contemple, designadamente, exposições permanentes, temporárias e itinerantes” e no ponto 2: “O 
plano de exposições deve ser baseado nas características das colecções e em programas de 
investigação”. [Em linha]. [Consult. 31 Jan 2010]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ipmuseus.pt/Data/Documents/RPM/Legislacao_Relevante/lei_dos_museus.pd
f>. Para além do legalmente estipulado, registe-se ainda que a exposição afecta todas as funções do 
museu, implicando uma articulação de todas as áreas funcionais e/ou sectores do museu, bem como 
dos seus intervenientes, interligando-se e activando outras funções museológicas que constituem a 
razão de ser dos museus, nomeadamente o estudo e investigação, a incorporação, o inventário e 
documentação, a conservação, a segurança e a educação.   
6
 Cf: POLI Marie-Sylvie (dir.) - [Introdução]. In Publics & Musées. nº 15. [Número subordinado ao tema 

Comment parler de la critique d’exposition?]. [Em linha], 2010, pp.13-21. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. 
Disponível em WWW:<URL: http://www.persee.fr/docAsPDF/pumus_1766-
2923_2010_num_15_1_1608.pdf >. pp. 13 e 15 (trad.).  
7
 No decorrer da componente curricular desenvolvemos trabalhos que muito contribuíram para o 

percurso reflexivo do estudo em questão, nomeadamente: Alguns apontamentos sobre expografia; 
Avaliação da exposição temporária “Primitivos Portugueses (1450-1550). O Século de Nuno Gonçalves”; 
e um Roteiro de Observação de Exposição. Esta fase culminou com a defesa do Trabalho Final de Curso 
intitulado Um modelo operativo de avaliação de exposições. O núcleo de pintura portuguesa dos séculos 
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A modo de estado da questão8 

A temática das exposições em contexto museológico tem vindo a conquistar 

paulatinamente, sobretudo nos últimos anos, uma autonomia e uma discursividade 

próprias, quer no domínio da História da Arte, quer da Museologia e da Museografia, 

campos disciplinares que, gozando de uma rede produtiva de contágios científicos e de 

investigação, colocam, de forma propositiva, essa área de estudo e crítica num lugar 

em evidente construção.  

A qualidade interdisciplinar que o tema convoca - nunca será excessivo 

sublinhar que diferentes objectos de estudo solicitam diferentes métodos e 

enquadramentos teóricos - atesta, em boa parte, a visibilidade que o mesmo tem 

suscitado. Para além deste aspecto, o status de que a exposição beneficia é devedor da 

importância que adquirem as questões do ver9 num quadro de tipo expositivo, advindo 

esta premissa de múltiplos prismas, entre eles: o facto da visibilidade da arte ser, em 

larga medida, uma consequência do acto da sua exposição; o de esta última se 

constituir como um veículo de comunicação privilegiado para o conhecimento dos 

objectos artísticos; o de influenciar o modo como vemos, fruímos e conhecemos; o de 

operar enquanto discurso crítico; e, finalmente, o papel que tem vindo a desempenhar 

no reequacionamento do discurso historiográfico.  

Se levarmos em linha de conta as dinâmicas e o crescente interesse que este 

campo de estudo tem vindo a despertar, constatamos que investigações recentes, 

geradas em torno do binómio investigação e exposição, e à luz de aturada pesquisa 

arquivística, apontam, grosso modo, no sentido de pensar os Museus na sua própria 

                                                                                                                                                                          
XV e XVI do Museu Nacional de Arte Antiga. Paralelamente aos trabalhos do foro académico publicámos 
artigos e participámos regularmente em seminários e conferências.   
8
 Tendo em conta que estão em presença dois temas, a exposição e sua avaliação, por motivos de 

clareza expositiva optou-se por apresentar o mesmo em partes distintas em detrimento do que é tido 
como convencional neste tipo de trabalhos académicos. V. tópico referente à estrutura do presente 
texto. 
9
 O tema é objecto de análise pormenorizada em Hal Foster, “Dialects of Seeing”, onde o autor propõe 
“uma tríade metodológica que contempla a arte, o museu e a história da arte, considerando que se trata 
de campos cruzados no âmbito das “dialécticas do olhar” e que não fará sentido abordar a arte fora das 
suas condições de exposição”. Cf: FOSTER, Hal - “Dialects of Seeing”. In HOLLY, Michael Ann; MOXEY, 
Keith, ed. - The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009, pp. 215-230. Em Portugal, esta metodologia foi também utilizada por 
Laura Castro em Exposições de Arte Contemporânea na Paisagem: Antecedentes, Problemática e 
Práticas. Tese de Doutoramento em Arte e Design. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
2010.   
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historicidade, tendo por objecto o estudo das exposições10 e colecções11, contribuindo 

decididamente para a disseminação e produção de conhecimento dos Museus e da 

História da Arte12, convertendo-se o campo temático em apreço numa espécie de 

observatório do pensamento museológico no panorama cultural da 

contemporaneidade.  

Ao apresentar-se a exposição e os assuntos relacionados com a sua avaliação 

como terrenos investigativos servidos por uma literatura vasta e actualizada, munida 

de um aparato teórico-prático substancial transversal a diferentes quadrantes do 

conhecimento e em que se destacam os contributos emanados da Museologia, 

Museografia, História da Arte, Património e Turismo, Comunicação, Psicologia e 

Sociologia, entre outros, campos de estudo que há muito beneficiam de uma 

                                                           
10

 Salientamos algumas obras específicas e investigações mais recentes: HEGEWISCH, Katharina; KLÜSER, 
Bernd - L’art de l’exposition: Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle. 
Paris: Éditions du regard, 1998; ALTSHULER, Bruce - Exhibitions that Made Art History. Vol. 1: 1863-
1959 – Salon to Biennial. London: Phaidon Press, 2009; ALTSHULER, Bruce - Exhibitions that Made Art 
History. Vol. 2: 1962-2002 – Biennials and Beyond. London: Phaidon Press, 2013; FERREIRA, Maria 
Emília de Oliveira - Lisboa em Festa: a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 
Espanhola, 1882, Antecedentes e Materialização, Tese de doutoramento em História da Arte 
Contemporânea, FCSH-UNL, 2010 [texto policopiado]; OLIVEIRA, Leonor de - Fundação Calouste 
Gulbenkian: Estratégias de Apoio e Internacionalização da Arte Portuguesa 1957-1969. Tese de 
doutoramento em História da Arte, especialização em Museologia e Património Artístico, FCSH-UNL, 
2013 [texto policopiado]; e LAPA, Sofia Boino de Azevedo - 40 anos em exposição permanente no 
Museu Calouste Gulbenkian. Contributos Para uma Critica Do Objeto Museológico. Tese de 
Doutoramento em História da Arte, especialidade em Museologia e Património Artístico, FCSH-UNL, 
2015 [texto policopiado].Temos também conhecimento de que está em curso a tese de doutoramento 
de André da Silveira Rodrigues, intitulada Um Encontro Possível da Arte na Europa: A Exposição-Diálogo 
de 1985, FCSH-UNL. 
11

 Destaque para os seguintes estudos: CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - As 
esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A constituição de uma coleção nacional. Tese de 
Doutoramento em História da Artes, especialização em Museologia e Património Artístico. FCSH-UNL, 
2014. [texto policopiado]; e XAVIER, Hugo André de Almeida Vale Pereira - O marquês de Sousa 
Holstein e a formação da Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tese de 
Doutoramento em História da Arte, especialidade em Museologia e Património Artístico, FCSH-UNL, 
2015 [texto policopiado]. 
12

 Neste contexto cabe referenciar o Projecto de investigação “Fontes para a História dos Museus de 
Arte em Portugal” financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/EAT-MUS/101463/2008) 
(2010-2013) e desenvolvido pela linha de Estudos de Museus do Instituto de História da Arte da FCSH-
UNL sob a coordenação de Raquel Henriques da Silva. Por apresentar afinidades conteudísticas, que 
adiante serão explanadas, a presente investigação foi, numa fase posterior, associada ao projecto. Para 
um entendimento alargado do mesmo ver: SOARES, Luís Filipe da Silva. 2012. “Fontes para a História 
dos Museus de Arte em Portugal”. In Asensio, M., Lira, S., Asenjo, E. & Castro, Y. (Eds.) - Historia de las 
colecciones e historia de los museos. Series de Investigación Iberoamericana de Museología. Ano 3, 
2012, Vol. 6, pp. 91-99; e PROJETHA_Projetos do Instituto de História de Arte. [Em linha]. Lisboa, 
Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, 2013, pp. 1-155. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em 
WWW:<URL: http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-
em-portugal.pdf>. 

http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-portugal.pdf
http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-portugal.pdf
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multiplicidade de ângulos de visão que vão desde os aspectos processuais, aos 

metodológicos, historiográfico e teórico, cujas abordagens não são inconciliáveis entre 

si.  

Neste quadro, em matéria de publicações importa realçar a existência de uma 

bibliografia inscrita numa matriz teórica oriunda predominantemente do universo 

francófono e na qual se constata um perpassar da complexidade que envolve os temas 

em análise, focalizada em imprimir uma tónica reflexiva e tendo por finalidade a 

compreensão dos componentes plástico-semânticos do discurso expositivo, quer os 

argumentais, quer os relacionais13. Sob este prisma, o tema reúne, assim, um conjunto 

de autores de referência que em muito concorrem para o (re)pensar exposição, na 

linha de pensamento de Jean Davallon, François Mairesse, André Desvallées, Martin 

Schärer, André Gob, Noémie Drouget e Serge Chaumier, para citar apenas alguns 

nomes de que a nossa reflexão é devedora14. O manancial de informação estende-se 

ainda aos manuais técnicos que potenciam uma visão global sobre o processo de 

concepção e produção das exposições15, fundamental para a análise da sua eficácia 

comunicativa junto dos públicos. 

Não obstante a intensificação e a utilidade das pesquisas desenvolvidas, o 

défice de investigação é manifesto quando se procuram trabalhos que estabeleçam 

uma ponte produtiva entre os domínios da exposição e sua avaliação, verificando-se 

ainda uma persistente autonomia entre as obras que tratam de uma e as que se 

ocupam da outra, o que, face a um terreno tão amplo e com uma bibliografia 

                                                           
13

 Ver: LAMEIRAS-CAMPAGNOLO, Maria O. - “Du Terrain au Musée (2): Le concept d’iconicité 
relationelle, instrument de programmation et d’évaluation de l’exposition”. In Arquivos da Memória. 
Nº10/11. [Número subordinado ao tema Museologia e Património]. s.l.: Ediçoes Colibri/Centro de 
Estudos de Etnologia Portuguesa - Universidade Nova de Lisboa, 2001, pp. 17-32. 
14

 Estes autores e respectivas referências bibliográficas serão objecto da nossa atenção na Parte I - A 
dimensão reflexiva da exposição (Capítulo 1 - Definições e Teorizações e Capítulo 2 - As linguagens da 
exposição).  
15

 A título de exemplo, citamos: FERNÁNDEZ, Luis Alonso; FERNÁNDEZ, Isabel García - Diseño de 
exposiciones: Concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza Editorial, [1999] 2010; RICO, Juan 
Carlos - Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Madrid: Sílex, 2006; e 
BELCHER, Michael - Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo. Gijón: Ediciones 
Trea, 1994. CRIMP, Douglas - “The Art of Exhibition”. In On the Museum’s Ruin. Cambridge 
(Massachusetts), The MIT Press, 1993; e DEAN, David, Museum Exhibition. Theory and Practice, 
London, Routledge, 2001. Mais recentemente destaque para LORD, Barry; PIACENTE, Maria (eds.) - The 
Manual of Museum Exhibitions. Rowman & Littlefield, 2014; BENAITEAU, Carole et. al.- Concevoir et 
réaliser une exposition: les métiers, les méthodes. Paris, Eyrolles, 2012; e DAIGNAULT, Lucie - 
L'évaluation muséale: savoirs et savoir-faire. Quebec: Presses de l'Université du Québec, 2011.   
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fragmentada e multidisciplinar, não beneficia a ‘visualização’ de uma estrutura 

facilitadora da definição de uma lógica que exercite e argumente em favor de uma 

abordagem de tipo avaliativo, dificultando, do mesmo modo, um conhecimento 

preciso e uma noção actualizada dos contributos recentemente surgidos no âmbito da 

sua teoria e prática.  

Por esta mesma razão, julga-se indispensável adoptar uma atitude crítica 

alargada, empenhada em contribuir para uma visão de conjunto integradora dos 

temas em estudo, tendo como finalidade maior fornecer-lhes uma base única que se 

julga proveitosa para a escolha adequada de caminhos que possam dar resposta 

fundamentada sobre a possibilidade da implementação de uma cultura avaliativa no 

universo das exposições de arte. 

Ao ser definida por Jean Davallon como “uma disposição de coisas num espaço 

com a intenção de as tornar acessíveis aos sujeitos sociais”16, a exposição deverá ser 

interpretada como um processo através do qual são construídos, negociados e 

expostos conhecimentos e significados, um veículo de comunicação que pressupõe um 

envolvimento dos públicos. É nesta lógica, e na tentativa de aferir o grau de 

produtividade gerado através deste processo de estruturação conceptual e espacial, 

que assenta a tomada de consciência da importância e utilidade, por parte dos 

museus, em conhecer e compreender os seus públicos, recorrendo, para o efeito, à 

avaliação das suas iniciativas, sendo já abundante a literatura sobre o tema e na qual 

são exercitados instrumentos adequados à mesma17.  

O panorama traçado dita a entrada em cena do nosso trabalho de investigação 

dirigido no sentido de uma análise do impacto das práticas de exposição 

implementadas actualmente no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), observadas 

nas suas múltiplas manifestações, debatendo-se o modo como o Museu potencia a 

construção de sentidos a partir do seu acervo e que alternativas de apropriação são 

hoje disponibilizadas para explorar as colecções que lhe vão sendo confiadas, e na 

senda de promover diferentes olhares sobre os objectos que tem sob a sua guarda. 

                                                           
16

 DAVALLON, Jean - L’ Exposition à l’oeuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. 
Paris: L’ Harmattan, 1999, p. 14.   
17

 Ver: GOTTESDIENER, Hana - Evaluer l'exposition: définitions, méthodes et bibliographie sélective 
commentée d'études d'évaluation. Paris: La Documentation Française, 1997.  
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Considerando estas múltiplas dimensões, o presente trabalho rege-se por um 

quadro questionante - embora não opere tanto pela via da resposta mas sim pelo uso 

decorrente seu exercício -, abrangendo um leque de pontos problematizantes dos 

domínios reflexivo e operativo do ‘pensar a exposição’ e respectiva avaliação que 

passamos a enunciar:   

- De que modo podemos gerir o aparato teórico e conceptual que lhes está 

subjacente? 

- Quais os elementos que a definem e/ou caracterizam? 

- Quais as fronteiras existentes entre análise e avaliação? 

- Em que medida o contexto, o modo de apresentação e o discurso em que se 

inscreve uma obra de arte influem no seu (re)conhecimento e fruição? 

- A que suporte recorrer para avaliar exposições em Museus de arte?  

- Podemos avaliar a partir de uma linguagem comum? 

 

Delimitação, objectivos e metodologia 

Tendo por finalidade a procura de respostas para as questões colocadas e a 

prossecução dos objectivos enunciados, equacionámos as directivas metodológicas 

que melhor se adequassem ao nosso desígnio central. Nesta ordem de ideias, o MNAA, 

o primeiro e o museu de maior relevo no panorama artístico e museológico nacional, 

cuja singularidade e importância se estendem ao plano internacional, converteu-se de 

imediato no nosso alvo de preferência. Para além da qualidade e versatilidade das 

colecções que alberga18, deveremos salientar igualmente o seu papel determinante, a 

partir do ano de 1932, na formação de profissionais de museus, cabendo-lhe, desde a 

reforma de 1965, a designação de Museu Normal ou museu de referência19, cuja 

                                                           
18

 Criado em 1884, o seu acervo compreende cerca de 50 000 peças, encontrando-se expostas apenas 
8000 mil, entre pintura, escultura e artes decorativas nacionais, europeias e da Expansão Marítima 
Portuguesa, num hiato temporal compreendido entre a Idade Média e o século XIX e incluindo o maior 
número de obras classificadas como “tesouros nacionais”. 
19

 Habilitado para a formação dos Conservadores dos Museus e dos Palácios Nacionais. Inicialmente 
prevista no Decreto n.º 20985 de 7 de Março de 1932 (Diário do Governo, I série, n.º 56, 7 de Março de 
1932), foi sendo regulamentada ao longo do tempo por três diplomas distintos: Decreto n.º 22 110 de 
12 de Janeiro de 1933 (Diário do Governo, I série, n.º 10, 12 de Janeiro de 1933); Decreto n.º 39 116 de 
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história vem sendo pautada pela implementação e difusão das boas práticas, quer nos 

domínios da conservação e museografia, quer no âmbito do seu serviço educativo, o 

primeiro existente numa instituição museológica em Portugal, tornando-se, portanto, 

por todos estes motivos, num universo de análise apetecível do ponto de vista 

académico.  

Visando o nosso desígnio e tendo em conta a dimensão do acervo do Museu, 

bem como a extensão morfológica da sua exposição de longa duração20, foi 

naturalmente necessário delimitar uma parcela sobre a qual dispuséssemos de 

informação sustentada e suficiente para documentar alguns dos momentos mais 

significativos da história da sua museografia e, por seu turno, demonstrativos das 

rupturas e/ou continuidades que, de forma mais ou menos evidente, definiram e 

caracterizaram a sua imagem plástica - aqui entendida em termos de exposição -, visão 

de conjunto que se afigurou como conditio sine qua non para uma análise e/ou 

avaliação que se pretenda fundamentada. 

Eis as bases que ditaram a nossa opção pelo terceiro piso do Museu, espaço 

que acolhe a Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas, reaberta ao público em Julho 

de 2016 com museografia e discurso renovados, bem como novas obras em exposição. 

Situada no topo do edifício do “Anexo” nela figura a sua obra maior, os célebres 

Painéis de São Vicente (ca. 1470)21 atribuídos a Nuno Gonçalves (activo 1450-antes de 

1492), pedra angular da exposição de longa duração, e em torno da qual se 

organizaram as restantes colecções, ocupando, por isso, um lugar hegemónico no seu 

discurso museológico e museográfico, constituindo-se como um veículo estratégico 

para um entendimento sistemático e analítico das soluções de exposição aplicadas.  

Se do ponto de vista exclusivo da História da Arte, os ‘Painéis’ monopolizaram 

desde a sua redescoberta em 1882 a atenção da comunidade científica e académica, e 

                                                                                                                                                                          
27 de Fevereiro de 1953 (Diário do Governo, I série, n.º 38, 27 de Fevereiro de 1953); Decreto-lei n.º 
46758 de 18 de Dezembro de 1965 (Diário do Governo, I série, n.º 286, 18 de Dezembro de 1965).  
20 Ao invés do termo usual “exposição permanente”, optámos por usar o termo “exposição de longa 
duração” para evitar a conotação de permanência. Cf: DESVALLÉS, André; MAIRESSE, François (ed.) - 
Conceptos claves de museologia. Paris: Armand Colin. [Em linha]. 2010, pp. 1-90. [Consult. 7 Out. 2012]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espa
gnol_BD.pdf>. p. 29 
21

 Relato visual do tempo de D. Afonso V e suas conquistas, é considerada a obra mais emblemática da 
pintura portuguesa e reconhecida em contexto europeu como uma das mais importantes do século XV.  
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foram, como se sabe, objecto de aturadas investigações22, acompanhadas de acesas 

polémicas, facto que se repercute na vasta bibliografia existente sobre o tema, o 

mesmo não se aplica em relação a uma abordagem que se pretende orientada para o 

domínio da teoria da exposição.  

Falamos de uma obra que durante mais de um século de exibição foi submetida 

a diferentes conceitos e critérios museográficos, tendo habitado diversos espaços quer 

dentro, quer fora do museu, e conhecido também distintas concepções/disposições 

(resultantes das correntes historiográficas), prestando-se, por estes motivos, a 

diferentes leituras e jogos de visualidade que foram proporcionando e abrindo 

perspectivas sobre o seu estudo e conhecimento, atestadas pelas várias apresentações 

museográficas.  

A um outro nível, convictos do papel determinante que os estudos de caso 

desempenham na investigação e dos adquiridos resultantes de uma leitura que 

privilegie matéria comparatista, o enquadramento do MNAA numa perspectiva 

internacional afigurou-se-nos uma exigência. Neste sentido, como estratégia de estudo 

e na senda de uma relativa igualdade, elegemos o Museu Nacional do Prado (MNP), o 

mais importante museu espanhol e uma das mais prestigiadas pinacotecas do mundo, 

procedendo-se, neste caso, a uma análise centrada na obra As ‘Meninas’ (1656) de 

Velázquez (1599-1660) que, à semelhança do que acontece com os ‘Painéis’, possui 

também ela um forte vínculo histórico com a identidade do Prado, sendo a mesma - 

por seu turno - aqui tomada como paradigma de actuação museográfica.  

Ainda a respeito desta opção, cabe salvaguardar que a nossa intenção, ao 

elegermos o Prado para efeitos de objecto de estudo, não visa, em definitivo, 

comparar estes dois Museus cuja história, dimensão, natureza e representatividade 

dos acervos e recursos se constituem como arquétipos bem diferenciados. A nossa 

opção surge antes, e acima de tudo, como um pretexto para o que acreditamos ser um 

indispensável estudo comparativo, empenhado sim, predominantemente, em analisar 

uma linha europeia comum do saber fazer museografia, convocando o potencial 

expositivo (e programático) deste Museu, nele se observando práticas de exposição e 

                                                           
22

 Mormente centradas no tema, significado e identificação das várias personagens que neles figuram. 
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medidas tomadas, comparando-se objectivos e detectando-se tendências tendo em 

vista a fruição e o estudo adequado das obras por parte dos seus visitantes.  

 

Estrutura  

Na sequência do exposto, e perante a complexidade em adequar e restringir o 

tema à perspectiva tentacular que lhe é intrínseca, bem como atender aos limites 

formais impostos23, optámos por configurar o programa de investigação numa estrutura 

tripartida que define a linha argumentativa que nos propusemos seguir: A dimensão 

reflexiva da exposição; Análise e avaliação: dialécticas de fronteira; e A dimensão 

operativa da exposição. A mesma permitiu estabelecer uma organização interna 

alicerçada em seis capítulos distintos. Na medida do possível, procurámos que os 

mesmos, embora arquitectados de forma a tecer ligações permeavéis entre si, 

operassem enquanto um corpo, de certo modo, autónomo, adoptando-se, nesta linha, 

a particularidade de integrar Introduções e Conclusões que condensam as principais 

ilações decorrentes do desenvolvimento do trabalho. Assim, e em conformidade com 

tal modelo, no sentido de prevenir eventuais repetições, considerámos pertinente 

terminar a tese com a inclusão de uma Síntese final que condense os elementos 

dispersos ao longo da nossa trajectória e algumas das principais vertentes que 

tentámos destacar neste estudo, seguindo-se as fontes e bibliografia, índice e 

proveniência de imagens e, por fim, os Anexos, que incluem diversos documentos 

considerados de interesse relevante para o concretizar deste trabalho de investigação.  

A Parte I, constituída por dois capítulos, tem por objecto contextualizar a 

temática da exposição, situando-a teórica e conceptualmente, tratando de aspectos 

como o estabelecimento do vocabulário específico que a matéria enquadra. Já a Parte 

II, consagrada aos estudos de caso - o MNAA e o MNP -, desenvolve-se em três 

capítulos e um subcapítulo e visa compreender a viabilidade da aplicação dos 

conceitos apresentados na primeira parte. Por último, A dimensão operativa da 

exposição (Parte III) tem por objectivo recolocar o tema da avalicão nas agendas de 

                                                           
23

 De acordo com o previsto no DESPACHO Nº 16/2013. Normas Regulamentares relativas aos Ciclos de 
Estudos de Doutoramento. [Em linha] [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/legislacao-e-documentos/documentos-de-gestao-
de-recursos-humanos/procedimentos-concursais/documentos/procedimento-concursal-aviso-n.o-1808-
2015/normas-regulamentares-internas-dos-cursos-de-doutoramento>. 

http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/legislacao-e-documentos/documentos-de-gestao-de-recursos-humanos/procedimentos-concursais/documentos/procedimento-concursal-aviso-n.o-1808-2015/normas-regulamentares-internas-dos-cursos-de-doutoramento
http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/legislacao-e-documentos/documentos-de-gestao-de-recursos-humanos/procedimentos-concursais/documentos/procedimento-concursal-aviso-n.o-1808-2015/normas-regulamentares-internas-dos-cursos-de-doutoramento
http://www.fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/legislacao-e-documentos/documentos-de-gestao-de-recursos-humanos/procedimentos-concursais/documentos/procedimento-concursal-aviso-n.o-1808-2015/normas-regulamentares-internas-dos-cursos-de-doutoramento
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investigação, sendo identificadas as principais problemáticas, os constrangimentos e 

os múltiplos desafios que surgem associados a um pensamento de tipo avaliativo, 

entendido enquanto acto decisório.  

Descendo ao particular, os Capítulos 1 e 2, intitulados respectivamente 

Definições e Teorizações e As linguagens da exposição, propõem um alinhamento e 

uma leitura da exposição com base na sistematização das diferentes produções 

teóricas sobre a mesma, corporizando as várias tentativas de classificação e 

constituição de um corpus, e operando os seus conteúdos enquanto um primeiro 

estado da questão. Os referidos capítulos (1 e 2) contemplam pois um conjunto de 

tópicos onde são problematizados conceitos basilares do universo das exposições, em 

concreto, os de museografia, expologia, expografia e cenografia. Outro ponto do 

plano da reflexão crítica situará conceptualmente as relações hierárquicas e específicas 

que a questão do espaço expositivo evoca, bem como os vários aspectos de carácter 

técnico, operacional e de conteúdo que o mesmo incorpora. Noções como espaço 

empírico, espaço conceptual e espaço referencial são aqui tratadas.  

A Parte II divide-se em três capítulos (3, 4 e 5) consagrados ao nosso objecto 

prioritário, o Museu Nacional de Arte Antiga, e ao estudo de caso secundário, o Museu 

Nacional do Prado, respectivamente denominados Estudo de caso - Museu Nacional de 

Arte Antiga; Da necessidade de um olhar ‘comparativo’ com o Museu Nacional do 

Prado; e Um ensaio de caracterização geral e de crítica sobre a exposição de longa 

duração do MNAA. Os seus conteúdos, num primeiro momento, envolvem uma breve 

contextualização histórica destas estruturas museológicas, desde a sua fundação até à 

actualidade. Organizados cronologicamente e regidos numa perspectiva de cariz 

inventariante, centralizam os marcos mais relevantes da história da apresentação 

museográfica das obras mais emblemáticas dos dois Museus, cabendo também neste 

âmbito destacar os responsáveis que cunharam a sua imagem e mais reflectiram sobre 

a arquitectura e expografia dos mesmos. Sucede-se um segundo momento no qual é 

feito um balanço geral da actual performance expositiva do MNAA, apontando-se um 

conjunto de sugestões com vista à introdução de eventuais melhorias no discurso 

vigente. Há aqui também lugar para apresentar um modelo de análise de exposições 

de arte, passível de ser reproduzido em outras instituições museológicas com 
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características similares. Por fim, surge um terceiro momento - Análise da Galeria de 

Pintura e Escultura Portuguesas do MNAA - onde se procede à aplicação deste modelo.  

Em A dimensão operativa da exposição (Parte III), que inclui o capítulo (Re)pensar a 

avaliação de exposições: uma visão teórico-crítica (6), é concebido um exercício de 

auto-reflexão crítica da proposta metodológica de análise por nós aplicada no capítulo 

anterior. É também o momento para fazer um ponto de situação relativamente aos 

estudos e às premissas teóricas que estão na base da estruturação do pensamento 

avaliativo, sendo aí sinalizadas, para o efeito, as linhas mais susceptíveis de 

aprofundado questionamento, obstáculos e fragilidades que este tipo de 

instrumentos, do ponto de vista da sua aplicabilidade possa suscitar e, ainda, a forma 

como vêm sendo equacionadas soluções para alguns dos seus problemas, podendo ser 

visto enquanto um terceiro estado da questão.   

A pesquisa documental conduziu-nos, para além da Biblioteca do MNAA, ao seu 

Arquivo Histórico e Fotográfico24, onde procedemos à consulta de bibliografia geral, 

entre catálogos e roteiros de exposições, boletins, fotografias, relatórios, 

correspondência, imprensa de época, etc., meios indispensáveis para a identificação e 

caracterização de aspectos fundamentais da sua museografia. Nesta linha, e no que 

remete para o estudo de caso secundário, o MNP, na sua Biblioteca demos especial 

atenção à consulta de publicações produzidas pelo Museu, nomeadamente catálogos e 

boletins, cujo acesso online em muito facilitou a nossa tarefa. A documentação reunida 

foi beneficiada com a pesquisa desenvolvida na Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian e em bibliotecas universitárias.  

Outro aspecto a assinalar remete para a nossa experiência enquanto visitantes 

e utentes dos dois Museus que o nosso trabalho contempla, MNAA e MNP, cujas 

inúmeras visitas foram paulatinamente encorajando uma reflexão pessoal (e crítica) 

cada vez mais consistente, completada com uma observação regular do 

                                                           
24

 Sobre a constituição destes arquivos, veja-se: NOVO, Andreia; RAMALHEIRA, Ema - “Base de dados do 
Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga, 1870-1962”. In PROJETHA_Projectos do Instituto 
de História da Arte. Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal. N.º 1, 2013, pp. 26-35. 
[Em linha]. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-
portugal.pdf>. Na mesma referência bibliográfica ver também: ARAÚJO, Hugo d’ - “O Arquivo 
Fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga. Esboço de uma biografia”, pp. 36-53.  
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comportamento dos vários públicos nas salas de exposição e a indispensável troca de 

impressões e questões colocadas directamente aos seus conservadores, funcionários e 

públicos diversos. Também a realização sistemática de visitas a exposições fora da 

esfera do nosso estudo se afigurou como o estímulo para ‘um exercício provocado do 

ver’, sempre na descoberta de novos percursos e experiências de fruição. 

Cabe ainda salientar a necessidade constante da pesquisa de documentos 

electrónicos, ferramenta incontornável no acesso a trabalhos de grande actualidade 

com afinidade temática, nomeadamente dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento, artigos científicos, obras colectivas, encontros nos domínios da 

Museologia, Museografia e do Património Cultural, recurso fundamental para a nossa 

investigação. Neste contexto cumpre destacar a consulta das revistas La Lettre de 

l’OCIM e Culture & Musées.  

Na estrutura e na redacção da tese optou-se, de modo a favorecer a 

continuidade do texto, por traduzir para Português as citações de autores estrangeiros, 

salvo nas situações em que as mesmas se encontram isoladas, designadamente na 

abertura de um determinado capítulo. Sempre que as citações foram traduzidas pela 

autora, é dada a respectiva indicação em nota de rodapé, acrescida de (trad.). As 

referências bibliográficas foram feitas segundo a Norma Portuguesa NP 405: NP 405-1 

para documentos impressos; NP 405-2 para materiais não-livro; NP 405-4 para 

documentos electrónicos.  

No que respeita às imagens, esquemas e plantas25 ilustrativos de conceitos e 

modos de ver e de reflexão, decidiu-se pela sua inclusão no corpus de texto, sendo 

mantida, dentro do possível, a sua forma original. Do mesmo modo, foi tido em conta 

o cunho histórico-interpretativo que a temática da exposição impõe (e beneficia) e a 

sua propositiva contaminação com a fotografia, esta última tomada não apenas como 

ponto de partida, mas também como referente, eixo de observação e, sobretudo, 

como ponto de encontro com a reflexão. Os recursos acima referidos encontram-se 

devidamente assinalados no Índice e Proveniência de Imagens.   

                                                           
25

 Por motivos de segurança do Museu não são aqui apresentadas as plantas técnicas do edifício.  
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Resta um último comentário sobre o facto da bibliografia estrangeira estar 

circunscrita aos idiomas dominados pela autora: castelhano, inglês e francês.  
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PARTE I 

A DIMENSÃO REFLEXIVA DA EXPOSIÇÃO 
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CAPÍTULO 1 - Definições e Teorizações 

  

Fig. 2 - Imagem retirada de Du Muséum au Musée des Confluences. Pratiques d’évaluation - Une 

approche reflexive et opérationnelle de la connaissance des publics, 2010.   

 

C'est parce que quelque chose des objets extérieurs pénètre en nous  
que nous voyons les formes et que nous pensons...  

Quelle que soit l'image que nous recevons, elle a la forme de l'objet réel, produite par la 
fréquence successive ou le souvenir du simulacre26. 

 
 

1. Introdução  

A tese de que a exposição é um poderoso dispositivo comunicacional é já 

assumidamente reconhecida entre os especialistas de museus e, por isso, objecto de 

intensa produção científica e académica que incide nos múltiplos enfoques que 

dominam a complexidade decorrente da sua especificidade mediática.  

Face à generalização do uso do termo exposição por investigadores dos mais 

diversos campos disciplinares - enquanto conceito operatório para designar, descrever 

ou analisar um processo e/ou contexto específico -, a acepção do mesmo (e os 

derivados que a ele surgem agregados) depara com uma multiplicidade de usos e 

significados, alvo de constantes actualizações o que, dada a ampla visibilidade que o 

fenómeno expositivo tem merecido, justificaria, só por si, a atenção que lhe 

consagramos.  

Uma das vias possíveis para a descodificação dessa dinâmica polissémica 

subjacente ao conceito é precisamente o domínio da Teoria da exposição em que os 

                                                           
26

 Épicure - Lettre à Hérodote. [Trad. de Octave Hamelin, Revue de Métaphysique et de Morale. [Em 
linha]. 18, 1910, p. 397-440. [Consult. 18 Fev. 2015]. Disponível em WWW:<URL: http://www.philo-
online.com/TEXTES/EPICURE%20Lettre%20a%20Herodote.pdf>. p. 4 

http://www.philo-online.com/TEXTES/EPICURE%20Lettre%20a%20Herodote.pdf
http://www.philo-online.com/TEXTES/EPICURE%20Lettre%20a%20Herodote.pdf
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aspectos epistemológicos promotores de exercícios, tais como a construção de 

glossários, tipologias, terminologias e o pertinente questionamento sobre as 

nomenclaturas, assumem especial relevo, contando já com uma sólida tradição 

operada com maior notoriedade na última década27.  

Resultado de um longo percurso, estes aspectos têm sido alvo da atenção de 

autores geralmente citados, tais como Raymond Montpetit, Philippe Dubé, Jean 

Davallon, Serge Chaumier, André Desvallées, Noémie Drouguet, André Gob, François 

Mairesse, Martin Schärer, que (re)pensam a exposição a partir de conceitos como 

mediação e comunicação, fornecendo subsídios decisivos para o desdobramento da 

sua especificidade e complexidade, ao investirem, em larga medida, numa ‘espécie de 

exercício continuado’ sobre os limites (e possibilidades) de aplicação do conceito de 

exposição.  

Assim sendo, perante o nosso desígnio maior, julgou-se apropriado ensaiar, 

num primeiro momento, a sistematização de perspectivas teóricas e conceptuais 

através de bibliografia da especialidade, o que se nos afigurou como a melhor 

estratégia para preparar (e adequar) o quadro globalizante em que a pesquisa se 

enquadra, mas também para o abrir do caminho para a segunda parte da nossa 

investigação, Análise e avaliação: dialécticas de fronteira, que contempla os estudos 

de caso.  

Nesta linha importa referir que este capítulo - que se poderia denominar com 

propriedade Prolegómenos à necessidade de um modelo de avaliação de exposições de 

arte: compreender para melhor agir - é como que um apelo para o operacionalizar da 

consciência reflexiva em matéria de exposição; é o esboço de um ensaio para a 

construção de um modelo; é a busca de um método; ou melhor, é a possibilidade de 

concorrer para detectar as possíveis relações entendíveis que o conceito de exposição 

                                                           
27

 O repto de proceder a um levantamento dos conceitos fundamentais da museologia foi lançado por 
André Desvallées em 1993 no contexto do Comité International pour la Muséologie (ICOFOM). 
Inicialmente denominado Thésaurus, foi sujeito a alterações várias, sendo hoje intitulado Dictionnaire 
encyclopédique de muséologie, coordenado por André Desvallés e François Mairesse (Paris: Armand 
Colin, 2011). Ainda a este propósito refira-se o projecto Theory of the Exhibition, desenvolvido no 
âmbito do ICOFOM, grupo internacional de pesquisa criado em 1999 e coordenado por André Desvallés. 
Em Junho de 2004, este projecto foi vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), através do Departamento de Estudos e Processos Museológicos. Ver: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785544A4.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785544A4
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compreende, dotando-o de um instrumento capaz de reunir pontos problematizantes, 

de articular problemáticas e de encontrar linhas de comunicação subterrâneas. 

Concretizando, é nosso desiderato neste capítulo de pré-figuração conferir uma 

certa estruturalidade ao conceito de exposição, munindo-o de uma grelha de leitura 

que possibilite analisar e reflectir criticamente o objecto em estudo e sobre o qual, 

numa segunda etapa do trabalho, apresentaremos uma proposta metodológica de 

análise. Seguidamente, com o fito de estabilizar e conferir exactidão à terminologia 

aplicada neste domínio, far-se-á uma análise de conceitos tais como museografia, 

expologia, expografia e cenografia. Noutro ponto do plano da reflexão crítica, 

dedicaremos, numa perspectiva semiológica28, especial atenção ao estatuto que o 

espaço detém na exposição pois, com efeito, a par das definições, ditas mais 

tradicionais, perfila-se uma outra, centrada na dimensão propriamente simbólica e que 

versa a exploração dos sentidos (e da significação), uma propriedade específica - e 

naturalmente camuflada - do ver e pensar exposição.  

 

2. O conceito de exposição: definição e propriedades 

Confrontados com a necessidade de ‘desmontar’ a amplitude e complexidade 

que estão na base do termo exposição, com vista ao aprofundamento das suas 

potencialidades e numa análise dos níveis de problematicidade que este fenómeno 

enquanto medium encerra, fomos simultaneamente colocados perante a situação de 

fazer escolhas. Assumida a questão, cientes do risco que um exercício exploratório 

desta índole impõe, para facilitar a percepção dos moldes em que a investigação se 

centra, adoptámos, na apresentação dos conteúdos que figuram neste primeiro 

capítulo, uma perspectiva de síntese que passamos a enunciar:  

 (1) Um quadro definidor do conceito de exposição em geral;  

 (2) Uma breve apresentação da evolução do conceito; 
                                                           
28

 Recordemos Eilean Hooper Greenhill quando afirma “que os estudos semióticos podem servir à 
análise das exposições se tiverem em conta os sistemas de significados que no seu âmbito se 
constroem, desde os significados transparentes ou intencionais até aos significados encobertos, 
subentendidos, não intencionais, construídos através da projecção de valores, crenças, mitos, condição, 
estatuto social, entre outros factores”. Cf: GREENHILL HOOPER, Eilean - “A new communication model 
for museums”. In KAVANAGH, Gaynor - Museum languages, objects and texts. Leicester: University 
Press, 1991, pp. 47-61.  
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 (3) Os fundamentos teóricos essenciais para a compreensão geral do termo;  

 (4) Os desafios actuais que envolvem a noção de exposição. 

Assim, e descendo ao particular, o quadro que nos ocupa é orientado pelas 

seguintes questões de base: Do ponto de vista da investigação como tirar partido 

deste meio de comunicação expressivo e poderoso que é a exposição?; De que modo é 

feito, na bibliografia, o tratamento do conceito?; Como gerir a conflitualidade de 

domínios teóricos e práticos que a compreensão do tema impõe?; Como definir os 

indicadores representativos que permitem problematizar as propriedades que 

compreendem este fenómeno?; Que esquema operatório seguir para pensar o tema 

numa perspectiva de avaliação?  

Posto isto, cabe reforçar a ideia de que o nosso enfoque será dirigido, de 

sobremaneira, para as diferentes problemáticas que se colocam ao investigador 

quando cotejado com a possibilidade de sistematizar e problematizar (ou não), numa 

perspectiva de articulação, matéria relacionada com as dimensões reflexiva e 

operativa da exposição. Este posicionamento - longe de ser prescritivo - visa partilhar 

uma proposta, convictos de que a abordagem por nós implementada motive estudos 

mais aprofundados com afinidade temática, conduzindo à reflexão sobre um conceito 

tão presente no vocabulário museológico contemporâneo.  

 

2.1. Definição  

 
Si el museo es un lugar de musealización y visualización, la exposición es la visualización 

explicativa de hechos ausentes por medio de los objetos, así como de elementos de la puesta 
en escena, utilizados como signos29.  

 

De um ponto de vista etimológico, o termo exposição, derivado do latim 

expositio, “tinha inicialmente, em sentido figurado, o significado de explicação, de 

exposto, e, simultaneamente, um sentido próprio, o de exposição, para além do 

sentido geral de apresentação”30. O sentido actual do conceito tal como é 

                                                           
29

 Martin Schärer In DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François (ed.) - Conceptos claves de museología. 
[Consult. 7 Out. 2012]. Paris: Armand Colin/ICOM, 2010, Disponível em WWW: <URL: 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_
BD.pdf>. p. 37.  
30

 Idem, p. 36. (trad.).  

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf
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frequentemente aplicado no contexto museológico - embora o mesmo tenha sido 

reformulado ao longo dos séculos - encontra-se sempre ligado a variadas formas de 

dar-a-ver e com explicação ao público. A este propósito, André Desvallés esclarece que 

o termo exposição se distingue da apresentação “na medida em que o primeiro termo 

corresponde se não a um discurso, plástico ou didáctico, pelo menos a uma grande 

complexidade da mise en espace, enquanto que o segundo se limita a uma mostra que 

se poderia classificar de passiva. É em grande parte a conclusão dos sentidos próprio e 

figurado do termo exposição que gerou esta diferença. Contudo, tanto em francês 

como em inglês com “exposição” persiste uma tendência para confundir os dois 

termos”31.  

Face ao exposto, podemos reter, desde já, que os níveis de conceptualização 

das definições exposição e apresentação permitem precisar com exactidão as 

diferenças existentes na terminologia contemporânea empregue neste domínio. 

Falamos concretamente dos conceitos de expografia e cenografia32, cujo campo de 

conceptualização é tributário de um esquema operatório anterior.   

Tendo por base a origem da definição do conceito de exposição, duas precisões 

se impõem: a primeira, e imediata, que a raiz da palavra coincide com uma acção que 

tem em vista explicar conteúdos, exteriorizar, “colocar do lado de fora, mostrar”33; já a 

segunda ilacção prende-se com o facto de conjuntos materiais serem mostrados num 

determinado espaço e apreendidos e experimentados pelos públicos. Deste modo, de 

acordo com Jean Davallon, o termo designa “simultaneamente o acto de apresentação 

ao público de certas coisas, os objectos expostos e o lugar onde se leva a cabo esta 

apresentação”34. Estas três acepções do termo - espaço, conteúdo e “fazer exposição”-

, para além de perspectivarem uma experiência (e uma exigência) dirigida aos públicos, 

justificam igualmente o facto da exposição se assumir como uma expressiva e 

poderosa ferramenta dos museus dado que, na qualidade de uma situação autónoma 

                                                           
31

 Cf: BARY, Marie-Odile de; TOBELEM; Jean-Michel - Manuel de Muséographie, Petit guide à l’usage 
des responsables de musée. Biarritz: Séguier, 1998, p. 233. (trad.).  
32

 Este assunto será objecto da nossa atenção no ponto 2. As linguagens da exposição do presente 
trabalho. 
33

 Cf: DÉOTTE, Jean-Louis - “Surexposer”. In JEUDY, Henri-Pierre (dir.) - Exposer, Exhiber. Paris: Éditions 
de la Villette, 1995, p. 73 (trad.).  
34

 Cf: DAVALLON, Jean (dir.) - Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers: la mise en exposition. Paris: 
Centre Georges Pompidou, 1986, p. 100 (trad.). 
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onde concorrem, de forma simultânea, actos de presença35, de apresentação36 e de 

representação37, esta função museológica apela para estimulantes debates centrados 

nos modos de ver e pensar o cenário expositivo e o lugar dos públicos no museu38.  

Uma leitura diacrónica permite constatar que o conceito de exposição foi, à 

imagem do museu, objecto de metamorfose. Philippe Dubé afirma que “Se 

aprofundarmos a análise, damo-nos conta rapidamente de que a museografia actual se 

baseia numa herança constituída por diversas sequências históricas” e adverte 

também que “um olhar retrospectivo não significa que devamos descuidar um olhar 

prospectivo”39 em torno da eficácia comunicacional entre o museu e os seus públicos 

face ao percurso evolutivo do progresso científico e tecnológico. É o mesmo autor que, 

de forma interessante e sistematizada, expõe o trajecto da história da museografia, 

dividindo-a em três episódios - in vitro, in vivo e in situ - determinantes para avaliar, 

com justeza, a riqueza da exposição enquanto veículo portador de conhecimentos. O 

primeiro momento (in vitro) tinha como paradigma a apresentação dos objectos em 

vitrinas, o caso dos gabinetes de curiosidades; o segundo marco coincide com o gosto 

pelo autêntico e pela proximidade do visitante com o objecto, o que conduziu a 

privilegiar uma escolha de apresentação mais de acordo com uma dinâmica in vivo, 

exemplo de um animal numa jaula e que assim é observado; por último, a este 

interesse pelo ser vivo surgiu a necessidade de o ver integrado no seu habitat natural, 

o que Dubé denomina in situ, referindo-se ao espaço de encontro privilegiado do 

visitante com o objecto que pretende ver.  

Esta visão diacrónica subjacente aos imperativos preconizados pelo avanço das 

ciências, cujo trajecto experimental esteve na origem de uma profunda modificação de 

                                                           
35

 Usamos a terminologia empregue por Philippe Dubé em “Exposer pour voir, exposer pour savoir”. In 
Museum International. (UNESCO, Paris). [Em linha]. Nº 185 (Vol. XLVII, nº1, 1995). [Consult. 10 Out. 
2012]. Disponível em WWW: 
URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001021/102167so.pdf#102137. O referido autor define 
presença como a “reunião de um conjunto material situado num determinado espaço para um melhor 
aproveitamento do observador”, p. 4 (trad.).   
36

 Idem ibidem: “este conjunto pode organizar-se de tal maneira que permite, por meio de uma 
apresentação, quer seja para estudo, quer seja para fruição, um todo organizado de forma coerente. 
(trad.).   
37

 Idem ibidem: “a exposição intervém no plano da representação, já que a reunião de objetos trata 
temas que revelam ao fim e ao cabo, a parte imaterial do todo reunido”. (trad.).   
38

 Independentemente da classificação de museu e/ou dos conteúdos da exposição.  
39

 Cf: DUBÉ, Philippe - “Exposer pour voir, exposer pour savoir”, p. 5 (trad.).  

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001021/102167so.pdf#102137
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modos de pensar, teve repercussões no desenvolvimento das práticas de comunicação 

que os museus actualmente estabelecem com os visitantes40, assumindo-se ainda hoje 

como um tema em voga e amplamente explorado no âmbito da Museologia, 

Museografia, Comunicação, Design, Educação, etc., ainda que tenha sido evocada 

anteriormente nas dimensões filosófica e cultural41.  

Para além da sequencialidade histórica dos modos de expor, um dos 

fundamentos teóricos indispensáveis para a compreensão geral do termo «exposição» 

reside na percepção de que este domínio de estudo tem por base “uma metodologia 

de cruzamentos múltiplos que permitirá aos públicos não especializados compreender 

que, sem terem deixado de ser templos, os museus são lugares de intersecção de uma 

pluralidade de domínios disciplinares, onde o ruído das nossas perplexidades 

confronta produtivamente a aparente voz silenciosa das heranças”42.  

Deste modo, conscientes da pluralidade de facetas que intervêm num estudo 

aturado sobre o tema - e indispensáveis para a compreensão de todas as suas 

dimensões -, mais precisamente nos terrenos que medeiam a análise e a avaliação de 

exposições, ilustramos esta premissa com um esquema que, por abranger um leque 

tão vasto e simultaneamente tão específico de tópicos, não só impulsionou uma série 

de trabalhos associados ao tema como assumiu (e assume), de igual modo, um papel 

vital na identificação das ‘possíveis relações entendíveis’ que compõem a essência da 

fórmula exposição:  

                                                           
40

 Para o aprofundamento da questão ver: GOB, André ; DROUGET, Noémie - La muséologie: histoire, 
développements, enjeux actuels. Paris: Armand Colin, 2006. No contexto académico destacamos os 
seguintes estudos: DIAS, Carla Sofia Ribeiro  - Leituras Contemporâneas de Colecções Históricas  como 
Estratégia de Comunicação dos Museus, 2008  [Texto policopiado]; e GHARSALLAH, Soumaya - Le rôle 
de l’espace dans le musée et dans l’exposition: analyse du processus communicationnel et significant. 
Tese de Doutoramento em Museologia, Mediação e Património. Université du Québec e Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2008. [Em linha] [Consult. 16 Março 2013]. Disponível em 
http://www.archipel.uqam.ca/1936/1/D1780.pdf>. 
41

 Não podemos deixar de evocar os contributos incontornáveis de Marcel Proust (1871-1922), Paul 
Valéry (1871-1945) e Theodor Adorno (1903-1969). Para uma leitura esclarecida sobre a questão ver: 
CASTRO, Laura - Exposições de Arte Contemporânea na Paisagem: Antecedentes, Problemática e 
Práticas. Deste estudo notável destacamos o capítulo primeiro cujos pontos - 1.2 A exposição como 
objecto de estudo; 1.3 Trabalhos de referência; 1.4 Antecedentes do pensamento sobre a exposição; 1.5 
O pensamento sobre a exposição no período posterior aos anos 70; 1.7 O discurso expositivo do ponto de 
vista histórico; 1.9 A exposição como prática e 1.10 Que “exposição”? - congregam um corpus 
bibliográfico criterioso e de grande actualidade, sistematizando habilmente um inventário de questões 
capitais no que ao fenómeno expositivo se refere.  
42

 Cf: SILVA, Raquel Henriques da - “Prefácio” In BRIGOLA, João Carlos Pires - Colecções, Gabinetes e 
Museus em Portugal no Século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 6. 
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Fig. 3 - Modelo das fontes de análise da complexidade interdisciplinar da mensagem expositiva. 

Esquema retirado de “Evaluación cognitiva de la exposición «Los Bronces Romanos»: Dimensiones 

ambientales, comunicativas y comprensivas”.  

 

Ainda que datado de 1993, este esqueleto organizativo sintetiza de forma 

eficaz os vários ângulos que dominam um quadro de tipo expositivo, tendo o mérito 

de, ao apresentar quatro contextos de investigação capitais, conseguir, numa linha de 

equidade, estabelecer e descriminar objectivos que concorrem para o mesmo fim: 

valorizar e medir a efectividade de uma exposição i.e. aferir se “realiza bem as suas 

distintas funções e, em particular, se o faz bem em relação com os seus objectivos e 

fins manifestos”43, o que contribui para definir, em boa medida, os indicadores 

representativos que problematizam as propriedades inerentes a este fenómeno.  

Finalizamos a nossa auscultação à percepção do termo salientando alguns 

aspectos recorrentes. Sublinhe-se, primeiramente, que a evolução do conceito em 

análise não pode ser vista numa perspectiva isolada, mas sim em complementaridade 

com os avanços do conhecimento científico e académico. Estes contributos que têm 

sido determinantes quando se pensa em modos de dar-a-ver impõem aos especialistas 

de museus uma permanente (re)actualização no sentido de acompanhar o ritmo do 

conhecimento e dos esquemas de pensamento que ocorrem no seu seio. 

                                                           
43

 Cf: BELCHER, Michael - Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo, p. 241 
(trad.).  

Objectivos a 
atingir com a 

exposição 

Discurso 
científico da 
exposição 

Cognição e 
impacto 

emocional do 
público 

Adequação e 
montagem 

da exposição 

Reflexão 
sociológica 

Reflexão 
disciplinar 

Reflexão 
psicológica 

Reflexão 
museológica 

Bases para a 

Investigação 

Objecto 

Conteúdos 

MENSAGEM EXPOSITIVA 

Para quê Como O quê Para 

quem 



27 

Um segundo aspecto prende-se com o facto de subsistirem na história dos 

museus e das exposições, apesar de identificáveis algumas linhas de força com 

intensidade mais ou menos variável, focos de permanência que, aliados a um exercício 

de formulação de questionamentos entre ver e comunicar, permitem ‘desenhar’ uma 

narrativa e construir tipologias de exposições em que a criação de uma relação 

empática entre objectos-visitantes, através de uma ‘superfície mediadora’, se constitui 

como o elemento central. Estas considerações apontam para o lugar ocupado pela 

exposição enquanto corpo de estudo autónomo e, sobretudo, como um espaço 

susceptível de ser criticado, analisado e avaliado, revestindo-se esta intenção de 

múltiplas configurações que implicam um cruzamento de linguagens, de ordem teórica 

e prática, tendo presente a premissa de que avaliar a exposição é igualmente favorecer 

um diálogo entre criação e recepção. Procederemos, por conseguinte, a um 

questionamento dos aspectos que envolvem a noção de exposição.   

 

a) Exposição vs. Apresentação  

Entendida como um conjunto de ‘coisas expostas’, a exposição compreende 

quer os objectos, quer o material expográfico que lhe é intrínseco: vitrinas, painéis, 

maquetas, luz, cor, ritmo, sons, elementos de informação (textos, filmes ou 

multimédia), bem como a sinalização utilitária, etc. Cada elemento que a compõe 

opera assim, harmonicamente (ou não), com a finalidade de servir um propósito. Este 

discurso visual transporta-nos para a ideia de plasticidade44 num espaço cuja intenção 

reside em torná-lo acessível aos utilizadores/espectadores, definindo-se desta forma 

como o resultado do cruzamento entre o espaço imagético que, posteriormente, o 

espaço expositivo concretiza. Neste prisma, a exposição é entendida, entre outras 

definições a desenvolver, como um produto visual materializado num somatório 

conjugacional de componentes que, na qualidade de uma configuração operacional e 

pragmática45, concorrem para construir um enunciado, num acto de ‘artisticidade’ que 

                                                           
44

 Entendendo-se esta como o conjunto de todos os elementos que compõem o espaço expositivo.  
45

 Note-se que “todos os procedimentos expositivos - legendas, materiais didácticos, publicidade, 
catálogos, sistemas de suspensão, iluminação, cor, paredes, dispositivos de segurança, posters, etc. – 
combinam aspectos do discurso activo da exposição. Enfatizam, des-enfatizam, re-enfatizam narrativas 
com propósitos – ficções de persuasão, de influência. Tudo isto contribui para o modo como a arte é 
mais ou menos entendida. […] A gestão do sentido é o objectivo explícito de qualquer estratégia”. In 
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permite dar-a-ver e descodificar, de forma mais ou menos eficaz, uma mensagem. 

Neste processo de transmissão de uma ideia, os objectos expostos assumem a função 

de signos, sendo nesta função que se revela um discurso - e a natureza da exposição 

enquanto instrumento semiótico -, em certa medida camuflado, logo incompleto46 e 

susceptível de originar múltiplas interpretações pois a exposição deve ser, acima de 

tudo, um espaço aberto em diálogo permanente, possibilitando outras formas de 

narrar a história. Ora, estas questões interessam de sobremaneira tendo em vista 

clarificar o quadro que aqui problematizamos, o de que uma exposição não se resume 

a uma simples apresentação de colecções.  

Nesta sequência, e à luz da citação de Martin Schärer que elegemos para 

epígrafe47, a propósito da questão dos tipos de linguagem que figuram na exposição 

enquanto processo semiológico, o autor explicita: “Tudo é possível. Como não há 

nenhum tema que não seja exposto. É preciso contudo escolher bem os meios. Toda a 

exposição mostra qualquer coisa que não está lá, quer seja temporalmente, 

topograficamente ou intelectualmente. Então como mostrá-lo? Através de objectos, 

por encenações que são signos representando qualquer coisa. Aprecio por esta razão a 

interpretação semiótica da exposição. E isso pode fazer-se com a ajuda de todos os 

meios à disposição: simples painéis, vitrinas, textos, até o teatro com o compromisso 

de comediantes”48. 

 

                                                                                                                                                                          
GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce W.; NAIRNE, Sandy, (ed.) - Thinking about Exhibitions. [7

ª 
ed.] 

London and New York: Routledge, 2005, pp. 181 e 185.  
46

 Esclarece-se que “a exposição constitui o medium de comunicação artística mais antigo, o mais bem 
sucedido e, paralelamente, o mais criticado porque, por antonomásia, se expõe, mas também por ser 
forçosamente incompleto e excluir mais do que aquilo que é capaz de incluir”. Katharina Hegewisch Cit. 
por CASTRO, Laura - Exposições de Arte Contemporânea na Paisagem: Antecedentes, Problemática e 
Práticas, pp. 26 e 27.  
47

 “Si el museo es un lugar de musealización y visualización, la exposición es la “visualización explicativa 
de hechos ausentes por medio de los objetos, así como de elementos de la puesta en escena, utilizados 
como signos”.  
48

 Cf: AA.VV. - Design et Muséographie. École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) e Haute école d’art et 
de design de Genève. [Em linha]. 2009, pp. 1-205. [Consult. 18 Abril. 2012]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ecal.ch/file/design-museographie.pdf>, p. 31 (trad.).  

http://www.ecal.ch/file/design-museographie.pdf
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b) Exposição vs. Comunicação   

Enquanto sistema de comunicação49 que resulta de uma multiplicidade de 

estádios conceptuais que se formulam e ‘semiotizam’ com o intuito de produzir 

sentidos, a exposição tem sido objecto de reflexão por parte de investigadores que se 

dedicaram ao tema, comparando-a a outros meios de comunicação mais clássicos 

(imprensa escrita, rádio, televisão). Concretizando, poder-se-á equacionar as 

particularidades que a exposição apresenta e que a distinguem de outros meios de 

comunicação? Empenhado em esclarecer a questão, Jean Davallon, em L’exposition: 

un fonctionnement médiatique. Pourquoi considérer l’exposition comme un média?, 

alerta para a necessidade de serem tidas em conta essas particularidades quando nos 

debruçamos sobre o funcionamento e a própria natureza da função expositiva. 

Segundo o autor: “Esta especificidade mediática da exposição exige observar com 

atenção os dois processos através dos quais se constrói a relação do visitante com o 

mundo do objecto. O 1º é o pôr em prática de uma estratégia comunicacional por 

parte do produtor em direcção ao visitante; estratégia que tem por resultado a 

organização formal e semiótica da própria exposição. O 2º consiste no 

estabelecimento de uma relação entre o visitante e o mundo a que pertencem os 

objectos por intermédio destes últimos. Em síntese, pode dizer-se que é neste 

continuum que vai do espaço social até ao arranjo técnico passando pelo 

funcionamento comunicacional e semiótico que se permite considerar a exposição 

como um medium”50.  

Outro conceito-chave que permite descodificar a especificidade comunicacional 

da exposição é o termo mediação. Segundo o ICOFOM, “tem o mesmo significado geral 

                                                           
49

 Cabe ressalvar que “a comunicação consiste em veicular uma informação entre um ou vários 
emissores e um ou vários receptores por meio de um canal (modelo ECR, Hasswell). […] No contexto 
museal, a comunicação aparece como o acto de colocar à disposição as informações resultantes da 
exposição dos objectos da colecção e simultaneamente, como a apresentação das informações que 
resultam da investigação efectuada sobre os mesmos. Esta tomada de posição apresenta a exposição 
como parte integrante do processo de investigação, mas também como o elemento de um sistema de 
comunicação mais geral que compreende, por exemplo, as publicações científicas”. In DESVALLÉES, 
André; MAIRESSE, François - ICOFOM Study Series - ISS 38. [Em linha]. ICOM, 2009, pp. 1-321. [Consult. 
18 Abril. 2012]. Disponível em WWW:<URL: 
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2038-2009.pdf>, p. 98 
(trad.).  
50

 Cf : DAVALLON, Jean - “L’exposition: un fonctionnement médiatique. Pourquoi considérer l’exposition 
comme un média?”, p. 30 (trad.).  
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que interpretação e refere-se essencialmente a um amplo conjunto de acções levadas 

a cabo com o objectivo de construir pontes entre aquilo que é exposto (dado a ver) e 

os significados a que os objectos possam estar associados  (conhecimento)”. “Trata-se 

de uma estratégia educativa de comunicação que mobiliza diversas tecnologias em 

torno das colecções expostas para dar aos visitantes os meios para melhor 

compreenderem certos aspectos destas e de compartilhar a sua apropriação”51. Deste 

modo se conclui que entre o espaço, que ocupa um papel fundamental e influencia a 

percepção, e o objecto, o estado de mediação se assume como “uma acção que 

modifica a natureza daquilo que sobre a qual opera […]”52. Nesta linha, serão tidas em 

conta, num quadro de tipo expositivo, as seguintes questões, capitais, particularmente 

no que à análise e avaliação de exposições se refere: A mediação é em si mesma um 

prolongamento do objecto? Em que domínio se situa? No nível do objecto ou já no 

espaço? Ou vice-versa? 

 

2.2. Propriedades 

 
A la question «comment exposer?», bien des praticiens savent répondre. 

A la question «pourquoi exposer?», la certitude de la transmission du savoir 
masque difficilement le vide de toute finalité. 

En imposant sa propre fin, l’acte d’exposer se suffit à lui-même53. 

 

a) Tratamento do conceito à luz da bibliografia  

Como já tivemos oportunidade de referir na introdução do presente estudo, o 

panorama bibliográfico inerente à temática da exposição é servido por um elenco 

muito vasto e actualizado, organizando-se em domínios de estudo e crítica como a 

História da exposição54; Teoria da exposição e «display»55; Os artistas e a exposição56; 

                                                           
51

 Cf: DESVALLÉES; André; MAIRESSE, François (ed.) - Kew Concepts of Museology. Paris: International 
Council Of Museology – International Council of Museums (ICOFOM-ICOM)/Armand Colin, 
2010.Disponível:http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museo
logie_Anglais_BD.pdf, pp. 46-48. (trad.). 
52

 Cf: HEINICH, Nathalie - Faire Voir. L’art à l’epreuve de ses médiations. [S.l]: Les impréssions 
Nouvelles, 2009, p. 17 (trad.). 
53

 JEUDY, Henri-Pierre [Apresentação]. In JEUDY, Henri-Pierre (dir.) - Exposer. Exhiber. Paris: Editions de 
La Villette, 1995. 
54

 Citemos, entre outros, GLICENSTEIN, Jérôme - L’art: une histoire d’expositions. Paris: Presses 
Universitaires de France; ALTSHULER, Bruce - Exhibitions that Made Art History. Vol. 1: 1863-1959 – 
Salon to Biennial. London: Phaidon Press, 2009; e ALTSHULER, Bruce - Exhibitions that Made Art 
History. Vol. 2: 1962-2002 – Biennials and Beyond. London: Phaidon Press, 2013. 
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Museus e instituições57; e Práticas curatoriais58, cujas bases teóricas provêm de uma 

confluência de áreas temáticas como a História da Arte, Museologia, Museografia, 

Sociologia, Design, Ciências da Informação, Comunicação, etc.  

De um modo geral, estes contextos de investigação analisam a exposição a 

partir de um entendimento sustentado em diferentes níveis, apelando a diferentes 

solicitações em função do objecto em estudo59. Por isso, quer pelo forte investimento 

de que é alvo como via para abordar (e aprofundar) as mais variadas áreas temáticas, 

quer pela amplitude reflexiva que potencia, este tema tem vindo a reconfigurar o 

panorama cultural da contemporaneidade. Imbuído de uma matriz teórica e prática, 

goza de uma dinâmica que nos últimos anos impulsionou investigações, sobretudo em 

contexto académico - dissertações de mestrado, teses de doutoramento, artigos, 

recensões -, gerando relevantes contributos que, a partir de um estudo de caso 

particular e/ou contexto específico, interrogam esta função museológica, uma função 

que por si só questiona os seus limites e necessidades, representando, na sua 

abordagem crítica transversal, um desafio estimulante.  

                                                                                                                                                                          
55

 São disso exemplo: BAKER, Emma - Contemporary Cultures of Display. Yale University Press, New 
Haven & London, 1999; CAILLET, Élisabeth; PERRET, Catherine (dir.) - L’art contemporain et son 
exposition. Paris: L’Harmattan, 2007; FIBICHER, Bernard (dir.) - L’art exposé: Quelques réflexions sur 
l’exposition dans les années 90, sa topographie, ses commissaires, son public et ses ideologies. 
Ostfildern: Hatje Cantz, 1995.   
56

 Reportemo-nos a FREEDBERG, David - The Play of the unmentionable: An installation by Joseph 
Kosuth at the Brooklyn Museum. Londres: Thames & Hudson, 1992; e MCSHINE, Kynaston - The 
Museum as Muse: Artists Reflect. New York: Museum of Modern Art, 1999.  
57

 Entre os muitos exemplos sublinhamos BENNET, Tony - The Birth of the Museum: History, theory, 
politics. Londres/New York, 1995: Routledge; NOORDEGRAAF, Julia - Strategies of display: Museum 
presentation in nineteenth- and twentieth century, visual culture. Museum Boijmans Van 
Beuningen/NAI Publishers, Rotterdam, 2004; e PUTMAN, James - Le musée à l’oeuvre: Le musée 
comme médium dans l’art contemporain. Londres: Thames & Hudson. 
58

 Apontam-se as seguintes monografias: OBRIST, Hans Ulrich - A Brief History of Curating. Geneva: JRP 
Ringier & Les Presses du reel, 2008; O’NEILL, Paul (dir.) - Curating subjects. De Appel, Centre for 
Contemporary Art, Amsterdam, 2007; MARICOLA, Paula (ed.) - What Makes A Great Exhibition?. 
London: Reaktion Books, 2006; e MARTINON, Jean Paul, et al. - The Curatorial: A Philosophy of 
Curating. Londres: Blumsbury, 2013.  
59

 Martha Ward expõe de forma esquemática aquilo que considera ser objecto de investigação neste 
domínio: 1) “a exposição como meio de recepção da arte, visando o estudo das condições de recepção e 
interpretação que se verificam na exposição; 2) o aparecimento de um verdadeiro discurso expositivo 
com regras próprias, entendido como um discurso intermediário, entre a arte e o público; 3) a exposição 
como fenómeno público; 4) a relação entre a exposição e a realidade ou entidade que ela representa, 
encarando-a como uma espécie de mundo reduzido, à escala de uma realidade mais vasta - a carreira de 
um artista; 5) a exposição como fenomenologia da arte; 6) a exposição e a influência sobre a produção 
artística ”. Cf: WARD, Martha - “What’s important about the History of Modern Art Exhibitions?”. In 
GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce W.; NAIRNE, Sandy (ed.) - Thinking about Exhibitions. New York: 
Routledge, 1996, p. 454.  
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Neste quadro, destacam-se filiações teóricas que puseram a tónica, 

respectivamente, sobre a linguagem, abordando, entre outros aspectos, questões 

relativas ao léxico, às metodologias, bem como aos seus limites de aplicação. Esses 

contributos decisivos a que iremos frequentemente recorrer ao longo do nosso 

trabalho encontram-se expressos em publicações tais como a outrora denominada 

Publics & musées, actualmente Culture & musées60; La lettre de l’OCIM61 (Office de 

Coopération et d’Information Muséographiques); as publicações do International 

Council of Museums (ICOM)62 e do AVICOM (International Committee for Audiovisual 

and New Image and Sound Technologies)63 e a revista Museums.ch64.  

No que se refere à literatura museológica e museográfica, em geral, é 

disponibilizado um amplo repertório de manuais técnicos65 essencialmente dirigidos à 

comunidade de profissionais, facultando, numa perspectiva teórica, conselhos práticos 

que incidem sobre o faseamento do acto de expor, reunindo, para o efeito, detalhes 

sobre cada etapa do seu processo descrita por um especialista de museu e ilustrada 

por um determinado estudo de caso. Esta bibliografia multi-autoral de referência 

surge, assim, em larga escala, aliada às boas práticas do desenvolver exposição, 

potenciando uma visão global sobre o faseamento e os procedimentos que estão na 

base da concepção e montagem de exposições. No entanto, apesar da sua inequívoca 

utilidade - e fazendo jus ao facto de não existir uma ‘receita’ específica mas sim um 

modelo adaptável casuisticamente - se nos debruçarmos com atenção sobre os 

conteúdos desta vasta literatura vulgarmente citada podemos verificar que a mesma 

peca pela ausência de uma abordagem que coloque a tónica nos aspectos práticos do 

desenvolver exposição, propondo uma perspectiva mais operacional e concreta  

focada nos seguintes parâmetros: a) gramática museográfica aplicada; b) opções 

cenográficas (detalhes) e c) política editorial. São igualmente raros os manuais que 

                                                           
60

 [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://www.univ-
avignon.fr/fr/documentation/culture-et-musees.html>. 
61

[Em linha]. [Consult. Maio. 2011]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.ocim.fr/spip.php?rubrique21>.  
62

 [Em linha]. [Consult. Out. 2012]. Disponível em WWW: <URL: 
http://icom.museum/resources/publications-database/>. 
63

[Em linha]. [Consult. Out. 2012]. Disponível em WWW: <URL: 
http://network.icom.museum/avicom/archives/2012/>. 
64

[Em linha]. [Consult. Out. 2012]. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.museums.ch/fr/publications/revue/revue-museums.ch-6/>. 
65

 Ver nota 15.  

http://www.univ-avignon.fr/fr/documentation/culture-et-musees.html
http://www.univ-avignon.fr/fr/documentation/culture-et-musees.html
http://www.ocim.fr/spip.php?rubrique21
http://network.icom.museum/avicom/archives/2012/
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contemplam questões relativas à avaliação, verificando-se sobretudo uma ausência de 

cunho reflexivo do ponto de vista da sua conceptualização.  

Outro núcleo central do conhecimento deste domínio de estudo diz respeito à 

área dos estudos de público, nos quais a análise e avaliação de exposições66 se insere. 

No entanto, registe-se que mesmo quando não se verifica o recurso a modelos de 

avaliação teóricos ideais, é possível avaliar empírica e pragmaticamente as 

exposições67 no sentido de estabelecer um conjunto de elementos norteadores da sua 

observação, possibilitando exercitar fórmulas de análise que condensam aspectos 

essenciais que interferem, sobretudo, no seu aspecto comunicacional.  

Esta alínea não ficaria completa sem evocarmos a existência de uma 

bibliografia que não se confina aos domínios supra-citados, sendo essencialmente 

explorada por curadores, artistas, pensadores, etc., e expressa nos catálogos, textos, 

ensaios, artigos que acompanham as exposições. Incidindo sobre uma dimensão mais 

nublada68 da exposição e situando-se para além da tecnicidade e criatividade que estão 

na base do acto de expor69, este núcleo visceral, onde o cunho reflexivo habita e onde 

                                                           
66

 Ver: GOTTESDIENER, Hana - Evaluer l'exposition: Définitions méthodes et bibliographie selective 
commentée d'études d'évaluation.  
67

 Via por nós já experimentada no âmbito da dissertação de mestrado: MONTEIRO, Joana d'Oliva - A 
Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça - Reflexões e Contributos na óptica do 
discurso expositivo. Neste quadro, destacamos também os seguintes estudos: ENNES, Elisa Guimarães - 
Espaço construído: O museu e suas exposições. [Em linha]. Dissertação de Mestrado apresentada na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Rio de Janeiro. Junho de 2008. pp. 12-195. 
[Consult. 27 Jan. 2012]. Disponível em WWW:<URL: http://www.unirio.br/cch/ppg-
pmus/dissertacoes/dissertacao_elisa_ennes.pdf>; SANTOS, Eloísa Pérez - La evaluación psicológica en 
los museos y exposiciones: fundamentación teórica y utilidad de los estudios de visitantes. [Em linha]. 
Dissertação de Doutoramento apresentada na Faculdade de Psicologia, Departamento de 
Personalidade, Avaliação e Psicologia Clínica da Universidade Complutense de Madrid. 1998, pp. 1-389. 
[Consult. 18 Jan. 2012]. Disponível em WWW:<URL: 
http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4017901.pdf>; ALMEIDA, Adriana Mortara - A Relação do 
Público com o Museu do Instituto Butantan: Análise da Exposição “Na Natureza Não Existem Vilões. 
[Em linha]. Dissertação de Mestrado apresentada na Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo. 1995, pp. 1-215. [Consult. 31 Jan. 2012]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/>  
68

 “o acto de expor, de colocar coisas lado a lado, é um modo magnífico de conferir aos objectos uma 
eloquência particular […] Organizar uma exposição envolve dois elementos de pesquisa, dos quais um é 
o elemento ortodoxo: é a procura de materiais […] O outro […] é mais nebuloso e intuitivo […] é esse 
elemento de surpresa visual que existe no modo como se agrupam objectos. Pode ser um agrupamento 
cronológico, geográfico ou de outro tipo”. Cf: RANEY, Karen - Art in Question. London/New York, 
Continuum, 2003, pp. 200 e 201.   
69

 Este assunto foi sucintamente por nós desenvolvido em: MONTEIRO, Joana d’Oliva - “O ato de expor. 
Breves considerações a propósito d’ A Perspectiva das Coisas. A Natureza-Morta na Europa. Segunda 
parte: séculos XIX-XX (1840-1955)”. In MIDAS - Museus e Estudos Interdisciplinares. N.º 1, 2013. [Em 
linha]. [Consult. 31 Jan. 2015]. Disponível em WWW:<URL: http://midas.revues.org/119>. 

http://www.unirio.br/cch/ppg-pmus/dissertacoes/dissertacao_elisa_ennes.pdf
http://www.unirio.br/cch/ppg-pmus/dissertacoes/dissertacao_elisa_ennes.pdf
http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4017901.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/
http://midas.revues.org/119
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a carga de subjectividade - geradora de uma estimulante tensão entre microcosmos e 

macrocosmos - impera, explora os segredos da fruição, pois a exposição é também um 

silêncio comunicante, um não dito, e daí que estas facetas devam forçosamente ser 

contempladas num modelo de avaliação de exposições.  

Posto isto, julgamos ser fundamental elaborar um trabalho de investigação que 

explore a riqueza do fenómeno expositivo através das fontes culturais, das influências 

e dos suportes que estão na base da construção das subtis apropriações que visam 

produzir sentidos, situando esta área de estudo num nível de problematicidade que 

convoca elementos ideológicos, culturais, sociais, antropológicos, políticos e 

semióticos, espelhando a multiplicidade de pontos de vista e a riqueza de implicações 

que a exposição abarca, “uma tarefa eminentemente museológica mas [que], desde 

sempre, desenvolveu uma espécie de autonomia propositiva, que fazem dela um 

corpus sedutoramente autónomo”70.  

 

b) Tratamento do processo à luz da bibliografia: actores, lógicas e competências 

Partindo da ideia que o acto de ‘fazer exposição’ envolve uma percepção global 

e aturada dos procedimentos e estratégias operativas que estão na sua base - 

entendidos enquanto produto de uma conjugação de vertentes de ordem teórica e 

prática - examinemos, por ora, a metodologia que define e caracteriza o seu processo 

efectivo de elaboração. Nesta linha, e no sentido de ‘radiografar’ o modo como esse 

processo é visto através da bibliografia da especialidade, elegemos como pano de 

fundo para a reflexão dois exemplos correntemente utilizados. Atentemos, em 

primeira instância, no Manuel de muséographie de Marie-Odile de Bary que propõe o 

seguinte plano de concepção e execução de uma exposição: 

 “Pensar sempre no público-alvo.  

1. Investigação e documentação: inquérito, leitura de obras, investigação 

iconográfica, investigação histórica, arquivos, etc.   

                                                           
70

 Cf: SILVA, Raquel Henriques da - “Investigar para expor. Duas exposições na Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2007-2009”. In Revista do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, Nº 8 (Subordinado ao 
tema Museus e Investigação), Lisboa: Instituto de História da Arte, 2011, pp. 179-191.  
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2. Redacção da sinopse: reavaliação integral do conteúdo da exposição por 

capítulos e sequências.  

3. Escolha dos objectos: lista e fichas de empréstimo quando destinados ao 

exterior.  

4. Plano e definição dos princípios da colocação no espaço: se o local é 

definido, traçado do plano relevante ou procura do local mais apropriado, 

levantamento das dimensões (comprimento, largura, altura) e traçado do 

plano ou realização de uma maqueta.   

5. Redacção dos textos, dos títulos, das legendas, dos cartazes. 

6. Escolha dos materiais da exposição em função do tema e dos objectos a 

apresentar.  

7. Estimativa do tempo de realização, estimativa do tempo de instalação e 

contagem decrescente.  

8. Orçamento previsto: despesas e receitas e procura de financiamento: 

fontes próprias, subvenções e mecenato”71.  

Uma leitura imediata deste esquema permite-nos compreender que a 

metodologia aqui proposta, ao investir num repertório de oito estádios cruciais do 

modus operandi de uma exposição, faculta um conhecimento generalizado e 

simultaneamente sistematizado do seu faseamento, não descurando, porém, uma 

visão atenta dos pormenores que ditam, em certa medida, a sua feição mais 

pragmática72 e que decidem a chave do sucesso da sua concretização. O plano 

apresentado por de Bary é também estratégico na forma como gere o encadeamento 

das diferentes etapas do processo e visa o cumprimento de um cronograma, 

independentemente da sua maior ou menor flexibilidade. No entanto, detectamos que 

                                                           
71

 Cf: DE BARY, Marie-Odile - “Les différentes formes de muséographie: de l’exposition traditionnelle au 
centre d’interprétation”. In DE BARY, Marie-Odile ; TOBELEM, Jean-Michel (dir.) - Manuel de 
muséographie. Petit guide à l'usage des professionnels de musée, p. 197 (trad.).  
72

 “Faz referência aos fins que se perseguem e como vão atingir-se, isto é, a análise, não só dos 
conteúdos e da sua estrutura, mas também dos objectivos que se pretendem atingir e as acções que se 
vão implementar”. Cf: ASENSIO, Mikel; POL, Elena; GOMIS, Marina - “Estudios de Público y Evaluación 
de Exposiciones como metodología de la planificación museológica: el caso del Museu Marítim de 
Barcelona”. In Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España. [Em linha]. Nº5, 
2000, pp. 73-104. [Consult. Maio. 2012]. Disponível em WWW:<URL: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2334391>. p. 75 (trad.).  
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o mesmo, ao ser considerado documento-síntese ‘do desenvolver exposição’, se 

converte num parco instrumento dado que revela uma economia de detalhes no que 

se refere ao entendimento do fenómeno expositivo enquanto exercício de 

conceptualização73, i.e. se tivermos em consideração que o acto de expor coincide, 

mediante a aplicação dos conhecimentos museológicos e museográficos, com o acto 

de propor um discurso/uma ideia74 (o mesmo será dizer um pensamento expositivo). 

Do ponto de vista operacional assistimos a um acto de transposição e materialização 

de um saber que é ‘expografado’ a partir de um outro corpo formado pela combinação 

de diversos elementos expositivos e em que o cenário75 se afigura como plataforma da 

união entre a lógica do discurso76 e a lógica espacial. Assim sendo, de que modo 

podemos trabalhar uma ideia e redigir uma sinopse sobre ela? Como converter uma 

ideia num espaço habitável e perceptível aos utilizadores? Como comunicar através de 

um espaço específico? Temos pois que estas interrogações deveriam ser levadas em 

consideração atendendo a que o próprio poder argumentativo da exposição não se 

confina ao espaço físico, diluindo-se quer na produção escrita sobre a mesma, quer nas 

actividades que a complementam (ciclos de conferências, concertos, visitas orientadas) 

e que motivam a participação dos públicos, bem como na experiência que poderá 

potenciar nos utilizadores77. Ainda neste segundo ponto da metodologia apresentada 

por Marie-Odile de Bary outro aspecto que merece uma apreciação da nossa parte diz 

respeito ao termo “capítulo”, utilizado pela autora para referir um fragmento da 

                                                           
73

 Este aspecto foi por nós desenvolvido no âmbito da componente curricular do Mestrado em 
Museologia no módulo Exposição, Investigação e Comunicação, ministrado pela Prof.ª Doutora Raquel 
Henriques da Silva.  
74

 E “Toda a ideia necessita de uma determinada expressão para que se faça compreender, e a 
exposição também foi encontrando a sua para cada opção”. Cf: RICO, Juan Carlos - Manual práctico de 
museología, museografía y técnicas expositivas, p. 33. (trad.). 
75

 Ver a propósito: SUNIER, Sandra - “Le scénario d’une exposition”. In Publics et Musées. Nº 11-12, 
1997, [Em linha]. pp. 195-211. [Consult. 18 Jan. 2010]. Disponível em WWW:URL: 
http://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1997_num_11_1_1096  
76

 Apropriamo-nos da expressão “lógica do discurso” usada por Jean Davallon para definir “a ideia e os 
objectivos que sustentam a exposição e determinam o programa”. Ainda nesta linha, atente-se que a 
estrutura conceptual “Consiste em hierarquizar os conceitos, uma vez que é preciso também organizá-
los em função da lógica discursiva que se quer utilizar e que decide a ordem pela qual os mesmos se 
devem apresentar” e que a estrutura expositiva se refere à “Organização espacial tanto das unidades 
expositivas e sua relação, como da colocação pontual das obras”. Cf: BLANCO, Ángela García - La 
exposición. Un medio de comunicación, p. 109. (trad.). 
77

 Note-se que a exposição começa muito antes do espaço expositivo, a partir do momento em que se 
tem contacto com algo que lhe é inerente. Eis o exemplo do poder de transferência da sua ideia: o 
convite, a visualização da infraestrutura onde é realizada, a lona identificativa à entrada da exposição, 
etc. 

http://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1997_num_11_1_1096
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narrativa da exposição, afirmando que esta “é um meio de expressão que serve para 

transmitir uma mensagem, exactamente como um livro, um concerto, um filme”78, o 

que remete para uma construção do tipo de narrativa aristotélica - devendo ter, no 

mínimo, três partes: um príncipio, um meio e um fim. Seguindo na mesma linha, 

acrescenta ainda que “contar uma história com um princípio e um fim" deve fornecer 

ao visitante “uma narrativa consistente que o compromete a prosseguir a sua visita 

para conhecer o fim”79. Para além desta perspectiva, a autora aconselha igualmente a 

utilização dos títulos e sub-títulos dos textos para orientar o visitante “fazendo-o 

seguir o itinerário que o comissário lhe quer impor”80. Neste âmbito importa referir 

que, em determinados contextos expositivos, a indicação da denominação e/ou 

numeração dos núcleos e/ou unidades nos espaços é proveitosa por permitir situar o 

visitante no espaço e acentuar o modo de construção da narrativa, cabendo 

salvaguardar, no entanto, um aspecto-chave que anteriores estudos já comprovaram81 

e com mérito, o de que “uma das motivações que facilitam a aprendizagem é a 

liberdade de escolha de itinerário pelo visitante. O visitante, quando entra num novo 

ambiente, tem tendência para fazer uma “circulação/exploração geral” (shopping 

around/diverse exploration) para depois decidir o que observará com calma”82.  

Já numa monografia mais recente de Claire Merleau-Ponty e Jean-Jacques 

Ezrati83, cujo perfil se assemelha a um manual de concepção e execução de exposições 

dirigido a profissionais de museu, o processo de elaboração de uma exposição é 

argumentado de acordo com os seguintes tópicos:  

- “Escolha do público  

- Escolha do tema da exposição («em função do contexto cultural, temporal e 

social da exposição, do público-alvo e da missão da instituição») 
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 Cf: DE BARY, Marie-Odile - “Les différentes formes de muséographie: de l’exposition traditionnelle au 
centre d’interprétation”, p. 195 (trad.). 
78

 Idem, p. 197.  
79

 Idem, p. 196.  
80

 Idem, p. 200.  
81

 Vejam-se a título exemplificativo as análises de exposições efectuadas por Eliséo Véron e Martine 
Levasseur em Ethnographie de l’exposition e a de Eloísa Pérez Santos em La evaluación psicológica en 
los museos y exposiciones: fundamentación teórica y utilidad de los estudios de visitantes.  
82

 Cf: SCREVEN, Chandler cit. por ALMEIDA, Adriana Mortara - A Relação do Público com o Museu do 
Instituto Butantan: Análise da Exposição “Na Natureza Não Existem Vilões, p. 127.  
83

 Cf: MERLEAU-PONTY, Claire e EZRATI, Jean-Jacques - L’exposition, théorie et pratique. Paris: 
L’Harmattan, 2005, pp. 165-169 (trad.).  
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- Escolha do lugar 

- Estabelecimento de um orçamento e procura de financiamento («o 

orçamento será adaptado no decorrer da concepção do projecto e a procura de 

financiamento pode continuar durante esta fase de concepção»)  

- Escolha da ou das mensagens  

- Escolha do tipo de abordagem do tema   

- Nomeação de uma comissão científica e escolha de uma equipa («duas 

operações diferentes que se fazem em simultâneo») 

- Documentação  

- Pesquisa de obras e de objectos («estritamente ligada à documentação»)  

- Criação de um cenário  

- Estabelecimento de um pré-programa («descrição detalhada do conteúdo da 

exposição que permite fazer uma  oferta museográfica»)  

- Escolha de um cenógrafo  

- Definição de um pré-conceito museográfico e estabelecimento de um ante-

projecto sumário (APS)84 («determinar as escolhas práticas e estéticas da mise 

en espace da exposição») 

- Escolha dos suportes de informação 

- Estabelecimento de um ante-projecto detalhado (APD) («todos os elementos 

de exposição (o conteúdo, os objectos, o material de exposição) são previstos e 

numerados»). A realização dos planos detalhados e do dossier de consulta das 

empresas (DCE)85 

- Encomendas depois do estudo dos orçamentos 

- Conservação e restauro das obras se for o caso 

- Dossier de imprensa  

- Redação do conteúdo dos textos e dos suportes de informação  
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 Ante-projecto sumário. (trad.). 
85

 Dossier de consulta de empresas. (trad.).  
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- Avaliação formativa dos textos  

- Modificação dos suportes de informação caso existam 

- Construção e montagem 

- Instalação dos objectos  

- Afinações técnicas (som, luz, imagens) 

- Envio do dossier de imprensa 

- Inauguração”.  

Neste segundo plano de concepção e execução há a registar que, para além de 

apresentar uma explanação mais concretizada destes tópicos - o que não invalida a 

qualidade de sistematização exibida no plano de Marie-Odile de Bary -, tem a 

vantagem de introduzir um ponto dedicado à “Avaliação formativa dos textos”, ainda 

que não contemple outros tipos de avaliação tais como a prévia, a sumativa e 

correctiva que tornariam aquela modalidade de avaliação mais eficaz. Note-se, 

contudo, que a avaliação formativa incide sobre pequenos grupos de público com o 

intuito de testar conteúdos, design, ambiente físico, legendas, painéis, material 

impresso e, acima de tudo, verificar se os públicos os entenderam, i.e., se os 

conteúdos são claros, se têm interesse e captam a atenção, na óptica de abreviar a 

complexidade comunicativa subjacente à construção do discurso expositivo. Este tipo 

de avaliação assume-se, pois, como uma prática que é vantajosa na medida em que 

possibilita um afinar das estratégias de comunicação e, consequentemente, um 

melhoramento da relação com o visitante, permitindo a este último apreender, de 

uma forma mais eficaz e/ou apelativa, a mensagem central e o poder de transferência 

da sua ideia.  

Em síntese, esta modalidade permite obter informação não só qualitativa mas 

também quantitativa86, reunindo informação prática, no sentido de explorar e 

maximizar a captação da atenção dos públicos para a compreensão/descodificação 

                                                           
86

 Para um aprofundamento da questão ver: FARIA, Margarida Lima de - “Avaliação”. In Colecção 
PÚBLICOS Nº2 - Serviços Educativos na Cultura. [Em linha]. Porto: Setepés, 2007. [Consult. 18 Jan. 
2012]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.setepes.pt/Portals/0/SetePesEdicoes/Colec%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAbl
icos%20-%20Servi%C3%A7os%20Educativos.pdf>.  
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da(s) mensagem(s) tornando-a(s), deste modo, mais efectiva(s), na medida em que se 

exige ao visitante uma atitude proactiva, envolvendo-o em todos os aspectos da 

experiência expositiva, o que inclui a sua contribuição para a avaliação da mesma87. 

Levando em linha de conta que no modelo de avaliação de exposições criado por 

Screven em 1990, ainda hoje com um papel de destaque, às várias etapas do processo 

expositivo correspondem distintos tipos de avaliação: fase de planificação (avaliação 

prévia), fase de desenho (avaliação formativa) e fase de ocupação (sumativa e 

correctiva), facilitadores do somatório de problemas, opções e objectivos adequados 

que lhe são inerentes88, qual a razão para não terem sido contemplados outros tipos 

de avaliação ou fundamentada a sua ausência neste esquema de trabalho? 

Feito o diagnóstico, abre-se o caminho para interrogações de vária ordem. A 

primeira incide no facto de que no plano proposto por Merleau-Ponty e Ezrati a 

escolha do público intervém em primeiro lugar, antes mesmo da opção temática, 

referindo os autores a este propósito que “A escolha do tema pode fazer-se em função 

dos objectivos e das necessidade da categoria dos visitantes visados. O grande público 

está sempre pronto para responder ao apelo de um certo número de temas 

portadores de novidade: de uma maneira geral, tudo o que é valioso, raro, 

espectacular, muito antigo (…) desperta a sua atenção”89. Face ao exposto, deveremos 

depreender que há temas que não são compatíveis - no sentido que não são 

adaptáveis - com certos tipos de públicos? Ou ainda que o ponto de partida é 

satisfazer o público, responder às suas expectativas, às suas necessidades ou aos seus 

desejos? Para a maior parte dos comissários, como explicam Merleau-Ponty e Ezrati, 

trata-se de atingir o maior número de públicos: “Falar de «grande público» é uma 

maneira discreta de camuflar o facto de que, na maior parte das vezes, os comissários 

                                                           
87

 “Para o efeito, usam-se maquetas de textos em preparação, gráficos, módulos expositivos, objectos 
tridimensionais, e pede-se a visitantes que se pronunciem sobre a sua legibilidade, disposição, impacto 
sensorial, apreciação estética, entre outros, de modo a melhorar o seu efeito comunicacional”. O tipo de 
técnicas usadas, face às necessidades e problemas da etapa em que o processo expositivo se encontra e 
à avaliação correspondente, assenta na observação e prova das reacções dos públicos, visando proceder 
a alterações rápidas e pertinentes sempre que para tal haja necessidade e de acordo com os objectivos 
expositivos”. Cf: FARIA, Margarida Lima de - “Avaliação”. In Colecção PÚBLICOS Nº2, p. 72. 
88

 Fórmula que o autor designou como Processo de avaliação e desenvolvimento de exposições. Pela 
relevância que este modelo adquire no estudo da exposição e respectiva avaliação, o mesmo é 
disponibilizado no Anexo I do presente estudo. 
89

 Cf: MERLEAU-PONTY, Claire e EZRATI, Jean-Jacques - L’exposition, théorie et pratique, p. 40 (trad.). 
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da exposição não conhecem o seu público potencial”90, fazendo pois um produto 

cultural que julgam interessar um máximo de pessoas, não se verificando, por isso, a 

existência de uma metodologia ligada directamente à concepção e execução de uma 

exposição.  

Empenhada em colmatar este vazio bibliográfico, Noémie Drouguet realizou, 

para o efeito, uma série de entrevistas91 a profissionais de museus no sentido de 

apurar quer as suas práticas expográficas, quer aferir a terminologia utilizada para as 

descrever, visando ensaiar e fixar um vocabulário e uma tipologia específicas, 

apresentando os adquiridos desta reflexão sob a forma de esquemas operatórios92. 

Deste modo, atentemos em dois dos esquemas concebidos por Drouguet a partir dos 

dados recolhidos nas entrevistas realizadas a Alain-Gérard Krupa e Jeannot Kupper:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Esquema retirado de Le sens de la visite. La conception de l'exposition et le parcours de visite dans 

les musées d'ethnographie régionale et de société: analyse théorique et approche expérimentale, 2007.  
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 Idem, p. 35. 
91

 Do universo dos inquiridos constam directores e conservadores de museus conceituados no campo da 
etnografia: Alain-Gérard Krupa (Musée de la Vie wallonne); Michel Colardelle (Musée des Arts et 
Traditions populaires); Jean-Claude Duclos (Musée dauphinois) e Benoît Coutancier (Museon arlaten). 
Cf: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l'exposition et le parcours de visite dans 
les musées d'ethnographie régionale et de société: analyse théorique et approche expérimentale. [Em 
linha]. 2007. [Consult. 27 Jan. 2013].Tese de Doutoramento em Museologia. Université de Liège. 
Disponível em WWW: http: http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-04292008-
171613/>. 
92

 Pela relevância que este tipo de esquemas adquire enquanto exemplo de metodologia e fonte de 
estudo para o tema em apreço, apresentamos os restantes nos Anexos II, III, IV, V, VI e VII.  

Execução do cenário 

5. Redacção 6. Pesquisa dos 

objectos 

4. Heurística 

1. Escolha do tema 

2. Sinopse 

3. Cenário 

7. “Hermenêutica cenográfica” 

9. Fase logística 

7. Ter. Redac. Textos 8. Publicações 7. bis. Plano definitivo 

cenográfica” 

10. Relatório 
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Fig. 5 - Esquema retirado de Le sens de la visite. La conception de l'exposition et le parcours de visite 

dans les musées d'ethnographie régionale et de société: analyse théorique et approche expérimentale, 

2007.   

 

Tendo por base as metodologias acima apresentadas registe-se que as práticas 

museográficas coincidem todas num ponto: a primeira etapa consiste em determinar o 

tema. Contudo, a mise en exposition93 finaliza-se com a montagem, a realização material e 

raras são as que recorrem a formas de avaliação. Contrariando esta linha de pensamento 

surge o esquema de trabalho intitulado processo de planificação expositiva defendido pela 

Lord Cultural Resources e que engloba uma avaliação inicial, a intermédia e a final, uma 

tipificação que acompanha todo o processo de planificação expositiva e se assume, nesta 

ordem de ideias, como um elemento chave do processo operativo.   

                                                           
93

 “começa com a definição de um percurso com o intuito de que a visita «funcione bem» e que os 
visitantes «retenham alguma coisa»: organização de um circuito, convite para parar num determinado 
local, para ler determinada informação, para ver determinado objeto, etc.; com o recurso, sempre que 
necessário, a uma ampla panóplia de técnicas museográficas tais como a disposição de objetos, 
estreitamento de passagens, iluminação, criações de ambiente, visita guiada”. Cf: Davallon, Jean - Le 
don du patrimoine: une approche communicationnelle de la patrimonialisation, p. 38. (trad.). 
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Fig. 6 - Processo de planificação expositiva. Esquema retirado de Actas de las Primeras Jornadas de  

            Formación Museológica - Museos y planificación: Estrategias de futuro, 2006.  

 

Os pontos cruciais que constam do esquema, tal como podemos verificar, 

regem-se por uma estrutura tripartida: fase de desenvolvimento, fase de desenho e 

fase de implementação. Ao favorecer uma perspectiva avaliativa, o mesmo permite 

um olhar retrospectivo situado sobre o espaço que medeia a distância entre o que na 

realidade se fez, o que poderia ter sido feito ou que se poderá vir a fazer sob o pano de 

fundo do afinar das práticas inerentes à exposição.  

Se compararmos os três esquemas operatórios apresentados, podemos 

constatar que o processo de concepção e execução de exposições não segue nem um 

formato único, nem uma regra, pois não existe propriamente uma “receita” específica 

mas sim um fio condutor interligado e adaptável casuisticamente, oscilando segundo 
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diferentes ópticas. A chave está no seu estudo, na compreensão do seu modelo 

operativo e no exercício da sua utilização enquanto “guia” e adaptação face às 

vicissitudes, ainda que seja de sublinhar que o estudo destes exercícios se afigure 

como um contributo valioso para o conhecimento da função expositiva e em prol de 

uma abordagem de tipo avaliativo.   

Em boa medida, neste domínio assiste-se a uma transferência de saberes, de 

práticas, de metodologias, de um matizar de experiências que vão sendo herdadas e 

que circulam entre os vários profissionais de museus, cabendo ainda ressalvar que a 

concepção e execução de exposições contém uma componente que resulta de um 

saber-fazer intuitivo, criativo, improvisacional e raramente exposto na bibliografia de 

referência. No decorrer do processo respeitante ao ‘desenvolver exposição’, tal como 

pudemos verificar nas metodologias acima expostas, são recorrentes as mesmas 

etapas, nomeadamente a escolha do tema, a elaboração do programa, a selecção dos 

objectos, a redacção dos textos, o aparato cenográfico, entre outros. No entanto, a 

ordem de importância atribuída às mesmas - e em que as mesmas intervêm - varia de 

acordo com a instituição, o lugar, a visão pessoalizada de quem as concebe e até 

mesmo do financiamento disponibilizado, dependendo o produto final do modo como 

são ‘manuseadas’ essas propriedades…  

Em relação ao corpus do processo expositivo, este abrange, consoante o 

projecto assim o exija, uma panóplia recomendável de profissionais94 constituída pelos 

agentes que intervêm e accionam o seu modus operandi, implicando e exigindo a 

acção sincronizada de uma equipa de profissionais interdisciplinar, especializada, 

atenta e responsável. Atribuir-lhe missões, face a um cronograma, é imprescindível no 

decorrer do processo e fundamental para a sua exequibilidade, aliada a uma hábil 

divisão e encadeamento de acções que vão desde o início da sua concepção até à 

abertura ao público.  

                                                           
94

 Que englobam o pessoal técnico e administrativo, o pessoal direccionado à difusão e comunicação da 
exposição, comissários, investigadores, designers, conservadores-restauradores, especialistas em novas 
tecnologias, fotógrafos, colaboradores externos, voluntários, etc., sendo que as denominações das 
profissões podem variar consoante os países e as instituições. Ver: AA.VV. - Referencial Europeu das 
Profissões Museais. [Em linha]. 2008. [S.l.]: ICOM-PT, [Consult. 18 Jan. 2012]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.icom-portugal.org/multimedia/ICTOP%20referencial_PT.pdf>. 
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Figura modelar deste processo é o curador, agente actuante enquanto detentor 

de um saber sobre um tema ou uma colecção e que adquire um papel determinante 

na medida em que define as linhas orientadoras do discurso expositivo, articulando um 

“conjunto de componentes, cuja heterogeneidade é preservada, na produção de outro 

texto - a exposição. Cada um, obra de arte ou texto verbal, é constituinte de um texto-

exposição que o engloba. Essa relação é espacial, pois é num local determinado que 

esse texto curatorial se realiza. Mas é também temporal na medida em que se realiza 

no tempo da sua interpretação por um sujeito”95. Nesta lógica de raciocínio, o curador 

assume-se como um orquestrador de todos os elementos, um diplomata que gere uma 

troca de ideias, um mediador entre o projecto e os públicos, um criador de sinergias, 

um esteta, o responsável conceptual, um ideólogo, um agente divulgador dos artistas, 

um contador de histórias.  

Reforçando o pressuposto de que os projectos curatorial e museográfico se 

cumprem numa lógica de articulação que congrega uma interdependência de questões 

ligadas aos domínios conceptual e técnico, deverá existir entre o conteúdo e o design 

da exposição uma estreita relação, podendo, neste prisma, a título de exemplo, 

perguntar-se: De que modo o designer/arquitecto de interiores pode traduzir os 

conteúdos da exposição em favor de uma abordagem educativa? Eis o ponto de 

partida para centrarmos a atenção no plano da sintaxe espacial, recorrendo a um 

destes profissionais enquanto agentes cruciais do processo de tradução entre os 

discursos científico e comunicativo e da colocação em prática das ideias-chave que 

povoam o espaço expositivo. As suas soluções interpretativas devem assim privilegiar 

uma gramática contínua em sintonia com o ideário do projecto, cabendo relevar que o 

sucesso e o equilíbrio das suas opções projectuais estão na base de uma tecnicidade e 

criatividade que, aliadas ao detalhismo e a um sentido de escala apurado, não isentam 

uma noção consciente da definição de exposição96. No contexto de uma entrevista por 

                                                           
95

 Informação disponibilizada no âmbito da realização do Workshop - Planificação e Organização de 
Exposições – O Papel do Curador. [CD-Rom]. Armazém das Artes, Alcobaça, 2009. Acessível no Arquivo 
do Armazém das Artes. 
96

 “Fazer uma exposição é organizar um território, cada peça é um elemento arquitetónico que nós 
temos de distribuir por um território. Esse território tem de ser desenhado. Dão-nos os edifícios já feitos 
e com eles construímos uma cidade. Um universo habitável para fluir. É uma questão de escala”. In 
MONTEIRO, Joana d’Oliva - “O ato de expor. Breves considerações a propósito d’A Perspectiva das 
Coisas. A Natureza-Morta na Europa. Segunda parte: séculos XIX-XX (1840-1955)”. Nesta linha é 
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nós realizada ao designer de exposições da Fundação Calouste Gulbenkian, Mariano 

Piçarra, o mesmo sintetiza, de modo notável, a complexidade subjacente a este 

processo:  

 “O comissário não projecta, mas à medida que vai elaborando o guião cria 

inevitavelmente imagens - projecta-se. É de todo impossível que a imagem que 

cristalizou coincida com o que lhe é apresentado. Temos de ter consciência, isto é um 

factor de potencial conflito. Depois é toda uma actividade de projecto a implementar: 

desenhar, colocar hipóteses, equacioná-las, testá-las, estudar a parte sem perder a 

noção do todo… Se o resultado for um todo significante, então temos um projecto. Esta 

descrição é linear, quase sempre os factos não se sucedem desta maneira. Uma 

vantagem, ou se quiser uma diferença, é que a nossa actividade se dilui no tempo. Este 

é um dado que devemos explorar. (…) Num projecto há avanços e há recuos. Faz parte 

do processo. Temos de arranjar estratégias, saber hierarquizar os problemas, 

evidenciar subtilezas, criar espaços onde não existem, não perder a noção de ritmo, 

encontrar bordões como numa peça musical, silêncios com cor, vazio com significado, 

planos, contra planos (…). Todos os instrumentos de simulação e apresentação nunca 

são o resultado final… senão substituíamos o mundo e o real por uma imensa maqueta 

e um écran infinito”97.  

 

c) A questão dos públicos  

 Mas num teatro, exactamente como num museu, numa escola ou na rua, nada existe que 
não sejam indivíduos que traçam o seu próprio caminho pelo meio da floresta das coisas, dos 

actos e dois signos que lhes surgem pela frente ou que os rodeiam. O poder comum aos 
espectadores não tem a ver com a respectiva qualidade de membros de um corpo colectivo ou 
com qualquer forma específica de interactividade. É antes o poder que cada um ou cada uma 

tem de traduzir à sua maneira o que percebe, de ligar o que percebe à aventura intelectual 
singular que os torna semelhantes a todos os outros na medida em que essa aventura singular 

não se assemelha e nenhuma outra98.  
 

Este ponto dedicado às propriedades da exposição não ficaria completo sem 

fundamentarmos a nossa posição face ao lugar dos públicos nos processos de análise e 

avaliação de exposições, desafio que nos ocupará no capítulo que se segue.   

                                                                                                                                                                          
pertinente lembrar a observação de Robin Wade: “Muitas vezes pensa-se no designer como um ser 
puramente visual… desilude-me que, pessoalmente, me coloquem nesse papel já que me nega a 
possibilidade de mergulhar nos aspetos realmente criativos e agradáveis do desenho do museu, que são 
(ou deveriam ser) a organização e a interpretação da ideia completa da história, do conceito (…) dessa 
exposição. Na minha opinião, isto é pelo menos tão importante como a disposição adequada dos 
objetos individuais. O designer tem um papel interpretativo”. In BELCHER, Michael - Organización y 
diseño de exposiciones: su relación con el museo, p. 86.  
97

 In MONTEIRO, Joana d’Oliva - “O ato de expor. Breves considerações a propósito d’A Perspectiva das 
Coisas. A Natureza-Morta na Europa. Segunda parte: séculos XIX-XX (1840-1955)”. 
98

 RANCIÈRE, Jacques - O Espectador Emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, 2010, p. 27. 
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Conscientes que a questão mais importante dos museus é a que se relaciona 

com os públicos e que o seu futuro é condicionado pela capacidade de com eles 

comunicar, deve ser tido em conta, no esforço de adaptação dos conteúdos 

expositivos, o reintegrar dos contributos e dos olhares dos diferentes públicos, as suas 

próprias percepções e representações, afigurando-se estes aspectos como um 

posicionamento fundamental no processo que envolve a mediação cultural. Nesta 

linha, atentemos pois que “Apropriar-se é tornar o outro proprietário daquilo que se 

lhe dá. Para isso é preciso aceitar o que o outro faça do que se lhe dá, mesmo que seja 

outra coisa diferente do que se tinha previsto. É preciso aceitar também que o público 

seja actor, pois só pode ser considerado público se for também usufrutuário”99.  

Assumindo-se como um dado adquirido que os modos de actuar dos visitantes 

contêm informações relevantes sobre a relação que tecem com o espaço - a par do 

trabalho do responsável da exposição -, a mise en espace comporta uma ampla teia de 

possibilidades em que o corpo do visitante é um produtor de sentidos emanados da 

interpretação feita de uns elementos pelos outros. Assim sendo, aos processos de 

análise e avaliação de exposições compete não só proceder à observação dos 

comportamentos por parte dos públicos mas sobretudo estudar o modo como essa 

construção de sentidos é potenciada, exercitando-se, deste modo, uma espécie de 

inintencionalidade por parte de quem as concebeu e os ecos da produção dos efeitos 

desses sentidos, pois esses sentidos variam de visitante para visitante. É neste aspecto 

- entre outros - que reside a pluralidade das exposições, manifestando-se pela via dos 

pontos de vista que (des)enfatizados, através dos dispositivos museográficos (e 

expográficos), dos objectos, dos modos de abordagem, apelam a diferentes 

solicitações...  

A experiência demonstra ainda que as actividades relacionadas com a avaliação 

nos museus impõem desafios de vária ordem, sendo um dos mais recorrentes o de 

definir quais as medidas de sucesso mais apropriadas para a consecução dessa 

avaliação. Um dos critérios para o ‘medir’ reporta-se à ‘contagem de cabeças’, 

contudo, como bem notou João Pedro Fróis, “nenhum destes números nos dá 

qualquer sinal sobre a qualidade das acções desenvolvidas. As medidas de sucesso 

                                                           
99

 Cf: RANCIÈRE, Jacques - Op. cit., p. 25.  
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aplicadas (…) centram-se nos números, o feedback do público, as visitas de novo ao 

museu e, às vezes, a renovação da geração de visitantes. Os números, as estatísticas 

apenas revelam o apelo e a atractividade dos programas educacionais. Mas os 

números por si só não nos podem informar o modo como uma determinada acção 

causou alterações cognitivas, emocionais, ou outras, ao nível do próprio sujeito, 

exigências que devem ser questionadas no trabalho dos museus de arte”100.   

Adoptando este ponto de vista - e para além dos aspectos já enunciados -, 

trataremos a questão dos públicos enquanto referente universal, sustentando o nosso 

postulado na ideia da emancipação do visitante, i.e., o do seu reconhecimento como 

actor com papel activo na coprodução dos saberes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 Cf: FRÓIS, João Pedro - “Os Museus de Arte e a Educação - Discursos e Práticas Contemporâneas”. In 
museologia.pt. Nº 2, 2008, pp. 62-75.  
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CAPÍTULO 2 - As linguagens da exposição 

 

Fig. 7 - Exercício de leitura e de auto-reflexão crítica realizado por Mariano Piçarra. Cortesia Mariano 

Piçarra, 2011.   

 

1. Introdução  

1.1. O sentido das palavras e a essência das práticas 

Il est bien certain pour tout le monde que l’exposition ne possède pas de «langue» au sens que 
les sciences du langage donnent à ce terme. Mais (…) l’exposition n’en est pas moins un fait de 

langage. Le rassemblement d’objets en un lieu ouvert au public ne suffit pas à rendre ces objets 
compréhensibles. Il leur faut encore une présentation et un environnement qui fasse sens. A 

l’opposé, la capacité à faire sens n’est pas directement proportionnelle à la quantité de textes 
présents sur les panneaux, cartels, dans les catalogues, voire dans les discours d’animation. Le 

sens advient aussi par la disposition, la mise en scène, le recours aux schémas, aux 
photographies et autre autres moyens visuels et spatiaux101.   

 

De acordo com a citação em epígrafe torna-se evidente o que entendemos por 

linguagens da exposição, i.e., o conjunto de técnicas que esta explora - enquanto 

processo técnico e criativo na procura de um cenário favorável a uma organização e 

‘disciplinarização’ do espaço - tendo em vista comunicar uma ideia junto dos públicos. 

Dito de outro modo, é a forma de expressão própria e original102 que a exposição elege 

                                                           
101

 DAVALLON, Jean - L’exposition à l’oeuvre. Stratégies de communication…, p. 87. 
102

 E “que não resulta implicitamente dos objectos expostos, nem é constituída pelos textos que os 
acompanham. Ela resulta da associação de elementos verbais (dos textos, dos comentários sonoros) e 
de elementos não-verbais, que podem ser visuais, auditivos, por vezes olfactivos ou tácteis, 
excepcionalmente gustativos. Nenhum destes elementos é totalmente significativo por si só na 
exposição: é o seu agenciamento, a sua combinação e o contexto no qual se dispõem que são 
portadores de sentido”. Cf: GOB, André; DROUGUET, Noémie - La muséologie, histoire, 
développements…, p. 111 (trad.).   
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para traduzir o seu programa científico e exercitar um acto de maquilhagem no 

espaço, uma experiência holística (e condicionadora da leitura dos conteúdos exibidos) 

onde o cognitivo ‘seduz’ o estético, o emotivo e o sensitivo.   

Posto isto, e na tentativa de conferir uma certa estruturalidade ao conceito de 

exposição, impunha-se discorrer, nesta primeira parte de pré-figuração, acerca desses 

procedimentos técnicos e criativos cuja essência encontra representatividade nos 

conceitos de museografia, expografia, expologia e cenografia, indissociáveis do 

universo das exposições. Condensadoras de diferentes níveis de complexidade técnica 

e reflexiva, estas matrizes definitórias, para além de traduzirem a especificidade 

comunicacional da exposição, afiguram-se igualmente como a ocasião privilegiada para 

a consolidação do conhecimento referente ao tema, permitindo clarificar e determinar 

o nível de problematicidade com que o domínio da teoria da exposição se depara, por 

ser a terminologia uma forma de transferência e de produção de um pensamento 

especializado sobre os saberes-fazer e perfis dos profissionais que mobiliza. Neste 

contexto, é oportuno esclarecer que os referidos conceitos são portadores de um 

elevado grau de porosidade, resultando esta não só do facto de congregarem 

conhecimentos e competências provenientes de outras áreas do saber externas à 

museologia, designadamente a arquitectura, o design, a decoração de interiores, o 

teatro, mas também da vulgarização do seu uso em múltiplos contextos geográficos, 

daí surgirem, muitas vezes, confundidos quer em certos sectores de investigação, quer 

até na bibliografia da especialidade103. Assiste-se, efectivamente, a uma sobreposição 

e articulação de variáveis que se fundem e entram em conflito, um imbricamento 

camuflador da precisão dos perfis dos agentes que actuam neste campo de 

                                                           
103

 Segundo Maria Teresa Cabré, a própria terminologia assume-se como “uma interdisciplina, 
constituída por elementos procedentes de outras disciplinas, porém com bases teóricas delimitadas e 
objecto de estudo definido. A autora “não considera a terminologia uma disciplina original no seu 
sentido mais amplo, mas sim em sentido restrito, pois, na sua concepção, é uma disciplina que, ao 
tomar alguns fundamentos de outras disciplinas, seleciona elementos de cada uma delas e constrói um 
espaço próprio e original, diferenciado dos outros campos científicos. Aponta, como motivos para essa 
diversidade de definições, a perspectiva “poliédrica” da terminologia em relação aos seus fundamentos, 
enfoques e aplicações práticas, além da conhecida polissemia do termo terminologia, que tanto pode 
ser usado para designar uma disciplina, uma prática ou o produto gerado por essa prática”. Maria 
Teresa Cabré Cit. por DIAS, Cláudia Augusto - “Terminologia: conceitos e aplicações”.  In Revista Ciência 
da Informação, V. 29, n. 1. [Em linha]. 2000, pp. 90-92. [Consult. 18 Março 2013]. Disponível em 
WWW:URL:http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/270, p. 91.  

http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/270
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especialização, não havendo uma definição hermética104. Tal facto dificulta a 

estabilização do seu sentido105, embora essa permeabilidade de acções e de perfis 

forme um conjunto de relações que se actualiza, gerando uma praxis comum e uma 

mecânica mais ou menos generalizada.  

Assumida a problemática, o nosso repto consiste em clarificar essas situações 

de conflito, auscultando e problematizando, através de posicionamentos diferentes, os 

conhecimentos que estão na base dessas práticas e dos desafios que actualmente se 

colocam. Propomo-nos desta feita, e maiormente, pensar a representatividade desses 

conceitos-chave do vocabulário museológico reunindo, para o efeito, um conjunto de 

tópicos que se traduzem em: a) esclarecer as alterações semânticas ocorridas ao longo 

dos tempos; b) especificar as interacções no seio dos mesmos, evidenciando quer os 

seus pontos comuns, quer as suas diferenças; c) percepcionar a forma como influem 

no trabalho comunicacional da exposição. Trata-se, pois, de proceder ao início da 

pesquisa que nos permitirá desenvlover a segunda parte da tese, dedicada aos estudos 

de caso. 

a) Museografia, expografia, expologia e cenografia: algumas precisões 

terminológicas  

Como referido previamente, o campo de conceptualização que decorre dos 

conceitos de expografia, expologia e de cenografia é tributário de um esquema 

operatório anterior, admitindo-se, no entanto, que se proceda a uma reflexão que 

verse a terminologia mais recente, com qualidade e novidade, sem ser necessário 

                                                           
104

 Registe-se a este propósito que “os limites entre os diferentes termos enunciados não são sempre 
muito nítidos: com efeito, de um projecto para outro, de um actor para outro, de um museólogo para 
outro, constata-se uma certa permeabilidade entre as acções”. Cf: GOB, André; DROUGUET, Noémie - La 
muséologie, histoire, développements... p. 16  (trad.).   
105

 Cabe aqui recordar a intervenção da «museóloga/museógrafa» Martine Thomas-Bourgneuf no 
contexto de um encontro organizado pela associação de cenógrafos (site : 
(http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html) no ano de 2008 em Paris: “Sim, a questão 
da terminologia é importante para que possamos trabalhar, e sobretudo para que não sejamos 
«pessoas de conteúdos» esquecidas ou maltratadas pelos orçamentos e pelos calendários dos projectos. 
Não me importo com o termo que no final será utilizado - não me importo, não é verdade, porque a 
linguagem é uma arma - mas é preciso denominar as competências, ter termos precisos e partilhados. 
Não, os termos não são fixos (e no meu cartão de visita eu coloquei «museólogo/museógrafo», e se é 
difícil de fixar estes termos, parece-me contudo possível de fazer. «Museógrafo» com efeito não está 
mal para o trabalho dos conteúdos, além disso já existe «cenógrafo», até mesmo arquitecto-cenógrafo”. 
[Em linha]. [Consult. 18 Março 2013]. Disponível em WWW:<URL:http: 
http://www.interflou.net/m%C3%A9thode-vocabulaire-exemples/> p. 1.  (trad.).   

http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html
http://www.interflou.net/m%C3%A9thode-vocabulaire-exemples/
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recorrer à terminologia mais antiga. É, por conseguinte, ao abrigo desta constatação 

que empreenderemos uma abordagem suportada nos conceitos ‘ditos’ mais 

contemporâneos. Nesta linha, debrucemo-nos, em primeira instância, sobre as 

definições de expografia e expologia incluídas no recente Dictionnaire encyclopédique 

de muséologie106:  

Expografia (angl. Expography, Exhibition design, esp. Expografía) - É a arte de 

expor. (…) A expografia visa a procura de uma linguagem e de uma expressão 

fiel para traduzir o programa científico de uma exposição. Neste aspecto, 

distingue-se da decoração, que utiliza os conteúdos expostos em função de 

simples critérios estéticos, e da cenografia no seu sentido estrito, que, salvo 

certas aplicações particulares, se serve dos conteúdos expostos ligados ao 

programa científico como instrumentos de um espectáculo, sem que sejam 

necessariamente os sujeitos centrais deste espectáculo.  

Expologia (angl. Expology, esp. Expología) - Distinto da museologia, a expologia 

é o estudo da exposição - não a sua prática (a expografia), mas a sua teoria. 

Mesmo se ela pode ser parte da museologia, ela distingue-se na medida em 

que as exposições podem produzir-se noutros locais sem ser os museus”107. 

Estas acepções merecem, desde já, dois apontamentos prévios: um primeiro 

que remete para o facto de existir uma tendência imediata para serem confundidas 

com a museografia108, “um corpo de técnicas e de práticas aplicadas ao museu”, de 

acordo com Georges-Henri Rivière109. Falar-se-á, por isso, de uma actividade 

direccionada para o plano prático e que inclui o conjunto das técnicas implementadas 

no sentido de melhorar o funcionamento dos museus, nomeadamente nos domínios 

da conservação e da segurança, tendo por objecto descrever e analisar a concepção de 

                                                           
106

 Cf: DESVALLÉES Andrés; MAIRESSE François (dir.) - Dictionnaire encyclopédique de muséologie, p. 
599 (trad.). 
107

 Idem, p.  3 (trad.). 
108

 Denominação que surge no século XVIII quando Caspar Friedrich Neickel publica em 1727 o seu 
tratado de museografia - “Museografia ou instruções para o correcto entendimento e interpretação dos 
museus ou gabinetes do mundo”. Cf: HERNÁNDEZ, Francisca Hernández - Planteamientos Teóricos de la 
Museologia. Gijón: Trea, 2006, p. 31 (trad.). Como refere Andrés Desvallées, o termo museografia tem 
tendência “em francês, para designar apenas a arte - ou as técnicas - de exposição (fala-se de “programa 
museográfico”), razão pela qual alguns preferem o termo expografia”. Cf: GOB, André; DROUGUET, 
Noémie - La muséologie, histoire, développements… p. 16 (trad.).  
109

 Cf: AA. VV. - La Muséologie selon Georges-Henri Rivière, p. 270 (trad.).  
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uma exposição, a sua estrutura, o seu modus operandi; um segundo apontamento 

inscreve o termo expografia numa cadeia de outros aspectos axiais da engrenagem 

expositiva e que interessa, de sobremaneira, relevar, na medida em que não é possível 

pensar o discurso expográfico de forma isolada, mas sim em conformidade com o 

projecto curatorial, o que vem reforçar a ideia de que o sucesso das opções tomadas 

no decorrer do faseamento de uma exposição, e que englobam os procedimentos 

técnicos (tais como a cor, a textura, o material gráfico, a iluminação, o som, etc.), 

deve privilegiar uma gramática em sintonia com o ideário do projecto. 

Particularizando, o termo expografia cunhado por André Desvallées em 1993 

como complemento ao conceito de museografia designa a mise en exposition110, e 

apenas o que envolve a mise en espace111, i.e., tudo o que a ela se refere, sendo de 

excluir, portanto, actividades museográficas tais como a conservação, a segurança, 

etc., e quer estas se situem num espaço museal ou não museal, demarcando-se, assim, 

em parte, da definição de expografia apresentada por Juan Carlos Rico, em 2006, no 

seu Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas e que 

englobava “todos os conhecimentos práticos e técnicos que vão desde a iluminação, a 

conservação, etc… até aos mais subtis do diálogo do objecto com a arquitectura, a 

ordenação e relação entre as peças de uma exposição, a percepção do visitante e o 

estudo dos pontos de vista”112. É precisamente o termo expografia, introduzido acerca 

de uma década, que vem tornar menos ambíguo este campo de actuação, passando a 

noção de expografia a ser relacionada com tudo o que envolve o domínio da 

exposição.  

                                                           
110

 “Operação que consiste em criar um espaço de mediatização entre o visitante e os objectos, 
constituindo um contexto cognitivo organizado, para apresentar um conjunto de informações. É um 
trabalho de semiotização e de estabelecimento em contexto de objectos culturais e naturais. À 
descontextualização das coisas corresponde uma recontextualização operada pelo acto de expor”. Cf: 
GHARSALLAH, Soumaya - Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition: analyse du processus 
communicationnel et significant, p. 65 (trad.).  
111

 “Acto de produzir espaços no espaço e com o espaço. A montagem no espaço não é forçosamente 
uma acção de dar a ver num objectivo de exposição e com a intenção de comunicar”. Idem, p. 66. 
(trad.). 
112

 Cf: RICO, Juan Carlos - Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, p. 17 
(trad.). 
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No recente artigo Éléments d’expologie: matériaux pour une théorie du 

dispositif muséal113 de François Mairesse e Cecilia Hurley, publicado no ano de 2012, 

os autores partem do postulado que “a exposição pode efectivamente ser apresentada 

como a resultante de um dispositivo que põe em contacto um indivíduo com 

agentes”114, dissertando, numa estimulante abordagem, acerca das noções de 

museologia, expologia e dispositivo. Deste modo, abrem necessariamente o conceito 

de exposição a um outro, o de dispositivo, essencial no contexto reflexivo que nos 

interessa explorar, reenviando-o “para o conjunto de tentativas de teorização ou de 

reflexão crítica ligadas ao campo museal”115. Os autores advertem ainda para o facto 

de que “uma tal reflexão incide não somente sobre a maneira de avaliar uma 

exposição, de avaliar o seu efeito sobre o público, mas também sobre o conjunto das 

técnicas utilizadas para realizar o próprio dispositivo de mostra”116. Para além destes 

aspectos, importa salientar o notável exercício de reflexão que levaram a cabo no 

sentido de dar-a-ver a história da análise do dispositivo expográfico, sintonizando-a 

com um escol de autores de referência como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Giorgio 

Agamben, Bernard Deloche, entre outros.  

No que à literatura da especialidade se refere, a maior parte das referências à 

expologia e à expografia surgem associadas à museografia, domínio este bastante 

vasto e explanado em manuais técnicos, dicionários de museologia, artigos científicos 

e trabalhos académicos que se centram naqueles conceitos, embora de forma 

                                                           
113

 Cf: MAIRESSE, François; HURLEY, Cecilia Griener - “Éléments d'expologie : matériaux pour une théorie 
du dispositif muséal”. In MediaTropes eJournal. Vol III, Nº 2, 2012, pp. 1-27. [Em linha] [Consult. 18 
Março 2013]. Disponível em WWW:<URL:http: 
http://www.mediatropes.com/index.php/Mediatropes/article/view/16896> 
114

 Registe-se que a noção de dispositivo “constitui uma noção mais geral que a de exposição. O termo 
dispositivo é utilizado comumente nos países francófonos, remetendo (…) para um contexto técnico (a 
maneira como são dispostas as partes de uma máquina), militar (os meios dispostos tendo em vista uma 
estratégia) ou jurídico (as partes do julgamento que dizem respeito às disposições previstas pela 
sentença). Neste contexto, é empregue sobretudo pelos profissionais de museu, como uma espécie de 
termo técnico: do mesmo modo que se fala de máquina, falar-se-á de dispositivo de exposição ou de 
dispositivo expográfico ou de dispositivo expográfico ou comunicacional”. Idem, p. 5 (trad.).  
115

 Cf: DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François (dir.) - Concepts clés de muséologie, p. 57.  
116

 “Pode-se efectivamente compreender, num tal contexto, por que razão a expologia, pensada como 
processo de medida ou de avaliação, pode conduzir a inferir, no que respeita aos museus, que ela seja 
constituída pelo conjunto das pesquisas sobre os públicos dos museus. O domínio dos estudos de 
visitantes constitui com efeito um campo de estudo particularmente activo, cujos resultados são 
preciosos. Todavia ele constitui apenas uma parte do que poderíamos arrumar sob o nome a designação 
de expologia”. Cf: MAIRESSE, François; HURLEY, Cecilia Griener - “Éléments d’expologie: matériaux pour 
une théorie…”, p. 4  (trad.). 

http://www.mediatropes.com/index.php/Mediatropes/article/view/16896
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superficial e, em alguns casos, desactualizada. No entanto, os enfoques potenciados 

em universo académico têm enriquecido a discussão em torno desta temática, 

sobretudo se considerarmos uma série de dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento que, a partir do ano de 2000, contemplam perspectivas esclarecedoras 

do percurso evolutivo dos referidos termos. Outra faceta é dada pela informação 

disponibilizada pelo site do Conselho Internacional de Museus, pela obtida durante os 

encontros117 direccionados para as megaexposições ou pelo uso da cenografia e das 

novas linguagens que envolvem a mediação cultural118. Neste âmbito, acresce ainda 

referir que as monografias no domínio da história da arte, bem como os catálogos de 

exposições, se revelam, com frequência, parcos em informação expográfica, 

fornecendo, contudo, dados substanciais para um enquadramento global da proposta 

curatorial.  

Para uma melhor clarificação destes conceitos-chave do vocabulário 

museológico seleccionámos dois esquemas que se nos afiguram muito úteis para a 

percepção dos conteúdos conceptuais a que surgem aliados. Dividido em três áreas 

contactuantes, este primeiro esquema fixa três funções museológicas que 

condicionam, fundamentam e constituem a coluna vertebral do discurso museal, 

contribuindo não só para a compreensão da especificidade que envolve estes três 

conceitos nucleares, mas também para a percepção do potencial reflexivo de que os 

mesmos são portadores. 

                                                           
117

 Em 1946, o recém inaugurado Conselho Internacional dos Museus considerou a museografia como 
um dos assuntos principais a serem debatidos nos congressos periódicos. Sobre este tema, vejam-se: 
MARANDA, Lynn - “The Language of the Exhibition”. In ICOFOM STUDY SERIES, no. 19, Vevey. [Em 
linha]. pp. 69-79, 1991.  [Consult. 27 Jan. 2013]. Disponível em WWW: 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2019%20(1991)+later%20paper
s(FINAL).PDF>; e AA.VV. - ICOFOM Study Series - ISS 38. MUSÉOLOGIE: REVISITER NOS 
FONDAMENTAUX. [Em linha]. pp. 1-321, 2009.  [Consult. 27 Jan. 2013]. Disponível em WWW: 
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2038-2009.pdf>. 
118

 Neste contexto, cabe referir o Colóquio Internacional realizado no ano de 2008, no Québec, e 
subordinado ao tema La scénographie d'exposition aujourd'hui: crise et critique d'une fonction en 
mutation e as jornadas nacionais Exposer l’art contemporain : les commissaires comme intermédiaires 
que tiveram lugar em Rennes no ano de 2012.  [Em linha]. [Consult. 18 Março 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http: http://thankyouforcoming.net/tableronde2012-rennes/>.  

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2019%20(1991)+later%20papers(FINAL).PDF
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2019%20(1991)+later%20papers(FINAL).PDF
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Fig. 8 - Esquema retirado de AA.VV - Design et Muséographie, 2009. 

 

A sua observação permite constatar a existência de uma maior abrangência na 

primeira área, consagrada à museografia e às funções museológicas que lhe estão 

associadas, concretamente a exposição, a comunicação e a conservação, bem como o 

afunilamento destas mesmas funções no sentido de acompanhar o ritmo das opções 

mais subtis do diálogo objecto - observador119. Posto isto, verificamos que o campo da 

expografia é ainda mais geral que o campo da cenografia, por se tratar o primeiro de 

um domínio reservado à mise en scène120 do objecto quando exposto nas vitrinas, num 

determinado espaço e contexto arquitectónico. Já a cenografia trata dos aspectos 

ditos formais, materiais e técnicos do aparelhamento do espaço de exposição121 

(cores, vitrinas, iluminação, etc.), procurando as fórmulas mais adequadas à percepção 

                                                           
119

 É certo que estas oscilações e ajustes terminológicos são decorrentes de afinamentos técnicos, 
actualizações, adaptações, avaliações e reavaliações que as diversas épocas, o avanço dos estudos e o 
aparecimento de novos profissionais acrescentaram ao conceito de museu e que não constituíram mais 
do que tentativas de responder (função interpretativa) às realidades progressivamente impostas pelo 
arquétipo internacional.  
120

 “Concretiza, através da montagem, a interpretação ou, se se quiser, a leitura do "tema" da exposição 
e dos objectos feita pelo designer. A visita  equivale à leitura desta concretização”. Cf: GHARSALLAH, 
Soumaya - Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition…, p. 65 (trad.). 
121

 Sobre este tema, sugere-se a consulta de: HUGHES, Philip - Scénographie d'exposition. Paris: 
Eyrolles, 2010; e GRZECH, Kinga - “La scénographie d’exposition, une médiation par l’espace”. In La 
letrre de l’Ocim. [Em linha] pp. 1-9, 2004. [Consult. 18 Março 2013]. Disponível em WWW:<URL:http: 
http://doc.ocim.fr/LO/LO096/LO.96(1)-pp.04-12.pdf>.  

http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=5213
http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=692
http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=692
http://doc.ocim.fr/LO/LO096/LO.96(1)-pp.04-12.pdf
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do programa museográfico122 de uma exposição, distinguindo-se, deste modo, da 

decoração que utiliza os conteúdos e outros elementos da apresentação em função de 

critérios estéticos123.  

Delimitados estes conceitos, surge agora o segundo esquema que demonstra, 

de forma clara, o papel dos agentes que operam neste processo criativo, assinalando 

as interdependências dos seus perfis, as relações lógicas estabelecidas e o esforço de 

tradução e adaptação das linguagens aos públicos, desenhando um efeito de 

circularidade que assenta na lógica gestual124 do visitante quando é colocado em 

interacção com a exposição, constituindo-se, pois, como um contributo determinante 

para a avaliação desta:  

 

  

Fig. 9 - Esquema adaptado de AA.VV - Museology: Back to Basics. ICOFOM Study Series - ISS 38, 2009.  

 

De acordo com o ICOM, o museógrafo125 possui, de um modo geral, “uma visão 

especializada sobre o conjunto do funcionamento do museu-preservação, investigação 

                                                           
122

 “Estudo prévio dos estudos de domínio de obra que traduz objectivos definidos no Projecto Cultural 
e Científico”. In Glossaire de la muséographie et de la médiation muséographique. [Em linha]. [Consult. 
18 Abril. 2013]. Disponível em WWW:<URL:http://www.metapraxis.fr/recherche_glossaire.html>.  
(trad.). 
123

 Cf: GOB, André; DROUGUET, Noémie - La muséologie, histoire, développements, enjeux actuels. p. 
16 (trad.).    
124

 Sobre este assunto,  consulte-se a obra: DAVALLON, Jean - L’Exposition à l’oeuvre: stratégies de 
communication et médiation symbolique. Em particular, o capítulo I - La mise en œuvre de stratégies 
communicationnelles.  
125

 Sobre o papel deste agente no processo expositivo, sugerem-se as seguintes referências 
bibliográficas: WEISINGER, Graciela - “Le muséographe et ses différents rôles”. In ICOFOM Study Series - 
ISS 38 MUSÉOLOGIE : REVISITER NOS FONDAMENTAUX. pp. 295-318; CHAUMIER, Serge; LEVILLAIN 

http://www.metapraxis.fr/recherche_glossaire.html
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e comunicação e pode administrar os dados relacionados tanto com a conservação 

preventiva como com as informações que se devem comunicar aos diferentes 

públicos”126. Cabe-lhe, assim, depois de definido o conceito da exposição, decidir o 

percurso e os princípios da mise en espace, aferir as temáticas, os conteúdos e as 

leituras possíveis, de acordo com as necessidades dos diferentes públicos, bem como 

hierarquizar as informações, constituindo-se a sua esfera de acção numa plataforma 

mediadora entre os vários projectos127 e que tem um papel determinante na produção 

de sentidos e significados. Distingue-se do expógrafo, na medida em que este encerra, 

em si mesmo, o conjunto de competências técnicas necessárias à materialização de 

uma exposição, i.e., tudo o que respeita à comunicação realizada à volta da mesma, 

exercitando a mediação da mensagem expositiva por intermédio de recursos 

expográficos (tais como a sinalética interior e exterior, publicação do catálogo, 

convites etc.). Por sua vez, o cenógrafo é quem vai ‘pôr em cena’, de forma criativa, as 

técnicas de adequação de objectos e de temários tendo em vista tornar compreensível 

a mensagem central da exposição, operando, neste sentido, mais ao nível do aspecto 

visual e espacial, não substituindo, contudo, o trabalho do museógrafo128. 

 

b) Joseph Kosuth: um marco na história da análise do dispositivo expográfico  

Para complementar esta análise, convocámos um caso particularmente 

interessante, o das instalações realizadas pelo artista conceptual americano Joseph 

Kosuth (n. 1945): The Play of the Unsayable, na Vienna Secession (1989), e The Play of 

the Unmmentionable, no Brooklyn Museum of Art (1990)129. Inscritas numa linha 

                                                                                                                                                                          
Agnès - “Qu’est-ce qu’un museographe?”. In la Lettre de l’OCIM, n° 107, 2006. [Em linha]. [Consult. 8 
Março 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/47/22/81/PDF/m_levillain_chaumierlo.107pp.13-
18.pdf>; e MARTIN-PAYEN, Catherine - “Muséographe, quel métier?”. In la Lettre de l’OCIM, nº 88. [Em 
linha]. 2003, pp. 3-8. [Consult. 8 Março 2013]. Disponível em WWW: <URL: 
http://doc.ocim.fr/LO/LO088/LO.88(1)-pp.03-08.pdf>.  
126

 Cf: AA.VV - Museology: Back to Basics. ICOFOM Study Series - ISS 38, p. 123 (trad.).  
127

 Nunca é demais lembrar que em exposição existem muitos projectos dentro do mesmo projecto (ou 
seja, temos o projecto do próprio Museu, o do curador, o da luz, o do design, etc., e todos eles devem 
concorrer para um todo, para um produto visual final, sendo certo que, por vezes, entram em conflito.  
128

 Para uma visão mais lata do papel do cenógrafo, ver: BERTHON, Olivia - “La scénographie - Inscrire 
l’exposition dans l’espace”. In AA.VV - Concevoir et réaliser une exposition. Les métiers, les méthodes, 
pp. 39-60.   
129

 Para uma análise mais detalhada destas intervenções ver: KYNASTON, McShine - The Museum as 
Muse-artists reflect. New York. The Museum of Modern Art, 1999.  

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/47/22/81/PDF/m_levillain_chaumierlo.107pp.13-18.pdf
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/47/22/81/PDF/m_levillain_chaumierlo.107pp.13-18.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO088/LO.88(1)-pp.03-08.pdf
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programática de iniciativas implementadas pelos museus a partir dos finais da década 

de 80 do século passado, os artistas eram convidados a comissariar as exposições, o 

que lhes permitia que “concebessem obra através da instalação de novos discursos 

expositivos, ou aconselhassem novas formas de expor, num reajustar das linguagens 

interpretativas que permitia ao museu comunicar com os seus públicos”130. Esta 

atitude constituiu um esforço no sentido de abreviar o distanciamento entre este e o 

mundo artístico, possibilitando a Kosuth enveredar por uma linha reflexiva em torno 

do próprio conceito de exposição, tendo encontrado eco no modo como o museu 

passou a interpretar as suas colecções históricas ao influir nas programações, o que 

facultou uma abordagem que, de outro modo, não teria levado a cabo. Da mesma 

maneira que o artista explorava novas abordagens das colecções de arte antiga, ele 

imprimia também um cunho pessoal às exposições e uma visão crítica às instituições, 

direccionando os seus trabalhos para a construção de um discurso onde coabitava, 

harmoniosamente, um leque variado de disciplinas artísticas, valorizando assim as 

obras expostas (algumas provenientes das reservas dos museus) que eram 

acompanhadas, por vezes, de informação textual da sua autoria ou produto da 

documentação histórica seleccionada. Este modus faciendi “defendia igualmente que, 

mais que uma tentativa de recontar a História ou a História de Arte, era o 

entendimento produzido pela relação entre os vários elementos expostos que 

conferiam à exposição um significado e sentido junto dos visitantes”131, o que 

testemunha a relevância das suas intervenções na concepção da narrativa expositiva, 

sobretudo no que diz respeito ao papel do espaço e da arquitectura, e contribuiu, de 

forma propositiva, para os conhecimentos afectos às noções que ao longo deste 

capítulo temos vindo a tratar, aspectos ilustrados com as imagens que se seguem: 

                                                           
130

 Para um aprofundamento da questão ver: DIAS, Carla Sofia Ribeiro - Leituras Contemporâneas de 
Colecções Históricas como Estratégia de Comunicação dos Museus, p. 32. 
131

 Idem, p. 34.  
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Figs. 10 e 11 - Aspectos da exposição The Play of the Unmentionable, 1990. Imagens retiradas do sítio 

institucional do Brooklyn Museum.  

 

Particularizando, em The Play of the Unmentionable, Kosuth evidenciou a 

percepção que têm os visitantes, em geral, sobre a obra, colocando a tónica em 

questões de índole reflexiva e pragmática tais como a interferência do processo 

criativo na relação espaço/visitante, o papel do curador no museu e o dos artistas 

enquanto mediadores entre a arte e a sociedade. No seu entender, “a obra enquanto 

acto subjectivo não deve ser exibida em função de critérios que na sua opinião são 

pseudo-científicos, pois é essa subjectividade que o visitante vai recolher em vez de ter 

consciência de toda a informação necessária à compreensão da Arte”132. Daí que, nas 

instalações da sua responsabilidade, a informação textual disponibilizada se 

                                                           
132

 Idem, ibidem.  
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desenvolvesse de forma a conciliar-se com a arquitectura do edifício, em diferentes 

níveis, e conjugando-se com a disposição das peças, o que coloca o visitante numa 

situação favorecedora de confronto, ao ser-lhe permitido (des)bloquear conceitos ou 

definir a mensagem expositiva.  

 

   

Fig. 12 - Imagem retirada de mus-A: Revista de los Museos de Andalucía, 2008.  

 

1.2. O estatuto do espaço na exposição 

  

 La extensión tomada en su continuidad y en su plenitud, llena de objetos 
naturales y artificiales, presente en nosotros a través de todos los canales 

sensoriales, puede considerarse como la substancia que, una vez 
informada y transformada por el hombre se vuelve el espacio, es decir, la 
forma, susceptible, en virtud de sus articulaciones, de servir a los efectos 

de la significación. El espacio en tanto que forma es, por ende, una 
construcción que elige, para significar, sólo tales o cuales propiedades de 

los objetos «reales», sólo uno u otro de sus niveles de pertinencia posibles133.  

 

De entre os múltiplos elementos que formam uma “situação” de exposição134 e 

que contribuem para a articulação dialéctica de um todo, o espaço ocupa, por motivos 

                                                           
133

 Greimas cit. por Zunzunegui Santos - “El Laberinto de la mirada – El museo como espacio del 
sentido”. In Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de 
Jujuy, [Em linha]. Nº 17, Fevereiro, Argentina, Universidad Nacional de Jujuy, 2001, [Consult. 16 Março 
2013]. Disponível em WWW:<URL: http://www.redalyc.org/pdf/185/18501732.pdf>.  
134

 A própria noção de «situação» pode assentar em “dois níveis de pertinência diferentes, o das práticas 
(sob a forma das cenas predicativas), e o dos ajustamentos ao contexto (sob a forma das estratégias)”. 
Cf: FONTANILLE, Jacques - “Textes, objets, situations et formes de vie. Les niveaux de pertinence du plan 
de l’expression dans une sémiotique des cultures”. In Transversalité du Sens. Denis Bertrand & Michel 
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de ordem vária que adiante serão explanados, um lugar central, não apenas por ser 

onde o nexo entre os conteúdos exibidos e os públicos acontece, mas também porque 

é no seu aspecto tridimensional e real135 que reside o elemento diferenciador da 

exposição enquanto fenómeno único e fascinante e quando comparada com outros 

media clássicos que oferecem uma experiência perceptual mais reduzida.  

Enquanto medium de ordem espacial, constituído por elementos de natureza 

variada, a exposição põe em cena objectos, textos, luz, cor, som, etc., tornando-se 

linguagem pela sua capacidade (e poder) de conjugar estes compósitos, criando 

conjuntos sígnicos, de maior ou menor grau de expressividade, num espaço e para um 

determinado conjunto de pessoas, podendo ser interpretada neste sentido, segundo 

Jean Davallon, como uma assemblage. E é o próprio visitante quem, perante o que lhe 

é apresentado, se converte em actor da visita, ao ser-lhe oferecida a possibilidade de 

vivenciar uma experiência multidimensional de comunicação, corporizada numa 

pluralidade de sensações perceptivas, cognitivas e semióticas. Daí que a colocação de 

conteúdos e significações, num determinado espaço, e a atribuição de um sentido 

promotor de relações favoráveis à compreensão e conhecimento do visitante 

adquiram um papel essencial na senda da descodificação do fenómeno inerente às 

latências da percepção136. Tal como refere Raymond Montpetit, “em termos de 

espaço, a exposição pode definir-se intrínseca e extrinsecamente. Desde um ponto de 

vista interno, está vinculada ao espaço porque é um lugar a que se recorre para seguir 

                                                                                                                                                                          
Costantini, Paris, P.U.V. [Em linha]. 2007. [Consult. 16 Março 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.unilim.fr/pages_perso/jacques.fontanille/articles_pdf/semiotique%20generale
/Niveauxdepertinencesemiotiques.pdf>. p. 9. 
135

 Vem a este propósito recordar a expressão “coisas verdadeiras” utilizada por Duncan Cameron para 
se referir aos “objectos autênticos testemunhando características mais ou menos extraordinárias, 
ligadas à percepção do nosso património ou, mais em geral, à nossa realidade”. Cf: CAMERON, Duncan - 
“A viewpoint: The museum as a communication system and implications for museum education”. In 
Curator: The Museum Journal Volume 11, Issue 1, 11. [Em linha]. 1968, pp. 33-40. [Consult. 16 Março. 
2013]. Disponível em WWW:<URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2151-
6952.1968.tb00883.x/abstract>. 
136

 Sobre a questão, veja-se: MERLEAU-PONTY, Maurice - Phenomenology of Perception. [1ª ed. 1945 
Editions Gallimard]. [Em linha]. [Consult. 16 Março. 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of
+Perception.pdf?version=1&modificationDate=1286305678000>; MERLEAU-PONTY, Maurice - Visible et 
Invisible. Paris: Gallimard, 1964; e ARNHEIM, Rudolf - Arte e percepção visual: uma psicologia da visão 
criadora. [3ª. ed.] São Paulo: Pioneira, 2002; e ANTONINI, Eliana Pibernat - “Das teorias e práticas 
discursivas. De uma possível metodologia semiótica aplicada à Comunicação”. Faculdade dos Meios de 
Comunicação Social PUCRS, RS UNIrevista - Vol. 1, n° 3: (Julho), [Em linha]. 2006. [Consult. 16 Março. 
2013]. Disponível em http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Antonini.PDF>.  

http://www.unilim.fr/pages_perso/jacques.fontanille/articles_pdf/semiotique%20generale/Niveauxdepertinencesemiotiques.pdf
http://www.unilim.fr/pages_perso/jacques.fontanille/articles_pdf/semiotique%20generale/Niveauxdepertinencesemiotiques.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)2151-6952
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cura.1968.11.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2151-6952.1968.tb00883.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2151-6952.1968.tb00883.x/abstract
https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of+Perception.pdf?version=1&modificationDate=1286305678000
https://wiki.brown.edu/confluence/download/attachments/73535007/Phenomenology+of+Perception.pdf?version=1&modificationDate=1286305678000
http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Antonini.PDF
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um percurso e porque, em função do visitante, produz uma espacialização do sentido 

por meio dos objectos materiais que acumula e apresenta”137. Assim, a partir do 

momento em que se expõe um conteúdo, este exige necessariamente uma 

espacialidade, um contexto situacional que lhe é próprio, tendendo a ser uma 

continuidade do espaço em que o conteúdo se exibe, coexistindo, na realidade, um 

encontro entre dois espaços138 que têm a sua própria linguagem. Estes aspectos 

tornam-se claros à medida que analisamos a estrutura de uma exposição, ainda que 

muitas vezes, nos processos decorrentes da sua análise, seja descurada uma reflexão 

detalhada de todas estas componentes e, acima de tudo, o modo como cada uma 

dessas componentes se relaciona e articula a um sistema, a uma heterogeneidade e 

subjectividade que lhe é intrínseca139. Temos pois que, colocar a questão do espaço em 

exposição140 implique, a nosso ver, algumas considerações prévias que mais adiante 

iremos abordar.  

Ao optarmos por esta via reflexiva, assumimos que o espaço museal e o espaço 

expositivo não se definem única e exclusivamente pelas suas propriedades visuais 

(formas, volumes, relações entre eles), reconhecendo-se a oportunidade de uma 

abordagem que privilegie a premissa da significação, enquanto propriedade não 

                                                           
137

 Cf: MONTPETIT, Raymond - “El sentido del espacio”. In Museum Internacional. (UNESCO, Paris). [Em 
linha]. Nº 185 (Subordinado ao tema Organizar el espacio de exposición). (Vol. XLVII, nº1, 1995). pp. 41-
45. [Consult. 18 Jan. 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001021/102167so.pdf#102137>, p. 16 (trad.). 
138

 Nunca é demais lembrar que o contexto, o modo de apresentação e o discurso em que uma obra de 
arte se inscreve influem no seu (re)conhecimento e fruição, podendo potenciar (ou não) novas leituras 
sobre determinado tema e/ou conteúdo. Vem a este propósito citar Victoria Newhouse: “O lugar 
onde um trabalho é visto - seja numa gruta, numa igreja, num palácio, num museu, numa galeria 
comercial, num espaço ao ar livre ou numa habitação privada - e o modo como é colocado nesse espaço 
escolhido pode conferir sentido religioso, político, decorativo, de entretenimento, moralizador ou 
educativo. A colocação pode afectar valores estéticos e comerciais, elevando ou diminuindo a reputação 
do artista. Esta é uma questão chave na apreciação da arte”. Cf NEWHOUSE, Victoria - Art and the 
power of placement. New York: Monacelli Press, 2005, p. 8.  
139

 Tal como esclarece Elisa de Souza Martinez, “os elementos internos do evento analisado não são 
considerados, a priori, em uma relação hierárquica segundo as especificidades de um código ou de uma 
linguagem, mas sim pelo modo como produzem relações interdiscursivas in presentia ou in absentia”. 
Cf: MARTINEZ, Elisa de Souza - “Curadoria e expografia em abordagem semiótica”. [Em linha]. 2007, pp. 
13-21. [Consult. 18. Jan. 2013]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/002.pdf>, p. 16.   
140

 Já no ano de 1995, a revista Museum Internacional reunia um conjunto de especialistas que se 
debruçavam sobre esta temática. Ver Museum Internacional. (UNESCO, Paris). [Em linha]. Nº 185 
(Subordinado ao tema Organizar el espacio de exposición). (Vol. XLVII, nº1, 1995). [Consult. 18 Jan. 
2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001021/102167so.pdf#102137>.   
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directamente observável, e permita pensar as noções de sentido e de significação141 

no entendimento do funcionamento do processo da construção de sentido nas 

exposições. É justamente nesta tensão e relação entre o ver e o não-ver, entre o 

individual e o colectivo, entre o tangível e o intangível que julgamos situar-se e, ao 

mesmo tempo, revelar-se a natureza da exposição enquanto instrumento semiótico, 

interessando-nos pensar essas propriedades não directamente observáveis, mas que 

constituem a realidade fundamental da exposição.  

Definido o padrão reflexivo, faltava encontrar documentação que pudesse 

sustentar estas ideias. Assim sendo, o referencial teórico-metodológico da Semiótica142 

Discursiva, domínio de estudo que tem por base o trabalho fundador de Greimas e 

continuado por pensadores como Courtés, Merlau-Ponty, Freud, Lévi-Strauss, Barthes, 

Umberto Eco, entre outros, afigurou-se-nos como pressuposto sine qua non para uma 

visão consistente (e coerente) em torno do objecto em estudo, por representar um 

significativo contributo, sobretudo quando introduz a temática da Semiótica Discursiva 

no universo das exposições143 (e dos museus), uma produtiva convivência que tem 

conhecido notáveis desenvolvimentos, facto evidenciado na bibliografia surgida em 

contexto académico144. É pois, gozando do estimulante contágio estabelecido entre os 

                                                           
141

 Registe-se, desde já, o que se entende por sentido: “conceito indefinível, do qual nada se pode dizer 
com anterioridade antes da sua manifestação como forma articulada” e por significação: “o ‘sentido 
articulado’”. Cf: ZUNZUNEGUI, Santos - Metamorfosis de la mirada. El museo como espacio del sentido, 
p. 13. 
142

 “Uma análise semiótica diferencia-se de uma análise semiológica no sentido em que ela estuda o 
objecto colocado “em situação”. Cf: MARIANI-ROUSSET, Sophie - “Espace public et publics d’expositions. 
Les parcours: une affaire à suivre”. In Espace urbain en méthodes. (Michèle Grosjean et J-P Thibaud dir., 
éd. Parenthèses, coll. Eupalinos, Marseille, 220 pp. [Em linha]. 2001, pp. 29-44. [Consult. 18. Jan. 2013]. 
Disponível em WWW:<URL: http://www.siclone.org/articles/espace-public.pdf>, p. 5 ( trad. ). 
143

 Para um enquadramento da matéria em questão, sugere-se a consulta da obra de ZUNZUNEGUI, 
Santos - Metamorfosis de la mirada. El museo como espacio del sentido. Na Parte I intitulada As opções 
teóricas: epistemológicas, metodológicas, descritivas, o autor coloca à disposição do leitor um hábil 
aparelho conceptual que o permite situar (e familiarizar-se) com o nível de problematicidade e exigência 
reflexiva imposta pela presente temática. Do mesmo autor, veja-se ainda o artigo: ZUNZUNEGUI, Santos 
- “El laberinto de la mirada: El museo como espacio del sentido”. In Cuadernos. Revista de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy, Argentina, nº 17, [Em linha]. 2001, pp. 521-
540. [Consult. 15 Jan. 2013]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/cfhycs/n17/n17a31.pdf>. Cf. também MASON, Rhiannon - “Cultural 
Theory and Museum Studies”. In MacDONALD Sharon - A companion to Museum Studies. USA, UK. 
Blackwell Publishing, 2006.  
144

 Destaque para DAVALLON, Jean - “Le pouvoir sémiotique de l’espace. Vers une nouvelle conception 
de l’exposition?”. In Hermès, La Revue. Nº 61, 2011/3 [Número subordinado ao tema Les musées au 
prisme de la communication], C.N.R.S. Editions; e MARTINEZ, Elisa de Souza - “Curadoria e expografia 
em abordagem semiótica”. [Em linha]. [Consult. 18. Jan. 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/002.pdf>. 

http://www.siclone.org/articles/espace-public.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/cfhycs/n17/n17a31.pdf
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campos de estudo da Semiótica e da Teoria da exposição, tirando partido do seu 

carácter interdisciplinar - e longe de invocarmos uma perspectiva semiológica da 

questão - que intentaremos proceder a uma espécie de síntese reflexiva sobre 

conceitos capazes de significar ‘coisas’ ausentes e que, embora não explicitamente 

contidos na narrativa discursiva da exposição, operam como mediadores entre essas 

‘coisas’ ausentes e os receptores. Procuraremos, do mesmo modo, situar 

conceptualmente as relações hierárquicas e específicas que a questão do espaço 

expositivo evoca, bem como os vários aspectos de carácter técnico, operacional e de 

conteúdo que o mesmo incorpora.  

Explanados os parâmetros subjacentes à nossa escolha, importa ainda 

esclarecer que este segundo ponto assume (e conjuga) um duplo propósito: por um 

lado, operacionalizar a consciência reflexiva inerente às questões que o espaço 

expositivo convoca, por outro, enfatizar a necessidade de uma nova abordagem 

teórica sobre a exposição, i.e., o que nos parece ser a emergência de uma nova 

concepção dos factos de comunicação145, considerando a heterogeneidade e 

subjectividade dos elementos que a compõem, valorizando, simultaneamente, as suas 

componentes metafórica e relacional146, no entendimento da exposição enquanto 

veículo de comunicação.  

Finalizamos esta nota introdutória com um esquema elucidativo do percurso 

reflexivo que seguiremos:  

 

                                                           
145

 Veja-se a este propósito: SCHEINER, Tereza Cristina - “Comunicação, Educação, Exposição: novos 
saberes, novos sentidos”. In Semiosfera. Revista de Comunicação e Cultura, Rio de Janeiro, n. 4-5, 2003. 
[Em linha]. [Consult. 15 Jan. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.nomads.usp.br/pesquisas/cultura_digital/patrimonio_cultural_e_midias_digitais/textos/07-
05-18_Artigo_Tereza_Scheiner.pdf>. 
146

 “Entender a exposição como espaço relacional significa, antes de tudo, procurar percebê-la como 
instância de impregnação dos sentidos. Significa procurar entender, em profundidade, as infinitas e 
delicadas nuances de trocas simbólicas possibilitadas pela imersão do corpo humano no espaço 
expositivo. Esta imersão será tão mais intensa e efectiva quanto mais abertos forem os modos de 
controle das articulações entre forma, espaço, tempo, som, luz, cor, objecto e conteúdos. Quero dizer 
que o controle excessivo e absoluto da técnica pode ajudar a criar magníficos espetáculos visuais ou 
multimídia, que mobilizem os sentidos do visitante no plano cognitivo (curiosidade) ou motor 
(movimento), mas que dificilmente poderão gerar instâncias de verdadeira mobilização afectiva. E é no 
plano afectivo que se elabora a comunicação: é no afecto que a mente e o corpo se mobilizam em 
conjunto, abrindo os espaços do mental para novos saberes, novas visões de mundo, novas 
experiências, novas possibilidades de percepção”. Cf: SCHEINER, Tereza - “Comunicação, Educação, 
Exposição: novos saberes, novos sentidos”, s.p.   



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Esquema retirado de “Espace public et publics d’expositions. Les parcours: une affaire 
à suivre”, 2001.  

 

a) Discurso vs. Percurso   

l’appropriation, c’est l’intégration à soi  

d’un élément perçu comme extérieur à soi147. 

 

Partindo da ideia de que a apropriação do conteúdo de uma exposição se 

concretiza no acto de apropriação do espaço por parte dos visitantes, o mesmo será 

dizer, no seu percurso, a exposição assume-se, então, como o cruzamento entre o 

público-alvo da transmissão desse conteúdo e quem a concebe, i.e., assiste-se à 

utilização ‘por uns’ de um espaço organizado ‘por outros’.  

Organicamente ligada a um espaço, a exposição tem a intenção de promover 

uma disciplinarização e espacialização de sentidos, permitindo e favorecendo, através 

dos conteúdos exibidos, a sua apropriação por parte dos visitantes. Assumida como 

tal, a exposição é simultaneamente discurso e percurso, dependendo a sua qualidade 

discursiva, em boa medida, da capacidade dos públicos em percepcionarem, num 

determinado tempo e movimento, os arcos significantes tecidos entre os objectos e os 

espaços produzidos. O próprio conceito de percurso148 afigura-se, na óptica de alguns 

investigadores, como o movimento do corpo, o seu deslocamento no espaço. Já, 

                                                           
147

 Marie-Anne Brière cit. por BOURROUX, Lucille; SCHNEIDER, Mathilde - “Création d’un nouveau 
protocole d’évaluation des expositions”. In La Lettre de l’OCIM. n°130 (Julho-Agosto), 2010.  [Em linha]. 
[Consult. 15 Jan. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http:http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=868>, p. 28.    
148

 “O sentido comum dá várias acepções, mostrando a complexidade deste termo (caminho, circuito, 
itinerário, trajecto, trajectória, marcha, passeio, passagem, etapa, etc.). Isto mostra que o percurso é 
simultaneamente um lugar e um acto - acto realizando-se (facto concreto, no espaço e no tempo) ou 
não (percurso imaginado a partir de um ponto fixo, em função do lugar real)”. Cf: MARIANI-ROUSSET, 
Sophie - “Espace public et publics d’expositions. Les parcours: une affaire à suivre”, p. 3 ( trad.). 

Dispositivo previsto 
(troca de impressões com 

os criativos) 

Dispositivo captado                                                                             
(observação e troca de 

impressões com os 

visitantes) 

Dispositivo “aparente” 

(estudo no terreno pelo 

avaliador) 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=868
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segundo outros, ele é interpretado como uma “concepção/visita” e realizado em 

função do contexto situacional em que o mesmo se inscreve. De acordo com Jean 

Davallon, é “a exposição em tempo real”149 o que implica, por parte do visitante, a 

gestão preciosa do seu tempo e energia, tudo devendo ser feito para não perturbar o 

seu livre arbítrio150. Posto isto, importa realçar que a valorização sígnica 

comunicacional pressupõe a existência de um emissor e de um receptor em sintonia 

com códigos de expressão que estão a ser utilizados e é o visitante quem, durante a 

visita, “avança, pára, focaliza, escolhe ver, ler ou escutar, etc.”151. Daí o interesse, por 

parte de Davallon, em analisar a exposição sob um triplo ponto de vista, a saber, o da 

concepção, o da mise en exposition e o da visita, e que coincide com “o do 

produtor/comissário e o do produtor na estratégia que ele desenvolve ao conceber 

uma exposição, o do receptor na sua actividade de interpretação e o da própria 

exposição, considerada, de um ponto de vista semiológico, como um «texto»”152. Se é 

utilizado um determinado registo, importa complementá-lo com um suporte tendo em 

vista favorecer a interpretação do visitante, nomeadamente a visita orientada, a 

informação adicional, o audioguia, estratégias para guiar a actividade do visitante no 

sentido de: “(i) desenvolver a sua actividade de interpretação; (ii) orientar globalmente 

esta em torno do conteúdo científico; (iii) fazer com que o resultado desta actividade 

interpretativa corresponda, sem demasiados erros, a este conteúdo”153. Nesta óptica, 

podemos fazer um pararelo com três tipos de percursos de uma exposição, a 

considerar: “O percurso pensado, previsto antes mesmo da montagem da exposição: a 

intelectualização do escalonamento das unidades de apresentação e da mensagem no 

espaço; O(s) percurso(s) proposto(s): o(s) caminho(s)- todas as possibilidades de visita 

                                                           
149

 Cf: DAVALLON, Jean - "Un genre en mutation". In Histoires d'expo: un thème, un lieu, un parcours. 
Paris: ed. Peuple et Culture /CCI /Centre Georges Pompidou, 1983, p. 9. 
150

 Neste contexto cabe registar que “uma das motivações que facilitam a aprendizagem é a liberdade 
de escolha de itinerário pelo visitante. O visitante, quando entra num novo ambiente, tem tendência 
para fazer uma “circulação/exploração geral” (shopping around/diverse exploration) para depois decidir 
o que observará com calma”. Cf: SCREVEN, Chandler cit. por ALMEIDA, Adriana Mortara - A Relação do 
Público com o Museu do Instituto Butantan: Análise da Exposição “Na Natureza Não Existem Vilões, p. 
127.   
151

 Cf: DAVALLON, Jean (dir.) - Claquemurer pour ainsi dire tout l'univers: la mise en exposition. Paris: 
Centre Georges Pompidou/CCI, 1986, p. 11.  
152

 Cf: DAVALLON, Jean - "Exposition scientifique, espace et ostention". In Protée. 16 (3), Chicoutimi 
(Québec), Protée/Expo Media, Sept. 1988, pp. 5-16. 
153

 Cf: DAVALLON, Jean - L’ Exposition à l’oeuvre: stratégies de communication et médiation 
symbolique, p. 125. 
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oferecidas aos visitantes (que não corresponde forçosamente ao previsto à partida 

pelos criadores, nem o que os criadores pensam ter realizado); O percurso vivido: o 

encaminhamento - o que os visitantes fizeram do espaço, quer este tenha sido 

utilizado como previsto ou não - e confrontação com os objectivos dos comissários”154. 

Este raciocínio pode ser ilustrado do seguinte modo:  

 
 

 Emissão  Recepção 

 Criativos                      
Percurso pensado                   

A ideia                               

Exposição                
Percurso(s) proposto(s)       
Os caminhos efectivos 

Visitantes                     
Percurso vivido                       

O encaminhamento 
 

 Percurso “ideal” Percursos possíveis Percurso efectuado 

1. Percurso físico           
(avaliação do comportamento) 

percurso a realizar pelos 
visitantes 

=marcação de todos os 
percursos topográficos  

possíveis 

=percurso observado  
(actividade participante, 
apropriação espacial) 

(o visitante) como se “deve “ comportar o 
visitante 

As possibilidades que são 
oferecidas aos visitantes 

como o visitante se comporta e 
porquê 

 

 Papel do percurso Percursos de compreensão 
disponibilizados 

Percurso semiótico 

 

Percurso “intelectual” 
(emissão/recepção, 

compreensão, re-construção) 

 

Discursividade                      
(mise en discours) 

Narratividades possíveis + 
figuratividade (efeitos 

resultantes da mise en discours)  
= a dispositivo mediático 

 

Narratividade efectiva.       
Efeitos de sentido (recepção) 

  

Organização da mensagem a 
divulgar 

Transmissão da mensagem; as 
diferentes leituras (possíveis, 

voluntárias, ou não) 

Reconstrução da exposição 
(recepção de UMA mensagem. 

Qual?)                                        
+ Construção de sentido 

 

(O visitante) 

 

O que faz com que o visitante 
compreenda 

O que levará o visitante a  
compreender isto ou aquilo, de 

acordo com o seu percurso 

 

O que o visitante compreendeu, 
retraduziu 

 

Metodologia: 1. Troca de impressões com os 
criativos 

2. Observação no terreno         
(= fora da visita) 

3.  Observação dos visitantes    
+ troca de impressões 

Fig. 14 - Quadro retirado de “Espace public et publics d’expositions. Les parcours: une affaire à suivre”, 
2001.  

 

Partindo deste quadro, consideramos que é possível estudar previamente os 

percursos155, testando, em parte, o seu grau de aceitação pelos visitantes, com o 

                                                           
154

 MARIANI-ROUSSET, Sophie - “Espace public et publics d’expositions. Les parcours: une affaire à 
suivre”, p. 3 ( trad.). 
155

 “Compete, assim, aos responsáveis pelo projeto de uma exposição definir que articulações de 
‘vocabulário’ desejam na sua narrativa. Lynn Maranda lembra que esses movimentos podem ser 
reconhecidos a partir de quatro grandes categorias: 1) a genérico/estética, que valoriza o aspecto formal 
da exposição e trabalha sobre a percepção estética herdada, importante componente da memória 
social; 2) a genérico/objectiva, que se baseia na informação taxonómica e no valor científico da colecção 
e celebra a percepção intelectual, baseada na articulação entre similaridades e variedade; 3) a 
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objectivo de compreender, tanto o pretendido no projecto como o real na prática, 

ainda que seja de reconhecer que prevalece sempre a ideia de um vazio, de um outro 

espaço não previsto pelos produtores da exposição, o do domínio do imprevisível e 

invisível, o da individualidade, e que traduz a natureza camuflada do pensar a 

exposição. É por esse motivo que, num quadro de tipo expositivo, o conceito de 

percurso seja tão relevante, importando, de sobremaneira, auscultar o modo como 

ocorreu a construção de sentido, se a mensagem foi apreendida, quais os elementos 

que, através dos percursos, mais contribuiram para a sua compreensão, apurando os 

pontos fortes ou menos fortes de uma exposição, ainda que sejam múltiplas as leituras 

da mesma. O comportamento do visitante acarreta assim um leque de informações 

face a um determinado contexto expositivo, bem como sobre o próprio trabalho 

levado a cabo pela equipa responsável pela definição dessas leituras nos percursos 

possíveis156, sendo aqui o corpo do visitante assumido com um produtor de sentido, 

emanando este da interpretação dos elementos uns pelos outros. Lembremos a 

propósito, e novamente, as reflexões de Mariano Piçarra:  

“O espaço percorrido não coincide com o espaço percepcionado./As percepções dessa 

vivência constroem um corpo fora do meu./Eu habito esse outro, na medida em que ele 

não me é estranho, pois ele foi construído pela minha experiência. Ele é um trabalho 

árduo de acumulação de experiências - ordenadas, sistematizadas, catalogadas./Na 

medida em que eu vejo com a outra presença, estabeleço um diálogo com ela./Se o 

outro que é uma espessura de mim, está noutro lugar, sou no espaço - simultâneo, e, 

no tempo – diacrónico/Se o meu corpo desdobrasse num outro, esse outro é o lugar de 

uma experiência - tão só/Esse lugar pode coincidir com a experiência de outro corpo, 

outro vidente – um aquele./Deste modo, posso polarizar a minha experiência e 

estabelecer um diálogo com aquele outro, outro que não projecção de mim, e, também 

habitá-lo e projectar-me nele em toda a sua espessura./Antecipo, deste modo, a minha 

experência, ou melhor, desdobro-me no espaço e no tempo./Esssa projecção é de outra 

ordem, na medida em que aqueles outros, já não são meus - mas pertencem-me./Ver é 

comunhão./Tudo é terrivelmente complexo e assustadoramente simples”157.  

                                                                                                                                                                          
temática/narrativa, que estabelece relações entre os conjuntos e explicita as realidades em sua relação; 
e 4) a temática/situacional, que enfatiza a ambientação, colocando cada elemento do conjunto em 
simbiose com a totalidade – a partir da conjuntura gestáltica da imersão”. Cf: SCHEINER, Tereza - 
“Comunicação, Educação, Exposição: novos saberes, novos sentidos”, s.p.  
156

 Neste âmbito, é digno de menção o estudo realizado por Véron e Levasseur no Centre Georges 
Pompidou a propósito de uma exposição de fotografia sobre o tema “Les vacances en France”. Ver: 
VÉRON, Eliséo; LEVASSEUR, Martine - L'espace, le corps, le sens: ethnographie d'une exposition. Paris: 
Ed. Bibliothèque publique d'information-Centre Georges Pompidou, 1983.  
157

 Cf: PIÇARRA, Mariano - “Os lugares de pertença” [texto disponibilizado por Mariano Piçarra no 
âmbito do Ciclo de Seminários Experiências de referência|Boas práticas promovido pela Rede 
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b) Mise en espace vs. Mise en exposition    

Quando vejo, através da espessura da água, o quadriculado do fundo da piscina, eu não 

vejo apesar da água, dos reflexos, vejo-o, justamente, através deles, por eles. Se não 

existissem estas distorções, estas listas de sol, se eu visse, sem esta carne, a geometria do 

quadriculado, aí sim deixaria de o ver, tal como é, onde é, a saber: mais distante do que 

qualquer lugar idêntico. Sobre a própria água, a potência aquosa, o elemento xaporoso e 

reverberante, não posso dizer que ela esteja no espaço: não está noutro lugar, mas não 

está na piscina. Ela habita-a, materializa-se aí, ela não está aí contida, e, se eu levantar os 

olhos para a cortina dos ciprestes, onde brinca o feixe dos reflexos, não posso negar que a 

água também  a visita, ou pelo menos, que lhe envia a sua essência, activa e viva158.                                                                 

 

A fim de concluir a nossa análise, e tendo em vista contribuir para o 

entendimento do estatuto que o espaço detém num quadro de tipo expositivo, 

impunha-se discorrer sobre duas noções fundamentais quando somos confrontados 

com um caso de análise de um dispositivo expográfico, referimo-nos concretamente à 

mise en espace e à mise en exposition.  

Para tal, recorremos ao estudo intitulado Le rôle de l’espace dans le musée et 

dans l’exposition: analyse du processus communicationnel et significant realizado por 

Soumaya Gharsallah no ano de 2008159 e no qual a autora, empenhada em “analisar o 

espaço da exposição a partir dos dispositivos e processos que fazem com que ele exista 

e que lhe permitem estabelecer uma comunicação”160, criou, para o efeito,  um 

modelo de análise dos processos de significação que, pela sua relevância, aqui 

reproduzimos e adoptamos como base de trabalho.  

De um modo geral, este modelo pretende demonstrar “que o processo de 

significação de um dispositivo expográfico ou de uma mise en espace é intrínseco à 

                                                                                                                                                                          
Portuguesa de Museus que decorreu no dia 25 de Novembro de 2011 na Fundação Calouste Gulbenkian 
e incidiu sobre a exposição temporária “A Perspectiva das Coisas. A Natureza Morta na Europa. Séculos 
XVII-XX” patente na Galeria de Exposições da Sede daquela instituição.  
158

 MERLEAU-PONTY, Maurice - O olho e o espírito. Editions Gallimard Vega, 2002, p. 7. 
159

 Cf: GHARSALLAH, Soumaya - Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition: analyse du 
processus communicationnel … Neste trabalho demos especial atenção ao capítulo I. Statut de l'espace 
dans le processus communicationnel. Objecto do nosso cuidado foi também o capítulo II. Description, 
découpage et analyse de l'espace du musée et de l'exposition: méthodologie cujos tópicos I. Le plan, le 
texte et la photo comme outils de description de l'espace; II. Analyse de l'exposition e III. Méthodologie 
d'analyse de l'exposition que incidem na análise de estudos de caso, num exercício de correlação entre 
os discursos teórico e prático, aspecto fundamental que se coaduna com a nossa proposta de 
investigação.  
160

 Cf: GHARSALLAH, Soumaya - Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition: analyse du 
processus communicationnel …, p. 15. 
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construção de um ponto de vista, formulado a partir de uma referência, e é este ponto 

de vista que vai organizar o espaço expositivo e conduzir a processos de interpretação 

diferentes”161. Neste sentido, à luz das componentes semióticas extraídas do modelo 

peirciano, a autora conclui que o sentido se produz graças à articulação de três tipos 

de espaço: o espaço empírico, o espaço conceptual e o espaço referencial.  Atentemos 

no seguinte esquema: 

 

Fig. 15 - Esquema retirado de Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition: analyse du 

              processus communicationnel et significant,  2008.   

 

Descendo ao particular, se partirmos da ideia que a mise en exposition é 

suportada por um ponto de vista, com base neste esquema podemos observar cinco 

planos e duas áreas reservadas aos domínios do visitante e do produtor, de acordo 

com os seu ponto de vista. E é este que vai possibilitar a definição do espaço 

referencial e a sua materailização, servindo de invólucro ao diálogo com os objectos. O 

trabalho decorrente da mise en espace é, assim, determinante no processo de 

significação, já que é a sua relação com o trabalho da mise en exposition que vai 

possibilitar a apreensão do ponto de vista. Sintetizando, entende-se por espaço 

referencial aquele que “está situado num outro lugar temporal e espacial, fora do 

espaço da exposição. Trata-se de um espaço representado. É o espaço de onde 

                                                           
161

 Idem, p. 59.   
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emergem as conotações, o espaço onde se vai escolher, seleccionar, retirar o objecto 

que se quer expor”162. Na perspectiva do produtor, o espaço referencial corresponde 

ao espaço a partir do qual se constrói a conceptualização do discurso expográfico. Já 

na óptica do visitante, afigura-se como o espaço para o qual desloca a 

conceptualização a fim de procurar o cenário da exposição. Encontra-se igualmente 

conotado com o mundo referencial, de acordo com Bernard Pottier, surgindo 

associado ao discurso sobre um dado objecto e, por isso, inscrito em algum lugar ou 

espaço, fora do da exposição, um espaço representado. Já por sua vez, o espaço 

conceptual é a “representação mental construída a partir do referencial, que é 

simultaneamente tributário dos costumes sociais e das necessidades criativas 

individuais. É a este nível que se situam o “objecto imediato”, o “interpretante” e o 

“fundamento”, componentes mentais de representação. No prisma do visitante, pode 

ser chamado “mundo utópico”, i.e., um produto que resulta da disposição de 

significações produzidas no decorrer das visitas. Prosseguindo, e por último, surge o 

espaço empírico, o “lugar de encontro entre o visitante e o designer que se efectua 

através do dispositivo expográfico. Constitui o espaço de partida para o visitante. É o 

contacto com o dispositivo expográfico que dá lugar à produção dos efeitos de sentido. 

Para o designer, o espaço empírico é o espaço de chegada, no qual termina o processo 

de concepção, já que o dispositivo é o resultado de um longo processo de montagem e 

de trabalho de mediatização”163. Note-se, porém, que o espaço empírico é o único 

espaço imutável deste modelo, pois é palpável na exposição através do 

representamen. Já no que ao plano da semiótica se refere, o espaço empírico 

corresponde ao “mundo real” de Bernard Pottier, ele é homólogo ao “espaço 

sintético” de Davallon, que é o suporte material da exposição, constituído pelos 

“objectos, expósitos e ferramentas que nós vimos, dos lugares que nós percorremos, 

dos visitantes que nós encontramos e de nós mesmos”164.  

                                                           
162

 Idem, p. 63.   
163

 Idem, p. 60.  
164

 Segundo Catherine Saouter, “ele corresponde ao «espaço do suporte » ou o « espaço plástico » ; ele 
apresenta um formato e proporções determinadas pelo medium e os diferentes tipos de 
constrangimentos aos quais faz face o produtor (C. Saouter; 2000: 159). É também o equivalente do 
« espaço verdadeiro », tal como o definiu Philippe Boudon, isto é, o espaço vivido (Ph. Boudon; 1971 : 
21). A partir do espaço empírico, o visitante é chamado a interpretar o que ele pode ver, tocar, ouvir, 
até mesmo sentir, entrando em contacto com o dispositivo expográfico”. Cf: GHARSALLAH, Soumaya - 
Le rôle de l’espace dans le musée et dans l’exposition…, p. 65 (trad.). 
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Em suma, importa reter que quando trabalhamos o tema do espaço em 

exposição recorremos a gramáticas espaciais e, baseados nessas mesmas gramáticas, 

são construídos modelos de apropriação do espaço que incorporam os processos no 

tempo e os actores que dele são parte integrante. Posto isto, exercitar o convívio 

tecido entre os campos de estudo da Semiótica e da Teoria da exposição torna-se um 

desafio fundamental.  

 

1.3. Conclusão à Parte I  

Finalizado este périplo de cunho teórico-reflexivo, sentimos necessidade de 

sistematizar as ideias até aqui desenvolvidas, sendo de ressalvar que o tipo de 

abordagem por nós implementada se orientou por uma via questionante, 

privilegiando-se uma perspectiva de abertura no que à moldura teórica da exposição 

se refere, ainda que, e naturalmente, por objectivos de clareza expositiva, apenas 

tivessemos tomado em consideração os desenvolvimentos críticos que melhor 

representassem a tentativa de conciliar as vertentes da exposição e avaliação, 

antevendo-se, desde já, o fio condutor que tece a malha geral que corporaliza o nosso 

argumento central.  

Arquitectados sob a forma de um esboço, os conteúdos desta primeira parte 

instituem-se como uma espécie de mise à penser a exposição, dando-se conta das suas 

exigências e necessidades, analisando-se os vários níveis de problematicidade com que 

este fenómeno se depara, avaliando-se, sobretudo, o seu escopo e operatividade.  

Se esta abordagem nos ofereceu, por um lado, um quadro conceptual que a 

posteriori servirá propósitos de interpretação das observações no terreno - e que 

iremos incorporar na parte seguinte deste trabalho, dedicada aos estudos de caso -, 

por outro, possibilitou dar resposta ao que podemos denominar de exercício de 

“bricolage metodológica”165, indispensável na destrinça do objecto em estudo.  

Neste cometimento inicial, detivemo-nos igualmente no estatuto que o espaço 

detém na exposição pois, a par das definições ditas mais tradicionais, perfila-se uma 

outra, centrada na dimensão simbólica e discursiva e que versa a exploração dos 

                                                           
165

 Apropriamo-nos da expressão usada por Lévi-Strauss em O pensamento selvagem. São Paulo: Editora 
Nacional, 1970.  
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sentidos e da significação, permitindo concluir que os aspectos narrativo-discursivos da 

exposição assentam em pressupostos reflexivo-perceptivos que se deslocam mais de 

pergunta em pergunta e não tanto de objecto em objecto, evidenciando-se a 

necessidade de repensar o tema da exposição mediante um confronto continuado com 

esses nexos e possíveis articulações.  

Temos então que é precisamente a vitalidade das linguagens utilizadas, e não 

somente o acervo em si mesmo, o que torna fascinante qualquer exposição, essa 

característica da informação em fluxo que acarreta subtilezas e um corpo de unidades 

referenciais que fazem dela um ‘definir indefinido’, com fortes cargas de 

subjectividade, pois todo o discurso resulta de operações mediáticas entre os factos 

em si mesmos e a (in)intencionalidade de um narrador - configurando o que Lyotard 

denominou como “metamorfose de afectos” - e que, operando conjuntamente, 

poderão converter a experiência expositiva em algo inesquecível.  

Como tivemos oportunidade de demonstrar, a exposição impõe-se como 

situação reflexiva, tendo conhecido no decorrer dos últimos anos uma evolução 

significativa, sobretudo ao nível da necessidade de avaliar criticamente os critérios 

dessas linguagens. No fundo, falamos da procura de territórios de adequação, i.e., de 

exercícios de conformidade entre a teoria e a sua aplicação no terreno, de modos de 

articulação entre uma prática empírica e uma ambição teórica, na senda da criação de 

condições com vista a abreviar a distância que sempre se verifica entre elas.  

Adiemos, por ora, essa demonstração.  
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CAPÍTULO 3 - Estudo de caso - Museu Nacional de Arte Antiga  

  

Fig. 16 - Imagem-síntese da exposição "Políptico": evocação fotográfica dos Painéis de São Vicente. 

Lisboa, Espaço BES Arte & Finança, 2012. 

 

Le musée étant un lieu de restitution de la mémoire collective  

ne peut qu’être tributaire des modalités de constitution d’une mémoire  

qui est faite d’oublis et de reconstructions de la réalité166.  

 

1. Introdução  

Tal como já concluído nos capítulos anteriores, a atenção dedicada aos objectos 

em exposição não depende somente das características do visitante ou das 

particularidades dos mesmos, mas também de um conjunto de elementos que 

concorrem para construir um enunciado e, sobretudo, do modo como esses elementos 

são negociados quer do ponto de vista conceptual, quer técnico e criativo. Esta 

sequência de ideias torna evidente que o contexto, o modo de apresentação e o 

discurso em que uma obra de arte se inscreve influem decisivamente na percepção 

dos públicos, podendo potenciar (ou não) novas leituras sobre determinado tema e/ou 

conteúdo167. De igual modo se infere que, em termos de exposição, ver é uma forma 

de aprender, sendo portanto fundamental saber colocar essa visualidade a falar, não 

esquecendo que os conteúdos têm real valor pelo modo como são colocados a falar 

com os públicos e que o poder dos objectos se manifesta também ao deslocar-se para 

os visitantes.  

                                                           
166

 CANDAU, Joël - Mémoire et identité. Paris: PUF, 1998, p. 17.  
167

 Sobre esta questão chave na apreciação da arte, ver: NEWHOUSE, Victoria - Art and the power of 
placement.  
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Partindo destas premissas e do desígnio que nos move, impôs-se como um 

imperativo levar a cabo um exercício de aplicação prática que ilustrasse esses 

pressupostos teórico-reflexivos, elegendo-se, para o efeito, o MNAA como estudo de 

caso passível de facultar uma análise concretizada desses aspectos, pois temos que é 

justamente no desfasamento e na tensão entre o discurso teórico e a actuação prática 

que se situa um espaço intermédio e privilegiado capaz de atenuar a complexidade 

que lhe é inerente.  

Falamos de um espaço que desde a sua fundação, em 1884 - ainda designado 

Museu Nacional de Bellas Artes e Archeologia (MNBAA) - até aos nossos dias, foi alvo 

de conjunturas muito diversas, entre alterações, obras de renovação e requalificação e 

ampliações no edifício, engrandecimento das colecções, diferentes soluções 

museográficas que presidiram ao arranjo das salas, tendo igualmente conhecido um 

escol de directores que cunharam e reflectiram sobre a construção e/ou reabilitação 

da sua imagem. Em síntese, um leque de acções justificáveis à luz de uma imperativa 

optimização das condições de preservação e exposição, sempre com o objectivo de se 

conquistar mais espaço de exposição, cuja exiguidade fora desde logo manifestada 

pelo primeiro director do MNAA, entre 1911 e 1937, José de Figueiredo (1872-

1937)168. Também a exposição de longa duração do Museu conheceu, ao longo dos 

tempos, vários ensaios do dar-a-ver, tendo ficado as suas mudanças mais expressivas a 

dever-se à realização de grandes exposições temporárias e a momentos emblemáticos 

da cultura portuguesa. 

A bibliografia referente a esta instituição situa uma matéria vastíssima de 

diversa índole, com realce para os fundos documentais provenientes do seu Arquivo, 

sendo igualmente vasto o número de publicações dedicadas à descrição geral das suas 

colecções, em particular a pintura portuguesa, núcleo central do seu património 

composto por um significativo conjunto de obras que, embora reduzido, é 

determinante para o seu estudo e compreensão.  

                                                           
168

 É o próprio que esclarece esta questão: “o museu existia já, embora mal acomodado e sem edifício 
próprio, desde 1883, pois desde que, n’esse ano, foram extinctas as ordens religiosas, começou-se, 
ainda que com pouquíssimo cuidado e critério, a recolher dos conventos de frades o que se supunha ter 
valor artístico”. Cf: FIGUEIREDO, José de - “O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa”. In Atlântida. 
Mensario artistico, literario e social para Portugal e Brazil. Vol. 1, n.º2, [15 de dezembro de 1915], p. 
145. 
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Mais recentemente tem-se verificado um interesse crescente pelo 

conhecimento da história do Museu, suas colecções, práticas museológicas 

implementadas e principais protagonistas169, de entre os quais se destacam os 

primeiros directores: José de Figueiredo, entre 1911-1937, e João Couto, entre 1938-

1962, iniciadores de um tipo de discursividade que cunhou declaradamente a imagem 

do MNAA, inaugurando fórmulas expositivas, lançando directrizes museográficas, 

ensaiando critérios, definindo possíveis núcleos, estabelecendo cronologias, propondo 

leituras dos acervos, o mesmo será dizer, construindo uma axiomática de valores vitais 

para a sua fundação e consolidação.   

Não nos posicionando na qualidade de experts do corpus pictórico em questão, 

pretende-se identificar através dos ‘Painéis’, e seguindo uma linha cronológica, os 

momentos altos da história da museografia do MNAA, base decisiva para precisar o 

seu percurso a esse nível. Neste sentido convocam-se igualmente algumas exposições 

temporárias que podem ajudar-nos a compreender como certos testemunhos do seu 

passado museográfico perduram ainda hoje na apresentação da exposição de longa 

duração. Completam a nossa abordagem mostras temporárias realizadas fora do 

museu, cenários que foram eleitos pelos distintos estilos de expografia exibidos e pelo 

ineditismo das propostas em si mesmas, convertendo-se em símbolos da história do 

MNAA, em particular, e das exposições de arte, em geral. 

Encontramos aqui um bom mote para as seguintes questões: Que critérios 

estão subjacentes à actual configuração expositiva do MNAA? Até que ponto o 

discurso museográfico vigente é mais ou menos herdeiro das soluções anteriores? Em 

que medida foi gerida essa conflitualidade de tempo(s) no tempo? De que modo é 

incorporada, fabricada e/ou salvaguardada essa memória? Quais os elementos de 

excepção, de continuidade e/ou de permanência?, mas também matéria para o estudo 

e formulação de atributos para a análise e/ou avaliação de exposições de arte.  
                                                           
169

 Destaque para: MANAÇAS, Vítor Manuel Teixeira - Museu Nacional de Arte Antiga. Uma leitura da 
sua história. 1911-1962, 1991 [texto policopiado]; PONTES, Teresa - Museologia da Arte. Conceitos e 
práticas de José de Figueiredo, 1999 [texto policopiado]; CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel 
Vilhena de - As esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A constituição de uma coleção nacional, 2014 
[texto policopiado]; BAIÃO, Joana Margarida Gregório - José de Figueiredo, 1871-1937. Ação e 
contributos no panorama historiográfico, museológico e patrimonialista em Portugal, 2014. [texto 
policopiado]; e XAVIER, Hugo André de Almeida Vale Pereira - O marquês de Sousa Holstein e a 
formação da Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa, 2015. [texto 
policopiado]. 
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2. Enquadramento histórico e síntese museográfica  

 A exposição de longa duração, iniciada em 1911170, encontra-se hoje instalada 

num complexo que é constituído pela edificação primitiva, o Palácio Alvor-Pombal171, 

continuamente transfigurado e ampliado ao longo dos tempos; e pela ala mais 

recente, conhecida por “Anexo”, contígua ao Palácio e edificada nos anos 1930/40, no 

local onde antes se erguia o antigo Convento de Santo Alberto172, demolido em 1918, e 

do qual apenas subsiste a Capela173, conservada, na sua totalidade, por decisão do 

primeiro director do MNAA, José de Figueiredo, integrando, deste modo, o actual 

percurso expositivo174.  

Dado o espectro deste trabalho, no que diz respeito à relação do Museu com as 

colecções que acolhe, iremos somente convocar os marcos mais importantes da sua 

história, desde logo o momento subsequente à extinção das ordens religiosas em 

1834175, altura em que ingressa na posse do Estado um vastíssimo número de bens 

móveis que é necessário reunir, inventariar, fotografar e salvaguardar, incumbências 

que ficarão a cargo da Academia Real de Belas-Artes176, organismo que passará a deter 

                                                           
170

 Cf: PORFÍRIO, José Luís - “O roteiro geral de um Museu”. In HENRIQUES, Ana Castro (coord.) - 
Roteiro do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2003, p. 4.  
171

 Mandado edificar no século XVII por D. Francisco de Távora (1646-1710), 1º conde de Alvor, 
desconhece-se o arquitecto que projectara o edifício.  
172

 Primeira fundação das religiosas carmelitas descalças em Portugal. Sob a invocação de Santo Alberto 
de Vercelli, a fundação do Convento ocorreu entre 1583 e 1598, durante a regência do Cardeal 
Arquiduque Alberto de Áustria, vice-rei de Portugal.  
173

 Núcleo de visita encerrado ao público desde 2007 por motivos de conservação e restauro, e também 
por questões de segurança, devido ao estado de degradação da cobertura.  
174

 No Anexo VIII deste trabalho é disponibilizada uma planta esquemática com a identificação dos 
corpos que compõem o edifício. Sobre o espaço arquitectónico do Museu, ver: MARTINS, Henrique 
Manuel Lopes Escudeiro Pereira - O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história: 
contributos para um projecto de comunicação. Trabalho de Projecto de Mestrado em Museologia. 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2014 [Texto policopiado], 2 
Vols. 
175

 Após a guerra civil e a vitória dos liberais, em 1834, o decreto de 28 de Maio publicado nesse mesmo 
ano extingue as ordens religiosas, encerrando de imediato os conventos masculinos e determinando o 
fecho dos femininos após a morte da última freira.  
176

 Organismo fundado por D. Maria II, em 1836, e instalado ainda nas dependências do extinto 
Convento de S. Francisco (onde, ainda hoje, funciona a Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa), a partir de 1839, tinha como premissa maior ser uma escola de formação artística para os novos 
pintores, mas também uma Pinacoteca destinada a mostrar os espólios dos Conventos extintos. Sobre 
os diversos procedimentos que levaram à formação e organização das colecções estatais que 
ingressariam na Galeria Nacional de Pintura e mais tarde no Museu Nacional de Bellas Artes e 
Archeologia, veja-se: CARVALHO, José Alberto Seabra; CURVELO, Alexandra - “1834-1981 Breve História 
da Formação de Uma Colecção”. In AA.VV. - Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Inapa, 1999, pp. 
44-53 [Catálogo de exposição]; e XAVIER, Hugo André de Almeida Vale Pereira - O marquês de Sousa 
Holstein e a formação da Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa. Destaque 
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parte significativa desses bens, fundamentalmente pintura portuguesa e alguns 

exemplares de pintura europeia, sobretudo os de origem flamenga177. Outro marco 

decisivo coincidiu com a abertura ao público, em 1868, da primeira Galeria Nacional de 

Pintura, graças aos esforços empreendidos pelo marquês de Sousa Holstein (1838-

1878)178, vice-inspector da Academia desde 1862. Numa das sete salas que 

compunham o espaço da galeria, uma delas - a quinta -, estaria, desde logo, reservada 

à pintura classificada como portuguesa dos séculos XV e XVI, operando-se ali o 

primeiro arranjo museográfico adoptado para o corpus pictórico que, anos mais tarde, 

se viria a designar “Escola Portuguesa”. Esta opção, que não deixa de se assinalar como 

uma vontade de destino na pintura portuguesa, foi claramente justificada por Holstein 

no catálogo da galeria de 1868: “A reunião n’uma sala da galeria de todos os quadros 

provavelmente portuguezes, deixará que se estude mais facilmente a questão da 

existência da nossa escola; - adiantando - “porém, […] será mister, para chegar a uma 

conclusão definitiva, comparar estes quadros e todos os outros similhantes existentes 

em Portugal, não só entre si, mas com os flamengos e os allemães; é indispensável 

também fazer indagações minuciosas nos diversos archivos. Sem se complementarem 

estes trabalhos não será possível escrever a histórias das artes em Portugal”179. Pese 

embora estas importantes iniciativas, uma comissão de notáveis e académicos 

nomeada pelo Governo em 1875 foi alertando para o mau estado em que as obras se 

encontravam e para a inadequação dos espaços da galeria, considerados pouco 

                                                                                                                                                                          
para as obras que pertenceram à rainha Carlota Joaquina, para as colecções legadas ou adquiridas 
através de verbas disponibilizadas por algumas personalidades, de entre as quais merece especial 
referência o rei D. Fernando II, as doações efectuadas pelo conde de Carvalhido, a aquisição de parte da 
colecção do padre Mayne, e outras compras e doações mais pontuais.  
177

 Cf: PORFÍRIO, José Luís -“O roteiro geral de um Museu”, p. 10.  
178

 Sobre a acção desenvolvida por Sousa Holstein e pelos restantes professores da Academia, veja-se:  
XAVIER, Hugo André de Almeida Vale Pereira - O marquês de Sousa Holstein e a formação da Galeria 
Nacional de Pintura... (II PARTE - O Marquês Vice-inspetor, pp. 94 -134). 
179

 Cf: HOLSTEIN, Marquês de Sousa - Catálogo Provisório da Galeria Nacional de Pintura Existente na 
Academia Real das Bellas Artes de Lisboa. [Em linha]. 1868, pp. 1-90. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://books.google.pt/books?id=VSFHAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. pp. 16-17. Holstein defendera ainda 
que os museus “deveriam representar a história das nossas artes e exibir as produções mais notáveis 
dos artistas portugueses” e que «Em Lisboa deveria haver um museu central, subdividido em secções, 
scientificamente classificadas cada uma: pintura, esculptura, desenho, arte ornamental nas suas 
variadissimas classes, gravuras, modelos architectonicos, archeologia, etc». Cf: HOLSTEIN, Marquês de 
Sousa - Observações sobre o actual estado do ensino das Artes em Portugal, a organização dos 
Museus e o serviço dos Monumentos Históricos e da Arqueologia. Lisboa: Imp. Nacional. [Em linha]. 
1875, p. 1-66, [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://purl.pt/321/4/>. p. 29.  
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apropriados, do ponto de vista da conservação, para abrigar tão valioso acervo. Na 

sequência desse parecer, em 1879180, foi alugado à família Pombal, por um período de 

30 anos, o Palácio-Alvor, já com o fito de aí ser instalado um museu nacional destinado 

a abrigar e a expor o acervo entretanto reunido, e que englobava o espólio da 

Academia de Belas Artes.  

Uma outra coordenada particularmente relevante na história do MNAA remete 

para a fase posterior à implantação da República, em 5 de Outubro de 1910, e 

consequente aplicação da Lei de Separação da Igreja e do Estado (1911)181, período em 

que se assistiu a uma nova vaga de incorporações no acervo a partir do património 

eclesiástico182. É precisamente neste momento que se definem as balizas cronológicas 

da colecção do Museu183 (e a sua actual vocação), tal como ainda hoje a conhecemos, 

e respectiva organização em nove núcleos temáticos184. A par destes aspectos deve 

ainda mencionar-se que o reforço patrimonial das colecções do MNAA foi 

prosseguindo com continuadas doações185, peças provenientes de importantes 

legados186 e várias aquisições levadas a cabo pelo Estado, numa dinâmica igualmente 

beneficiada, sobretudo a partir de 1912, pela capacidade financeira do Grupo de 

                                                           
180

 Por insistência de Delfim Guedes, o novo vice-inspetor da Academia de Belas Artes, que sucedera a 
Sousa Holstein.  
181

   Para uma visão actual e aprofundada sobre este assunto, ver: CUSTÓDIO, Jorge Manuel Raimundo – 
“Renascença”artística e práticas de conservação e restauro arquitectónico em Portugal, durante a 1.ª 
República. Tese de Doutoramento em Arquitectura Universidade de Évora. 2 Vols. Évora, 2008 [Texto 
policopiado]. Esta tese foi posteriormente publicada em dois volumes (2012 e 2013) pela editora 
Caleidoscópio. 
182

 Foi neste contexto que deram entrada no acervo do Museu os Painéis de São Vicente ou o 
Apostolado de Zurbarán.  
183

 O Decreto de Lei Nº 1 de 26 de Maio (DG, nº 124, 29 de Maio 1911) implicou a extinção do 
oitocentista Museu Nacional de Bellas Artes e Archeologia (inaugurado em 1884), cujas colecções foram 
incorporadas nos então criados Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte 
Contemporânea (que receberam as colecções de arte anteriores e posteriores a 1850, respectivamente) 
e ainda no Museu Nacional dos Coches e no Museu Etnológico Português.  
184

 Pintura portuguesa e europeia (séculos XIV a XIX); desenho europeu e português (séculos XV a XIX); e 
gravura europeia e portuguesa (séculos XVII a XIX); escultura maioritariamente portuguesa (séculos XII a 
XIX); ourivesaria e joalharia portuguesa (séculos XII a XIX) e ourivesaria francesa (século XVIII); cerâmica 
(séculos XVI a XIX) e faiança portuguesa (séculos XVII a XVIII); mobiliário português (séculos XV a XIX) e 
europeu; têxteis (séculos XIV a XIX); vidros portugueses e europeus (séculos XVI a XIX) e artes orientais. 
Ver o sítio do Museu: http://www.museudearteantiga.pt/pt-
PT/coleccoes/artes%20plasticas/ContentDetail.aspx?id=76 
185

 Destaca-se a doação de Calouste Gulbenkian (1952), de Antenor Patiño (1969), do comandante 
Ernesto de Vilhena (1980) e, mais recentemente, a doação Castro Pina (2009).   
186

 Destacam-se os legados do conde de Carvalhido (1865/67), visconde de Valmor (1912), Luís 
Fernandes (1923) e Barros de Sá (1981).  
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Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, fundado nesse mesmo ano187. Porém, o 

impulso definitivo para a concretização do sonho de dar vida ao primeiro museu de 

arte português adveio do assinalável êxito188 alcançado pela Exposição Retrospectiva 

de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola189, organizada em 1882, nas salas do 

Palácio Alvor, e que motivou a aquisição do edifício pelo Estado, estando na origem da 

criação, dois anos mais tarde, do MNBAA - o museu que antecede o MNAA.  

 

2.1. [(1882)-1884-1911]: linhas de base - os primeiros ensaios plásticos e a urgência 

em mostrar  

Em breve nota introdutória, importante pelo significa como linha de 

continuidade em relação à lógica expositiva que viria a ser adoptada no MNBAA, 

comecemos por observar o que se expunha e quais os critérios que presidiram à 

instalação da referida exposição190 tendo por base a apreciação feita por Fialho de 

Almeida (1857-1911) ao descrever uma das salas do certame:  

“A sala de Hespanha é um encanto pela diversidade das peças expostas, e vigor 

artísticos dos agrupamentos. Imaginem os senhores que há um pulpito ogival, 

finamente esculpido de rendas e rosáceas, octagonal, em carvalho antigo […] Em 

vitrines circumvizinhas, ha de tudo, lapides sepulchraes do tempo árabe, pratos 

hispano-arabes, estribos de Carlos V, ferrolhos do Escorial, reliquias dos reis 

visigothicos, bronzes da China, vasos do Peru, encadernações antigas, cofres 

esmaltados, escopetas e arcabuzes cobertas de cinzeladuras”191.  

                                                           
187

 Sobre este assunto, ver: BASTOS, Celina - “100 Anos ao serviço do Museu”. In De Amicitia. 100 Anos 
do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2012, 
pp. 41-63 [Catálogo de exposição]; e BASTOS, Celina e CARVALHO, Marta Barreira - Por amor à Arte. 
Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga. 100 anos 1912-2012. Lisboa: Grupo dos Amigos 
do Museu Nacional de Arte Antiga, 2012.  
188

 Note-se que a exposição teve uma afluência de 100 000 visitantes.  
189

 Sobre as vicissitudes históricas, artísticas, museológicas e patrimoniais que estiveram na base da 
concretização desta exposição, ver: FERREIRA, Maria Emília de Oliveira - Lisboa em Festa: A Exposição 
Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola 1882. Antecedentes e Materialização, 
2010. [texto policopiado]. Da mesma autora ver também: “Expor para salvaguardar: A importância da 
Exposição de Arte Ornamental para a história do restauro e da conservação do património móvel em 
Portugal”. In 40 anos do Instituto José de Figueiredo. Lisboa: Instituto Português de Conservação e 
Restauro, 2007, pp. 41- 57.  
190

 Cf. Catálogo illustrado da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola 
celebrada em Lisboa em 1882 sob a protecção de Sua Majestade el-Rei o Senhor D. Fernando II. [Em 
linha]. Lisboa: Imprensa Nacional, 2 vols, 1882. pp. 1-353.  [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em 
WWW:<URL: http://purl.pt/763>.   
191

 Cf: ALMEIDA, Fialho de - “A Exposição de Arte Ornamental”. In Chronica Illustrada, 1º ano, nº 1, 
1882, pp. 14-16. Negrito nosso.  

http://purl.pt/763
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Esta passagem é bem elucidativa do excesso acumulativo e eclético de objectos 

em exibição, profusão essa de obras que, aliada ao acentuado tom decorativo que 

dominava a(s) sala(s)192, não favorecera a fruição e a apreensão do discurso por parte 

dos visitantes,  embora tenha sido seguido um critério cronológico na apresentação 

dos conteúdos no sentido de dar maior legibilidade à exposição.  

  

Fig. 17 - Vista parcial da Sala de Cerâmica da Exposição Retrospectiva de Arte, 1882. Fotografia de Carlos 

Relvas.  

Para além da apreciação crítica de Fialho de Almeida, a imagem acima apresentada é 

igualmente representativa da opção acumulativa que presidiu à mostra, podendo nela 

ser observada o aglomerado de objectos de períodos e estilos diferentes, as vitrinas 

sobrecarregadas de peças que se dispunham ao longo das salas identificadas pelas 

letras do alfabeto, as barras de segurança, em ferro, para limitação do público193, bem 

como o jogo de pequenos e grandes formatos das pinturas que cobriam totalmente as 

paredes, do chão até ao tecto. Neste cenário, um outro aspecto que vale a pena 

sublinhar é o facto de ter sido esta a primeira exposição com luz eléctrica em 

Portugal194, motivo que causara grande impacto neste certame, um dos mais notáveis 

                                                           
192

 Convirá aqui recordar que se tratava de uma grande exposição dedicada às Artes Decorativas e onde 
a pintura desempenhou um papel secundário.  
193

 Sobre esta opção e respectivos desenhos prévios, consulte-se o capítulo III - A preparação da 
exposição de Lisboa. Portugal em vias de se apresentar “desassombradamente perante a Europa  - da 
tese de Emília Ferreira. Cf: FERREIRA, Maria Emília de Oliveira - Lisboa em Festa: A Exposição 
Retrospectiva de Arte Ornamental..., p. 189.  
194

 Para além desta novidade, uma outra foi o catálogo da exposição que teve o mérito incontornável de 
ser o primeiro de todos nestes moldes, destacando-se o mesmo pelas reproduções de várias peças a 
partir de clichés de Carlos Relvas (1838 - 1894). 
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eventos culturais do Portugal oitocentista. Apesar das críticas surgidas na imprensa, 

nem sempre unânimes, sobretudo ao nível da gestão espacial e dos conteúdos195, é 

importante fazer jus ao propósito da exposição dentro do quadro da época, i.e., o do 

imperativo de dar-a-ver os objectos que melhor retratassem a identidade portuguesa, 

exibindo-se os núcleos possíveis de reunir, num curto espaço de tempo, e 

seleccionados de acordo com um critério de qualidade, apelando para a urgência da 

inventariação de tão relevante património móvel.  

Concretizando uma aspiração há muito acalentada, a 12 de Junho de 1884 

abriu ao público, no Palácio-Alvor, o tão almejado MNBAA196. Sob a tutela da 

Academia, durante o período compreendido entre 1884 a 1911, o novo Museu 

conserva o seu aspecto de palácio, ainda que tenha conhecido diversos arranjos 

durante essas décadas. Um texto anónimo datado de 1892197 e um álbum de 

fotografias publicado por Francisco de Sousa Viterbo (1845-1910) em 1900198 

permitem-nos hoje ajuizar a organização museográfica ali posta em prática. Assim, 

tendo por base essas memórias, podemos depreender que a secção de pintura cobria 

a maior parte do piso nobre do Palácio, instalando-se em 10 salas das 16 aí existentes 

e dispostas segundo o alfabeto (da sala A à sala J). Nas duas primeiras salas podia-se 

apreciar sobretudo obras oitocentistas, ainda que o discurso ali proposto fosse 
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 O crítico do Jornal do Commercio, o escultor francês Anatole Célestin Calmels, que mais se dedicou à 
crónica da exposição, fazia então notar que “a empresa tinha elevado valor, pese embora o exagero, 
como o apontado em relação à sala de cerâmica, na qual a prodigalidade de objectos sem valor nem 
critério se impunha de modo que não deixava ver a pintura que, assim, era remetida para segundo 
plano, reduzida a dispensável elemento decorativo, falhando portanto o perceber-se o objectivo de 
qualquer das peças”. Cf. Jornal do Commercio, 14 de Abril de 1882, p. 1. Cf: Capítulo IV – “Sobe o pano. 
Lisboa em festa”. Cf: FERREIRA, Maria Emília de Oliveira - Lisboa em Festa: A Exposição Retrospectiva 
de Arte Ornamental…, p. 270.  
196

 Incorporando a colecção de pintura do depósito de São Francisco, enriquecida com a ourivesaria 
transferida da Casa da Moeda para a Academia de Belas Artes, em 1867, e os conjuntos de escultura e 
artes decorativas dos conventos e mosteiros femininos que iam encerrando definitivamente. Cf: 
FIGUEIREDO, José de - “O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa”, pp. 145-146. 
197

 Segundo Maria João Vilhena de Carvalho, este texto, ao que tudo indica, foi redigido pelo 
conservador Manuel de Macedo no contexto da sua participação, em 1892, no Congresso Pedagogico 
Hispano-Portuguez-Americano em Madrid, do qual resultou a publicação de O Muzeu Nacional de Bellas 
Artes. Apontamentos, editado em Coimbra, embora sem indicação do seu nome. Cf: CARVALHO, Maria 
João Crespo Pimentel Vilhena de - As esculturas Revista Colóquio-Artes de Ernesto Jardim de Vilhena. 
A constituição de uma coleção nacional, 2014. Parte IV. Do privado ao público. A colecção de escultura 
de Ernesto Vilhena no Museu Nacional de Arte Antiga. 
198

 Cf: VITERBO, SOUSA - L’enseignement des Beaux-Arts en Portugal. Lisboa: Exposition Universelle de 
1900, Section Portugaise, 1900. Muito embora essas reproduções se refiram a uma data anterior da sua 
publicação. Cf: PORFÍRIO, José Luís - “O roteiro geral de um Museu”, p. 15.   
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intercalado “com uma ou outra presença de pintores do final do século anterior”199. 

Continuando o percurso, seguiam-se mais três salas onde coahabitavam exemplares 

de pintura portuguesa e estrangeira. Na sala F estava já representada a produção do 

século XVI, fundamentalmente estrangeira. Por fim, nos últimos quatro 

compartimentos destacava-se a forte presença da pintura retabular portuguesa, 

considerada desde há muito “o principal elemento de riqueza do Museu”, tal como fez 

notar Manuel de Macedo200. 

 

Figs. 18 e 19 - Vistas parciais das Salas C e H do Museu Nacional de Bellas-Artes e Archeologia, s.d.  

No que respeita aos critérios que presidiram à organização daquele espaço é José de 

Figueiredo (1872-1937), quem viria a ser o primeiro director do já Museu Nacional de 

Arte Antiga (MNAA), entre 1911 e 1937, quem, num tom crítico e assertivo, nos 

esclarece acerca das opções museográficas tomadas pelos antigos professores e 

pintores da Academia:  

“Não sei ao certo qual foi a orientação seguida pelo primeiro diretor do museu, o 

professor Antonio Tomaz da Fonseca após a mudança das collecções para o Palacio 

das Janelas Verdes; mas, pelo que pude apurar, essa orientação era bem melhor 

que a do professor António José Nunes, seu sucessor, em 1894. Ambos pintores e 

sem uma educação especial, que também não era facil na epoca em que viveram, 

foi a secção de pintura, de resto então, como hoje, a mais importante, aquela que 

lhes mereceu especiaes atenções; mas emquanto o professor Fonseca, n’uma 

orientação racional, dado o numero relativamente reduzido de quadros 

estrangeiros, parece tel-os agrupado por épocas, o professor Nunes, ao tomar 

posse do museu, alterou essa disposição, para os colocar por escolas. O resultado, 

                                                           
199

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta Barreira - “Museus e exposições: ideias, 
formas e discursos de representação e celebração da arte portuguesa (do liberalismo ao Estado Novo)”. 
In RODRIGUES, Dalila (coord.) - Arte portuguesa da pré-história ao século XX. Vol. 20 - Em torno da 
história da arte. Lisboa: Fubu Editores, 2009, pp. 89-142.  
200

 Cf: O Muzeu Nacional de Bellas Artes: Apontamentos [texto de Manuel de Macedo]. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1892.  
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é claro, foi lamentável, por se exhibirem lado a lado quadros como a «Visão de São 

Francisco», de Luca Giordano, então atribuído a Ribera, e o «Othelo e Desdemona», 

de Muñoz Degrain. Prejudicando-se mutuamente por motivos que seria longo de 

enumerar, cada uma d’essas telas sofria ainda da falta de ambiente próprio, tão 

essencial á valorização da obra de arte e que era impossível obter-se desde que se 

agrupavam obras de caracter e epoca tão diversos. Tambem Fonseca, com uma 

boa orientação, reduziu bastante o numero de obras expostas, opondo-se 

tenazmente á exibição de determinados quadros, cuja colocação a vaidade e 

inconsciência dos doadores não dispensava. Foi assim e bem cedo o precursor dos 

que, na unica solução aceitável, defendem o principio de que a obra, quando 

inferior artisticamente, deve ser eliminada dos verdadeiros museus de arte, 

dando-se-lhes, no caso de se impôr pelo se valor documental, um logar áparte e em 

secção separada. O criterio do director Nunes era tambem n’esse ponto diferente e 

tanto que, morto Fonseca, o museu das Janelas Verdes em breve se transformou 

em um verdadeiro deposito em que a obra de arte autentica desaparecia 

apagada e perdida entre banalidades ou verdadeiros de horrores”201.  

 

Deste relato-síntese, sobressaem três aspectos essenciais. Desde logo, a primazia da 

colecção de pintura portuguesa em relação aos restantes acervos do novo Museu que 

abrangia todas as artes (entre escultura, desenho, gravura, arte ornamental e 

arqueologia), confirmando-se - uma vez mais - o estatuto determinante deste núcleo 

central no seu discurso programático e museográfico, antevendo o início de uma 

trajectória determinada em exibir as melhores pinturas dos séculos XV e XVI. Para 

além deste facto evidente, um outro aspecto que ressalta deste testemunho é o modo 

como os primeiros directores organizaram as colecções, tendo as suas escolhas recaído 

entre duas lógicas: a da cronologia e a das “escolas”202 como era então comum 

internacionalmente. Por último, merece ainda realçar a excessiva quantidade de obras 

em exibição, medida que conduzia, segundo o parecer de Figueiredo, a uma 

apresentação confusa e a uma ausência de critério qualitativo na escolha das obras, 

colocadas lado a lado e, em alguns casos, sem qualquer afinidade plástica - aqui 

entendida em termos de pintura -, ou melhor dizendo, sem sentido de exposição, do 

ponto de vista da maior exigência que impõe essa ‘lição’ do ver.  

                                                           
201

 Cf: FIGUEIREDO, José de - “O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa”, pp. 149 e 150. Negrito 
nosso. 
202

 Registe-se igualmente que a partir de 1901, três outros professores, o arquitecto José Luís Monteiro 
e os pintores Luciano Freire e Veloso Salgado, voltaram a filiar-se numa organização cronológica e 
reduziram drasticamente o número de obras expostas. Cf: PORFÍRIO, José Luís - “O Museu - Espaços e 
Exposição”, p. 39.  
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Assim sendo, e como pudemos constatar, à imagem do que sucedera na 

referida Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental, assistiu-se, novamente, a uma 

lógica acumulativa, verificando-se uma concepção museográfica caracterizada 

essencialmente pelas salas de exposição densamente povoadas de quadros203, 

perfilhando o princípio da “aglomeração” que ainda por muito tempo havia de ser o de 

tantos museus do mundo. Destaque para a presença de peças dos acervos de 

mobiliário, como cadeiras, bufetes, mesas, baús, arcas, alinhados ao longo dos rodapés 

de madeira e também para a existência de cortinas e das paredes forradas a tecido, 

numa combinação de elementos decorativos que espelhavam um gosto 

decididamente ecléctico (ver Figs. 20 e 21). 

  

Figs. 20 e 21 - Museu Nacional de Bellas-Artes (Salas 1 e 7). Imagens retiradas de L’enseignement des 
Beaux-Arts en Portugal de Sousa Viterbo, 1900.  

 

2.2. [1911-1937]: da acumulação ao despojamento - economia expositiva e o peso da 

historiografia 

Conforme já referido, após a implantação da República, procedeu-se à divisão 

das colecções do oitocentista MNBAA do qual viria a resultar a criação do MNAA - 

altura em que o Museu adopta a designação que actualmente ostenta. Instalado no 

mesmo espaço, no Palácio Alvor, e - agora - liberto da direcção da Academia, é neste 

período que o Museu assume a vocação que ainda hoje globalmente conserva, tendo 

sido nesta altura fixadas as suas directrizes museográficas graças aos esforços 

                                                           
203

 O que segundo O’Doherty “reporta a uma concatenação de períodos e estilos das obras que cobriam 
as paredes do chão ao teto, justificado pelas representações sociais da época: O espaço era descontínuo 
e categorizável, do mesmo modo que as habitações que alojavam esses quadros tinham diferentes 
compartimentos para diferentes funções. O pensamento do século XIX era taxonómico - 
classificar/agrupar -, e o olhar do século XIX reconhecia a hierarquia de estilos e a autoridade da 
moldura”. Cf: O’DOHERTY, Brian - Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. Los 
Angeles: University of California Press, 1999 [1976], p. 16. (trad.). 
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empenhados e à visão inovadora do seu primeiro director, entre 1911 a 1937, José de 

Figueiredo (1871-1937)204 que se dotou “das metodologias de trabalho museológico 

mais actualizadas, em relação ao estudo, conservação e restauro205 dos diversos 

acervos […] mas também à reorganização dos espaços e critérios museográficos que, 

logo nos primeiros anos, conduzem à modernização de todas as salas onde a pintura 

passa a ser exposta em filas únicas e espaçadas, opção que na Europa só mais tarde se 

generalizará”206. 

Marcado pelo episódio relativo à descoberta207, à intervenção de restauro208 e 

à divulgação dos Painéis de São Vicente, foi José de Figueiredo quem identificou a sua 

autoria e se debruçou sistematicamente sobre o seu estudo209, propondo uma leitura 

                                                           
204

 Sobre esta figura tutelar do MNAA, e do panorama cultural português do início do século XX, veja-se: 
BAIÃO, Joana - Museus, Arte e Património em Portugal: José de Figueiredo (1871-1937). Lisboa: 
DGPC/Caleidoscópio [Vol.I Colecção “Estudos de Museus”]. Edição original: BAIÃO, Joana Margarida 
Gregório - José de Figueiredo, 1871-1937. Ação e contributos no panorama historiográfico, 
museológico e patrimonialista em Portugal. Tese de Doutoramento em História da Arte, especialização 
em Museologia e Património Artístico. FCSH-UNL, 2014 [Texto policopiado]. 
205

 O ano de 1911 constituiu um marco para a institucionalização da conservação de bens artísticos de 
alto valor patrimonial com a instalação de uma oficina de restauro no MNAA, impulso determinante 
para uma visão científica do restauro e para a tomada de consciência da necessidade da sua auto-
regulação.  
206

 Cf: SILVA, Raquel Henriques da - "Os museus: história e prospectiva". In PERNES, Fernando (coord.) - 
Século XX. Panorama da cultura portuguesa. Porto: Edições Afrontamento/Sociedade Porto 
2001/Fundação de Serralves, 2001, pp. 14-15. 
207

 Tal como nos esclarece Sandra Leandro: “A descoberta científica dos painéis de S. Vicente deve-se a 
Joaquim de Vasconcelos, que no dia 20 de Julho de 1895 visitou aquele mosteiro acompanhado por 
Ramalho Ortigão, José Queiroz e o arcebispo de Mytilene. Antes de Joaquim de Vasconcelos, já 
Monsenhor Alfredo Elviro dos Santos, Leandro Braga, Columbano, Maria Augusta Bordalo Pinheiro e 
Alberto Henriques de Oliveira, entre outros, tinham notado a sua existência. A descoberta está 
envolvida também ela num mito, cujo lado trágico-picaresco recorda que, em 1882, os painéis foram 
salvos de servirem de tábuas de andaimes”. Cf: LEANDRO, Sandra - Joaquim de Vasconcelos (1849-
1936). Historiador, crítico de arte e museólogo, 2008, p. 258. [texto policopiado]. Sobre este assunto, 
consulte-se também: NETO, Maria João Baptista - “A propósito da ‘descoberta’ dos Painéis de São 
Vicente de Fora: contributo para o estudo e salvaguarda da ‘pintura gothica’ em Portugal”. In Artis. 
Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa: nº. 2, 2003, pp. 219-
274.  
208

 Levada a cabo pelo seu amigo Luciano Freire (1864-1935), pintor e professor de Desenho da 
Academia Real de Belas - Artes.  
209

 Data de 1895 o primeiro estudo a eles dedicado e pertence a Joaquim de Vasconcelos. 
Posteriormente, o próprio José de Figueiredo foi autor de uma monografia ainda hoje de referência 
sobre o tema: FIGUEIREDO, José de - Arte portugueza primitiva. O pintor Nuno Gonçalves. Lisboa: Typ. 
Do Annuario Commercial, 1910. Desde este estudo, a historiografia da arte tem reconhecido 
genericamente, a designação dos Painéis proposta por Figueiredo que os apelidou da seguinte forma: 
Painel dos Frades; Painel dos Pescadores; Painel do Infante; Painel do Arcebispo; Painel dos Cavaleiros e 
Painel da Relíquia. Desde então, muitos têm sido aqueles que se debruçaram sobre os Painéis e o 
complexo programa iconográfico que encerra. De entre a vastíssima produção académica existente, 
destacamos apenas duas referências cujas bibliografias espelham a produção científica recente sobre o 
tema, a saber: FLOR, Pedro - A arte do retrato em Portugal nos séculos XV e XVI. Lisboa: Assírio Alvim, 
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que os inseria numa escola nacional de pintura do século XV, a escola dos designados 

“Primitivos Portugueses”, tese que sustentava que, embora inscritos numa matriz 

flamenga, tinham na sua origem características qualitativas próprias que os 

distinguiam da restante pintura europeia do século XV. Logo após o restauro dos 

‘Painéis’, em 1910210, a obra foi apresentada ao público, pela primeira vez, numa das 

salas da Academia Real de Belas-Artes de Lisboa, de acordo com a interpretação 

proposta por Figueiredo. Segundo o director do MNAA, “as tábuas, em número de seis 

e não quatro como foram encontradas, constituíam dois trípticos distintos e 

representavam a veneração de São Vicente”211. A fotografia aqui apresentada adquire, 

assim, relevância directa no âmbito da nossa abordagem estando nela fixada um dos 

momentos mais marcantes da história da museografia dos ‘Painéis’ e que coincide com 

o primeiro ensaio museográfico adoptado para a obra, ou melhor dizendo, a 

materialização desse ensaio, o que vem comprovar a forte consonância entre o 

discurso historiográfico e o museográfico.  

  

Fig. 22 - Primeira apresentação pública dos ‘Painéis’ na Academia Real de Belas-Artes de Lisboa. 

Fotografia de Joshua Benoliel, 1910.  

                                                                                                                                                                          
2010; e AA.VV - Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves. Lisboa: Museu 
Nacional de Arte Antiga/Athena, 2010 [Catálogo de exposição].  
210

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra - “A Exposição. Cem anos de Primitivos Portugueses”. In AA.VV. - 
Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves, p. 14.   
211

 Cf: FLOR, Pedro - A arte do retrato em Portugal nos séculos XV e XVI, p. 188. Esta filiação 
interpretativa foi seguida por muitos historiadores nacionais e estrangeiros, no entanto, não faltou 
porém quem contestasse a tese proposta por Figueiredo já que outros argumentavam no sentido da 
defesa de uma tese fernandina.  
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O critério de apresentação defendido por Figueiredo manteve-se inalterado até 

à famosa querela de 1925-26, altura em que Almada Negreiros (1893-1970)212 se 

envolveu num aceso ‘duelo’ com o crítico de arte José de Bragança (1892-1982) a 

propósito da prioridade de uma nova descoberta em torno da obra, dando ocasião a 

um outro episódio, essencial no percurso museográfico desta obra. Tratava-se de uma 

nova teoria, de acordo com a qual a sequência das tábuas deveria respeitar a 

perspectiva dos ladrilhos ali representados e que dava o posicionamento correcto da 

obra, que passava agora de tríptico a políptico, uma disposição/concepção que se 

mantém até aos nossos dias.  

Mas voltemos às medidas tomadas por Figueiredo no MNAA, onde logo no 

início do seu cargo procede a obras de remodelação de algumas salas do andar nobre 

do Palácio, tendo sido inauguradas em Março de 1912213 as duas primeiras: Sala “Nuno 

Gonçalves” e “Mestres de São Bento e do Paraíso” (Salas J e I)214. Assim, e tendo por 

base os seus estudos que lhe permitiram operacionalizar os critérios museográficos 

que viria a adoptar no Museu, designadamente a inclusão em sala própria e ponto de 

partida do circuito da galeria de pintura, um dos aspectos mais marcantes do seu 

mandato e que consistiu em conferir à obra não só um significado próprio mas, de 

igual modo, salientar e sinalizar a existência de uma «Escola Portuguesa de Pintura». 

Como podemos observar no registo fotográfico que se segue, foi exposta uma vez mais 

de acordo com a interpretação de conjunto feita por Figueiredo, em dois trípticos, o do 

                                                           
212

 “Numa altura em que, sabemos, Almada N. se envolvia com os Painéis em função das suas pesquisas 
geométricas e esotéricas. O centro foi essencialmente o Ecce Homo do MNAA, à data ainda incorporado 
no ciclo de Nuno Gonçalves, pelo qual Almada tinha especial predilecção, e só depois nos próprios 
painéis de São Vicente”. Sobre esta questão, ver: DIAS, Fernando Paulo Rosa - “A arte moderna 
portuguesa e os painéis de Nuno Gonçalves: «La durée d’après Nuno Gonçalves». Faculdade de Belas 
Artes. Lisboa. [Em linha] 2011, pp. 27-48. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4659>.  
213

 A 24 de Março. Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra - “Arrolar para os Museus”. In Invenire - Revista 
de Bens Culturais da Igreja, Nº 2 (Jan.-Jul.). Moscavide: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da 
Igreja, 2011, p. 45.  
214

 Para uma visão completa sobre as concepções museológicas implementadas por José de Figueiredo 
no MNAA ver: BAIÃO, Joana Margarida Gregório - José de Figueiredo, 1871-1937. Ação e contributos no 
panorama historiográfico, museológico e patrimonialista em Portugal. Capítulo 10: José de Figueiredo, 
Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Da mesma autora ver também “Um museu «instrutivo e 
agradavel». José de Figueiredo e a (re)organização do Museu Nacional de Arte Antiga (1911-1937): 
conceitos e práticas”. In CAVALCANTI, Ana; MALTA, Marize; GOMES PEREIRA, Sonia - Coleções de Arte: 
Formação, Exibição, Ensino. Rio de Janeiro: Rio Books / Farpej, 2015.  

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4659
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Infante e o do Arcebispo, passando, desde então, a residir como obra de referência do 

Museu.  

                                                       

                                                                           

 
Figs. 23 e 24 - Primeira museografia dos ‘Painéis’ no MNAA. Aspectos das Salas “Nuno Gonçalves” (Sala 

J) e “Mestres de São Bento e do Paraíso” (Sala I). Clichés de João Carlos Coutinho e de Joshua Benoliel, 

1912.  

 

Na mesma imagem é visível a tentativa de reconstituição do retábulo original, tendo 

sido exposto, entre os dois trípticos, um baixo-relevo policromado do século XV 

representando Santo Agostinho215, outrora pertencente à igreja do Mosteiro de São 

Vicente de Fora e desempenhando aí uma função decorativa. Posteriormente o 

mesmo foi substituído pela cadeira de estado (do Séc. XV)216 dita de D. Afonso V (1438-

                                                           
215

 Actualmente em reserva no Museu, foi apresentada por ocasião da exposição Obras em Reserva - O 
Museu que não se vê que teve lugar na Galeria de Exposições Temporárias (Piso 0) e patente ao público 
de 18 de Maio a 25 Setembro de 2016.  
216

 Integra hoje a narrativa de longa duração do MNAA, seccção de mobiliário (Piso 1-Sala 36).  
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81) (ver Fig. 25), proveniente do Convento do Varatojo que este monarca fundou em 

1470, e a quem igualmente se deve a encomenda dos Painéis de S. Vicente.   

        

Fig. 25 - Perspectiva da Sala “Nuno Gonçalves”, c. 1930-1938.  

Seguro do que pretendia para o Museu, apesar do orçamento reduzido de que 

dispunha, Figueiredo foi reformulando o discurso expositivo, fazendo notar na 

imprensa - na qual teve sempre um papel muito activo - que “Faltava a estas paredes 

aquele ar severo, mas simultaneamente atraente, que deve revestir as instalações 

d’esta natureza” - acrescentando que - “com esse dinheiro, todo esse esfarrapado e 

desbotado papel que forra as altas paredes poderia ser substituído por um tecido 

próprio, sobre o qual se destacasse toda a beleza dos quadros expostos”217 .  

Durante a sua direcção vai assim elaborando nas 10/11 salas com que contava, 

no piso superior do Palácio, um discurso de base elementarmente cronológica mas 

seguindo - agora uma lógica inversa ao que anteriormente aí encontrara, passando, 

deste modo, a exibir obras de Sequeira, de Vieira Portuense e de alguns mestres 

setecentistas em sala contígua à escadaria nobre do edifício218. De entre as alterações 

introduzidas por José de Figueiredo, há ainda a salientar o revestimento do pavimento 

com a aplicação de parquet, a colocação de lambris de madeira, a renovação de 

                                                           
217

 Cf: BASTOS, Celina; SOUSA, Maria da Conceição Borges de - Museografias, [p. 4] (sem fonte).  
218

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta Barreira - “Museus e exposições: ideias, 
formas e discursos de representação e celebração da arte portuguesa (do liberalismo ao Estado Novo)”, 
p. 102.  
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rebocos, a pintura das paredes com cores neutras, a feitura de novos tectos, a inserção 

de clarabóia, o alinhamento dos quadros à altura da cimaise e a inclusão de painéis 

que cortavam os cantos das salas (ver Figs. 26, 27 e 28) com vista a ampliar a área 

expositiva e como que sugerindo uma alteração das dimensões da sala, opções 

tomadas com o fito de facilitar a observação e a valorização das pinturas exibidas, 

tendo sempre em mente a internacionalização do Museu.  

      

Fig. 26 - Vista parcial da Sala E (Palácio-Alvor), c. 1913. 

 

Figs. 27 e 28 - Sala E (Palácio-Alvor), 1915.  

Observador atento das práticas implementadas no estrangeiro, é o próprio José de 

Figueiredo  quem nos esclarece acerca dos critérios que nortearam o arranjo das novas 

salas do museu, nas quais a presença das artes decorativas adquiria um estatuto 

particular, pois era, a seu ver, tida como elemento de valorização da pintura e da 

escultura aí expostas. Assim, a inclusão, no percurso expositivo, de cadeiras, arcas, 

baús, tapeçarias, tapetes, etc., para além de aí figurarem em função do seu valor 
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artístico, e cumprindo um uso decorativo, serviam igualmente propósitos de 

salvaguarda. Ainda no plano dos critérios é novamente o director do MNAA quem nos 

explicita, com muita clareza, o que ideava em termos de apresentação das colecções: 

“A classificação das obras de arte por escolas e por séculos é, por vezes, inestética. 

Porém, o processo artístico é, por vezes, confuso. O ideal é conjugar o processo 

científico com artístico, de forma que quem entre no museu tenha a compreensão 

rápida das épocas mas não sofra uma impressão desagradável pela aproximação de 

certas obras do género oposto”219.  

Do ponto de vista visual, foi sob a sua direcção que se operou um marco 

decisivo na história da museografia das colecções do MNAA, iniciando-se a 

transformação do “armazém” - como o próprio lhe chamara - “num lugar que 

privilegiasse a cuidada exposição de peças de qualidade”220, pondo em prática uma 

judiciosa selecção das obras, traduzida na nítida diminuição do seu número e expondo-

as de acordo com um espaçamento maior, iluminação específica, tendo em vista 

optimizar a sua leitura e melhor contextualizar o visitante em relação às colecções, o 

que vem contrariar o esquema expositivo seguido pelos anteriores professores da 

Academia, caracterizado, como vimos, pelas salas excessivamente povoadas de 

quadros e por critérios pouco claros. Estas importantes medidas que revelam as 

preocupações de exposição e interpretação por parte do primeiro director do MNAA, 

evidenciando os seus esforços no sentido de tornar a instituição mais apelativa ao 

público, inauguraram um discurso determinado por uma maior transparência quanto 

aos critérios, assistindo-se a uma simplificação das lógicas de exposição em favor de 

uma concepção de despojamento museográfico, intervenção inovadora em Portugal, 

embora já testada por Wilhelm von Bode (1845-1929)221 no Kaiser-Friedrich Museum 

de Berlim (actual Bode-Museum), inaugurado em 1904. Os conceitos museológicos 

aplicados por este director, e amplamente difundidos em diversos países da Europa, 

consistiram numa prática de apresentação conjunta de objectos de um mesmo 

período, tendo em vista dar-a-ver aos visitantes a continuidade iconográfica e/ou 

estilística das produções artísticas do passado. É o próprio quem esclarece o seu 

                                                           
219

 Cf: FIGUEIREDO, José de - “O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa”, p. 145. 
220

 Idem, p. 150. 
221

 Cf: BAZIN, Germain - Le temps des musées. Collection L’Art témoin. Liège/Bruxelas :Desoer S. A. 
Éditions, 1967, p. 263. 
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modus faciendi num guia francês do visitante datado de 1912: "Constituiram-se com 

muita habilidade e gosto, sobretudo para as obras italianas, conjuntos destinados a dar 

uma visão nítida quer do génio de um mestre, quer do ideal e da produção de uma 

época e de um meio associando, na mesma sala, às pinturas, esculturas e móveis da 

mesma proveniência e do mesmo século"222. Tal arranjo, conforme Bode explicitou, 

permitiu também simultaneamente que “o aspecto monumental das salas [fosse] não 

só preservado, como reforçado”223. Este tipo de mise en exposition, embora crie uma 

espécie de reconstituição, ela não pode ser associada, como bem notou François 

Poncelet, estritamente ao conceito de "period rooms".  

 

               

Figs. 29, 30 e 31 - Aspectos do Kaiser-Friedrich Museum. Em cima: “Sala das esculturas de barro e gesso 

do século XV”. Imagem retirada de SCHULZ, Bernhard - “From the Kaiser Friedrich Museum to the Bode 

Museum”, 2006; e “Della Robbia Cabinet” e “The Simon Cabinet”. Imagens retiradas de The Sculpture 

Collection in the Bode Museum, 2008.  

 

                                                           
222

 Wilhelm von Bode cit. por PONCELET, François in "Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-
guerres”. In CeROArt, [Em linha], Nº 2, 2008. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://ceroart.revues.org/565>, s.p. (trad.). 
223

 Cf: AA.VV. - Sculpture Collection in the Bode Museum. Prestel Verlag, Berlin, 2008, p. 6 (trad.).  

http://ceroart.revues.org/565
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Outro ponto que merece particular destaque é o facto de que as premissas 

pelas quais Figueiredo se orientou desde o início da sua acção no MNAA só terem sido 

estabelecidas internacionalmente em 1934, ano em que decorreu o Congresso 

Internacional de Museologia224 organizado pelo Office Internacional des Musées, 

realizado em Madrid nas salas da Academia de Belas-Artes, e ao qual o director do 

MNAA assistiu225. Este encontro do qual resultou a publicação de Muséographie226, 

obra colectiva, sob a forma de dois volumes, constituiu um momento particularmente 

significativo para a história da museografia pois, pela primeira vez, os profissionais de 

museus do mundo inteiro reuniram-se para tratar de questões com ela relacionadas e 

para discutir exclusivamente o papel dos museus na sociedade e seu funcionamento 

nas mais diversas esferas de acção, entre outras, “Materiais de instalação”; “Museus 

Etnológicos”; “Adaptação de edifícios antigos e monumentos para instalação de 

museus”; “O programa arquitectónico dos museus e sua instalação”; “Princípios gerais 

de tratamento e exposição de obras de arte” e “Diferentes sistemas de apresentação 

de colecções”. Daí advieram importantes recomendações227, tais como a necessidade 

de criar atmosferas próprias para as obras, de encontrar soluções mais adequadas para 

as expor, de diminuir o número de peças exibidas, de isolar algumas obras de pintores 

notáveis e de inovar tecnicamente em relação à suspensão dos quadros e respectiva 

iluminação, dando-se o passo que faltava para uma museologia moderna, e que já 

vinha sendo aplicada por José de Figueiredo no MNAA, tal como acontecia em alguns 

outros museus europeus desde o início do século XX. Foi também neste congresso que, 

pela primeira vez, o termo «museografia» foi internacionalmente reconhecido como 

uma «técnica», i.e. um conjunto de processos executados com o objectivo preciso de 

expor vantajosamente colecções de objectos228. Concretizando, em termos de 

                                                           
224

 O mesmo decorreu entre 28 de Outubro e 4 Novembro. Sobre os seus antecedentes, propósitos e 
repercussões ver: JAMIN, Jean-Baptiste - “La Conférence de Madrid (1934): origines et fortune de la 
muséographie moderne”. In Mémoire de recherche en muséologie. [Em linha], 2014. [Consult. 18 
Janeiro. 2015]. Disponível em: http://fr.slideshare.net/JeanBaptisteJAMIN/mmoire-master-ii-la-
conference-de-madrid-1934-origines-et-fortune-de-la-museographie-moderne>.  
225

 Cf: BAIÃO, Joana Margarida Gregório - José de Figueiredo, 1871-1937. Ação e contributos no 
panorama historiográfico, museológico e patrimonialista em Portugal, p. 420. 
226

 Cf: Muséographie. Architecture et aménagement des musées d’art. Paris: Société des 
Nations/Office International des Musées/ Institut de Coopération Intellectuelle, 1935. 
227

Ver: JAMIN, Jean-Baptiste - “La Conférence de Madrid (1934): origines et fortune de la muséographie 
moderne”. 
228

 Para uma análise aprofundada sobre esta matéria ver: PONCELET, François - “Regards actuels sur la 
muséographie d’entre-deux-guerres”. 

http://fr.slideshare.net/JeanBaptisteJAMIN/mmoire-master-ii-la-conference-de-madrid-1934-origines-et-fortune-de-la-museographie-moderne
http://fr.slideshare.net/JeanBaptisteJAMIN/mmoire-master-ii-la-conference-de-madrid-1934-origines-et-fortune-de-la-museographie-moderne
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museografia, assiste-se a um distanciamento das obras entre si, as barras de limitação 

do público desaparecem, as paredes e o friso decorativo são pintados de cores neutras 

(ver Fig. 34), as obras mais carismáticas das colecções são expostas em salas 

específicas, ou parte delas (ver Figs. 32, 35 e 36), e com atmosfera lumínica própria a 

fim de favorecer a sua visibilidade e fruição, requisitos base que foram seguidos pelos 

grandes museus, como seja o caso do Louvre (Paris), Rijksmuseum (Amesterdão) e 

Museu Nacional do Prado (Madrid). 

  

 

Fig. 32  - Salle dite des Etats (Museu do Louvre). Cliché de 1921. Imagem retirada de AA.VV. - 

Muséographie. Architecture et aménagement des musées d’art, vol.1, 1934.  

 

   

 

Figs. 33 e 34 - Salle dite des Sept Mètres (Museu do Louvre), antes e após o restauro realizado entre as 

duas guerras, 1919-1938. Imagens retiradas de AA.VV. - Muséographie. Architecture et aménagement 

des musées d’art. Paris, 1935.  
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Figs. 35 e 36 - Arranjo museográfico para A Ronda da Noite de Rembrandt e para As ‘Meninas’ de 

Velázquez. Imagens retiradas de Muséographie. Architecture et aménagement des musées d’art, 1934.  

 

Interesse idêntico colheram as questões relacionadas com os visitantes, verificando-se 

nesta época uma atenção crescente pelos estudos e estatísticas com o objectivo de dar 

resposta a grandes questões tais como: “Como vê o público? Como se comporta? 

Como aprecia? Como interpreta? Como decide a sua visita?”229. A título 

exemplificativo reproduzimos dois planos concebidos por Clarence Samuel Stein (1882 

- 1975), arquitecto e urbanista americano, nos quais as salas reservadas ao público 

emanavam de um hall central e estavam ligadas entre si por galerias periféricas 

pensadas para cumprir propósitos de estudo (ver Figs. 37 e 38).  

 

  

Figs. 37 e 38  - Planos de C.S. Stein. Esquemas retirados de Muséographie. Architecture et aménagement 

des musées d’art, 1934.  

Os conceitos museográficos adoptados no MNAA ganharam igualmente 

desenvolvimento nas exposições de arte portuguesa realizadas no estrangeiro e em 

que a identidade e a exaltação nacionais constituíram principal mote. Falamos 

                                                           
229

 Cf: PONCELET, François - “Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-guerres”, s.p. (trad.).   
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precisamente da Exposição Ibero-Americana de Sevilha (1929) e da Exposition 

Portugaise de l’Époque des Grandes Découvertes jusqu’au XXeme Siècle (1931) realizada 

no Museu do Jeu de Paume, em Paris, ambas comissariadas por José de Figueiredo e 

produzidas durante o período de transição da Primeira República para o Estado 

Novo230. Centradas num discurso dirigido para a grande Epopeia dos Descobrimentos e 

com o propósito de legitimar a já referida tese da existência de uma «Escola 

Portuguesa de Pintura»231, estas mostras inseriram-se numa corrente nacionalista que 

sempre havia sido sustentada pelo director do MNAA - e que tão bem se ‘moldava’ ao 

contexto político e social que o país atravessava seguindo uma tendência internacional 

em vigor, desde o início do século, em que as grandes exposições e as instituições 

museológicas eram tidas de forma mais ou menos oficial para estimular uma ideia de 

identidade nacional232, destinando-se igualmente a marcar os públicos estrangeiros. 

Descendo ao particular, Figueiredo opta, na exposição de Sevilha, cujos pavilhões 

foram concebidos pelos arquitectos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade233, por um 

ensaio plástico até então nunca experimentado: a apresentação, no mesmo local, dos 

‘Painéis’, organizados em dois trípticos, e das tapeçarias de Pastrana (século XV)234, 

expostas pela primeira vez ao grande público, um confronto de obras inédito e que 

viria a ser depois replicado, em 1983, aquando da XVIIª Exposição de Arte, Ciência e 

                                                           
230

 Sobre estas exposições ver: PINTO, Carla Cristina Alferes Salgado da Silva - A colecção de arte 
colonial do Patriarcado de Lisboa. Proposta de estudo e musealização. Tese de Doutoramento em 
História da Arte, especialidade em Museologia e Património Artístico. FCSH-UNL, 2014 [Texto 
policopiado]. Da mesma autora ver também: “A arte ao serviço do império e das colónias: o contributo 
de alguns programas expositivos e museológicos para o discurso de legitimação territorial”. In MIDAS - 
Museus e Estudos Interdisciplinares. N.º 6, 2016. [Em linha]. [Consult. 31 Set. 2016]. Disponível em 
WWW:<URL: http://midas.revues.org/957>. 
231

 Cf: RODRIGUES, Dalila - “As tapeçarias de Pastrana e os Painéis de São Vicente. Legado artístico e 
memória simbólica do reinado de Afonso V”. In A Invenção da Glória: D. Afonso V e as Tapeçarias de 
Pastrana. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2010, p. 31 [catálogo de exposição]. 
232

 Atente-se nos casos da Exposição Ibero-Americana de Sevilha e da Exposição Internacional de 
Barcelona, organizadas como complemento à grande Exposición General Española de 1929. Um outro 
exemplo remete para a Exposição Internacional do Rio de Janeiro realizada em 1922. Sobre as duas 
primeiras ver: FILHO, Silvio de Abreu - “Duas exposições espanholas: Sevilha e Barcelona, 1929”. In 
Arqtexto. N.º 16, 2010. [Em linha]. [Consult. 31 Jan. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_16/02_SAF.pdf>. Sobre a última 
sugere-se a consulta de 
http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=257 
233

 Vale a pena referir que ambos marcaram presença no já mencionado Congresso de Madrid de 1934.  
234

 Núcleo de quatro tapeçarias - “Tomada de Tânger” e o “Desembarque”, o “Cerco” e a “Tomada” de 
Arzila que relatam as conquistas portuguesas no norte de África pelo rei Afonso V. Produzidas nas 
oficinas de Tournai no último quartel do século XV, por encomenda de Afonso V, são propriedade da 
Colegiada de Pastrana. Sobre este assunto v. AA.VV. - A invenção da glória. D. Afonso V e as tapeçarias 
de Pastrana.  

http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_16/02_SAF.pdf%3e.%20Sobre
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Cultura do Conselho da Europa e, mais recentemente, em 2010, por ocasião da mostra 

A Invenção da Glória. D. Afonso V e as Tapeçarias de Pastrana, propostas expográficas 

que adiante comentaremos. Note-se que Figueiredo atribuía os cartões das tapeçarias 

ao mesmo autor, Nuno Gonçalves235, entendendo que a sua exposição conjunta 

constituiria “embora temporàriamente um prodigioso políptico em que a acção e a 

contemplação mística se irmanam e dão as mãos”. Da encenação fazia também parte a 

Custódia de Belém (século XVI), colocada ao centro (ver Fig. 39) sobre uma mesa indo-

portuguesa e ainda, num plano mais recuado, dois retratos quinhentistas.  

          

Fig. 39 - Sala principal da Exposição Cultural Portuguesa da Época dos Descobrimentos, 1929. 

Esta selecção de obras que remetem para o imaginário colectivo nacional, tomadas 

neste cenário como argumento principal suportado por um discurso assente na 

história e na ideia de passado da nação236, vem precisamente mostrar a forma como 

Portugal usou o património para se identificar e simultaneamente ser identificado. 

Nesta linha de pensamento, considera-se também ela uma selecção de valores 

determinados em razão de um propósito muito claro: “o reflexo que os 

Descobrimentos e Conquistas trouxeram à Arte portuguesa de então, e, por sua vez, 

a projecção que esta teve nos territórios que conquistámos, e onde a sua influência se 

afirmou desde a África do Norte até à Índia, para, de lá, atingir, com a China e o 
                                                           
235

 Desde que a sua existência foi revelada em Portugal por José de Figueiredo e Reynaldo dos Santos, 
em 1915, e sobretudo após o estudo que lhe foi dedicado pelo último destes historiadores, 15 anos 
depois, o nome de Nuno Gonçalves passou a associar-se, enquanto autor dos cartões, às tapeçarias. 
236

 Cf: LIRA, Sérgio - Museums and Temporary Exhibitions as means of propaganda: the Portuguese 
case during the Estado Novo. Tese de Doutoramento. Department of Museum Studies, University of 
Leicester, 2002. Do mesmo autor ver também: LIRA, Sérgio - “O Nacionalismo Português e o discurso 
museográfico: linhas de investigação”. In Actas do III Congresso de Historia da Antropoloxía e 
Antropoloxía Aplicada, tomo II, Santiago de Compostela, 1997, pp. 237-246. Disponível em: 
http://www2.ufp.pt/~slira/artigos/comunicacaopontevedra.htm>.  

http://www2.ufp.pt/~slira/artigos/comunicacaopontevedra.htm
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Japão, o mais remoto Oriente”237. As ideias preconizadas por Figueiredo eram 

indissociáveis da arquitectura e da museografia postas ao serviço de uma mensagem 

específica, sendo o visitante confrontado com uma fórmula expositiva de 

‘deslumbramento’ baseada na geometrização do espaço, composição harmónica, 

simplicidade na disposição das peças, em favor de uma clareza do discurso, 

particularmente visível na concepção da sala que acolhia a Custódia de Belém (ver Fig. 

39) da autoria dos irmãos Rebelo de Andrade. Para além dos ‘Painéis’ e desta Custódia, 

os valores de diversidade cultural pretendidos eram acentuados com a presença do 

“atlas de Vaz Dourado, a carta de Caminha e a do mestre João, e autógrafos de Vasco 

da Gama e dos outros grandes capitães da Índia e, entre êstes, um do maior de todos 

êsses capitães, o famoso e «Terribil» Afonso de Albuquerque, figura tão excepcional de 

guerreiro e político como Alexandre, César e Napoleão. E fizemos isto, porque todo o 

passado glorioso e longínquo, que êsses homens e obras de arte representam, só 

desta maneira poderia ser completamente sentido. E para êsse feito não será 

necessário grande esfôrço, pois bastará que os que param diante dessas relíquias as 

queiram e saibam interrogar”238. Um outro aspecto a assinalar prende-se com a 

preferência de Figueiredo pelo recurso a originais, rejeitando as cópias ou o fac-simile.  

Por sua vez, na Exposition Portugaise de l’Époque des Grandes Découvertes 

jusqu’au XXeme Siècle, que teve lugar no Museu Jeu de Paume, é mantida a ‘arrumação’ 

da obra em dois trípticos, voltando-se a investir na associação dos ‘Painéis’ com três 

das tapeçarias de Pastrana, explorando o potencial plástico das duas obras, embora 

agora numa “versão assaz aumentada e mais estruturada da selecção de peças que se 

levara a Sevilha, reforçando-a ainda mais com objectos de artes decorativas”239. 

Distribuída por quatro pavilhões, neste projecto, cujo comissariado Figueiredo 

partilhou com André Dezarrois240, o discurso veiculado foi novamente enriquecido com 

a Custódia de Belém, a que se juntaram núcleos de pintura antiga, iluminura, 

                                                           
237

 Cf: FIGUEIREDO, José de – Pavilhão de Portugal em Sevilha. Catálogo da exposição cultural da época 
dos Descobrimentos. [s.l.: s.n.], 1929, p. 5. Negrito nosso. 
238

 Idem, pp. 8.  
239

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta Barreira - “Museus e exposições: ideias, 
formas e discursos de representação e celebração da arte portuguesa (do liberalismo ao Estado Novo)”, 
p. 108.  
240

 Conservador no Museu Jeu de Paume. 
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cartografia, mobiliário, ourivesaria e cerâmica241. Neste contexto particular, Figueiredo 

assume que “Tentando valorizar Nuno Gonçalves e toda a nossa escola do retrato, 

não quero passar ao lado de um dos principais objectivos da exposição portuguesa no 

Jeu-de-Paume, nomeadamente a demonstração das influências que a nossa arte 

sofreu devido à nossa extensão além-mar, e do mesmo modo as influências que nós 

exercemos sobre a arte de alguns países conquistados pelos nossos guerreiros ou 

descobertos pelos nossos exploradores. É só assim que todo o glorioso e longínquo 

passado que estes retratos e estas obras de arte representam pode ser integralmente 

sentido”242. Para além da presença de arte antiga, o espaço expositivo contou ainda 

com arte moderna, contemplando obras de Tomás da Anunciação, Miguel Ângelo Lupi 

e António de Silva Porto, Columbano Bordalo Pinheiro, Vieira Portuense e Domingos 

Sequeira.  

          

Fig. 40 - Sala do século XV da Exposition Portugaise de l’Époque des Grandes Découvertes jusqu’au XX
eme

 

Siècle, 1931.  

Comparativamente com o que sucedeu em Sevilha, como bem analisou Carla Alferes 

Pinto, existe na exposição de Paris uma nuance ao nível da formulação do discurso, 

manifesta na introdução de um biombo japonês, propriedade do Musée Nationale des 

Arts Asiatiques/Guimet (Paris)243. Sobre a decisão de juntar os ‘Painéis’ com os 

biombos japoneses, que lembram, no dizer de Figueiredo, “a chegada dos portugueses 

                                                           
241

 Sobre esta mostra ver: FIGUEIREDO, José de - Exposition Portugaise de l’Époque des Grandes 
Découvertes jusqu’au XXeme Siècle. Paris: Gauthier-Villars, 1931 [catálogo de exposição].  
242

 José de Figueiredo cit. por BAIÃO, Joana Margarida Gregório - José de Figueiredo, 1871-1937. Ação e 
contributos no panorama historiográfico, museológico e patrimonialista em Portugal, p. 359. (trad.). 
243

 Cf: PINTO, Carla Cristina Alferes Salgado da Silva - A colecção de arte colonial do Patriarcado de 
Lisboa. Proposta de estudo e musealização, p. 175. 
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a terras nipónicas, em 1542”244, e atestam “o nascimento e o desenvolvimento desta 

arte híbrida e típica, a arte indo-portuguesa de onde saem - exemplos característicos - 

algumas das peças de mobiliário que nós trouxemos para a nossa exposição” 245 .  

Após as experiências de Sevilha e Paris, José de Figueiredo, beneficiando da 

conjuntura favorável proporcionada pelo novo regime, preocupa-se com o espaço de 

instalação do museu, no sentido de aí promover obras de remodelação, e com a 

ampliação do palácio246, o seu último projecto, inaugurado já depois da sua morte, em 

1940.  

 

2.3. [1937-1962]: a consolidação museológica - subsídios para uma cultura da 

visualidade  

Apesar de ser defensor de um museu construído de raiz, João Couto (1892-

1968)247, o segundo director do MNAA, entre 1938 até 1962, irá herdar do seu 

antecessor as referidas obras de remodelação e de ampliação do Museu248, cabendo-

                                                           
244

 FIGUEIREDO, José de - Exposition Portugaise de l’Époque des Grandes Découvertes jusqu’au XXeme 
Siècle, 1931, p. 7 (trad.).  
245

 Idem, p. 71 (trad.).  
246

 Note-se como a questão da exiguidade do espaço é transversal a toda a história do Museu, tendo 
sido ainda recentemente matéria de reflexão no âmbito da exposição 06. Ampliação do MNAA. 20 
Propostas académicas (IST) apresentadas por alunos do 4º ano do Curso de Arquitetura do Instituto 
Superior Técnico, sob a orientação dos arquitectos Ricardo Bak Gordon e José Mateus, visando a 
transformação da zona envolvente e de aumento substancial das suas áreas funcionais.  
247

 Autor de uma extensa bibliografia sobre arte portuguesa, com especial incidência no domínio da 
pintura dos séculos XV e XVI. Sobre as suas concepções museológicas no MNAA ver: MANAÇAS, Vítor 
Manuel Teixeira - Museu Nacional de Arte Antiga. Uma leitura da sua história. 1911-1962, pp. 74-107; 
COSTA, Madalena Cardoso da - “João Rodrigues da Silva Couto e a ‘inovação museológica’ em Portugal 
no século XX (1938-1964)”. In ASCENCIO, Mikel, et. al. (ed.) - SIAM - Series de Investigación 
Iberoamericana en Museología. [Em linha]. Madrid: Universidad Autonoma de Madrid, Ano 3, Vol. 6 
(Historia de las colecciones, historia de los museos), 2012, pp. 137-151. [Consult. 18 Março. 2014]. 
Disponível em WWW:<URL 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11575/57375_12.pdf?sequence=1>.; e COSTA, 
Madalena Cardoso da - “Museus e Educação no período do Estado Novo: o papel de João Couto (1928-
1968)”. In IDEARTE - Revista de Teorias e Ciências da Arte, Ano VII, Vol. 7. Lisboa, 2011, pp. 5-34. [Em 
linha]. [Consult. 18 Março. 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://www.idearte.org/idearte-revista-
de-teorias-e-ciencias-da-arte-ano-vii-vol-7-2011/26.11.2011: 11:30>.  
248

 Mais tarde reconheceria o contrário: “Nem sempre podemos conservar as opiniões já formuladas. E é 
tarefa conveniente anotar as transformações pelas quais vão passando os nossos modos de ver. Assim, 
num artigo intitulado ‘Justificação do arranjo de um Museu’, de 1950, escrevi: ‘Discordamos [...] da 
adaptação de um palácio velho a Museu de Arte. Uma ou outra vez, quando conservam seu carácter e, 
pelo menos, parte do seu recheio, pode a situação ser de considerar’. Tenho hoje uma ideia diversa. Em 
matéria de obras de arte, as antigas devem ser sempre instaladas num ambiente antigo, com carácter, 
ao passo que as modernas podem ser alojadas num edifício com as características do momento que 
passa. Obras de outros tempos dispostas num meio que as repele, não podem sentir-se bem. Um 
edifício antigo é o ambiente adequado para expor obras de arte antiga que serviram decerto, pelo 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11575/57375_12.pdf?sequence=1
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lhe, assim, concretizar as obras iniciadas no novo edifício do “Anexo”249 em 1937 e só 

integralmente terminadas em 1947250. Desenhado pelo arquitecto Guilherme Rebelo 

de Andrade (1891-1969) a nova ala do Museu251, a última grande ampliação do MNAA 

e a única concebida com fins museológicos, foi inaugurada em Junho de 1940 para 

acolher a exposição dos Primitivos Portugueses. 1450-1550252. Um aspecto desde já a 

salientar prende-se com o facto de Salazar ter dado indicações precisas sobre escolha 

da temática e do local no Museu onde a mesma iria decorrer, o “Anexo”, como 

adiantava numa nota oficiosa de Março de 1938: “por forma a que ‘fique em condições 

de nele se poderem realizar exposições temporárias de Arte’, se organize uma 

‘exposição de arte portuguesa’ que, no domínio da pintura, se restrinja aos 

Primitivos”253. Comissariada pelo historiador e crítico de arte Reynaldo dos Santos 

(1880-1970), tinha como objectivo “mostrar a pujança criadora e as “características 

                                                                                                                                                                          
menos em parte, para constituir seu adorno e valorizar sua apresentação”. Cf: COUTO, João - “Museus 
em edifícios novos e velhos”. In Ocidente. N.º 281, vol. LXI, (Setembro de 1961), Lisboa, p. 136.  
249

 Sobre este escreveu Carlos Guimarães: “As obras iniciam-se sob o projecto de arquitectura dos 
Rebelo de Andrade que, numa colagem de elementos de linguagens e referências estilísticas diferentes, 
procura responder a uma pretensão de monumentalidade interior, traduzida para o exterior por uma 
composição de alçados de inspiração classicizante, coroados por volumes de coberturas que remetem 
para um ecletismo que mistura elementos da arquitectura tradicional com outros de arquitectura 
oriental. O projecto e as suas soluções traduzem uma visão serôdia e de costas voltadas para o debate 
arquitectónico que, para além das questões da forma, alertara já para novas aportações programáticas, 
concretizando algumas soluções marcantemente inovadoras que comportavam também uma resposta à 
adequação funcional dos edifícios. Cf: GUIMARÃES, Carlos - “A criação de Museus em Portugal”. In 
Arquitectura e Museus em Portugal, Entre Reinterpretação e Obra Nova. Porto: FAUP publicações, 
2004, p. 229.  
250

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta Barreira - “Museus e exposições: ideias, 
formas e discursos de representação e celebração da arte portuguesa (do liberalismo ao Estado Novo)”, 
p. 104. Registe-se também que entre 1942 e 1947 o edifício do Palácio foi submetido a grandes obras 
que se traduziram na criação da ala oriental para aí serem instalados o Auditório, a Biblioteca e o 
Gabinete de Estampas, permitindo igualmente o aumento do número de salas de exposição de longa 
duração.  
251

 O novo edifício, grande hall de elevado pé direito, apresentava-se como um gigantesco cubo dividido 
em três pisos, com um grande salão central e uma galeria superior, dedicados à exposição de longa 
duração e um outro, destinado às reservas. Do ponto de vista funcional, o “Anexo” veio possibilitar uma 
grande renovação no modo de exibir as colecções do Museu em virtude da duplicação da área 
expositiva. Com a sua abertura, operou-se uma alteração decisiva na história da exposição de longa 
duração do MNAA: o “Anexo” passa a estar destinado à arte portuguesa, enquanto que o Palácio passa 
a albergar a arte europeia, divisão espacial que se mantém até aos dias de hoje.  
252

 Sobre esta importante mostra, ver: CARVALHO, José Alberto Seabra - “A Invenção de Uma Identidade 
para os Primitivos Portugueses”. In AA.VV. - Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno 
Gonçalves, pp. 28-41. 
253

In AA.VV. - Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves, p. 112.  
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nacionais” de uma “escola artística” até então praticamente desconhecida dos grandes 

públicos”254.  

  

Fig. 41 - Átrio do “Anexo”. Fotografia de Domingos Alvão, 1940.   

Convirá não esquecer que a mostra coincidiu com uma data especialmente 

significativa para a nação, a da Exposição do Mundo Português de 1940255, duplo 

centenário da fundação e restauração nacional. Tal temário adequava-se plenamente 

aos propósitos identitários e de exaltação nacionalista que tinha a arte como uma 

função de endoutrinamento, sobretudo uma arte cuja identidade se definisse pelos 

‘requisitos’ da sua portugalidade, vindo assim comprovar -uma vez mais- a relação de 

interdependência entre as exposições e os regimes através do ‘uso’ da história e da 

memória. Assim, a exposição de 1940 revelou-se como a ocasião para uma nova 

(re)descoberta da arte produzida em Portugal na época dos Descobrimentos, e para o 

País exaltar a sua condição de potência ultramarina, precisamente num tempo adverso 
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 Cf: SERRÃO, Vítor - “Os Primitivos Portugueses: setenta anos volvidos” In Newsletter da Associação 
Portuguesa de Historiadores da Arte (APHA). Nº 5|Abril, 2011. [Em linha]. [Consult. 23 Abril. 2011]. 
Disponível em WWW:<URL:http://www.apha.pt/noticias/nl_05.pdf>, p. 2. 
255

 A mesma decorreu entre 23 de Junho e 2 de Dezembro, em Belém. Sobre esta emblemática 
exposição e respectivas vicissitudes históricas, artísticas e políticas, veja-se: Comemorações nacionais 
de 1940: exposição de os primitivos portugueses: (1450-1550): catálogo-guia. Lisboa: Museu Nacional 
de Arte Antiga, 1940; ACCIAUOLI, Margarida - Os Anos 40 em Portugal: O País, o Regime e as Artes, 
“Restauração” e “Celebração”. Tese de doutoramento em História da Arte Contemporânea, FCSH-UNL, 
1991; ACCIAUOLI, Margarida - Exposições do Estado Novo. 1934-1940. Lisboa: Livros Horizonte, 1998; 
SANTOS, Rui Afonso - “A Exposição do Mundo Português. Celebração magna do Estado-Novo 
Salazarista”. In AA VV. Catálogo Mário Novais. Exposição do Mundo Português. 1940. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1998; e NOBRE, Pedro Alexandre de Barros Rito Nunes - Belém e a Exposição do 
Mundo Português: cidade, urbanidade e património urbano. Dissertação de Mestrado em Património 
Urbano. FCSH-UNL, 2010. Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/5807/1/pedro.pdf>.   



107 

à política colonial. Os ‘Painéis’ de Nuno Gonçalves encarnavam esse mesmo espírito de 

uma forma modelar reunindo todos os ‘requisitos’ para o cumprimento de tais fins, 

enquanto representantes do melhor da pintura portuguesa. Na memória expográfica 

que se segue (ver Fig. 42), os mesmos habitam o piso superior do “Anexo”, sendo 

apresentados, pela primeira vez, em políptico, segundo a concepção de Reynaldo dos 

Santos256, “com os dois painéis centrais mais afastados entre si que os restantes, 

sugerindo a inclusão, no primeiro retábulo, de um elemento escultórico central”257 e 

sobre uma parede forrada a tecido como que emoldurados num efeito ‘cortina’, 

obedecendo plasticamente a uma atitude cénica que lhes conferia um tom sumptuoso, 

estratagema esse que enaltecia, ou melhor dizendo, defendia a sua grandiosidade.  

  

Fig. 42 - Os ‘Painéis’ na Exposição dos Primitivos Portugueses, 1940. 

Se é certo que as exposições da época auferiam, como vimos, uma dimensão 

laudatória com repercussões directas na fixação de discursos sobre a história e a 

memória, contudo esta verdade é apenas aparentemente provida de sentido se 

tivermos em conta que as museografias então propostas atravessam os regimes e são, 

também elas, fundadoras de campos disciplinares próprios que, embora os sirvam, 

têm eficaz autonomia. Basta ter presente o interesse que o domínio da História das 

exposições tem despertado mais recentemente no meio académico, manifesto quer 

                                                           
256

 Cf. SANTOS, Reynaldo dos; COUTO, João; LOPES, Adriano de Sousa - Exposição de Os Primitivos 
Portugueses : 1450-1550: Catálogo-Guia, Lisboa: Bertrand, [s.n.], 1940, p. 7.  
257

 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra - “A Invenção de Uma Identidade para os Primitivos 
Portugueses”, p. 30.  
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em publicações, quer sob a forma de projectos258, convocando um debate de natureza 

historiográfica e metodológica, podendo até questionar-se, como fez Souriau: “Em que 

medida a História das Exposições aparece como um contributo pertinente para a 

História da Arte, e sobretudo, como se posiciona em relação a ela?”259. Relativamente 

a esta matéria, existem posicionamentos diferentes posto que para alguns, caso desta 

autora, a História das Exposições constitui um saber complementar ou próximo da 

História da Arte, uma “meta-história da arte”260. Outros, como Glicenstein, 

consideram-nas como campos independentes: “A história da exposição não é 

evidentemente a mesma coisa que a história da arte, nem que a história das 

representações, a história das técnicas, ou a história das ideias, mas serve-se 

necessariamente dos elementos de todas estas categorias (e de outras). De facto, a 

história da exposição é um domínio ao mesmo tempo incoerente por natureza (porque 

fortemente heterogéneo) e em permanência um estaleiro (…). Em certos aspectos, 

uma exposição é mais fácil de definir no espaço e no tempo do que uma obra de arte, 

noutros, é um objecto absolutamente inacessível”261. A estes dois tipos de abordagem, 

indispensáveis para pensar o tema em análise, junta-se o facto da História das 

Exposições se deparar com outros desafios - talvez os mais interessantes, a nosso ver -, 

e que têm na interdependência entre a fotografia e a(s) exposição(ões) uma “questão 

operante e sobre a qual importa de sobremaneira reflexionar”262. Referimo-nos, em 

concreto, aos problemas que se impõem aquando da preservação, difusão e 

valorização dos registos fotográficos associados a este campo de estudo e crítica e que 
                                                           
258

 Para além da já citada obra de GLICENSTEIN, Jérôme - L’art: une histoire d’expositions, destaque 
também para LA ROSA, Miriam - “Re-enacting Exibitions’: A Case-study. Stephen Willats Between Raven 
Row and the Whitechapel Gallery”. In MACC Curating the Contemporary 2013-14: Theory in Practice 1-
14; [Em linha]. 2014. [Consult. 18 Março. 2015]. Disponível em https://www.academia.edu/7382188/_Re-

enacting_Exhibitions_A_Case_Study._Stephen_Willats_between_Raven_Row_and_the_Whitechapel_Gallery>.; 
PARCOLLET, Rémi; SZACKA, Léa-Catherine - “Histoire des Expositions du Centre Pompidou: Réflexions 
sur la Constitution d’un Catalogue Raisonné”. In Marges. Revue d’Art Contemporain [Em linha]. Nº 15, 
2012. [Consult. 18 Março. 2015]. Disponível em https://marges.revues.org/361>.; e PARCOLLET, Rémi; 
SZACKA Léa-Catherine - “Écrire l’Histoire des Expositions: Réflexions sur la Constitution d’un Catalogue 
Raisonné d’Expositions”. In Culture & Musées 22 (janvier) 2014, pp. 137-162.  
259

 Cf : SOURIAU, Judith - “L’Histoire des Expositions: Une Nouvelle Histoire de l’Art?”. In Association 
Thes-Arts. [Em linha] Nº 15, 2013. [Consult. 18 Março. 2015]. Disponível em: http://www.thes-
arts.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=59. (trad.). 
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 Idem (trad.).  

261
 Cf: GLICENSTEIN, Jérôme - L’art: une histoire d’expositions, p. 241 (trad.). 

262
 Aspecto por nós aflorado em MONTEIRO, Joana d’Oliva - “Um modelo operativo de avaliação de 

exposições. O núcleo de pintura portuguesa dos séculos XV e XVI do Museu Nacional de Arte Antiga. 
Projecto de Doutoramento”. In PROJETHA_Projectos do Instituto de História de Arte. Fontes para a 
História dos Museus de Arte em Portugal.    

https://www.academia.edu/7382188/_Re-enacting_Exhibitions_A_Case_Study._Stephen_Willats_between_Raven_Row_and_the_Whitechapel_Gallery
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se constituem como “fragmentos cristalizadores de práticas do saber-fazer resultantes 

do produto das complexidades do(s) tempo(s) no tempo, de uma constelação de 

pensadores, da montagem e desmontagem de situações em que (…) se inscrevem, o 

que tem permitido exercitar o poder efectivo que esses mesmos [registos] 

concentram”263, mobilizando uma reflexão orientada para a prática arquivística264 e 

seus usos, aspectos que foram, aliás, objecto de reflexão na comunicação intitulada La 

photographie de vue d’exposition - Source de l’histoire de l’art contemporain, proferida 

por Rémi Parcollet no âmbito dos “Rencontres du Centre André Chastel”265. 

Após a exposição Primitivos Portugueses, o MNAA é confrontado com a 

necessidade de adoptar um critério para a apresentação dos ‘Painéis’. Note-se que a 

mesma, sob a forma de políptico, não reunia consenso266 pelo que, quando se tratou 

de os expor no MNAA, João Couto, “dando-se conta da amplitude do problema, não 

pretendeu tomar a seu cargo a única responsabilidade de manter ou alterar a 

disposição dos painéis na sala do Museu”267. Assim sendo, e ciente das polémicas à 

volta da disposição dos ‘Painéis’, o assunto levou Couto a solicitar aos organismos 

competentes (Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes) uma solução oficial 

- expressão utilizada pelo próprio. No texto que redigira a esse propósito, expõe os 

seus argumentos advogando que a Direcção do Museu está convicta de que as 

hipóteses até hoje apresentadas para sugerir o primitivo arranjo são “puras fantasias” 

e que “ninguém pode afirmar que a fórmula que adianta se baseia em fundamentos 

absolutamente indiscutíveis”268, enumerando para o efeito propostas avançadas por 

José de Figueiredo (em dois trípticos), Sanchez-Cantón (quatro tábuas) e Luís Reis 

Santos (doze tábuas). No seu parecer, Reynaldo dos Santos, Presidente da 6.ª secção 

da Junta Nacional de Educação (1936-1977), começa por definir o problema em 
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 MONTEIRO, Joana d’Oliva - “Um modelo operativo de avaliação de exposições. O núcleo de pintura 
portuguesa dos séculos XV e XVI do Museu Nacional de Arte Antiga. Projecto de Doutoramento”. 
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 Cf: PARCOLLET, Rémi - “Les archives photographiques d’expositions 0/9: Introduction”. In Actes de la 
journée d’étude «Les archives photographiques d’expositions». Disponível na íntegra em: 

http://histoiredesexpos.hypotheses.org/2698>. 
265 Disponível em :  http://histoiredesexpos.hypotheses.org/2833. 
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 A votação foi de sete votos a favor da apresentação em políptico, três votos contra e um de 
indecisão. Cf: FREITAS, Paula; GONÇALVES, Maria de Jesus - Painéis de S. Vicente de Fora. Uma Questão 
Inútil?. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987, p. 59. 
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 Idem ibidem   
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 João Couto cit. por FREITAS, Paula; GONÇALVES, Maria de Jesus - Painéis de S. Vicente de Fora. Uma 
Questão Inútil?, pp. 123 e 124.  
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questão sustentando-o em dois pontos de vista o da “reintegração do retábulo na sua 

primitiva composição e o da apresentação estética, ao público, das tábuas de Nuno 

Gonçalves.  Em relação ao primeiro, Santos adianta que o mesmo “é controverso, de 

erudição, de história e de iconografia”; quanto ao segundo, “o único que aqui (…) 

interessa, é um problema de arte e de gôsto”, saindo em defesa de uma apresentação 

da obra de arte com o objectivo de valorizar, acima de tudo, “o seu sentido estético e 

evocativo. O resto, é com as Academias, Institutos de Investigação iconográfica e 

histórica, Congressos de História de arte, etc.”, rematando que “não há soluções 

oficiais mas artísticas”. Essa mesma perspectiva de valorização justifica a sua 

preferência pelo políptico, tal como sucedera na Exposição dos Primitivos Portugueses 

de 1940, já que esta fórmula “engrandece a composição e o pintor que nos trípticos 

parecia padecer precisamente de deficiência no compor, surg[indo] agora no políptico 

com tal sentido de decorativo e segredo de arte de agrupar, que esta fica sendo uma 

das suas mais fortes originalidades. Mais se sente nela a perspectiva espacial, o sentido 

dos valores da tapeçaria em que as figuras se dispõem, umas acima das outras, com 

uma densidade de composição mural mais depressa que perspectiva sábia ou aérea. 

Nunca a inspiração da tapeçaria na grandeza e originalidade desta composição pareceu 

tão forte como na ordenação em políptico”269. Tais considerandos sobre as vantagens 

do efeito de conjunto são sustentados em exemplos internacionais, nomeadamente A 

Ronda da Noite de Rembrandt e As ‘Meninas’ de Velázquez. Em resposta, João Couto 

repudia o critério estético por ser este de natureza subjectiva, manifestando, assim, o 

seu voto contra a solução preconizada no parecer do Reynaldo dos Santos. Contudo, 

num ofício posterior, de 1942, o mesmo informa que a obra foi colocada de acordo 

com o parecer da Junta Nacional de Educação, i.e., seguindo a distância entre os 

painéis que foi adoptada na exposição dos Primitivos Portugueses: “expusemos as 

tábuas equidistantes, embora apresentando-as ordenadas da forma como a Exposição 

dos Primitivos as tinha exibido (…). Os organismos responsáveis do Estado não 

concordaram porém, com o nosso modo de ver. O Museu foi de certo modo 

constrangido a subordinar-se ao critério da Exposição dos Primitivos se bem que 

simplificado, pois o dispensaram agora de colocar o baldaquino central para o São 
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 Cf: FREITAS, Paula; GONÇALVES, Maria de Jesus - Painéis de S. Vicente de Fora. Uma Questão Inútil?, 
pp. 130 e 131.  
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Vicente de vulto”270, conforme expressou num Boletim do MNAA do mesmo ano.  A 

questão da disposição dos ‘Painéis’ adquire, pois, especial atenção na abordagem aqui 

equacionada, visto estes testemunhos serem claros e igualmente elucidativos do 

prurido a que esta obra sempre está associada, não tanto por uma via polemizante, 

pese embora a troca de pontos de vista dela decorrentes se afigurarem esclarecedores 

no que toca ao tratamento dos apectos relacionados com a museografia, mas mais do 

que isso, por vir atestar a ideia de que a exposição assume uma outra categoria, ela 

representa, via ‘Painéis’, um conjunto de exercícios de poder externos à própria 

política museológica, constituindo esta ocorrência, a nosso ver, um outro momento-

chave da história da museografia da obra sobretudo, e também, pelo que simboliza na 

cultura dos anos 40.  

 

Fig. 43 - Disposição dos ‘Painéis’ segundo parecer da 6.ª secção da Junta Nacional de Educação. Imagem 

retirada de Painéis de S. Vicente de Fora. Uma Questão Inútil?, 1987.  

Um outro exemplo apontado no sentido do aproveitamento das exposições 

enquanto veículos de discursos identitários, neste caso com objectivos políticos claros, 

foi a Exposição de Arte Portuguesa em Londres/Portuguese art, 800-1800: winter 

exhibition, 1955-56, que teve lugar na Royal Academy de Londres271. Comissariada 
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 Cf: COUTO, João - “A pintura representada no Museu das Janelas Verdes e o critério da sua 
apresentação na galeria”. In Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Vol. III, fasc. III, pp. 1-21, 1942. 
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 Entre Outubro de 1955 e Fevereiro de 1956. Sobre esta proposta discursiva ver: FERNANDES, Maria 
Amélia Bizarro Leitão - A Exposição de Arte Portuguesa em Londres 1955/1956: a personalidade 
artística do país. Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro. Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2001 [Texto policopiado]; e OLIVEIRA, Leonor de - “A Exposição “A Rainha D. 
Leonor” no quadro das exposições evocativas do Estado Novo”. In Revista do Instituto de História da 
Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: IHA/FCSH-
UNL. Nº 8, 2011, pp. 153-167.  
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novamente por Reynaldo dos Santos que via - uma vez mais - no seu discurso 

historiográfico e artístico um mecanismo de propaganda que contribuiria para “a 

formação de uma profunda e mais larga consciência nacional”272, a proposta cobriu 

1000 anos, podendo considerar-se um acontecimento/síntese da história da arte 

portuguesa, aí se “misturando dialogantemente pintura e ourivesaria, cerâmica e 

tapeçaria, em diversos registos que na parte final redundaram em composições de 

realismo, [que se] apoiavam[-se] numa História de Arte num modo inventarial e 

enumerativo”273, na linha de produção de exposições que se praticava na época. 

Temporalmente inscrita no contexto político que antecedeu a guerra colonial274, e 

numa corrente de “actualização do imaginário imperial” protagonizada pelo governo 

estadonovista, revelou-se uma oportunidade ímpar para veicular internacionalmente 

uma ideia gerada fora da esfera museológica, razão que esteve na origem do 

afastamento de João Couto como comissário275. As escolhas feitas em termos de 

conteúdo contaram novamente com a presença, entre outros, da cartografia, da 

fotografia de monumentos históricos, da Custódia de Belém e, como não poderia 

deixar de ser, dos ‘Painéis’, que surgem agora acompanhados de uma escultura 

polícroma posicionada ao centro (ver Fig. 44), sugerindo a hipótese da sua composição 

original e indo ao encontro da terminologia museográfica “ambientação histórica” 

apresentada por Juan Carlos Rico e segundo a qual se “procura situar a obra num certo 

ambiente que não chega a ser uma cenografia mimética da época da sua criação”276.  
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 Luís Reis-Santos cit. por FERNANDES, Maria Amélia Bizarro Leitão - A Exposição de Arte Portuguesa 
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 Cf: FERNANDES, Maria Amélia Leitão - A Exposição de Arte Portuguesa em Londres 1955/1956. «A 
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Fig. 44 - Exposição de Arte Portuguesa, 1955-1956. Vista parcial da Sala II - Século XV “Nuno 

Gonçalves”. 

Pese embora a não legendagem das peças exibidas277, a exposição realizada em 

Londres obteve grande repercussão junto do público, essencialmente inglês, 

perfazendo um total de 111 296 visitantes278. Mereceu ainda a atenção de notáveis 

historiadores de arte, traduzida em numerosos artigos publicados nas revistas de Arte 

da Europa279. A título exemplificativo refira-se a apreciação crítica feita por Sachevarell 

Sitwell, reputado escritor inglês, ao referir-se à arte do século XV no artigo “Golden 

Age and Age of Gold” publicado no The Listner (10 de Novembro de 1955): “Estas duas 

admiráveis obras de arte - o duplo tríptico de Nuno Gonçalves e as tapeçarias de Arzila 

têm que ser vistos em conjunto se se quer apreciar a história de Portugal”280. Por fim, a 

realização de um documentário por António Lopes Ribeiro (1908-1995), a publicação 

de dois catálogos, em português e inglês, e ainda um outro com fotografias do espaço 

expositivo da autoria de Mário Novais (1899-1989), conjunto de estratégias que 

operavam em favor do mecanismo de propaganda. 

                                                           
277

 Cf: FERNANDES, - Maria Amélia Bizarro Leitão - A Exposição de Arte Portuguesa em Londres 
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 Cf. LAPA, Sofia - “Grão Vasco”. In Colecção Pintores Portugueses (coord. Raquel Henriques da Silva), 
Vol. II, Edições QuidNovi, 2010, p. 28.  
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Regressando ao MNAA, em relação ao critério de apresentação da pintura 

portuguesa quinhentista exposta, desde 1948281, no último piso do “Anexo”, João 

Couto assume uma postura distinta do seu antecessor, colocando “a pintura luso-

flamenga do princípio do século XVI no percurso da pintura portuguesa, conferindo-

lhe, no entanto, uma presença específica, autónoma, uma “identidade” diferente em 

salas próprias”282.   

     

   Figs. 45 e 46  - Aspectos da Sala de pintura portuguesa do século XVI e da Sala de pintura portuguesa 

dos séculos XVIII-XIX (“Anexo”), 1948. 

Para lá das questões do foro historiográfico, o seu mandato evidenciou-se, em termos 

gerais, pela forma como “conseguiu modernizar museograficamente os espaços, em 

termos de rigor e limpidez expositivos”283, expressos através de uma clara simetria e 

de uma medição à escala da exposição das pinturas, num jogo entre pequenos e 

grandes formatos de telas, colocadas frente a frente, inaugurando ali um verdadeiro 

percurso/discurso da visualidade. Há ainda a assinalar que João Couto procurou estar 

“permanentemente actualizado em relação aos avanços da museologia 

internacional”284, apostado na “dinamização das actividades do Museu, através da 
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 Note-se, porém, que a galeria de pintura portuguesa só foi aberta ao público em 1949, altura em 
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realização de exposições temporárias e, sobretudo, da criação dos primeiros Serviços 

Educativos”285, e preocupado em “cumprir as funções de “museu normal”286, não só 

através da formação de conservadores”, como igualmente “do apoio aos museus de 

província e da actuação conjunta dos conservadores, numa rede de inter-ajuda, 

potenciadora de recursos e projectos”287.  

Por fim, coube a Couto inaugurar uma nova fórmula expositiva no MNAA, 

resultante da sua sensibilidade para as intervenções de arte contemporânea em 

diálogo com as colecções do Museu, materializada, em 1955, numa exposição colectiva 

de jovens artistas portugueses na qual participaram Cruz de Carvalho, José Escada, 

Lourdes de Castro e Teresa de Sousa, com cerca de 80 trabalhos que tiveram como 

mote o temário da Anunciação, prática esta que viria a ser retomada com a mostra 

Artistas Contemporâneos e as Tentações de Santo Antão, realizada quase vinte anos 

depois (1974), já sob o mandato de Maria José de Mendonça (1905-1984)288 que 

ocupou o cargo de directora entre 1967 e 1975.  

                                                                                                                                                                          
toda a parte, permitindo “ver, analisar e estudar os aspetos, as modificações, as transformações, as 
disposições das salas, quer de exposições permanentes, quer temporárias, a distribuição da iluminação, 
os apetrechos de conservação das obras, os laboratórios, as bibliotecas, as salas de estudo, as salas de 
conferências e concertos, os jardins, as arrecadações e todas as atividades agregadas aos respectivos 
museus”. Cf: ARAÚJO, Hugo d’ - “O arquivo fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga. Esboço de 
uma biografia”. In PROJETHA. Projetos de História da Arte [publicação online]. N.º 1 - “Fontes para a 
História dos Museus de Arte em Portugal”. Lisboa: Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, 2013. [Em 
linha]. pp. 36-53. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-
portugal.pdf>. 
285

 Por impulso de Couto foi criado entre 1928-1930 um serviço de extensão educativa que só viria a 
tornar-se efectivo em 1953 com o “Serviço de Extensão Escolar”, o primeiro Serviço Educativo em 
Portugal, actualmente denominado Serviço de Educação do Museu Nacional de Arte Antiga. Registe-se 
também que foi durante a sua direcção que se desenhou pela primeira vez a trilogia Colecção-Secção-
Exposição que caracteriza até hoje a orgânica funcional e as práticas de cada área de especialização do 
MNAA. Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de - “Sérgio Guimarães de Andrade, o conservador e a sua 
colecção. A imaginária como conceito”. In Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: IHA/FCSH-UNL. Nº 8, 2011, pp. 
111-125.   
286

 Cf: ROCHA, Ema Ramalheira - O estágio/curso de conservador de museu no Museu Nacional de Arte 
Antiga - o papel educativo do MNAA na Museologia Portuguesa. Dissertação de Mestrado em 
Museologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2013 [Texto 
policopiado]. 
287

 Cf: SILVA, Raquel Henriques da - “Os museus: história e prospectiva”, pp. 14-15.  
288

 Sobre a mesma ver: LAPA, Sofia - “Como se forma uma museóloga? Contributos para o estudo de 
Maria José de Mendonça (Museu Nacional de Arte Antiga, 1933-1938)”. In Actas do IV Congresso de 
História da Arte Portuguesa. Homenagem a José-Augusto França. Lisboa: Associação Portuguesa de 
Historiadores de Arte, 2012, pp. 312-322.  

http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-portugal.pdf
http://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/07/projetha_museus-de-arte-em-portugal.pdf


116 

Durante este período directivo, assistiu-se a um declarado interesse pela 

escultura barroca e tardo-barroca, facto que se repercutiu num grande 

enriquecimento do acervo do Museu289. Não sendo âmbito deste trabalho a 

museografia aplicada à colecção de escultura, pela visão modernizante que imprimiu 

às salas dedicadas à exposição da Doação Gulbenkian, optámos por incluir nesta 

análise quatro registos fotográficos representativos das alterações introduzidas por 

Mendonça, em contraponto com a antiga museografia de João Couto.  

    

Figs. 47 e 48 -  Salas Gulbenkian abertas ao público em 1953. Arranjo de João Couto.  

    

Figs. 49 e 50 - Sala Calouste Gulbenkian inaugurada em 1969. Arranjo de Maria José de Mendonça.  

As mesmas tiveram como resultado a diferenciação dos núcleos existentes e a inclusão 

dos exemplares de escultura, em sala específica com desenho museográfico de José 

Maria da Cruz de Carvalho (n. 1930), pintor e decorador. Igual destaque merece o 

facto de estarem aí “presentes os valores da obra de arte entendida como unicum, na 

sua essência e no seu contexto de Colecção, exaltado através da cenografia, dos 

                                                           
289

 Sobre o assunto V. CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - As esculturas de Ernesto 
Jardim de Vilhena. A constituição de uma coleção nacional. 
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suportes dos objectos e da sua iluminação, particular, numa plasticidade que ostentava 

“fortes ecos das propostas”290 do italiano Franco Albini (1905-1977).  

 

2.4. [1973 - 2016]: entre a tradição e os novos desafios - trânsitos plásticos   

Entre 1973 e 1975, são empreendidas obras de beneficiação nas salas do 

primeiro piso do Palácio291 que consistiram, entre outras, na pintura das paredes, 

anteriormente revestidas a tecido, no levantamento dos lambris de madeira e no 

arranjo dos estuques decorativos, o que obrigou ao fecho da galeria. Neste mesmo 

período esteve exposta ao público na primeira sala da galeria de exposições 

temporárias uma pequena mostra composta por 10 pinturas da segunda metade do 

século XV e primeira do século XVI.  

Em 1983, por ocasião da XVIIª Exposição de Arte, Ciência e Cultura do Conselho 

da Europa (XVIIª)292 surgiu a oportunidade de nova intervenção de fundo no edifício do 

“Anexo” desenhado por Rebello de Andrade, desta feita a cargo do arquitecto João de 

Almeida. Assim, com o objectivo de conquistar mais área expositiva e espaços de 

arrecadação no edifício, a referida intervenção constou basicamente na criação de um 

piso intermédio, passando o corpo central do “Anexo” a contar com três pisos, 

alteração decisiva para a história da museografia do MNAA e que em muito contribuiu 

para a consolidação da imagem que o Museu mantém e em parte conferida pela 

monumentalidade da nova escadaria (ver Figs. 51 e 52).   

                                                           
290

 Cf: CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - As esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. 
A constituição de uma coleção nacional, p. 582.   
291

 Cf: CALADO, Rafael Salinas - Faiança Portuguesa, Roteiro Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: 
Museu Nacional de Arte Antiga, p. 22. 
292

 As Exposições de Arte, Ciência e Cultura foram instituídas em 1954 pelo Conselho da Europa. A 
exposição em apreço constitui-se em seis mostras e esteve patente ao público entre Maio e Outubro de 
1983, tendo sido organizada pelo governo português e com o apoio do Conselho da Europa. A mesma 
foi responsável pela reabilitação de edifícios simbólicos da cidade de Lisboa: Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos, Mosteiro da Madre de Deus, Casa dos Bicos e Museu Nacional de Arte Antiga. Cf. AA. VV. 
- XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do 
Renascimento. Lisboa: ed. Montepio Geral, 1984 [Catálogo da exposição]. 
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Figs. 51 e 52 - Escadaria do “Anexo”, antes e após as obras do piso intermédio, princípios dos anos 80.   

 

Dedicada ao tema Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento, coube 

ao MNAA acolher um dos cinco núcleos que constituíram a XVIIª e intitulado Abre-se a 

Terra em Sons e Cores. Nas palavras do comissário-geral, Pedro Canavarro, o seu 

propósito consistiu em “incrementar a cooperação entre instituições e agentes 

culturais dos países membros do Conselho da Europa”293. Para dar corpo a este 

propósito recorreu-se, uma vez mais, aos ‘Painéis’ ladeados pelas Tapeçarias de 

Pastrana (ver Fig. 53), resgatando-se a solução plástica assumida aquando das 

exposições de Sevilha (1929) e de Paris (1931).  

                                                           
293

 Cf: CANAVARRO, Pedro - [Prefácio]. In AA.VV - Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do 
Renascimento - XVII Exposição Europeia de Arte, Ciencia e Cultura. Abre se a Terra em Sons e Cores. 
As descobertas e o Renascimento, formas de coincidencia e de cultura Lisboa: Presidência do Conselho 
de Ministros, Vol. I, 1983, p. 19. 
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Fig. 53 - ‘Painéis’ e Tapeçarias de Pastrana na XVIIª, 1983. Imagem retirada de AA.VV. - XVII Exposição 

Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento, 

1984.  

A alteração profunda operada pela campanha de obras realizadas foi acompanhada 

por uma reformulação do interior do Museu, o que se traduziu numa actualização do 

seu discurso museográfico, nomeadamente ao nível do mobiliário expositivo e da 

pintura das paredes em tons de manganês, bem como a colocação de alcatifa sobre o 

soalho, o revestimento do tecto das salas com grelhas metálicas (ver Fig. 53), medidas 

favoráveis a uma mise en exposition mais leve e depurada. Por último, há a assinalar 

uma maior precocupação com as práticas de exposição ao nível da concepção dos 

catálogos e respectivos conteúdos, facto que se deve ao investimento feito nas áreas 

da formação e especialização em história da arte e da museologia.   

O ciclo de obras que decorreu entre 1992-1994, ainda a cargo de João de 

Almeida, veio dar resposta à necessidade de se proceder à reorganização do “Anexo” 

(dedicado à Arte Portuguesa e Oriental), destinando-se as salas do terceiro piso à 

Pintura e Escultura, passando estas a dispor, pela primeira vez na história do Museu, 

de espaço específico e de uma exposição de longa duração294. As obras empreendidas 

possibilitaram ainda a beneficiação dos espaços afectos à exposição de longa duração 

e de natureza temporária, inclusive o aumento da sua área disponível, a criação de 

                                                           
294

 Coincidindo a abertura destes espaços com o evento Lisboa 1994, Capital Europeia da Cultura. 
Registe-se também a realização em finais de 1991 da exposição No Tempo das Feitorias: A arte 
portuguesa na época dos descobrimentos na qual os ‘Painéis’ estiveram expostos no andar nobre do 
Palácio. Sobre esta mostra, ver AA.VV. - No tempo das feitorias: A arte portuguesa na época dos 
descobrimentos. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1992.   
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uma nova área dedicada a serviços técnicos e administrativos, bem como a 

reinstalação do Gabinete de Estampas (hoje designado Gabinete de Desenhos e 

Gravuras).  

Alguns anos mais tarde, a exposição de longa duração de Pintura Portuguesa, 

organizada até então por épocas, foi submetida a grandes alterações, justificadas com 

precisão por José Luís Porfírio (n. 1943), antigo director do MNAA, entre 1996-2004, ao 

declarar que se optara por privilegiar “as estruturas retabulares e alguns grandes 

formatos entretanto saídos das reservas. Ficava de fora, ou como dificuldades de 

exposição na Pinacoteca Portuguesa, um número significativo de pinturas importantes. 

A solução encontrada foi escolher para a exposição, na Pinacoteca Europeia, 29 

pinturas portuguesas do século XV ao XIX, quase todas de grande importância 

histórica ou artística. O percurso na pintura foi ainda pontuado por núcleos 

cronológicos de Artes Decorativas e algumas esculturas do séc. XV-XVI, século XVI-

XVII, que contribuem para quebrar a monotonia formal de uma longa galeria de 

pintura, o núcleo mais importante, em quantidade e qualidade, continuou a ocupar o 

Salão Nobre”, acrescentando que “A pintura portuguesa presente em 10 das 14 salas 

ficou claramente incorporada num percurso europeu que a valoriza e em muitos casos 

ajuda a valorizar, com especial destaque para a sala 57 onde se encontra o Tríptico das 

Tentações de Santo Antão de Bosch e para a última sala onde são dois pintores 

portugueses que fazem a transição do século XVIII para o XIX terminando 

simbolicamente o percurso expositivo”295.  

Sob a sua vigência são apresentadas duas versões de montagem dos ‘Painéis’. 

Uma delas com os dois volantes centrais, Infante e Arcebispo, mais recuados em 

relação aos laterais, Pescadores e Frades e Cavaleiros e Relíquia, colocados 

respectivamente à esquerda e à direita do observador, como podemos ver na imagem 

que se segue (Fig. 54) e na qual são igualmente observáveis quatro pinturas dispostas 

nas paredes, a saber: São Teotónio (?) ca. 1470, Santo Franciscano (ca. 1470), à 

esquerda, e São Vicente na Cruz em Aspa (ca. 1470) e São Vicente Atado à Coluna (ca. 

1470), à direita, obras que se admite pertencerem a Nuno Gonçalves. Na outra versão, 

                                                           
295

 Cf: PORFÍRIO, José Luís - “O roteiro geral de um Museu”. In HENRIQUES, Ana Castro (coord.) - 
Roteiro do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2003, p. 12. Negritos 
nossos.   
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a mais recente (ver Fig. 55), as tábuas foram expostas na Sala 11, alinhadas no plano 

da parede.  

  

  

Figs. 54 e 55 - Instalação dos ‘Painéis’ no ínicio da década de noventa (imagem superior); e ‘Painéis’ no 

início do século XXI.   

É também com Porfírio que se recupera a arte contemporânea para o contexto do 

MNAA, experiência já iniciada, como vimos, em 1955, com João Couto. Nesta ordem, o 

políptico volta a habitar, em 2001, o piso segundo do Palácio-Alvor para figurar na 

exposição temporária Un détail immense296 de Bernard Guelton, uma mostra que 

ocupou 70 salas da exposição de longa duração e abrangeu uma grande diversidade de 

objectos criados pelo artista em várias modalidades, “entre fotografias, um conjunto 

de objectos construídos pelo artista a partir de pormenores de exemplares das 

colecções do Museu, desenhos de elementos arquitectónicos (colunas, pilastras, 

                                                           
296

 Cf: GUELTON, Bernard - Un Détail Immense. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2001. O texto da 
exposição e as respetivas imagens da instalação encontram-se disponíveis em: 
<http://www.archifiction.org/detail%20immense%20web/un.detail.immense.html> 
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balaustradas, etc) recortados a vinil autocolante e colados directamente no pavimento 

e nas paredes das salas integrando algumas das pinturas expostas no museu, no caso 

dos Painéis foi-lhes aplicado um desenho mural de um pormenor arquitectónico”297.  

  

Fig. 56 - Instalação dos ‘Painéis’ em Un détail immense, 2001.  

Com Dalila Rodrigues (n.1960) na direcção do Museu, entre 2004 e 2007, é 

assumida uma nova disposição dos ‘Painéis’, mantidos no piso terceiro do “Anexo”, 

que se pautou por uma centralização/pela monumentalização da obra, desta feita, 

colocada em lugar de destaque no topo da escadaria central que daria acesso à 

colecção de pintura portuguesa antiga.  

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 57 - Instalação dos ‘Painéis’ em 2007. 

Nas palavras da directora, com esta decisão pretendeu-se “centralizar toda a obra de 

Nuno Gonçalves numa única sala, e a seguir os pintores de origem flamenga, entre 

outros artistas da época, nomeadamente Frei Carlos, Gregório Lopes e Christóvão 

                                                           
297

 Cf: MENDES, Martinho Pestana - Diálogos entre arte antiga e arte contemporânea no Museu de 
Arte Sacra do Funchal. Dissertação de Mestrado em Educação Artística. Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa, 2013. [Em linha]. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. Disponível em: URI:  
http://hdl.handle.net/10451/8848>. p. 17.  

http://hdl.handle.net/10451/8848
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Figueiredo”298 , de forma a conduzir “o olhar do visitante para esta obra maior da 

pintura portuguesa”. Cabe ainda referenciar que neste período foram levadas a efeito 

obras de requalificação no Museu, coincidindo com a retirada de alcatifas, a pintura de 

algumas salas tendo sido também reformulada a apresentação das obras e 

disponibilizados, pela primeira vez, audio-guias para os visitantes individuais e em 

grupo.  

No tempo do seu sucessor, Paulo Henriques, que ocupou a direcção do Museu 

de 2007 a 2010, retoma-se o investimento na utilização da arte contemporânea como 

estratégia para estabelecer um diálogo com a narrativa de longa duração através da 

exposição/instalação Museum299 do artista Rui Sanches (n.1954)300 que teve lugar na 

galeria de exposições temporárias, em 2008. Por se tratar de um relevante 

testemunho de interferência na narrativa de longa duração do MNAA, optámos por 

introduzir nesta síntese uma nota relativa à mesma. Nesse âmbito, Sanches procedeu a 

uma total transformação das caraterísticas físicas do espaço do Museu, o que se 

traduziu na pintura das paredes em cor-de-vinho (ver Fig. 58), na incorporação no 

“percurso/narrativa” de plintos e de painéis de madeira e ferro.  

 

Fig. 58 - Vista da exposição/instalação Museum de Rui Sanches, 2008.  

É o próprio artista quem, na memória descritiva do projecto da exposição, nos esclarce 

acerca do conceito e das opções tomadas:  

                                                           
298

 RODRIGUES, Dalila In “Painéis de São Vicente com maior destaque no MNAA”. [Em linha]. [Consult. 
18 Janeiro. 2014]. 17-05-2007. Diário Digital/Lusa. Disponível em: 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=276646>. 
299

 A mostra esteve patente ao público de 17 Maio a 31  Agosto de 2008.  
300

 Sobre o artista e a sua obra ver: <http://www.ruisanches.com/index.html>. 

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=276646
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“Neste projecto pretendo investigar a relação entre algumas das linguagens 

artísticas da tradição Ocidental, em si mesmas e na sua relação com outras 

culturas, e as linguagens da arte contemporânea. No espaço do Museu 

Nacional de Arte Antiga vou criar uma “instalação” que problematize a relação 

que se estabelece entre vários tipos de objectos artísticos e, sobretudo, entre 

o olhar do espectador e esses objectos. A instalação incluirá doze objectos301 

escolhidos das colecções do MNAA […] E diversas esculturas e obras 

bidimensionais da minha autoria. Na galeria será criado um 

percurso/narrativa. […] Ao longo do percurso o espectador vai encontrando 

algumas das peças do MNAA em situações que não são as habituais […] Cria-

se assim um processo de continuidade entre o edifício Museu, com a sua 

arquitectura institucional específica, as obras contemporâneas e, através delas 

com o espectador. Pretende-se que o espectador seja afectado globalmente 

pela experiência da instalação, simultaneamente a nível intelectual e sensorial. 

A escolha das obras da colecção do MNAA obedeceu a vários tipos de 

critérios: desde opções afectivas até escolhas mais operativas e conceptuais. O 

quadro de Piero della Francesca foi escolhido pela sua qualidade intrínseca (é 

uma obra prima num tempo em que esse conceito é por vezes olhado com 

desconfiança) e por ser em si mesmo um “museu”: a série de cenas da vida de 

Cristo que aparecem representadas na estola do santo é uma exposição dentro 

da exposição. […] As minhas peças estabelecem com as peças do MNAA 

relações diversas: de diálogo, acentuação de um determinado clima, 

comunhão no carácter temático, utilização e transformação de determinados 

dispositivos significantes”302.  

 

Tratando-se de uma “exposição dentro da exposição”, ao enveredar por uma via de 

problematização focada na natureza da obra e das próprias práticas de exposição nos 

museus pondo em relevo o seu papel enquanto produtores/manipuladores de 

discursos, Sanches desempenha um papel de artista-curador na linha de Kosuth303. 

Segundo Helena de Freitas, no texto do catálogo, “todos os elementos convocados, 

para além da sua presença autónoma enquanto objectos artísticos, são também 

                                                           
301

 Entre eles nove pinturas pertencentes a diversos géneros pictóricos como o retrato, a natureza-
morta, a paisagem e os temas religiosos cristãos, três peças de mobiliário e um conjunto de objectos 
decorativos de épocas, estilos e proveniências geográficas diversas.  
302

 Este texto pode ser consultado na íntegra em: 
http://www.galeriafernandosantos.com/news_detail.php?id=63. Negrito nosso. 
303

 Aspecto já abordado na alínea b) do Capítulo 2.  

http://www.galeriafernandosantos.com/news_detail.php?id=63
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agentes de manipulação do espaço plástico e criadores de novos parâmetros nas 

relações com o observador”304.  

Dando continuidade à inventariação aqui desenvolvida, surge a grande mostra 

Encompassig the Globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII305 que ocupou o 

piso terceiro do “Anexo”. Dedicada ao impacto que tiveram os Descobrimentos 

Portugueses na arte dos diferentes povos e culturas de África, Ásia e Américas e, por 

seu turno, destes na arte portuguesa, reuniu cerca de 200 obras de categorias tão 

diversas como a Pintura, Escultura, Ourivesaria, Cartografia, Marfins, entre outras, 

vindas das mais reputadas colecções públicas e privadas de todo o mundo.  

 

 

Fig. 59 - ‘Painéis’ em Encompassing the Globe…, 2009 (“Anexo”). 

Com projecto museográfico do atelier Célia Anica, a quem já tinha sido confiada a 

remodelação das parcelas consagradas à Pintura Europeia306 e às Artes Decorativas 

Europeias, o mesmo possibilitou novo mobiliário museográfico que, após o fecho do 

evento passou a fazer parte da exposição de longa duração do MNAA.  

Após Encompassing seguiu-se um novo período de obras, altura em que foi 

apresentada, na Galeria de Exposições temporárias (Piso 0), a exposição Pintura 

                                                           
304

 Cf: SANCHES, Rui; CARVALHO, José Alberto Seabra Carvalho (coord.) - Museum: Rui Sanches. Lisboa: 
Instituto dos Museus e Conservação/Museu Nacional de Arte Antiga, 2008, p. 42 [catálogo de 
exposição]. 
305

 Patente ao público de 15 de Julho a 1 de Novembro de 2009 foi também apresentada na A. M. 
Sackler and Freer Gallery da Smithsonian Institution de Washington. Cf: AA.VV. - Encompassing the 
Globe. Portugal e o Mundo nos Séculos XVI e XVII. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2009. 
[catálogo de exposição]. 
306

 Sobre a reorganização desta, ver: SILVA, Raquel Henriques da - “O regresso à história e às escolas 
nacionais de pintura”. In Jornal Público. 5 de Janeiro de 2009. 
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Portuguesa de Nuno Gonçalves a Domingos Sequeira307, ocasião para mostrar as 

principais peças da Colecção de Pintura Portuguesa do MNAA, num conjunto de 63 

obras que iam desde o seu núcleo fundador, quatrocentista, com Nuno Gonçalves até 

aos inícios do século XIX, com Domingos Sequeira.  

  

Fig. 60 - ‘Painéis’ em Pintura Portuguesa de Nuno Gonçalves a Domingos Sequeira, 2009.  

Terminamos a nossa já longa incursão museográfica com a última e actual 

direcção do Museu, sob a responsabilidade de António Filipe Pimentel (n.1959) em 

funções desde 2010. Durante o seu mandato, o espaço central do piso 3 foi palco de 

uma Exposição Provisória de Obras de Referência (ver Figs. 61 e 62), patente em três 

salas, mostra ‘de síntese’ na qual foram exibidas algumas das obras mais importantes 

do acervo do MNAA, cerca de 60 peças de pintura (desde o século XV ao século XIX) e 

escultura (do século XII ao século XIX), mantendo-se em exibição até à reabertura da 

Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas em Julho de 2016, objecto preferencial do 

capítulo V deste trabalho.  

                                        

Figs. 61 e 62 - Vista parcial do átrio do Piso 3, com a Exposição Provisória…; e ‘Painéis’ expostos na Sala 

12, 2014. Fotografias: © JOM. 
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 A mesma decorreu entre 14 de Abril e 29 de Novembro de 2009.  
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Os ‘Painéis’ conheceram, neste período, novas variantes museográficas, 

designadamente no âmbito das exposições A Invenção da Glória. Afonso V e as 

Tapeçarias de Pastrana (2010)308 e Primitivos Portugueses 1450-1550. O século de 

Nuno Gonçalves (2011)309, duas propostas nas quais são ensaiadas cores fortes e 

quentes, vermelho e púrpura, para o fundo em que surge o políptico. Na primeira 

mostra, integrada nas comemorações do 25º Aniversário da Assinatura do Tratado de 

Adesão de Portugal e de Espanha às Comunidades Europeias, recuperou-se uma 

tradição expositiva, a do diálogo entre os ‘Painéis’ e as Tapeçarias de Pastrana310 (ver 

Fig. 63), já experimentado, como tivemos oportunidade de registar, pela primeira vez, 

no contexto da Exposição Ibero-Americana de Sevilha, em 1929, e de Paris, em 1931, e 

ainda por ocasião da XVIIª, em 1983. Na mais recente, para além da ambiência 

lumínica aplicada aos ‘Painéis’, agora instalados no terceiro piso, na Sala 12, é ainda 

digna de realce a inclusão da cadeira de estado dita de D. Afonso V, também já usada 

para enquadrar a pintura no programa expositivo concebido pelo primeiro director do 

MNAA, José de Figueiredo.  

 

Fig. 63 - ‘Painéis’ e Tapeçarias de Pastrana em A Invenção da Glória…, 2010 (“Anexo”).  

Em contraponto com as mostras anteriores, para além do esforço investigativo 

mobilizado, destaque-se o enquadramento da recente exposição num âmbito mais 

                                                           
308

 Patente de 12 de Junho a 3 de Outubro de 2010. Foi também exibida entre 18 de Setembro e 8 de 
Janeiro de 2011 na National Gallery of Art de Washington. V. AA.VV - A Invenção da Glória: D. Afonso V 
e as Tapeçarias de Pastrana. [catálogo de exposição].  
309

 Patente de 11 de Novembro de 2010 a 27 de Fevereiro de 2011. V. AA.VV - Primitivos Portugueses 
(1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves. [catálogo de exposição]. 
310

 Restauradas para o efeito sob o patrocínio da Fundação Carlos de Amberes.  
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lato, materializado na convocação de um significativo conjunto de obras/argumentos 

que operam em favor de uma problematização centrada nas questões relacionadas 

com a origem da encomenda e produção das tapeçarias, temários que permanecem 

ainda um enigma. Sob este prisma, a reunião dos ‘Painéis’ com as Tapeçarias serve 

aqui um outro propósito, i.e.: se outrora aquela associação se inscrevia numa linha de 

instrumentalização político-ideológica, agora o programa em que se situa e que não 

deixa de homenagear, em certa medida, as idas sugestões museográficas, é aqui tido 

não só como experimento museográfico mas também como experimento 

investigativo.  

Já a segunda situação expositiva assinalou um século da primeira apresentação 

pública da obra311, em 1910, e foi integrada nas Comemorações do Centenário da 

República. Comissariada por José Alberto Seabra de Carvalho (conservador e 

subdirector do MNAA), com excepção do núcleo patente no Museu de Évora, esta 

mostra, composta por cerca de 160 pinturas, tinha por objecto aprofundar o estudo da 

obra de Nuno Gonçalves inserindo-a num diálogo com as de outros pintores do seu 

tempo, diálogo esse enriquecido pela presença de algumas obras vindas do estrangeiro 

(Itália, França, Bélgica e Polónia), e outras restauradas para o efeito. Para além disso, 

como afirmou o comissário, tratou-se de uma mostra que “complexifica mais do que 

simplifica (…) um novo universo de problemas que obrigará os investigadores a 

“retrabalhar todas as teorias avançadas até à data” sobre as obras do período em 

questão, a que a muito se deveu o recurso às novas tecnologias (tais como os raios x, 

reflectografias e exames dendocronológicos). Ocupando o Piso 1, o circuito da 

exposição contou com uma secção documental e uma outra direccionada para o 

conhecimento dos processos criativos das obras através de um suporte vídeo (LCD). A 

primeira, relativa à temática dos Primitivos Portugueses desde 1910, tinha por 

finalidade dar-a-ver, de forma abreviada, os acontecimentos, os protagonistas e as 

polémicas associadas a este capítulo nuclear da História da Arte Portuguesa. Tendo por 

                                                           
311

 Cf: AA.VV - Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves. Associada a esta 
exposição surgiu a mostra d’Après Nuno Gonçalves, projecto comissariado por José Quaresma, que 
consistiu em estabelecer um diálogo entre a pintura antiga e o universo contemporâneo, contando, para 
tal, com a participação de 25 artistas convidados. O referido projecto foi apresentado em três espaços 
diferenciados: MNAA; Galeria da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado.  
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base a premissa de que o discurso da arte se confunde com a história das exposições, 

Primitivos Portugueses (1450-1550)… não descurou uma perspectiva rememorativa da 

grande exposição de 1940, assumindo-se, em parte, como a exposição de uma 

exposição. A segunda secção incorporava uma quantidade significativa de materiais 

gráficos que incluía a documentação laboratorial associada a investigações sobre o 

processo criativo das pinturas mais proeminentes do ciclo em análise visando 

“demonstrar como o estudo técnico e material desse património contribui 

decisivamente para renovar e aprofundar o seu conhecimento”312, tal como adiantou o 

comissário da exposição. 

Neste contexto expositivo voltou a investir-se numa abordagem 

contemporânea, tendo para isso sido incluído, na mesma sala, em frente ao políptico, 

um retábulo semiaberto, uma instalação do pintor e escultor Pedro Cabrita Reis 

(n.1956), intitulada Altar Piece #2313 (ver Fig. 64), propositadamente aí exposta com o 

intuito de proporcionar um efeito de interrogação nos visitantes, produto das 

complexidades do(s) tempo(s) no tempo, da montagem e desmontagem de situações. 

A época assume-se, assim, como uma construção e o tempo como uma presença.   

 

    

 

Figs. 64 e 65 - Altar Piece #2 de Pedro Cabrita Reis e ‘Painéis’, 2010.  

 

                                                           
312

 In http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/primitivos-portugueses-1450-1550 
313

 A este propósito, sugere-se a consulta do texto da autoria do artista no catálogo da exposição: AA.VV 
- Primitivos Portugueses (1450-1550) - O Século de Nuno Gonçalves, p. 128.  
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Volvidos mais de cem anos com a actual designação, o MNAA desenvolveu um 

intenso programa de exposições temporárias314, implementado pela presente direcção 

do Museu, que tem servido de ensaios pontuais para o que viria a ser exibido no 

espaço da Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas315 (Piso 3), projecto de 

remodelação marcante no seu curriculum expositivo que possibilitou a reabertura de 

onze salas encerradas ao público316, uma etapa na vida do Museu que constitui o 

primeiro impulso de uma estratégia cuja continuidade se prevê aplicar nas restantes 

áreas, num quadro temporal de média duração. Refira-se ainda que uma das linhas da 

actual direcção, no que remete à sua requalificação e reestruturação, se orienta no 

sentido de proceder às obras de modo faseado, permitindo manter abertas, sempre 

que possível, algumas parcelas da exposição de longa duração317.  

 

   
 

FFigs. 66 e 67 - Piso 3 do “Anexo” durante as obras .  

Durante o período em que decorreram os trabalhos de renovação do Piso 3, as obras 

tradicionalmente expostas estiveram reservadas, com excepção do emblema do 

                                                           
314

 Inaugurados em 2010, estes ensaios têm sido realizados na Sala do Tecto Pintado do MNAA que 
conta até ao momento em que redigimos este texto com cerca de 15 mostras com um papel de grande 
relevância para o estudo, conservação e valorização do acervo do Museu.  
315

 Nos últimos anos foram sendo desvendadas no hall da entrada principal do “Anexo” obras que por 
aquisição, incorporação ou depósito iriam enriquecer esta Galeria, exemplo do medalhão em bronze, de 
cerca de 1575, que retrata o teólogo Diogo de Paiva, numa estratégia de comunicação com vista a 
despertar a curiosidade e o interesse dos visitantes para a novidade.     
316

 Pontualmente abertas para acolher as exposições Encompassig the Globe (2009); A Invenção da 
Glória. D. Afonso V e as Tapeçarias de Pastrana (2010); e Primitivos Portugueses (1450 e 1550) - O século 
de Nuno Gonçalves (2011).  
317

 No contexto em apreço, durante um curto espaço de tempo (entre 15 de Março e de 5 de Abril), 
estiveram encerradas ao público as secções Mobiliário Português, Ourivesaria e Joalharia, Cerâmica e 
Arte da Expansão. Foram mantidas abertas, no Piso 1, a Galeria de Pintura Europeia e as salas 
reservadas às Artes Decorativas Francesas, bem como as exposições temporárias. 
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MNAA, os ‘Painéis’, como não poderia deixar de ser, que ocuparam temporariamente 

a Sala 55 (Salão Nobre) do Piso 1.  

    

Figs. 68 e 69 - ‘Painéis’ em exposição na Sala 55, 2016. Fotografias: © JOM. 
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CAPÍTULO 4 - Da necessidade de um olhar ‘comparativo’ com o Museu Nacional do Prado 

  

Fig. 70 - Grafoscópio de rotação com o Panorama da Galeria Central do Museu do Prado, 1882-1885. 
Imagem retirada de AA.VV. - El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), 2004. 

 

La sala de Las Meninas era el templo donde se consagraba en grado sumo la gloriosa memoria 

de Velázquez. En ella se entraba generalmente con el sombrero en la mano; todo el mundo 

hablaba allí en voz baja, y se andaba casi de puntillas para no turbar aquel solemne ambiente 

de devota admiración por el gran artista. En más de una ocasión he visto yo llegar la emoción 

del visitante hasta las lágrimas. En todo el mundo artístico es sabido que Las Meninas tienen su 

sala aparte, y que en ella el alma de Velázquez se deja sentir con mayor intensidad que en el 

gran recinto donde se exhiben, con orgullo de España, las demás obras del genial pintor318.  

 

1. Introdução   

Tal como tantos outros grandes museus de arte, também o Prado, até se converter 

na instituição que é hoje, percorreu um longo caminho, quer no que respeita ao 

processo de formação e disposição das colecções, quer ainda no âmbito do edifício 

que conta com a aplicação de uma museografia que se foi sucessivamente adaptando 

em função das necessidades e critérios de cada momento, introduzindo elementos 

inovadores que permitem uma melhor conservação, segurança, contemplação e 

estudo das obras em exposição.  

                                                           
318

 Don Generoso Añés cit. por PÓRTUS, Javier - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la 
puesta en escena de la obra maestra”. In Boletín del Museo del Prado. Vol. 27, Nº. 45, 2009. [Em linha]. 
[Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/portus.pdf>. p. 107. 

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/portus.pdf
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Aberto exclusivamente como pinacoteca em 1819, e ainda sob o nome de Real 

Museo de Pinturas y Esculturas, a sua colecção de pintura espanhola319, onde avultam 

as afamadas ‘Meninas’ de Velázquez320, foi, desde sempre, o pilar em torno do qual se 

organizaram as restantes colecções do Museu321, de cujo acervo apenas é possível 

mostrar uma parcela muito exígua, pois a história do Prado tem sido marcada, - 

também ela -, desde as suas origens, por uma permanente luta contra a falta de 

espaço para a exposição dos numerosos e valiosos fundos que abriga.  

Ao longo dos tempos muitos foram os autores que se dedicaram ao estudo do 

Museu do Prado322, ao edifício onde se encontra sedeado323 e às suas colecções324, 

                                                           
319

 A mais extensa e a mais valiosa de todas as colecções do Museu. A sua importância reside não 
apenas no facto de se tratar de uma mostra da pintura realizada em Espanha, durante um período que 
abarca oito séculos - desde o românico até à primeira década do século XX - como também no facto de 
conservar numerosas obras-primas de artistas espanhóis, tais como El Greco, Ribera, Murillo, Zurbarán e 
sobretudo Velázquez e Goya, destes dois últimos pintores o Prado acolhe as melhores colecções do 
mundo. Sobre esta colecção, veja-se: PÉREZ, Javier Portús - La coleccion de pintura española en el 
Museo del Prado. Madrid: Edilupa, 2003.   
320

 As Meninas ou A Família de Filipe IV (1656) de Diego Velázquez (1599-1660). Incontestavelmente, a 
pintura mais carismática deste Museu e bem conhecida em todos os seus aspectos, tendo já sido 
objecto de inúmeros estudos histórico-artísticos: desde as magistrais páginas de Don Antonio Palomino 
de Castro y Velasco (El Museo Pictórico y Escala Óptica. Tomo III, El Parnaso Español Pintoresco y 
Laureado. Madrid, 1724. Ed. Aguilar), dos princípios do século XVIII, até às rigorosas e documentadas 
obras dos mais importantes historiadores de arte espanhóis do século XX. Ainda recentemente o Museu 
do Prado dedicou-lhe a mostra temporária Velázquez y la familia de Felipe IV que teve como referente 
‘As Meninas’. Cf: AA.VV. - Velázquez y la familia de Felipe IV. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2013 
[Catálogo de exposição].  
321

 Para lá da colecção de pintura espanhola e dos artistas que nela se destacam (ver nota 2), o acervo 
do Prado integra também colecções de pintura italiana, flamenga, alemã e inglesa, cujos núcleos 
conservam muitas das grandes obras-primas da pintura europeia, como por exemplo a Anunciação de 
Fra Angelico, A Descida da Cruz de Van der Weyden, O Jardim das Delícias de Bosch, O Cardeal de 
Rafael, Auto-retrato de Dürer ou David e Golias, de Caravaggio. Conta ainda com notáveis colecções de 
escultura, artes decorativas, desenho, gravura e fotografia, com destaque para o maior conjunto de 
obras de Goya, em papel. Para obter uma informação precisa sobre o que as colecções guardam de mais 
notável, sugere-se a consulta do último guia oficial do Museu: Cf: AA.VV. - O Guia do Prado. Madrid: 
Museo Nacional del Prado, 2010.   
322

 Recordemos, a título de exemplo, os estudos fundamentais de GAYA NUÑO, Juan Antonio - Historia 
del Museo del Prado (1819-1969), León: Everest, 1969; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. - Pasado, presente y 
futuro del Museo del Prado. Madrid: Fundación Juan March, 1977; ALCOLEA-BLANCH, Santiago - Museo 
del Prado, Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1991; BEROQUI, Pedro - El Museo del Prado. Notas para su 
historia. t. I. El Museo Real, 1819-1833. Madrid: Gráficas Marina, 1933. Mais recentemente, ver: 
SERRALLER, Francisco Calvo - Breve historia del Museo del Prado. Madrid, Alianza Editorial, 1994 e 
PORTÚS, Javier - Museo del Prado: memoria escrita 1819-1994. Madrid: Museo del Prado, 1994.  
323 De entre as inúmeras publicações sobre a sua arquitectura, remetemos apenas para algumas 
referências que podem ser de muita utilidade para uma visão global e descritiva dos sucessivos estádios 
da vida do edifício, a saber: CHUECA GOITIA, Fernando; DE VILLANUEVA, Juan - El edificio del Museo del 
Prado. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2003; AA. VV. - El Palacio del Buen Retiro y el nuevo 
Museo del Prado. Madrid: Museo del Prado, 2000 [Catálogo de exposição]; GAVILANES, Pedro Moleón - 
Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes documentales para su historia. Madrid: Museo del 
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reunindo-se já matéria abundante e fundamental para o seu conhecimento325. Se até 

hoje esta preocupação constituiu uma evidência, nos últimos anos esse interesse tem 

ganho um novo alento, dando motivo a uma série de publicações326 e a uma dinâmica 

de exposições temporárias327 que são o testemunho concreto da política expositiva 

implementada, em que recuperar o passado histórico e museográfico do Museu 

constitui o eixo argumental. De entre estas iniciativas, adquire particular destaque a 

                                                                                                                                                                          
Prado, 1996 e GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício. Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2011.  
324

 Em relação a este tópico, assinalamos os seguintes textos: MADRAZO, Mariano de - Historia del 
Museo del Prado, 1818-1868. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1945; ARMAS, Antonio Rumeu 
de - Origen y fundación del Museo del Prado, Madrid: Instituto de España, 1980; e ANES, Gonzalo - Las 
colecciones reales y la fundación del Museo del Prado, Madrid: Fundación Amigos del Museo del 
Prado, 1996. Neste âmbito são também dignos de assinalar os catálogos das exposições temporárias 
que têm como alicerce comum o estudo e a divulgação das obras em exposição no Museu, bem como o 
papel que o Boletín do Museu tem vindo a desempenhar neste domínio, permitindo igualmente a 
difusão de obras depositadas fora do Museu através da secção conhecida por Prado Disperso e que 
pode ser consultada no sítio oficial do Prado: http://www.museodelprado.es/investigacion/boletin-del-
mnp/historico/>. 
325

 Também o Arquivo do Museu Nacional do Prado, conservado na sua Biblioteca, sedeada no Casón del 
Buen Retiro, reúne um importante fundo de catálogos, roteiros, fotografias, postais, relatórios, 
correspondência, imprensa de época, periódicos, etc., documentação incontornável para o estudo da 
pinacoteca. A este propósito, cabe ainda registar que no ano de 2010 a Biblioteca do Museu foi 
responsável pela exposição temporária Bibliotheca artis: Tesoros de la Biblioteca del Museo del Prado 
cujo objectivo primeiro consistiu em apresentar as obras mais destacadas do fundo bibliográfico do 
Museu e da qual resultou a primeira publicação dedicada a esta matéria. Cf: AA.VV - Bibliotheca Artis. 
Tesoros de la Biblioteca del Museo del Prado. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2010[Catálogo de 
exposição]. 
326

 De que são exemplo as seguintes: GÉAL, Pierre - “El salón de la Reina Isabel en el Museo del Prado 
(1853-1899)”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 19, Nº. 37, 2001, pp. 143-172. [Em linha]. [Consult. 
18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/Bolet%c3%adn_37_07.pdf>; ROSE-DE-
VIEJO, Isadora - “La primera exposición de esculturas celebrada en el Real Museo de Pinturas”. In 
Archivo Español de Arte. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, pp. 59 - 69; [Em 
linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em 
WWW:<URL:http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/view/208/205>; 
PORTÚS, Javier - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra 
maestra”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 27, Nº. 45, 2009, pp. 100-128. [Em linha]. [Consult. 18 
Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/portus.pdf>.; e DOCAMPO, Javier  - 
“Documentación y difusión de las colecciones del Museo Nacional del Prado: del catálogo de Eusebi a la 
Galería Online”. In V ENCUENTROS DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO. 
Artium (Vitoria), 2010. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.artium.org/LinkClick.aspx?fileticket=038s7dmrf-4%3D&tabid=411&language=es-ES>. Digna 
ainda de relevo foi a publicação, no ano de 2006, da Enciclopedia del Museo del Prado, dirigida por 
Francisco Calvo Serraller e Miguel Zugaza, pois pela primeira vez na vida do Museu é reunida numa só 
obra, organizada em 6 volumes, toda a informação relativa à sua história e à das suas colecções. A 
versão online pode ser consultada no sítio do Museu em:https://www.museodelprado.es/enciclopedia/. 
327

 A título de exemplo, referem-se as seguintes exposições temporárias: La Sala Reservada y el desnudo 
en el Museo del Prado (2002); El Museo de la Trinidad en el Prado (2004); El palacio del rey Planeta 
(2005); El siglo XIX en el Prado (2007) e, mais recentemente, Historias Naturales. Un proyecto de Miguel 
Ángel Blanco (2013), cujos catálogos serão mais adiante mencionados. 

http://www.museodelprado.es/investigacion/boletin-del-mnp/historico/
http://www.museodelprado.es/investigacion/boletin-del-mnp/historico/
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/Bolet%c3%adn_37_07.pdf
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/
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exposição El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), 

realizada no ano de 2004, que consistiu numa revisão do primeiro século de história do 

Museu e que proporcionou um exaustivo conhecimento dos critérios museológicos 

que regiam o Prado durante o período em questão. O catálogo publicado por ocasião 

desta mostra328, profusamente ilustrado, reúne um aparato documental inédito por 

meio do qual é hoje possível conhecer não só a disposição original da colecção desde a 

fundação do Museu e posterior evolução, como também analisar as soluções de 

exposição aplicadas a algumas das obras mais destacadas e respectiva inserção nos 

espaços mais emblemáticos da pinacoteca, constituindo o catálogo, por estes motivos, 

um instrumento base para o desenvolvimento deste capítulo.   

Assim, com vista ao repto da exploração do potencial expositivo (e 

programático) do Prado, manter-se-á a mesma linha de conteúdos e objectivos 

propostos no capítulo anterior, socorrendo-nos, desta feita, d’ As ‘Meninas’ de 

Velázquez que ocupa desde 1899 o lugar mais proeminente deste Museu: a grande 

sala basilical do piso principal que, a partir de então, ficou reservada para as obras 

mais emblemáticas do pintor329. A complementar a análise estarão igualmente em 

destaque algumas exposições temporárias realizadas nos últimos anos, não só por 

testemunharem a já mencionada política ultimamente seguida (i.e., de recuperar o 

passado histórico e museográfico do Museu) mas também por aquelas se revelarem 

uma ocasião privilegiada para a introdução de uma nova dimensão museográfica no 

interior do Museu, com a inclusão de propostas inovadoras e ambiciosas que 

permitem interagir com os conteúdos da exposição de longa duração, tidos como 

                                                           
328

 Cf: AA.VV. - El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920). Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2004 [Catálogo de exposição].  
329

 Neste contexto, merece realce a seguinte publicação: AA.VV. MAIRESSE, François; PEQUIGNOT, 
Bruno (dir.) - Voir la Joconde: approches muséologiques. Paris: L'Harmattan, 2014 (Col. Les cahiers de la 
médiation culturelle) e também o projecto Média dossiers desenvolvido pelo Museu do Louvre e do qual 
resultou a publicação de dois artigos a considerar: DELIEUVIN, Vincent - “Les accrochages de la Joconde 
de 1797 à nos jours”. In Média-dossier: Exposer des œuvres au musée - Louvre. 2012 [Em linha]. 
[Consult. 18 Jan 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-les-accrochages-
joconde.pdf>.; e PICCINELLI, Christophe «La présentation de la Vénus de Milo de 1822 à nos jours ». In 
Média Dossiers: Exposer des œuvres au musée - Louvre. 2012 [Em linha]. [Consult. 18 Jan 2014]. 
Disponível em 
WWW:<URL:http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-
presentation-venus-milo.pdf>.  

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-les-accrochages-joconde.pdf
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-les-accrochages-joconde.pdf
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‘ambiências estáveis’ para os visitantes e favorecendo, por sua vez, uma nova forma - e 

‘uso’ - de contemplação das obras.  

 

2. Enquadramento histórico e síntese museográfica 

O edifício principal onde hoje se encontra instalado o Museu Nacional do Prado 

foi projectado pelo arquitecto madrileno Juan de Villanueva (1739 - 1811), por 

iniciativa de Carlos III (1716 - 1788). Iniciado em 1785 e concebido originalmente para 

ser um Gabinete de História Natural e Academia das Ciências330 e não para albergar 

uma colecção de arte como a que hoje possui, adquire especial relevância se 

pensarmos em outros grandes museus de pintura na Europa, sedeados em palácios 

antigos e dificilmente adaptáveis para acolher uma instituição de carácter tão 

específico. Contudo, foi durante o reinado de Fernando VII (1784 - 1833) e por 

influência de Isabel de Bragança (1797-1818)331 que o interior do Museu foi construído 

quase na sua totalidade332, decidindo-se destinar o edifício à criação de um Real 

Museo de Pinturas y Esculturas, que pouco depois passaria a designar-se Museo 

Nacional de Pintura y Escultura (1868) e, posteriormente, Museo Nacional del Prado 

(1920), denominação que ainda hoje ostenta333. As inúmeras vicissitudes e etapas 

                                                           
330 Carlos III tinha um grande apreço pelas artes em geral, mas o que o seduzia verdadeiramente eram as 
ciências. Assim, no seu desejo de converter Madrid numa capital célebre, traçou um eixo científico no 
então designado Salão do Prado, que contemplava o Real Observatório Astronómico, o Real Jardim 
Botânico e o edifício que Juan de Villanueva desenhou para albergar o relevante Gabinete que Pedro 
Franco Dávila (1711 - 1786) tinha reunido em Paris e que o rei adquiriu em 1771. A obra de Villanueva, 
terminada em 1808, integrava três edifícios num só - rotunda, templo e palácio, segundo a conhecida 
análise de Fernando Chueca, cada um independente no que diz respeito à sua função. Organizados 
segundo eixos longitudinais, e com entradas autónomas, as três partes que o constituíam eram o piso 
inferior, o superior e a grande sala basilical. Com a passagem do tempo foi-se evidenciando a 
necessidade do Museu aumentar a sua área expositiva, tendo sido, para esse efeito, o edifício de 
Villanueva sujeito a importantes modificações e ampliações arquitectónicas, afigurando-se hoje como o 
resultado de uma obra colectiva onde se pode registar a intervenção de mais de vinte arquitectos. Cf: 
GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício. Nos Anexos deste trabalho é 
disponibilizada uma planta esquemática com a identificação e respectiva delimitação dos corpos que 
compõem hoje o edifício. V.d. Anexo IX.  
331

 Infanta portuguesa e rainha de Espanha por casamento com Fernando VII.  
332

 Entre os seus projectos constava a formação em Madrid de “uma galeria de pinturas, gravura, 
estátuas, planos arquitectónicos e outras belezas artísticas com a comodidade e decoro 
correspondentes, tanto para o ensino e aproveitamento dos discípulos e professores, como para 
satisfazer a nobre curiosidade de naturais e estrangeiros e dar a Espanha a glória que tão justamente 
merece”. Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-
waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/ (trad.).  
333

 A sua origem e natureza determinaram a sua primeira denominação “Real Museo de Pintura y 
Escultura”, que ainda mantinha na Lei de 12 de Maio de 1865 do Património da Coroa (Artigo 12 NQ 3) e 
que perdeu com a queda de Isabel II. Na sequência do Decreto de 18 de Dezembro, foi criada a D.G. do 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/%20(trad.)
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/%20(trad.)
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pelas quais passou ao longo dos seus quase duzentos anos, desde a sua fundação em 

1819, permitiram que o Museu reforçasse significativamente as suas colecções de 

maneira considerável e de acordo com os vaivéns e os avatares da história334. Não 

cabendo aqui uma análise exaustiva dos processos que estiveram na base da sua 

origem e evolução, no que remete a este tópico iremos apenas recordar os principais 

núcleos que constituem a colecção do Museu do Prado, surgido - tal como tantos 

outros grandes museus de arte nacionais da Europa e das Américas - entre outros 

motivos, com o duplo propósito de mostrar as obras de arte pertencentes à coroa 

espanhola335 e de reivindicar a existência de uma Escola Espanhola de pintura336, com 

características qualitativas próprias e até então praticamente desconhecida no 

estrangeiro, revelando os seus méritos, quer em Espanha, quer nos restantes países 

europeus337.  

                                                                                                                                                                          
Património que pertenceu à Coroa, dependente do Ministério da Fazenda, nacionalizou-se o Museu do 
Prado, passando a designar-se "Museo Nacional de Pintura y Escultura". Em 1920, a 15 de Maio, esta 
última denominação foi alterada para “Museo Nacional del Prado”. Cf: MONSALVE ESCRIÑA, Antonio 
García - La historía jurídica del Museo del Prado (1819-1869). Tese de Doutoramento da Facultad de 
Derecho, Departamento de Historia del Derecho y las Instituciones da Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://eprints.ucm.es/2181/1/S0016701.pdf>; (trad.). 
334 Registe-se porém que houve momentos em que a integridade física e as colecções do Museu 
estiveram seriamente ameaçadas. Em particular, após a morte de Fernando VII, em 1833, o que veio 
despoletar um enorme problema jurídico relativamente à colecção que o museu albergava por não estar 
explicitamente vinculada à Coroa. Assim, as colecções poderiam ser divididas entre as três herdeiras (a 
futura Isabel II, a sua irmã, infanta Luísa Fernanda, e a sua mãe, a regente Maria Cristina). Contudo, em 
1834, já está tomada a decisão de integrar a totalidade das obras na herança da futura rainha, 
concedendo-se a sua irmã uma compensação financeira. Também o período após a morte do monarca 
se deparou com dificuldades: sucedeu-se a guerra carlista, assim como confrontos entre os liberais, 
progressistas moderados e absolutistas, o que debilitou economicamente o país. A crise bélica ocorrida 
entre a Espanha e os Estados Unidos da América em 1898 e a Guerra Civil entre 1936-1939 ainda 
agravaram mais a situação.   
335

 Ainda que privilegiasse os acontecimentos da história de Espanha que foram partilhados com 
Portugal ao longo de 350 anos, vale a pena recordar, neste contexto, a exposição temporária A História 
Partilhada: Tesouros dos Palácios Reais de Espanha realizada, no ano de 2014, nas Galerias de 
Exposições Temporárias da Fundação Calouste Gulbenkian. Organizada pelo Museu Calouste Gulbenkian 
e pelo Património Nacional de Espanha, a mostra revelou-se uma ocasião única para contemplar 141 
obras de arte pertencentes à Coroa espanhola, através de um percurso que se desenvolveu desde Isabel 
a Católica (1451-1504, r. 1474-1504) até Isabel de Bragança (1797-1818). Cf: AA.VV. - A História 
Partilhada: Tesouros dos Palácios Reais de Espanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014 
[Catálogo de exposição]  
336

 Sobre o assunto, ver: PÉREZ, Javier Portús - El concepto de Pintura Española. Historia de un 
problema. Madrid: Editorial Verbum, 2012.   
337

 Sobre este tema, veja-se: GÉAL, Pierre - La naissance des musées d'art en Espagne (XVIIIe-XIXe 
siècles). Madrid: Casa De Velázquez, 2005.    

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listatesis?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819035
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listatesis?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=819035
http://eprints.ucm.es/2181/1/S0016701.pdf


139 

Quando o Real Museo de Pinturas y Esculturas abriu ao público, o edifício 

albergava uma colecção de mais de mil e quinhentas pinturas338 provenientes da 

Colecção Real339, embrião dos fundos do actual Museu do Prado, que englobava as 

obras adquiridas pelos monarcas espanhóis, desde Carlos V, no século XVI, a Carlos IV, 

nos finais do século XVIII, e continuou a enriquecer-se com o afã dos reis que lhe 

sucederam, tanto Áustrias como Bourbons, testemunhando o gosto coleccionista 

esclarecido praticado pela monarquia espanhola que entendia as obras pela sua 

esteticidade e importância histórica mas também como um instrumento ideológico de 

poder e propaganda, acumulando, ao longo desses séculos, um notável acervo 

artístico do qual constam os maiores tesouros que podem hoje ser apreciados no 

Museu do Prado340. A estes fundos juntaram-se depois outros que enriqueceram, em 

grande medida, as colecções do Museu, tendo sido decisiva neste processo a 

incorporação de património de outros museus actualmente desaparecidos, como foi o 

caso do Museo Nacional de Pintura y Escultura, geralmente conhecido como Museu da 

Trindade341. Oficialmente aberto ao público em 1838 e dissolvido em 1872, altura em 

que os seus fundos foram anexados às colecções do Museu do Prado, a fusão342 de 

ambos os museus permitiu complementar o acervo deste último com importantes 

conjuntos, sobretudo pintura religiosa barroca espanhola do século XVII. Registe-se, 

                                                           
338

 Cf: AA.VV. - El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), p. 19.  
339

 Um dos aspectos que distingue o Museu do Prado relativamente a outros museus do mundo é o 
facto da colecção, desde os seus inícios, ter tido origem nas colecções reais. Sobre este assunto, ver: 
ANES, Gonzalo - Las coleciones reales y la fundación del Museo del Prado.  
340

 De que são exemplo obras como A Descida da Cruz de Van der Weyden, O Jardim das delícias de 
Bosch, O Cavalheiro da Mão no Peito de El Greco, O Trânsito da Virgem de Mantegna, A Sagrada Família 
de Rafael, O Imperador Carlos V a Cavalo em Mülhberg de Tiziano, O Lava-pés de Tintoretto, o Auto-
retrato de Dürer, As Três Graças de Rubens ou A Família de Carlos IV de Goya. Foi também neste 
contexto que deram entrada no acervo do Museu As ‘Meninas’ de Velázquez.  
341

 Instalado no antigo convento da Trinidad Calzada - do qual recebe o seu nome -, o Museu da 
Trindade integrava basicamente as obras de arte provenientes dos conventos e instituições religiosas 
desamortizados pelas leis de Mendizábal de 1835 a 1837. Procedentes deste Museu ingressaram no 
Prado algumas obras relevantes como A Fonte da Graça da escola de Jan Van Eyck, os retábulos de 
Santo Domingo e de San Pedro Mártir realizados para Santo Tomás de Ávila por Pedro Berruguete e as 
cinco telas do Colégio de dona Maria de Aragão de El Greco. A estas devem ser adicionados exemplares 
fundamentais de pintura espanhola do século XVI, em que se destacam algumas das melhores pinturas 
de El Greco. Sobre este importante capítulo da história das colecções do Prado, veja-se: GAYA NUÑO, 
Juan Antonio, “El Museo Nacional de la Trinidad. Historia y catálogo de una pinoteca desaparecida”. In 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Iv, 1947, p. 19-78; ÁLVAREZ-LOPERA, José - El Museo 
de la Trinidad en del Prado. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004; e ÁLVAREZ LOPERA, José - El 
museo de la Trinidad: historia, obras y documentos (1838-1872), Madrid: Museo Nacional del Prado, 
2009.   
342

 Determinada pelo Real Decreto de 22 de Março de 1872.  
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porém, que da avultada quantidade proveniente deste conjunto da Trindade - mais de 

mil quadros -, apenas uma centena ingressou no edifício Villanueva, tendo sido as 

restantes obras distribuídas por inúmeras instituições espanholas e até estrangeiras 

dependentes do governo espanhol, gerando a sua dispersão e dando origem ao 

chamado Prado disperso343. A última etapa de incorporações, que diz respeito às 

chamadas Novas Aquisições, tornou possível o ingresso de núcleos fundamentais, em 

que se destaca o acervo de Francisco de Goya344 e, a partir de 1971, com a 

transferência dos fundos do Museo de Arte Moderno y Contemporáneo345 para o 

Prado, o de um relevante volume de obras do século XIX espanhol346. Acresce a esta 

dinâmica progressiva os numerosos legados347, doações348 que foram enriquecendo 

também os fundos do Museu, e igualmente as sucessivas compras349 que o mesmo foi 

realizando ao longo dos anos, um afluxo aquisitivo que tornou, cada vez mais evidente, 

as limitações físicas do edifício para expor as obras.  

Vejamos, por ora, quais as etapas mais significativas e os critérios que 

presidiram à apresentação das colecções no já longo percurso existencial deste Museu. 

  

                                                           
343

 Durante muitos anos, este importante fundo foi esquecido até que, nos anos sessenta e setenta, 
Pérez Sánchez iniciou o seu estudo exaustivo. Ver a propósito PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso - Pasado, 
presente y futuro del Museo del Prado e GUTIÉRREZ USILLOS, Andrés - “La gestión del Prado disperso: 
evolución y planificación”. In V Conferencia Europea de Registros de Museos: Actas, Madrid: Turner, 
2008, pp. 142-149. Na actualidade, o Museu alberga em sede própria mais de 1.300 obras, sendo que 
cerca de 3.100 constituem o Prado disperso. Cf: DOCAMPO, Javier - “Documentación y difusión de las 
colecciones del Museo Nacional del Prado: del catálogo de Eusebi a la Galería Online”, p. 10.  
344

 Foi neste contexto que deram entrada no acervo do Museu, em 1870, os famosos cartões que Goya 
pintara para a série de tapeçarias da Real Fábrica de Santa Bárbara.  
345

 Inaugurado em 1894 e para o qual foi transferida a chamada «sala de pintura contemporánea» do 
Museu do Prado.  
346

 Destacam-se obras de Madrazo, Vicente López, Carlos de Haes, Rosales e Sorolla. 
347

 Tais como os legados de don Pablo Bosch, com uma importante colecção de medallas, de don Pedro 
Fernández Durán, de que avulta uma obra tão singular como a Virgem com o Menino de Van der 
Weyden, e de don Ramón de Errazu, com pintura do século XIX.  
348

 Entre estas cabe assinalar uma das mais significativas de toda a história da pinacoteca: as Pinturas 
negras de Francisco de Goya, doadas pelo barão Frédéric Émile d'Erlanger (1873-1911) em 1881. Neste 
âmbito, cabe igualmente registar o papel desempenhado pela Fundación Amigos del Museo del Prado, 
criada em 1980, e que ao longo da sua história doou também à Pinacoteca obras que permitiram 
engrandecer e completar o acervo do Museu.  
349

 Entre as inúmeras obras ingressadas mediante compra, destacamos as que foram efectuadas nos 
últimos anos, tais como Uma Fábula e a Fuga para o Egipto de El Greco, em 1993, A Condessa de 
Chinchón de Goya em 2001, e, por último, Retrato de Homem, o Chamado Barbeiro do Papa de 
Velázquez, adquirida no ano de 2003.  
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2.1. [1819-1853]: origens da museografia - entre acumulação e indefinição criterial 

Como já se disse, no momento em que o Real Museo de Pinturas y Esculturas 

foi inaugurado, durante o reinado de Fernando VII, o mesmo contava já com uma 

respeitável colecção de 1.510 obras, embora, nessa altura, apenas tivessem sido 

expostas, em três salas do piso principal do edifício, 311 pinturas pertencentes à Escola 

Espanhola. O plano expositivo adoptado consistia em apresentar as obras organizadas 

por escolas, com a finalidade de pôr em evidência os méritos da Escola Espanhola. As 

obras seleccionadas foram, assim, dispostas à volta da actual rotunda de Carlos V (ver 

Fig. 71), que actuava como elemento distribuidor em direcção aos dois salões 

principais: à direita e à esquerda expunha-se a Escola Espanhola350 e, em frente, à 

entrada da Galeria Central, destinou-se uma sala para os pintores contemporâneos351. 

As restantes escolas - italiana, flamenga, francesa e alemã - permaneciam guardadas, 

esperando um aumento futuro do Museu, já que as obras no edifício desenhado por 

Villanueva se prolongaram por vários decénios.  

 

Fig. 71 - Aspecto parcial da Rotunda do Real Museo de Pinturas y Esculturas em 1834. Imagem retirada 

de GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício, 2011.                                                                                   

                                                           
350

 Nas duas salas principais figuravam obras de Velázquez (quarenta e três), Murillo (quarenta e três), 
Ribera (vinte e oito), Juan de Juanes (quinze), Zurbarán (seis), Carreño (duas), Valdés Leal, Palomino, 
Mazo, Claudio Coello, Cano, Toledo, Núñez de Villavicencio, Carnicero, Espinós, y Sánchez Coello, várias 
das batalhas do Salón de Reinos e também naturezas-mortas de Meléndez. Cf: 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-
gabriel-x-marques-de-santa-cruz/ 
351

 Desta sala constavam vinte e um quadros de pintores como Bayeu, Paret, Maella e outros como 
Goya, Aparicio, José de Madrazo e Montalvo. Cf: 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-
gabriel-x-marques-de-santa-cruz/ 
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Muito pouco tempo depois da abertura das três primeiras salas do Museu, uma das 

críticas desde logo apontadas, na imprensa da época, foi a da ausência de lógica 

distributiva que se tinha dado às pinturas, como se pode deduzir da descrição que um 

escritor anónimo fez das salas no periódico La Crónica Artística, em 1820, onde se 

referia à sua desajustada disposição, afirmando a este propósito: “Ao entrar nas salas, 

a primeira coisa que o espectador procura é a ordem cronológica dos quadros, para se 

aperceber dos progressos ou decadência da pintura na escola espanhola; mas sente-se 

defraudado ao ver estas obras confusamente amontoadas como estariam num 

gabinete particular, ou numa loja para serem vendidas. Com efeito, parece que ficaram 

satisfeitos por terem colocado os quadros de um modo extravagante, procurando 

somente a harmonia e simetria para agradar ao ignorante, deixando ao inteligente a 

capacidade de adivinhar as diferentes épocas da arte em Espanha. Ao lado de um 

quadro de Juan de Juanes, que é o mais antigo dos pintores espanhóis, vê-se outro de 

Murillo, que viveu dois séculos depois; por cima de uma pintura do divino Morales, há 

um retrato de Carreño; e por baixo de um quadro de Velázquez há uma fruteira de 

Meléndez, ou uma floreira de Espinos”352. Para lá da acusada desordem e acumulação 

que imperava nas salas, deste relato-síntese ressalta a dificuldade em encontrar 

naquelas um conceito dito museológico e/ou museográfico - fosse ele temático, 

estilístico, de escola ou de autor -, aspecto que não favorecia a criação de interrelações 

entre determinadas obras e a sua interacção entre estas e o espaço, prejudicando 

simultaneamente quer a compreensão do discurso ali proposto, quer a contemplação 

adequada das obras por parte dos visitantes. Note-se, porém, que este tipo de 

montagens expositivas seguia os hábitos museográficos da época, o mesmo será dizer: 

uma disposição das obras em várias filas justapostas e colocadas com muito poucos 

centímetros de separação entre elas, opções que, aliadas às especificidades 

arquitectónicas dos próprios espaços, caracterizados por enormes alturas, grande 

rigidez simétrica e percursos longitudinais, tornavam quase impossível contemplar as 

obras que se encontravam expostas num nível superior. Um outro ponto a assinalar 

remete para o facto dos arranjos museográficos serem ditados na época 

                                                           
352

 Cf: CHECA, Fernando - “El nuevo Museo del Prado”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 17, Nº. 35, 
1999, pp. 7-20. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf>, p. 10 (trad.) 

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf
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essencialmente em função de um aproveitamento total do espaço disponível das 

paredes, desde o chão até ao tecto, e igualmente impostos pelos formatos das telas. 

No fundo, o único ‘critério’, propriamente dito, consistia em garantir uma certa 

harmonia visual na composição global. Graças a uma máquina de rotação manual 

conhecida como Grafoscópio, e conservando o Prado o único modelo existente353, é 

possível obter-se uma vista quase panorâmica da Galeria Principal do Museu do Prado 

entre 1879 e 1885.   

 

Fig. 72 - Vista da Galeria Principal do Museo Nacional de Pintura, c. 1879. Imagem retirada de 

GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício, 2011.      

 

Fernando VII confiou a direcção do Museu ao marquês de Santa Cruz (1772 - 

1839)354, que dirigiu a Galeria Real de Pinturas entre 1817 a 1820. Ciente do seu 

compromisso, o primeiro director da pinacoteca concentrou-se sobretudo em três 

questões prementes relativas à instalação do museu: a escolha das obras que o iriam 

integrar, o acondicionamento do edifício355 onde as mesmas seriam instaladas e a 

organização da sua estrutura administrativa. Assim, a primeira medida tomada por 

Santa Cruz foi a solicitação de uma cópia dos inventários do Palácio do Oriente e 

outras Casas Reais para proceder à selecção das obras, cuja tarefa coube ao pintor de 

                                                           
353

 Este aparato foi restaurado por ocasião da exposição El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del 
Prado (1819-1920), realizada no ano de 2004 no Museu do Prado e que adiante analisaremos.  
354

 Os quatro primeiros directores do Museu eram membros pertencentes à alta nobreza e muito ligados 
à esfera palaciana. Sobre José Gabriel Silva-Bazán y Waldstein veja-se: Enciclopedia del Museo del 
Prado. Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-
waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/?no_cache=1/  
355

 Fortemente danificado durante a Guerra da Independência que decorreu entre 1807 e 1814. 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/?no_cache=1
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/silva-bazan-y-waldstein-jose-gabriel-x-marques-de-santa-cruz/?no_cache=1
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câmara Vicente López (1772- 1850)356. O primeiro catálogo dos fundos expostos do 

Museu foi redigido pelo pintor Luis Eusebi (1773-1829)357 que, à data, exercia a função 

de guarda, e adoptou uma organização topográfica358, opção que nos permite hoje 

ajuizar sobre o modo como estavam então colocadas as pinturas, revelando-se, assim, 

uma ferramenta indispensável para os visitantes, uma vez que as mesmas não 

apresentavam cartelas.  Em 1820, Fernando VII substituiu na direcção do Museu o 

marquês de Santa Cruz359 pelo príncipe de Anglona (1776- 1851)360, que ocupou o 

cargo entre 1820 e 1823. Dando continuidade à actividade desenvolvida pelo seu 

antecessor, Anglona completou a instalação da secção dedicada à escola italiana que 

durante quase meio século foi tradicionalmente considerada a escola pictórica mais 

poderosa da Europa, estatuto que explica o lugar que a mesma ocupava, na altura, na 

estrutura espacial do Museu: a ala norte da grande Galeria Central, aberta ao público 

desde 1820. Para lá desta acção, um outro aspecto a destacar no mandato deste 

director prende-se com os esforços direccionados no sentido de melhorar a iluminação 

da Galeria Central, procedendo-se à instalação de quatro clarabóias no tecto e à 

colocação de cortinas para evitar a entrada de luz solar. Em 1823 segue-se na direcção 

do Museu o marquês de Ariza (1823-1826), tendo sido nomeado também, neste 

momento, Vicente López, director artístico da instituição. Porém, dadas as 

incompatibilidades surgidas entre ambos a propósito dos critérios que iriam presidir à 

organização das obras, Ariza depressa solicita a sua substituição, propondo o duque de 

                                                           
356 Sobre Vicente López veja-se: DÍEZ, José Luis García - Vicente López (1772-1850). Vida y obra. Madrid: 
Fundación Arte Hispánico, 1999.  
357

 Sobre Luis Eusebi veja-se PÉREZ, Javier Portús - “Eusebi, Luis”. In Enciclopedia del Museo del Prado, 
Madrid, Fundación de Amigos del Museo del prado, tomo III, 2006, pp. 1020-1022.  
358

 Cf: Catálogo I de los I cuadros de Escuela Española I que existenI en el Real Museo del Prado.  
Madrid en la Imprenta Real / 1819. 21 págs. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em 

WWW:<URL: https://www.museodelprado.es/uploads/tx_galeriacatalogosbiblioteca/24_307.001.pdf. 
Sobre as sucessivas edições e novidades que os catálogos do Museu foram conhecendo ao longo dos 
tempos e que, por sua vez, reflectiam o progressivo enriquecimento dos seus fundos, ver: DOCAMPO, 
Javier - “Documentación y difusión de las colecciones del Museo Nacional del Prado: del catálogo de 
Eusebi a la Galería Online”.  
359

 Em 1820 teve lugar a revolta liberal, contexto que contribuíra para a sua demissão e, após o triunfo 
da revolução constitucionalista, para a nomeação do novo director.  
360

 Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alfonso Pimentel. Sobre este director ver: 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/alcantara-tellez-giron-y-alfonso-
pimentel-pedro-de-principe-de-anglona/  

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_galeriacatalogosbiblioteca/24_307.001.pdf
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Híjar (1776-1863)361 para o cargo de director, que ocupou entre 1826 a 1838. Logo no 

início da sua direcção, seguindo a linha adoptada pelos seus antecessores, dedicou-se 

simultaneamente ao aumento das colecções e em completar a instalação das novas 

salas do museu cuja abertura ocorreria em 1828. Tendo por base o catálogo deste 

mesmo ano, é possível sabermos como estavam distribuídas as colecções do Museu:  

“O Museu do Rey nosso Senhor está dividido actualmente em quatro partes. Nos 

dois salões grandes que se encontram à direita e esquerda do magnífico vestíbulo, 

estão colocados os quadros da Escola espanhola antiga. A primeira divisão à 

entrada da grande Galeria do meio contém provisoriamente os da escola 

Espanhola pintados por artistas que ainda existem, ou que morreram há pouco 

tempo. A grande Galeria na sua segunda divisão reúne os quadros das diferentes 

escolas de Itália, e finalmente a terceira e última os das Escolas Francesa e Alemã... 

As escolas Flamenga e Holandesa ocuparão, logo que estejam dispostos para este 

fim, os dois grandes salões que observam o Jardim Botânico, companheiros dos 

outros em que está distribuída a escola espanhola antiga”362.  

 

Foi também por iniciativa deste director que deram entrada no acervo do Museu, em 

1829, as primeiras esculturas, tendo sido um ano depois aberta a primeira Galeria de 

Escultura do Prado363, instalada no piso inferior do edifício, solução espacial que não 

deixa de estabelecer um paralelo interessante com o que se passava em outra capital 

europeia, pois, de igual modo, se organizava nesse momento o Altes Museum de 

Berlim, projectado pelo arquitecto prussiano Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841), 

entre 1822 e 1830.  

 

                                                           
361 Sobre José Rafael Fadrique Fernández de Híjar, veja-se: 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/fernandez-de-hijar-jose-rafael-
fadrique-xiii-duque-de-hijar/?no_cache=1 
362

 Cf: Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del Rey Nuestro Señor, 
sito en el Prado de esta corte. [Em linha]. 1-249. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_galeriacatalogosbiblioteca/24_312.pdf, p. 11 (trad). 
363 Que incluía no início importantes mesas de pedra procedentes dos palácios reais e escultura clássica. 
Em 1839 foi incorporado nesta colecção o chamado Tesouro do Delfim, conjunto soberbo de cristal que 
integra cerca de uma centena e meia de vasos preciosos que Felipe V herdara do seu pai, o grande 
Delfim de França (filho de Luís XIV), aquando da sua morte em 1712. Este conjunto integra hoje o núcleo 
de artes decorativas do Museu do Prado e encontra-se exposto no piso -1 (salas 100-102) do edifício 
Villanueva.  

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_galeriacatalogosbiblioteca/24_312.pdf


146 

   

 
Figs. 73 e 74 - Vista da segunda sala de escultura, c. 1900. Piso inferior do Real Museo de Pinturas y 
Esculturas. Imagem retirada de GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício, 
2011; e vista da Antikensaal do Altes Museum de Berlim.  

 

Tal como acontecera em relação à pintura, também a exposição da colecção de 

escultura foi baseada em critérios tipológicos e cronológicos pouco definidos, tendo 

gerado fortes críticas, sobretudo por parte dos visitantes estrangeiros364, a selecção 

dos conteúdos ali expostos e os critérios que presidiram à sua apresentação. O 

verdadeiro alcance desta iniciativa, tal como nos esclareceu José Manuel Matilla e 

Javier Pórtus365, só foi reconhecido quando, em 1862, foi publicado o primeiro 

catálogo da escultura clássica Die antiken Bildwerke in Madrid, obra do arqueólogo 

alemão Emil Hübner (1834-1901).   

Observemos, de momento, o modo como duas salas, que permaneceram à 

margem da lógica habitual da distribuição das colecções no Museu, cunharam a 

história da sua museografia.  

 

2.2. Interlúdio museográfico - singularidades na génese de rupturas  

De entre o conjunto dos espaços do Museu que temos vindo a descrever, na 

estrutura do edifício destacaram-se duas salas, quer pelo uso expositivo e pela sua 

localização na morfologia do Museu, quer ainda pelos critérios museográficos nelas 

aplicados, numa pinacoteca em que o critério dominante da organização das colecções 

de pintura assentava num conceito de «Escola Nacional». Tratava-se de espaços 

                                                           
364

 Para uma visão esclarecida sobre a história, a composição desta secção do Museu e críticas a 
propósito surgidas, ver: MATILLA, José Manuel; PÓRTUS, Javier - «Ni una pulgada de pared sin cubrir». 
La ordenación de las colecciones en el Museo del Prado, 1819-1920. In El grafoscopio. Un siglo de 
miradas al Museo del Prado (1819-1920), pp. 108 e 119.  
365

 Idem, p. 112.  
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‘arrumados’ segundo um critério temático e destinados à exposição de pinturas. 

Falamos precisamente do Gabinete de Descanso, um espaço privado criado para 

Fernando VII, e reservado à família real, instalado no primeiro piso do Museu e 

decorado com alguns retratos reais do século XVIII; e da Sala Reservada, criada em 

1827366 e eliminada em 1838 já durante a direcção de José de Madrazo, que acolhia 

setenta e duas367 pinturas de nus ocultadas ao público, em geral, e de acesso restrito a 

pessoas com estatuto social privilegiado, porque era “vontade de Sua Majestade que 

de modo nenhum se coloquem à vista do povo aqueles que por razão da pouca 

decência dos seus objectos e demais circunstâncias que reunam mereçam pôr-se em 

sítio reservado”368. Esta Sala, que concentrava uma ampla variedade de autores e de 

escolas, sendo Rubens e Tiziano os pintores melhor representados, permitia obter um 

conhecimento geral da evolução da pintura de nu369 durante os séculos XVI e XVII e 

permaneceu aberta durante dez anos. Para lá do seu uso condicionado, esta Sala 

encontrava-se instalada em quatro salas do piso inferior do edifício Villanueva, e, por 

isso, num local destinado, como vimos, desde sempre, na história expositiva do 

Museu, à exposição das colecções de escultura. Apesar das singularidades que 

caracterizavam estes espaços, o esquema expositivo adoptado mantinha-se fiel aos 

princípios da museografia europeia da época, não obedecendo, deste modo, a 

nenhum critério, ainda que seja de registar uma certa intenção em agrupar obras que 

detinham alguma afinidade entre si.  

Em 1838, o duque de Híjar foi substituído pelo pintor José de Madrazo (1781 - 

1859)370, dando-se, assim, início a um longo período que se prolongou até 1960, 

tempos em que a direcção do Museu do Prado esteve confiada a pintores. Director da 

pinacoteca entre 1838 e 1857, das iniciativas promovidas por Madrazo destaca-se a 

abertura ao público da Galeria de esculturas e de seis novas salas de pintura instaladas 

                                                           
366 Com a chegada dos quadros procedentes da Academia de Bellas Artes de San Fernando. No ano de 
2002 o Museu do Prado, por ocasião da exposição La Sala Reservada y el desnudo en el Museo del 
Prado, recriou este espaço emblemático da história do Museu. Este assunto será por nós retomado mais 
adiante.  
367

 Cf: https://www.museodelprado.es/index.php?id=874 
368

 In https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/sala-reservada/ (trad).  
369

 Considerada na Europa da Idade Moderna a forma artística por excelência.  
370 José de Madrazo y Agudo. Cf: Enciclopedia online: 
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/madrazo-y-agudo-jose-
de/?no_cache=1:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1781
http://pt.wikipedia.org/wiki/1859
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/sala-reservada/
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/madrazo-y-agudo-jose-de/?no_cache=1
https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/madrazo-y-agudo-jose-de/?no_cache=1
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na parte sul do piso inferior do Museu, uma medida que permitiu ampliar 

significativamente o número de obras em exposição371. Outras acções de relevo 

tomadas sob a sua direcção dizem respeito à criação da Serie cronológica de los reyes 

de España e à iluminação da Galeria Central, com a abertura de grandes clarabóias 

envidraçadas. Mas, do ponto de vista da museografia, a principal novidade a registar, 

durante este período directivo, consistiu na reunião das obras-primas do museu numa 

única sala, a Sala de la Reina Isabel372, inaugurada em 1853. Os diferentes momentos 

que a história expositiva desta Sala foi conhecendo constituem motivo de análise uma 

vez que o seu conteúdo nos dá conta de uma gradual redução do número de obras 

expostas, o que ia de encontro à tendência geral da museologia dos finais do século 

XIX, i.e., a de abandonar a tradicional densidade expositiva patente nas salas, como 

oportunamente bem observou Pierre Géal, num artigo muito bem documentado, e 

publicado recentemente, acerca da história da composição daquele espaço e dos 

critérios seguidos para a apresentação das obras aí instaladas373. Pelas razões atrás 

enunciadas, a Sala de la Reina Isabel está assim na origem de um outro capítulo da 

história da museografia do Museu sobre o qual, seguidamente nos deteremos.  

 

2.3. [1953-1899]: - indícios de redução do número de obras expostas 

As pinturas que integravam a Sala de la Reina Isabel tinham sido escolhidas de 

acordo com um critério de qualidade, estando naquele espaço representada uma 

grande variedade de escolas e artistas cuja proveniência geográfica era igualmente 

muito heterogénea374. Nela figuravam, lado a lado, grandes figuras, como Tiziano, 

Rubens, Velázquez, Fra Angelico, Robert Campin e Hans Memling, entre outras, opção 

museográfica que não deixa de acusar uma clara preferência por expor um número 

                                                           
371

 Para cerca de 800 pinturas das 1833 que estavam já expostas no Museu. Cf: Catálogo de 1843, 
Catálogo de los cuadros del Real Museo de Pintura y Escultura de S.M. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 
2014]. Disponível em WWW:<URL: https://www.museodelprado.es/aprende/biblioteca/biblioteca-
digital/fondo/catalogo-de-los-cuadros-del-real-museo-de-pintura/0ce2730e-c5ac-44a0-ab05-
e8be6d4137ee>. 
372 Assim designada em homenagem a Isabel II, em cujo reinado se inaugurou. No projecto de 
Villanueva, este espaço foi originalmente concebido como salão de conferências da Academia das 
Ciências, nunca instituída.  
373 Cf: GÉAL, Pierre - “El salón de la Reina Isabel en el Museo del Prado (1853-1899)”.  
374

 Pierre Géal realizou um esquema onde a partir dos registos fotográficos da Sala, o autor identifica 
todas as obras ali instaladas. Ver: GÉAL, Pierre - “El salón de la Reina Isabel en el Museo del Prado (1853-
1899)”, pp.  164 e 165.  
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muito expressivo de «primitivos». Até 1885, a Sala era uma tribuna-galeria e permitia 

aos visitantes, em simultâneo, apreciar as pinturas instaladas no primeiro piso e, por 

sua vez, as esculturas que se encontravam expostas no andar inferior do edifício.  

   

Fig. 75 - Sala de la Reina Isabel II no Museo Nacional de Pintura, 1873 -1879. Imagem retirada de 

GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício, 2011. 

 

À semelhança da Sala Reservada e do Gabinete de Descanso, este espaço de 

configuração basilical também se distinguia dos restantes espaços do Museu, não só 

pelas suas características arquitectónicas, como também pela sua localização na 

morfologia do Museu. A par disto, deve ainda ser sublinhado que a opção 

museográfica tomada por Madrazo, em 1847, não é exclusiva do Museu do Prado, 

resultando da mesma, e numa linha europeia do ‘fazer’ museografia, uma interessante 

comparação entre a prática museológica vigente no século XIX, o mesmo se 

verificando no Museu do Louvre, onde este conceito fora aplicado no célebre Salon 

Carré (ver Fig. 76), inaugurado em 1851, e também ele um panteão onde se 

encontravam reunidas as melhores pinturas do Museu375, e já há muito que a chamada 

«Tribuna» da Galeria dos Uffizi (ver Fig. 77), inaugurada em 1574, acolhia em lugar 

específico as melhores obras da sua colecção.  

                                                           
375

 Veja-se, a propósito: DELIEUVIN, Vicent - “Les accrochages de la Joconde de 1797 à nos jours”. In 
Média-dossier : Exposer des œuvres au musée – Louvre, 2012, pp. 1-21; e R. DE LA SIZERANNE - “Le 
démembrement du “Salon Carré” au Louvre”. In Revue des Deux Mondes, 15 de Outubro, 1919, pp. 
768-784. [Em linha]. [Consult. 18 Jan 2014]. Disponível em WWW:<URL 
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/archive/article.php?code=54593. 

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/archive/article.php?code=54593
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Figs. 76 e 77 - Vistas do interior do Salon Carré do Museu do Louvre, c. 1909; e de La Tribuna da Galeria 

Uffizi, c. 1875.  

 

A ideia de destinar um espaço para as obras-primas do Museu provocou 

diferentes reacções por parte dos visitantes e de alguns críticos. Por um lado, a 

severidade de certa imprensa, por outro, a aceitação sem reticências por parte de um 

público cativado pela abundância e diversidade da proposta oferecida. Entre os 

opositores à inicitiva contava-se o pintor e crítico Ceferino Araujo (1824- 1897)376 que, 

em tom crítico e assertivo, alertou, desde logo, para o perigo destas soluções, 

insurgindo-se, quer contra o lugar escolhido para tal fim, o piso inferior do Museu, por 

ser considerado inadequado dadas as más condições de conservação, quer pela 

concentração no mesmo espaço obras de autores de proveniência tão distinta. Do 

mesmo modo, Araujo discordava do critério aplicado para a disposição das obras, o de 

escola nacional ou local, defendendo, ao invés, uma organização “por nações, por 

épocas e por mestres”377, “não só o racional e o lógico, mas o que faz com que os 

quadros se apresentem em condições mais favoráveis, que possa estudar-se neles 

história de arte, e que com a comparação imediata seja mais fácil fixar a atribuição dos 

                                                           
376

 Araujo redigiu dois textos notáveis sobre o Museu do Prado onde apresenta interessantes reflexões 
acerca da museografia do Museu. O primeiro texto inclui-se no seu livro Los museos de España, 
publicado em 1875. O segundo em El Museo del Prado, resultado de uma conferência que realizou no 
Ateneo de Madrid a 8 de Maio de 1888. Sobre este assunto, veja-se também: LAYUNO ROSAS, María 
Ángeles - “Ceferino Araujo y la crítica museológica en el siglo XIX”. In Espacio, Tiempo y Forma, Serie Vil, 
H." del Arte, t. 7, 1994, pp. 291-302. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie7-005362A4-A96A-551A-3215-
038BC6EB243B&dsID=Documento.pdf>. 
377

 Ceferino Araujo cit, por CHECA, Fernando - “El nuevo Museo del Prado”. In Boletín del Museo del 
Prado, Vol. 17, N . 35, [Em linha].  1999, p. 7-20. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf>. p. 10.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie7-005362A4-A96A-551A-3215-038BC6EB243B&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie7-005362A4-A96A-551A-3215-038BC6EB243B&dsID=Documento.pdf
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf
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quadros duvidosos...”378. Recusava, igualmente, o modelo de escola nacional ou local 

por considerar que este critério era um sistema expositivo desmasiado simplista, pois 

estava ciente das inúmeras afinidades estilísticas e históricas existentes entre autores 

de proveniência geográfica distinta, apreciação crítica que não deixa de adquirir 

especial relevância numa época em que a História da Arte se regia por uma visão 

taxonómica que possibilitava reunir os artistas por estilos e estabelecer uma leitura 

evolutiva dos seus percursos. Ainda a propósito da criação da Sala de la Reina Isabel, e 

sob pena irónica, Frederico Balart (1831-1905) escarneceu:  

 

“Desgradaçadamente, aquela sancta sanctorum padecia de um vício fundamental. 

Quem entrava no suplício de Tântalo: os seus olhos viam o estrito para chorar pelo 

que não podiam ver. O pavimento era um estreito corredor elíptico desenvolvido 

em torno de um enorme vazio que se tornava inacessível a toda a gente, menos às 

moscas, o ponto de vista que cada quadro requeria; engenhosa disposição que 

colocava o curioso espectador na alternativa de não ver nada ou pendurar-se da 

clarabóia se desejava perceber algo mais do que um caos de formas indecisas e de 

confusas cores”379.  

 

Também Gregorio Cruzada Villaamil (1832 - 1884), importante historiador e crítico de 

arte, se manifestou acerca desta iniciativa. Assim, em 1862, afirmava que “as 

grandiosas pinturas dos artistas espanhóis estrangeiros vêem-se colocadas no salão 

régio com grande conhecimento da arte e com gosto refinado”, contudo, apesar do 

seu parecer favorável, alertara para as más condições oferecidas para a contemplação 

das obras, sobretudo no caso d’ As ‘Meninas’, que não podiam ser apreciadas com a 

distância necessária380. Se, para uns, a Sala constituiu motivo de contestação, para 

outros, como por exemplo, Otazo, crítico de La Correspondencia de España, a iniciativa 

foi largamente elogiada, granjeando votos de louvor por lhe reconhecer as vantagens 

em estabelecer comparações entre artistas cujas obras, de outro modo, não poderiam 

ser observadas em tal conjunto. Assim, fez notar que “as poucas modificações 

efectuadas na selecção dos quadros, assim como a substituição de alguns marcos 

                                                           
378

 Idem, ibidem  
379

 Frederico Balart cit. por MATILLA, José Manuel; PÓRTUS, Javier In El grafoscopio. Un siglo de miradas 
al Museo del Prado (1819-1920), p. 47.   
380

 Idem ibidem  
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«raquíticos» produziram excelentes resultados”381. Face à polémica gerada em torno 

da Sala, a mesma permaneceu encerrada para obras, entre 1885 e 1892, tendo sido 

por essa razão submetida a uma importante alteração arquitectónica da qual resultou 

a sua divisão em dois pisos distintos e numa modificação do perímetro das paredes 

onde se expunham as pinturas, abandonando a sua habitual configuração mais ou 

menos oval para se converter numa planta poligonal, transformação que tornava as 

paredes rectas e, por isso, muito mais vantajosas para a observação das obras. Para a 

ocasião, o arquitecto, escultor e pintor Arturo Mélida (1849 - 1902) realizou uma 

pintura decorativa no tecto que se manteve durante várias décadas.  

 

 

 
Fig. 78 - Vista da Sala de la Reina Isabel, 1893-99. Imagem retirada de PORTÚS, Javier - “La Sala de las 

Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra maestra”, 2009.  

 

Embora no período directivo de José de Madrazo, como tivemos oportunidade de 

constatar, se tenha registado um conjunto de importantes intervenções no domínio da 

museografia, foi, contudo, durante os dois mandatos do seu filho na direcção do 

Museu, Federico de Madrazo (1815 - 1894)382, entre 1860 a 1868 e 1881 a 1894, que 

se produziram as reformas mais marcantes a esse nível. Convicto do ‘poder’ das 

colecções ao seu dispor e do protagonismo de que o Museu gozava além fronteiras, 

Madrazo deu início à sua profunda reorganização, tendo para o efeito encetado uma 

série de obras com vista a beneficiar o edifício, nomeadamente a substituição do 

                                                           
381

 Cf: GÉAL, Pierre - “El salón de la Reina Isabel en el Museo del Prado (1853-1899)”, p. 149 (trad.). 
382

 Sobre Federico de Madrazo y Kuntz veja-se o catálogo da exposição que o Museu do Prado lhe 
dedicou em 1994. Cf: AA.VV. - Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894). Madrid: Museo Nacional del 
Prado, 1994 [Catálogo de exposição].  
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pavimento por tábua corrida, a pintura de paredes e a inclusão de portas e janelas. 

Porém, o aspecto mais saliente da sua gestão foi a divisão, pela primeira vez na 

história do Museu, da Galeria Central (anteriormente dedicada em exclusivo à escola 

italiana) com o mais representativo das escolas italiana (na primeira parte) e espanhola 

(na segunda), conservando os pintores espanhóis dos séculos XVIII e XIX, os franceses e 

alemães na parte final, e os flamengos e holandeses nas áreas laterais contíguas ao 

mesmo. Nos corredores e salas aí integrados misturavam-se uma vez mais autores 

provenientes de todas as escolas, e apenas as salas do lado este, as chamadas 

"Flamengas baixas", concentravam novamente uma escola específica como era a dos 

flamengos e holandeses. Esta opção museográfica, que à partida poderia significar 

mais uma solução a somar às sucessivas medidas protagonizadas pelos vários 

directores do Museu do Prado, adquire, porém, no âmbito que nos interessa relevar - 

o da museografia - um significado muito mais expressivo, pois vem comprovar que a 

história expositiva do Prado coincide precisamente com o progressivo protagonismo 

que a pintura espanhola foi conquistando nos espaços físicos mais importantes do 

Museu. A tal não é alheio o facto de, em meados do século, já serem muitos os que 

pensavam que o principal ponto atractivo de Madrid eram os mestres espanhóis, que 

não podiam ser estudados de modo tão abrangente e profundo em nenhum outro 

lugar. O segundo momento desta conquista gradual dos espaços mais importantes da 

pinacoteca, por parte da pintura espanhola, teve lugar em 1899 e surge no contexto da 

reorganização da colecção de Velázquez dando, deste modo, o impulso para uma nova 

fase da museografia do Prado, que passaremos, de imediato, a analisar.  

 

2.4. [1899-1910]: - ruptura museográfica ou o protagonismo de Velázquez  

Quando em 1899 foi inaugurada a nova Sala de la Reina Isabel, já durante a 

direcção do pintor Luis Álvarez Catalá (1836-1901)383, esse espaço, que até então tinha 

reunido as obras-primas do Museu, passa a designar-se, por ocasião da comemoração 

do terceiro centenário do nascimento do artista,  Sala de Velázquez, designação que 

ainda hoje detém, e a dedicar-se em exclusivo à sua produção pictórica. Note-se que 

precisamente no ano anterior à abertura da Sala de Velázquez, o historiador e crítico 

                                                           
383

 Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/alvarez-catala-luis/ 
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de arte Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), que viria a dirigir a pinacoteca 

entre 1918 a 1922, tinha redigido uma das primeiras monografias sobre o pintor, uma 

obra profícua sobre o estudo da pintura de Velázquez e ainda hoje considerada de 

referência384. No contexto da inauguração da referida Sala, foi o próprio Beruete quem 

proferiu um discurso onde explanou os critérios que presidiram à organização daquele 

espaço, e do qual resultou a publicação do Catálogo ilustrado de la sala de Velázquez 

en el Museo del Prado de Madrid (1899)385, o primeiro catálogo do Museu a introduzir 

fotografias das obras no seu interior386. Esta nova fase da vida do Prado, que surge 

inscrita num quadro de reivindicação da arte espanhola e que representa o culminar 

da fama de Velázquez e d’ As ‘Meninas’ não só em Espanha, como o comprovam os 

relatos de artistas, como Manet (1832-1883), cuja visita ao MNP em 1865 veio 

confirmar o seu fascínio pela pintura espanhola e lhe permitiu enriquecer o seu 

conhecimento acerca da obra de mestres espanhóis como El Greco, Goya e Velázquez, 

denominando este último como “o pintor dos pintores”387.  

Um novo rumo na história da crítica sobre o pintor testemunha o forte vínculo 

existente entre história da arte e a museografia388, vínculo esse que se materializou 

num acto plástico do qual resultou a criação de uma sala própria para expor as suas 

obras, com ambiência e lumínica específicas, tal como sucedera em outros Museus 

europeus que igualmente destacaram as obras mais importantes dos seus acervos, 

reservando-lhes um tratamento expositivo distinto389. Para complementar a 

encenação, em frente ao pórtico principal da Sala foi colocada uma estátua em bronze 

de Velázquez, em que o pintor aparece sentado, concebida pelo escultor Aniceto 

Marinas (1866-1953) e emblemática deste museu390. Descendo ao particular, As 

                                                           
384

 Cf: BERUETE, Aureliano de - Velázquez. Paris: 1898.  
385

Cf: Catálogo ilustrado de la sala de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid. Madrid: Museo 
Nacional de Pintura y Escultura, 1899. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em 
https://archive.org/details/catlogoilustrad00pradgoog  
386

 Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/alvarez-catala-luis/ 
387

 In https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/manet-en-el-prado/a5c68eaa-c38b-4884-
b9a5-82b9864eba15 
388 Sobre a relação directa que se estabelece entre a fortuna crítica da obra e as circunstâncias da sua 
exposição, ver: PÓRTUS, Javier - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de 
la obra maestra”.  
389

 Exemplos que também já vimos no capítulo anterior, quer no caso do MNAA para os ‘Painéis’, quer 
para a Ronda da noite de Rembrandt.   
390

 Conhecida por Monumento a Velázquez, esta estátua encontra-se hoje instalada frente à fachada 
principal do Museu do Prado.  

https://archive.org/details/catlogoilustrad00pradgoog
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‘Meninas’ habitavam agora uma sala de pequenas dimensões adjunta à Sala Basilical, 

situada no piso principal do Museu, destacando-se, desta forma, o seu valor simbólico 

em relação às outras obras produzidas pelo pintor.  

 

    

Figs. 79 e 80 - Entrada da nova Sala de Velázquez, 1899. Imagem retirada de GAVILANES, Pedro 

Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício, 2011; e Sala de Velázquez com a entrada da Sala 

das Meninas, 1906-10. Imagem retirada de PORTÚS, Javier Portús - “La Sala de las Meninas en el 

Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra maestra”, 2009.  

 

Do mesmo modo, este acto significava o reconhecimento, em particular através d’ As 

‘Meninas’, de Velázquez como um pintor de excelência, permitindo aos visitantes que 

por ali passavam ter uma ideia global do valor da sua obra e uma noção cabal das 

etapas que testemunhavam o percurso evolutivo do pintor. Para lá da integração da 

obra num conjunto historicamente mais coerente, optando-se por um critério 

cronológico para a apresentação dos conteúdos, um outro aspecto a sublinhar nesta 

nova montagem de 1899, cuja finalidade era essencialmente didáctica, foi a tentativa 

de colocar as obras de Velázquez mais distanciadas em relação aos restantes quadros 

do Museu. Pese embora estas iniciativas, a incapacidade da sala, do ponto de vista das 

suas condições de conservação, levou a que posteriormente se reconsiderasse a sua 

montagem, como podemos observar através das imagens que se seguem e onde As 

‘Meninas’ habitam já a grande Sala Basilical.  
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Fig. 81 - Aspecto parcial da Sala de Velázquez, 1911-12. Imagem retirada de PORTÚS, Javier Portús - “La 
Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra maestra”, 2009.  
 

                              

Fig. 82 - Vista geral da Sala de Velázquez, 1911-12. Imagem retirada de PANTORBA, Bernardino de - 

Museos de Pintura en Madrid, 1950. 

 

Após a morte de Álvarez Catalá, sucedeu-lhe, como era tradição, outro pintor. 

Tratava-se do sevilhano José Villegas (1844- 1921)391, designado director em 1901 e 

em cujo cargo permaneceu até 1918. Durante o longo período em que geriu o Museu, 

para lá das alterações significativas que protagonizou no âmbito da disposição das 

colecções, procedeu igualmente a uma importante reforma da sua museografia, que 

afectou a Sala de Velázquez onde avultavam As ‘Meninas’. Aí substituiu a cor da Sala, 

                                                           
391

 Sobre José Villegas veja-se em particular os estudos de CASTRO MARÍN, Ángel - José Villegas 1844 - 
1921. Fundación Caja Navarra, 2004 [Catálogo de exposição]; CASTRO MARÍN, Ángel - Vida y obra de 
José Villegas. Tese de doutoramento apresentada na Universidad Complutense de Madrid, 1994; e 
MARÍN, Angel Castro - “Villegas al frente del Prado: dos décadas en la historia de la Pinacoteca (1901-
1918)”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 16, Nº. 34, 1995, pp. 49-58. [Em linha]. [Consult. 18 Agosto. 
2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_34_07.pdf>.;  

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_34_07.pdf
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até então de tonalidade verde cinza, por uma tela encarnada392, conservando, no 

entanto, o friso decorativo pintado por Arturo Mélida em 1889393. Quando em 1907 é 

inaugurada a nova decoração da Sala de Velázquez, a crítica, de uma maneira geral, 

aplaudiu muito favoravelmente “o forrado das paredes em veludo encarnado, pois 

esta tonalidade, que substituía a verde cinza anterior, realçava os matizes da paleta do 

artista e permitia um melhor acesso à essência da sua arte”394. Em particular, o crítico 

de arte Alejandro Saint Aubin (1857 - 1916) referia-se, em tom entusiasta, ao soberbo 

trabalho realizado nas novas instalações395.   

No início do século, o Museu apresentava uma distribuição das colecções bem 

distinta do século anterior. Assim, o piso inferior era ocupado pela colecção de 

escultura, instalada na grande Sala Basilical e na segunda parte da Galeria Central. No 

piso principal tinha lugar exclusivo a pintura espanhola, sendo as salas laterais a norte 

reservadas à pintura italiana e aos retratos, enquanto a sul estavam as escolas 

flamengas e as germânicas. Os mestres espanhóis do século XVII eram os grandes 

protagonistas desta nova distribuição, ocupando já Velázquez o coração do edifício. 

Também nesta altura, o segundo piso, lado sul, foi contemplado com três salas 

dedicadas às escolas francesa, espanhola e italiana396.    

Outras medidas dignas de registo durante o seu mandato foram a abertura de 

quatro novas salas no piso superior da pinacoteca, bem como a inserção em salas 

específicas de obras do mesmo pintor, como foi o caso de Murillo, e da mesma escola, 

como aconteceu com a francesa, ou por géneros, utilizando-se também a colocação de 

esculturas entre os quadros, uma estratégia para que aquelas possam ser dadas a 

conhecer e tendo em vista imprimir um cunho didáctico na apresentação dos 

conteúdos. Exemplo revelador dessa preocupação foi a colocação de esquemas junto a 

determinadas pinturas, com a finalidade de identificar os figurantes nelas 

representados, solução museográfica generalizada em toda a Europa. Com papel 

activo na imprensa, Villegas, num dos seus escritos lembrava que nas “salas, com esta 
                                                           
392

 Aureliano de Beruete Cit. por Javier Portús Pérez - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la 
puesta en escena de la obra maestra”, p. 107 (trad.).  
393 Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/alvarez-catala-luis/ 
394 Francisco Alcántara cit. por MARTÍN, Angel Castro - “Villegas al frente del Prado: dos décadas en la 

historia de la Pinacoteca (1901-1918)”, p. 55 (trad.).  
395

 Idem ibidem  
396

 Cf: AA.VV. - El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), p. 94.  
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espécie de catecismo figurado ou ilustrado, o visitante... fosse qual fosse a sua cultura, 

se identificaria com as obras expostas ao seu olhar... os Museus, perderiam essa frieza 

de exposição muda ou de lugar de conservação de obras de arte”397, comentário que 

evidencia não só uma noção muito precisa das questões relacionadas com a 

interpretação, mas também a preocupação deste director em tornar apelativa a 

instituição que dirigia. E ainda a propósito, continuava: “O meu ideal é proporcionar… 

ambiente apropriado às obras, colocando-as de forma que constituam um todo; deste 

modo o público ao passar pelas salas fazia-o sem fadiga e dando-se conta, sem 

esforço, de períodos históricos completos” e continuava: “As pessoas que então 

visitavam o Museu, não iam visitar o Museu mas sim uns tantos quadros, e era isso 

que eu queria evitar”398. Não obstante as medidas preconizadas por Villegas, as 

mesmas não se esgotaram nestes domínios, estendendo-se também à matéria de 

segurança, em que se destacam as minuciosas normas de vigilância que redigiu em 

1906399, e à realização das primeiras exposições monográficas na história do Museu do 

Prado, uma delas dedicada a El Greco, em 1902, e uma outra, consagrada a 

Zurbarán400, realizada em 1905.  

Quando por decisão de Villegas se procedeu à substituição do lugar habitual 

d‘As ‘Meninas’ e se optou por expor naquele espaço o Cristo crucificado de Velázquez, 

evocando, para tal, motivos de segurança e melhores condições para a contemplação 

da obra, as reacções surgidas foram imediatas e alvo de protesto por parte de vários 

visitantes, facto que é claramente demonstrativo do poder das obras e do efeito 

emotivo que geram ao despoletarem sentimentos de pertença colectiva. Um dos 

visitantes que se manifestou foi don Generoso Añés, fazendo-o da seguinte forma: “A 

sala das Meninas era o templo onde se consagrava em grau supremo a gloriosa 

memória de Vélazquez. Entrava-se nela geralmente com o chapéu na mão; toda a 

gente falava ali em voz baixa, e andava-se quase em bicos dos pés para não perturbar 
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 José Villegas Cit. por MARTÍN, Angel Castro - “Villegas al frente del Prado: dos décadas en la historia 
de la Pinacoteca (1901-1918)”, p. 55 (trad.).  
398

 Idem, p. 58 (trad.).  
399

 A descoberta do desaparecimento, em 1918, de algumas das peças do Tesouro do Delfim acabaria 
por levar à demissão deste director.  
400

 Nos seus escritos, Villegas dava conta do modo como num futuro próximo pretendia dedicar uma 
sala a Ribera, Zurbarán, Veronés ou Tiziano, entre otros, assim como distribuir as pinturas de Velázquez 
segundo uma organização temática, critério ensaiado posteriormente, e que ainda hoje perdura.  
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aquele ambiente solene de devota admiração pelo grande artista. Em mais de uma 

ocasião vi a emoção do visitante chegar até às lágrimas. Em todo o mundo artístico é 

sabido que As ‘Meninas’ têm a sua sala à parte, e que nela a alma de Vélazquez se 

deixa sentir com maior intensidade do que no grande recinto onde se exibem, com 

orgulho de Espanha, as demais obras do genial pintor”401.  

 

2.5. [1910-1928/1978-1985]: o peso da historiografia e os novos desafios  

Em 1911, concretamente um ano após a saída d’ As ‘Meninas’ da sua antiga 

sala, o arquitecto Fernando Arbós (1840 - 1916) elaborou dois anteprojectos que 

tinham em vista certas melhorias e um aumento da capacidade de exposição do 

edifício Villanueva, cuja exiguidade era manifesta já desde meados do século XIX. 

Assim, durante a seguinte década e meia, o Museu permaneceu em obras que visavam 

basicamente a construção de uma sequência de salas na zona este da Galeria Central 

de forma a que fosse possível expor as colecções do Museu segundo critérios 

modernos e afastados da lógica acumulativa anterior402.   

Após o período de Aureliano de Beruete403 como director do Prado, foi a vez do 

pintor Fernando Álvarez de Sotomayor (1875- 1960)404 ser nomeado para o cargo que 

exerceu durante dois mandatos, de 1921/2 a 1931 e de 1939 a 1960. No desempenho 

das suas funções, cabe registar o importante papel que teve no processo de 

recuperação das obras que tinham sido depositadas em Genebra durante o período da 
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 don Generoso Añés Cit. por PÓRTUS, Javier - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la 
puesta en escena de la obra maestra”, p. 107. (trad.).  
402

 Sobre este assunto, veja-se: GAVILANES, Pedro Moleón - El Museo del Prado - Biografía del edifício. 
Madrid: Museo Nacional del Prado, pp.112-115.  
403

 O primeiro historiador que assumiu a direcção da pinacoteca, entre 1918 a 1922, após um longo 
período em que a mesma foi confiada a directores-pintores. Neste período dão-se por concluídas as 
obras da primeira ampliação do Museu, com a abertura de vinte e três novas salas de exposição, de 
entre as quais se destaca a dedicada a El Greco e outras duas a Velázquez, bem como a sala do Cristo 
crucificado. Foi também durante a sua direcção que, por Real Decreto de 14 de Maio, o Museo Nacional 
de Pintura y Escultura passou a designar-se Museo Nacional del Prado, nome que actualmente ostenta.  
Sobre a reorganização da pinacoteca empreendida por este director, ver: BERUETE y MORET, Aureliano 
de - “La reorganización del Museo del Prado. Los nuevos pabellones”. In Vell i Nou, vol. I, n.º IX, 1920.   
404

 Sobre Fernando Álvarez de Sotomayor (1877-1960) sugere-se a consulta das seguintes referências 
bibliográficas: AA.VV - Fernando Álvarez de Sotomayor. 1875-1960. Coruña, Museo de Bellas Artes de 
La Coruña y Centro Cultural Caixa Vigo, 1998 [Catálogo de exposição]; SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco 
Javier - Fernando Sotomayor, Madrid, Estades, 1961; e, SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier - Sotomayor 
en la Dirección del Prado y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Coruña, 1970.   
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Guerra Civil405 (entre 1936 -1939) e que conduziu ao encerrramento do Museu406. No 

caso de uma obra como As ‘Meninas’, atente-se no modo como a mesma conseguiu 

preservar o seu estatuto de ícone, bem como a sua superioridade hegemónica em 

relação às outras obras do Museu. Graças a um artigo recentemente publicado por 

Javier Pórtus407 e no qual o autor nos apresenta um registo fotográfico proveniente da 

monografia Paseos por Madrid y excursiones (1930) de Francisco Javier Sánchez 

Cantón408, é hoje possível saber como estavam expostas As ‘Meninas’ na sua nova sala, 

um espaço em que surgiam agora apresentadas sobre um plinto de madeira e situadas 

a muito pouca altura do chão, com iluminação específica e sobre uma parede forrada a 

tecido, como que emolduradas num efeito ‘cortina’, obedecendo, assim, a uma atitude 

cénica que lhes conferia um tom sumptuoso que concorria para a sua grandiosidade.  

 

Fig. 83 - As ‘Meninas’ em 1930. Imagem retirada de PORTÚS, Javier - “La Sala de las Meninas en el  
             Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra maestra”, 2009.  

                                                           
405 No ano de 2003, o Museo Nacional do Prado, conjuntamente com o Instituto del Patrimonio Histórico 
Español (IPHE), organizou a exposição Arte Protegido. Memoria de la Junta del Tesoro artístico durante la 
Guerra Civil (Cf: ALGERICH, y J. ARA (eds.), - Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico 
durante la Guerra Civil. Madrid. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica, 
Subdirección General de Información y Publicaciones/Madrid: Museo del Prado, 2003 [Catálogo de 
exposição]). Sobre este tema, veja-se também: ÁLVAREZ LOPERA, José - La política de Bienes Culturales 
del Gobierno Republicano durante la Guerra Civil española, 2 Vols., Madrid, Ministerio de Cultura, 
DGBBAA, 1982; COLORADO CASTELLARY, Arturo - El Museo del Prado y la Guerra Civil. Figueras-Ginebra, 
1939. Madrid: Museo del Prado, 1991 e, mais recentemente, COLORADO CASTELLARY, Arturo - Éxodo y 
exilio del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Madrid: Cátedra, 2008.  
406

 Em 1936, também o pintor Pablo Picasso (1881- 1973) foi nomeado director do Prado. No entanto, 
embora tenha aceitado a nomeação não chegou a tomar posse do cargo. Aquando da sua morte, lega ao 
Museu um importante conjunto de obras de entre as quais uma das mais emblemáticas da pintura do século 
XIX: Guernica, obra que foi instalada no Casón del Buen Retiro - anexo ao Museu do Prado -, e que ali se 
manteve exposta até ter sido transferida, em 1992, para o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.   
407

 Cf: PÓRTUS, Javier - “La Sala de las Meninas en el Museo del Prado; o la puesta en escena de la obra 
maestra”.  
408 À data, subdirector do Museu, viria a assumir a sua direcção entre 1960 a 1968. Durante o período 
em que geriu a pinacoteca, destacamos o plano que ideou para a distribuição das colecções do Museu, o  
primeiro plano integral baseado em critérios cronológicos e que, em larga escala, chegou até quase aos 
nossos dias.  
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Volvidos três anos, e tendo por base o catálogo do Museu de 1933409, pode-se precisar 

o lugar que o quadro passou a ocupar e apurar as circunstâncias da sua exposição, 

sendo à data, o outro lado da Sala Basilical, a actual Sala XV do Museu. O quadro 

estava exposto na parede norte, o que permitia gozar da luz que penetrava através da 

varanda oriental. O ensaio era apoiado por um espelho que se encontrava pendurado 

do lado sul da sala. Durante os anos quarenta, e depois do regresso das ‘Meninas’ de 

Genebra, a obra continuou a ocupar a Sala XV do Prado, mantendo o referido espelho.  

Curiosamente, no ano de 2005, a mesma foi colocada entre dois espelhos do 

século XVII, uma estratégia que, numa primeira leitura, poderia causar alguma 

perplexidade numa instituição como o Prado, uma vez que se tratava da única 

diferença museográfica verificada em todo o Museu. Porém, despertou a atenção do 

público, seduzido pela possibilidade de se constituir parte integrante da obra.  

  

Fig. 84 - Galeria central do Museu.  

A partir de 1977, durante a direcção de Xavier de Salas Bosch (1907-1982)410 deu-se 

início a uma reforma e a um reacondicionamento das salas que conduziram ao 

encerramento de muitos espaços do Museu por vários anos. A primeira etapa afectou 

maioritariamente as salas situadas na ala norte do edifício, a segunda fase, iniciada um 

ano depois411, atingiu sobretudo a parte sul, obrigando à reinstalação de inúmeras 
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 Esta edição foi elaborada por Sánchez Cantón.  
410

 1970-1978 .Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/salas-bosch-
xavier-de/  
411 Neste período, assume a direcção do Museu José Manuel Pita Andrade (1922- 2009). Director desde 
essa data até 1981, durante o seu período de gestão cabe destacar o avanço significativo que 
protagonizou no Plano de Obras de Climatização e a Reforma nos Serviços e Iluminação do Museu, bem 
como na abertura ao público de dez novas salas. Para lá destes aspectos, foi o fundador do Boletín del 
Museo del Prado e do Centro de Estudios del Museo del Prado.  
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pinturas. Em 1985, aquando da abertura das novas salas dedicadas a Velázquez, já 

durante o período de direcção de Alfonso Pérez Sánchez (1935-2010)412, foram 

restauradas, entre muitas outras obras, As Fiandeiras ou A Fábula de Aracne e O 

Príncipe Baltasar Carlos, Caçador de Velázquez e, de entre elas, As ‘Meninas’, que a 

partir dessa data  passaram a ocupar a actual rotunda de Ariadna do Museu.  

 

 

Fig. 85 - As ‘Meninas’ na rotunda de Ariadna, após o seu restauro, 1985. 

 

2.6. [2002-2016] - as exposições como veículo de recuperação histórica e 

museográfica  

Como foi dito na nota introdutória deste capítulo, nos últimos anos tem-se 

registado um claro interesse em aprofundar o estudo sobre o Museu do Prado, repto 

consubstanciado através de uma notável oferta expositiva com um alicerce comum, o 

de ser recuperado o passado histórico e museográfico do Museu, o que tem 

proporcionado aos visitantes um conhecimento mais alargado dos momentos mais 

emblemáticos da sua história e das colecções que alberga413. Cabe, porém, desde já, 

                                                           
412 Director de 1983 a 1991, de entre as acções que protagonizou destaca-se a importante exposição 
temporária Velázquez (1990) que permitiu reunir um conjunto notável de obras do pintor revelando-se, 
de igual forma, uma oportunidade ímpar para o seu conhecimento, ao possibilitar um olhar sobre 
algumas das suas pinturas menos conhecidas. Note-se que a exposição teve uma afluência de mais de 
500.000 visitantes e que foram vendidos 308.500 exemplares do catálogos. Cf: 
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/velazquez/c84b2948-ddbe-4753-9c03-
c81e28e14216 
413

 É sob a direcção de Miguel Zugaza Miranda (1964 -), a partir 2002, que se inicia no Prado uma 
importante e profunda reforma, em que se destaca o aumento exponencial das instalações do edifício 
do Museu, com um acréscimo de mais de 50%, projecto de ampliação arquitectónica a cargo de Rafael 
Moneo (1937 -) e em torno da área dos Jerónimos, a intervenção mais significativa sofrida pelo Museu 
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realçar que neste novo ciclo da museografia do Prado o que nos interessa relevar não 

é tanto uma análise dos conteúdos temáticos das exposições temporárias enquadradas 

nesses moldes, nesse aspecto os respectivos catálogos cumprem exemplarmente essa 

função, enquanto instrumentos de memória e de conhecimento, mas sim o modo 

como é pensado o Museu através da fórmula exposição e neste caso, em particular, 

poderíamos até dizer através da ‘equação’ passado no presente.  

O primeiro exemplo inscrito nesta linha programática seguida pelo Prado - e 

também por outros grandes museus de arte europeus - vem precisamente reforçar a 

necessidade de apresentar as suas colecções de um modo diferente, recuperando, 

para esse efeito, a sua antiga forma de expor. Eis o caso da mostra La Sala Reservada y 

el desnudo en el Museo del Prado, realizada no ano de 2002414 com o objectivo de 

recriar a antiga Sala Reservada do Museu, um espaço de acesso restrito na época e 

que acolhia as pinturas da colecção do rei Fernando VII tidas como «indecentes». Na 

exposição em apreço, puderam ser vistas, nas salas 64-67 (piso 0 do Museu e onde se 

encontra exposta a colecção de pintura espanhola), vinte e três obras pertencentes ao 

acervo do Prado, muito provavelmente o detentor da melhor colecção de pintura de 

nu da Idade Moderna europeia. Nas referidas salas foram expostos ícones da pintura 

tais como As Majas de Goya, As Três Graças e o Juízo de Páris de Rubens, Adão e Eva 

de Dürer ou O Bacanal e Dánae de Tiziano, acompanhados por outros grandes mestres 

como Tintoretto, Annibale Carracci, Guido Reni e Francesco Furini, apresentados num 

novo contexto e âmbito expositivos. Para lá da riqueza conteudística do tema tratado, 

o aspecto que pretendemos aqui relevar, em termos de prática exposição, foi o critério 

que presidiu à selecção das obras, por o mesmo ser fiel à forma e à ordem como cada 

uma foi ingressando nas Colecções Reais, beneficiando-se, assim, do ‘uso’ da sua 

antiga disposição nos palácios e, igualmente, do tratamento que teve parte daquele 

conjunto artístico até dar entrada na emblemática Sala Reservada, constituindo-se a 

                                                                                                                                                                          
nos quase duzentos anos de existência. Este projecto, que incluiu a criação de novas salas de exposição 
e o restauro do antigo claustro dos Jerónimos, permitiu uma disposição mais coerente e ampla das 
diferentes áreas sectoriais do Museu. Sobre este assunto, ver: https://www.museodelprado.es/la-
institucion/la-ampliacion/los-nuevos-espacios 
414

 A exposição foi fruto de uma extensa investigação levada a cabo por Javier Portús e da qual resultou, 
primeiramente, a publicação, em 1998, da monografia La Sala Reservada del Museo del Prado y el 
coleccionismo de pintura de desnudo en la corte española, 1554-1838 (Madrid, Museu Nacional do 
Prado) e, posteriormente, em 2002, do catálogo La Sala Reservada y el Desnudo en El Museo Del Prado 
(Madrid, Museu Nacional do Prado).  

https://www.museodelprado.es/la-institucion/la-ampliacion/los-nuevos-espacios
https://www.museodelprado.es/la-institucion/la-ampliacion/los-nuevos-espacios
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mostra como uma oportunidade ímpar para uma reflexão quer sobre a identidade 

histórica e estética do Prado, quer igualmente, como bem frisou Javier Portús 

(comissário da exposição), “sobre a identidade do museo como depositário”. Neste 

contexto, outra iniciativa digna de nota foi a exposição El Museo de la Trinidad en el 

Prado, inaugurada no ano de 2004415, com o propósito de trazer à luz um episódio 

fundamental da história da origem das colecções do Prado e que coincidiu com o 

momento em que os fundos que pertenceram ao extinto Museu da Trindade (Museo 

Nacional de Pintura y Escultura) - nascido da Desamortização de Mendizábal (1835-

1837) - foram, em 1872, anexados ao seu acervo. A mostra reuniu um vasto leque de 

obras importantes oriundas dos conventos extintos, mas também algumas adquiridas 

nos anos sessenta, bem como outras vindas da colecção do infante don Sebastián 

Gabriel, que o Museu adquiriu mais recentemente. A par destas, os visitantes tiveram 

oportunidade de contemplar um outro conjunto de 47 obras de pintura pertencentes 

ao Prado e facilmente reconhecíveis através de uma clara sinalização. Já em El 

grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920)416, uma mostra 

celebrada no ano de 2004, e organizada por ocasião do restauro de uma máquina de 

rotação manual pertencente ao Prado, conhecida como Grafoscópio de Jean Laurent417 

e que se julga ser um exemplar único. Graças a este aparato que contém uma série de 

fotografias de cerca de trinta centímetros de altura e mais de dez metros de largura e 

que reproduz os dois lados da Galeria Central do Museu, é possível hoje obtermos uma 

vista a panorâmica daquele espaço entre 1882 e 1883, e o que vimos são as origens da 

sua museografia. Através da apresentação deste arquivo fotográfico foram assim 

dados a conhecer ao público cem anos de esforços de exposição e difusão do Museu, a 

nível nacional e internacional, até se converter na instituição que hoje representa.  

                                                           
415

 Dando motivo à publicação de um catálogo que recolhe pela primeira vez na história do Museu uma 
investigação profunda sobre o tema. Cf: AA.VV. - El Museo de la Trinidad en el Prado. Turner, 2004 
[Catálogo de exposição].  
416

 No catálogo da mostra é feita uma análise rigorosa de cada uma das pinturas que surgem 
identificadas nas fotografias de Jean Laurent. Cf: AA.VV. - El grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo 
del Prado (1819-1920).  
417

 Fotógrafo francês cuja actividade está documentada em Espanha desde 1856. Em 1863 surge com a 
designação de J. Laurent y Cia, a maior empresa de fotografia de Espanha e cujo arquivo fotográfico 
conserva vistas e monumentos daquele país.  
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Figs. 86 e 87 - Vistas parciais da exposição El grafoscopio… 

 

Dando continuidade a este conjunto de iniciativas continuaremos com a 

exposição El palacio del rey Planeta418. Felipe IV y el Buen Retiro419 (2005), uma mostra 

organizada por ocasião das comemerações do quarto centenário do nascimento de 

Felipe IV (1605 1665), e que constituiu o ponto culminante do trabalho implementado 

pelo Museu no sentido de resgatar, através das suas pinturas mais emblemáticas, a 

história do Buen Retiro. Para o efeito, procedeu-se a uma recriação do próprio Palacio 

del Buen Retiro, edifício construído durante o reinado daquele monarca e no qual se 

desenvolveu um dos mais ambiciosos programas pictóricos do chamado Século de 

Ouro, e que contou com a intervenção de artistas como Velázquez, Carducho, Cajés, 

Maíno o Zurbarán, entre outros. Dedicada à decoração pictórica do Palácio, a mostra 

proporcionou uma viagem pelos seus diferentes âmbitos pictóricos, tendo-se elegido, 

para tal, o antigo conceito de série segundo o qual as pinturas foram concebidas no 

século XVII. Entre os espaços ali evocados, destaca-se o célebre Salón de Reinos do 

                                                           
418

 Felipe IV era assim designado nos textos da época.   
419

 Cf: AA.VV. - El palacio del rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro. Madrid: Museo Nacional del Prado, 
2005 [Catálogo de exposição].  
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Palacio, o mais emblemático do Buen Retiro, aqui recriado na sua disposição original, e 

pela primeira vez, desde que o mesmo foi desmontado no século XVIII. Na exposição 

foram mostradas 62 obras, entre as quais figuraram alguns dos tesouros da colecção 

do Prado, agora em diálogo com algumas que permaneciam em estado de reserva 

desde há muito, ou com outras pertencentes a colecionadores particulares e de outros 

museus e, por isso, longe dos olhares dos públicos. Deste conjunto da recriação do 

Salón de Reinos, instalado na ala norte do palácio, destacamos as onze pinturas que 

comemoram os êxitos militares do reinado, de entre as quais A Rendição de Breda, de 

Velázquez e A Recuperação da Baía, de Juan Bautista Maíno, os retratos equestres da 

família real (cinco no total e todos de Velázquez) e dez pinturas mitológicas de 

Hércules, pintadas por Zurbarán. Um aspecto igualmente digno de relevo e não alheio 

aos propósitos programáticos do Prado foi a escolha do Palácio para a mostra, pela sua 

conotação com as actividades lúdicas enquanto espaço de lazer por excelência e onde 

o teatro tinha o papel principal.   

   

Figs. 88 e 89 - Vistas da Galeria Principal do Museu do Prado, 2005. 

Por último, caberá ainda assinalar a exposição Historias Naturales. Un proyecto 

de Miguel Ángel Blanco420 (2013) que permitiu recuperar um capítulo crucial da 

história do Museu e esquecido do público em geral: o da sua origem como edifício421 

destinado a albergar o Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III (1716-1788). Para 

cumprir tal propósito, o artista madrileno Miguel Ángel Blanco (1958 -), cuja obra está 

estritamente centrada na relação entre a arte e a natureza, e a quem coube o 

comissariado da exposição, procurou fazer uma interpretação muito particular deste 

                                                           
420

 Cf: AA.VV. - Historias Naturales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco. Madrid: Museo Nacional del 
Prado, 2013.   
421

 Projectado por Juan de Villanueva em 1785.  
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episódio marcante da vida do Museu, interpretação essa que se concretizou através de 

vinte e duas intervenções artísticas e com o recurso a cerca de 150 objectos de história 

natural, procedentes maioritariamente do Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(minerais, animais embalsamados e em etanol, fósseis, esqueletos e insectos). Esses 

objetos, expostos nas salas do Museu e colocados em confronto com vinte e cinco 

obras que o artista selecionou de entre as colecções de pintura e escultura do Prado, 

também estas testemunhos do apreço que os grandes mestres tinham pelos 

elementos da natureza (como sejam os casos de Rubens, Dürer, Jacopo Bassano, Goya, 

Velázquez, entre outros), relacionavam-se entre si e, ao mesmo tempo, com o edifício 

e respectivo espaço envolvente, criando uma nova dimensão museográfica no seu 

interior e exterior, com a inclusão de painéis e com o uso de cores que interagiam com 

os conteúdos e com o próprio espaço, favorecendo, por sua vez, uma forma diferente 

de contemplação das obras. As instalações de Blanco completaram-se em espaços 

nevrálgicos do Museu, tais como a sua Galeria Central (ver Fig. 90), a abside do edifício 

Villanueva (piso 0) (ver Fig. 91), aproveitamento que o artista soube fazer, de forma 

hábil e estratégica, concedendo áqueles espaços, embora com respeito pela sua 

memória, um novo ‘uso’, por vezes com auxílio de motivos, outras recorrendo ao 

detalhe.  
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Figs. 90 e 91 - Aspectos da exposição Historias Naturales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, 2013.  

 

Certamente que este projecto não poderia deixar de contemplar a obra mais 

carismática do Museu, As ‘Meninas’, que aparece nesta leitura original de Blanco, 

acompanhada por um pássaro branco que se vê na parede do lado direito (ver Fig. 92).   

 

  

Fig. 92 - ‘Meninas’ em Historias Naturales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, 2013. 

 

3. Breve reflexão sobre os resultados obtidos ao nível da dimensão museográfica: 

entre unidade, heterogeneidade e da necessidade das permanências  

Concluído este primeiro ensaio, cumpre-nos proceder agora a uma reflexão 

interpretativa empenhada em evidenciar quer os traços comuns, quer as diferenças 

registadas entre os dois museus no que às questões relacionadas com as suas 

museografias se refere, pese embora, como previamente assinalado, a manifesta 

ordem de dissemelhanças que sobre os mesmos impera. Sob este prisma é aqui, desde 
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já, de relevar a que se reporta à natureza dos dois edifícios: o MNAA, sedeado num 

Palácio seiscentista, posteriormente adaptado a museu, e o MNP, concebido desde o 

início para fins museológicos, marcos distintivos cujos ecos se fazem ainda hoje 

repercutir, afectando as possibilidades de exposição e, por conseguinte, as condições 

de apreeensão dos seus discursos por parte dos públicos, conforme será demonstrado 

mais adiante422. 

Não sendo estáticos nem perenes, enquanto espaços de fruição cultural, ambos 

assistiram à reconceptualização das suas narrativas de longa duração, podendo uma 

parcela substantiva da história de cada um ser contada através das obras mais 

emblemáticas423 e tomadas por sucessivas direcções como objecto de contínua 

experimentação museográfica, constituindo-se como elementos estruturantes de todo 

um programa expositivo que caminhou paulatinamente para um campo cada vez mais 

alargado, mais fiel e mais vocacionado para a reabilitação dos seus contextos histórico-

culturais. 

Nesta sequência, as configurações actuais  resultam de um longo percurso que 

reflecte simultaneamente uma história de saberes, práticas, ideias e mutações, sendo 

que as principais preocupações dos seus responsáveis têm um denominador comum, 

facilmente diagnosticável e extensivo a todos os grandes museus de arte, o que vem 

confirmar um conjunto de esforços atribuídos ao mérito, sensibilidade e acções de 

vários intervenientes, dirigidos no sentido de conservar e, ao mesmo tempo, dar a 

conhecer inestimáveis patrimónios artísticos. Resumidamente, tal empenho traduziu-

se numa permanente conquista de área expositiva que pudesse dar resposta ao 

aumento progressivo dos acervos, à requalificação dos seus espaços e respectivos 

melhoramentos museográficos, ao crescente avanço do estudo das colecções, aos 

trabalhos de conservação e restauro das obras, bem como aos investimentos na área 

da comunicação e divulgação, contributos de peso para o implementar das exposições 

temporárias, cujos projectos surgem como consequência do labor investigativo 

desenvolvido. 

                                                           
422

 Nunca será demais recordar que a arquitectura intervém na obra, estabelecendo uma relação directa 
com os conteúdos que estamos a ver, marcando, por isso, as possibilidades de exposição, conservação e 
as restantes funções do Museu.  
423

 Por mero acaso do destino, curiosamente, hoje estão ambas instaladas na Sala 12 dos respectivos 
Museus. 
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Mantendo-nos no plano dos aspectos comuns aos dois museus, uma outra 

leitura se impõe, a que envolve a esfera dos critérios aplicados. A este nível podemos 

verificar que, num primeiro momento, as narrativas de longa duração se encontram 

ancoradas num modelo que podemos designar de simbólico-acumulativo, operando 

num quadro que preconizava o museu como um espaço público destinado a 

representar a nação, assentando numa ‘arrumação’ cronológica das colecções por 

escolas nacionais (misturando épocas e autores) ou por períodos históricos, modelo 

até hoje replicado em virtude da sua eficácia junto dos públicos. Com o passar dos 

tempos, o mesmo foi substituído por um outro, o qual podemos denominar como 

comunicativo-didáctico e ao qual se deve, como refere Fernando Checa424,“O 

crescente interesse que desde há algumas dezenas de anos suscitam entre os 

historiadores assuntos tais como a evolução do gosto, as práticas coleccionísticas dos 

séculos XVI e XVII, a existência de tendências e interesses estéticos supranacionais ou 

o conteúdo iconográfico das obras, convida a propor alternativas de exposição que 

tenham em conta o contexto preciso para o qual foram criados os quadros, de maneira 

a que os visitantes possam apreciá-los não só pelas suas qualidades individuais, mas 

também em relação com os interesses estéticos e de mecenato que estão na origem 

da sua execução”425. Tal apreciação, que foi fonte da mobilização constante de 

pinturas e esculturas nas narrativas de longa duração dos museus, vem igualmente 

comprovar a tendência para um regresso aos seus primórdios, de que a museografia é 

parceira indissociável. Nesta linha, assiste-se pois a um esquema expositivo que 

pressupõe a colocação das obras com uma maior distância entre si e a sua 

apresentação por períodos cronológicos e geográficos, logo mais voltado para a 

contemplação e com claros propósitos educativos. 

Um olhar comparativo permitiu-nos também detectar que no caso específico 

do MNAA, objecto preferencial desta investigação, as possibilidades de exposição (e 

comunicação) estão mais condicionadas pelas características arquitectónicas do 

edifício, complexo, como vimos, constituído por três corpos: o Palácio, o “Anexo” e a 

Capela das Albertas, integrada no circuito de visita. Este facto coloca uma dupla 

                                                           
424

 Historiador de arte e antigo director do MNP entre 1996 a 2001.  
425

 Cf: CHECA, Fernando - “El nuevo Museo del Prado”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 17, Nº. 35, 
[Em linha].  1999, pp. 7-20. [Consult. 18 Agosto. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf>, p. 17 (trad.). 

https://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbboletinobras/numero_35_01.pdf
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questão que se pode abreviar da seguinte forma: por um lado, o MNAA é dotado de 

uma particularidade que lhe confere um especial destaque, o de condensar uma 

verdadeira sobreposição de diferentes memórias edificadas ao longo da sua existência, 

o que em muito concorre para fazer perdurar a imagem plástica que, na sua 

globalidade, mantém; por outro, tais particularidades exigem um sábio investimento, 

empenhado na concepção de elementos e estratégias de mediação e interpretação 

capazes de accionar a transmissão dessas memórias, articulando componentes que 

vão desde objectos, contextos, textos e representações visuais426. Esta problemática, 

que não deixa de acusar um certo grau de complexidade,  consiste, na realidade, no 

apuramento do seu contexto expositivo427, quer por via sítio web, quer pela necessária 

introdução de melhorias no decurso da exposição de longa duração, com vista a 

promover o desejado equilíbrio Memória(s)/Museu, mas também assegurar uma 

melhor interacção com o espaço museológico. De igual forma, confere significado e 

sentido ao discurso expositivo, enquadrando mais eficazmente os visitantes com a sua 

narrativa principal, a sua estrutura espacial, a sua história e a das suas colecções, 

aspectos em que detectamos ainda certa fragilidade, o que nos levou a sugerir, ao 

longo do capítulo IV, algumas medidas de fácil concretização e que julgamos ser 

potencializadoras, a esse nível. Dito isto, acreditamos que a valorização do legado do 

MNAA passa igualmente por uma lógica de aceitação dos seus condicionantes 

arquitectónicos, por jogar precisamente com tais elementos, ensaiando uma fórmula 

mais compatível do ponto de vista informativo (embora não excessivo) e da sinalética, 

linhas de acção essenciais para uma melhor formalização do seu discurso/percurso, 

extensível também ao potenciar de diferentes níveis de interpretação por parte dos 

públicos.  

Outro aspecto interessante que resultou da análise efectuada, e que é 

reconhecível no MNAA, prende-se com a sua heterogeneidade museográfica, 

                                                           
426

 O que Henrietta Lidchi designa de poética expositiva, estruturando a análise da mesma em três 
níveis: presença (disposição dos objetos e técnicas empregues), apresentação (tipologia de objetos e 
poder que exercem) e representação (forma como funcionam em conjunto contextos e textos para a 
produção de significados). Cf: LIDCHI, Henrietta - The Poetics and the Politics of exhibiting other 
cultures: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Londres: SAGE 
Publications, 1997, p. 184. 
427

 Para Lidchi, “o contexto expositivo é aquele que melhor serve a criação de significados”. Cf: LIDCHI, 
Henrietta- The Poetics and the Politics of exhibiting other cultures: Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices, p. 168. 
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verificando-se no decurso da exposição de longa duração a existência de várias ‘ilhas’ 

que cohabitam simultaneamente num mesmo espaço, transformando o Museu numa 

combinação que traduz a história das sucessivas intervenções no seu edifício, 

empreendidas em diferentes épocas e protagonizadas por vários intervenientes, sendo 

ainda hoje detectáveis ‘traços’ das ambiências museográficas outrora aplicadas, 

exemplo da Sala Namban (Piso 2, sala 14), inaugurada em 1990, e da parcela da 

narrativa de longa duração consagrada às Artes Decorativas Portuguesas (Piso 1), 

concebida em 1979, ambas a cargo de Cruz de Carvalho (1930-2015), designer que 

colaborou com o MNAA durante 35 anos428. Também a primeira exposição de longa 

duração de Escultura Portuguesa do Museu, inaugurada em 1994, manteve até ao ano 

de 2009 o essencial do discurso museológico e museográfico que Sérgio Guimarães 

Andrade (1946-1999)429, conservador de escultura do MNAA, concebera para aquele 

espaço. Por fim, há ainda a registar um conjunto de salas fixas, detentoras de plásticas 

próprias e dispersas ao longo do percurso de visita. Falamos precisamente de pontos 

altos da narrativa expositiva do Museu, designadamente a Sala Patiño (Piso 1), com 

interior rocaille do século XVIII, a Sala do Tecto Pintado (Piso 1), actualmente destinada 

a exposições temporárias, as salas 69 e 68, onde estão presentes vestígios da sua 

memória domiciliária, e ainda a Capela das Albertas do século XVII (Piso 1), revestida a 

talha dourada e azulejo, representiva da sua memória conventual, marcos de 

indiscutível significado artístico-cultural que fazem do MNAA, também por estes 

motivos, um claro exemplo das “instituições de memória” de Holden430. A este 

propósito e pelo impacto que irá, de certo, proporcionar ao nível da formalização 

discursiva do Museu, é importante referir novamente a reabertura ao público da Sala 

dos Presépios Portugueses, inaugurada em Dezembro de 2015, e que inclui vinte e 

cinco obras produzidas entre o século XVI e o início do século XIX. Instalada na Sala do 

Torreão (Piso 1) e organizada segundo uma base cronológica, proceder-se-á, num 

                                                           
428

  Cf: COELHO, Diogo João Silva dos Santos, - O contributo de Cruz de Carvalho para a História do 
Design em Portugal. Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento. Especilização em Design 
Urbano e de Interiores. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2013, p. 20. Disponível em: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/15286?mode=full 
429

 Sobre este assunto, ver: Cf: CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - “Sérgio Guimarães 
de Andrade, o conservador e a sua colecção. A imaginária como conceito”. In Revista do Instituto de 
História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 111-
125.  
430

 Cf: HOLDEN, John et al., 2007 - Cultural Diplomacy. Londres: DEMOS, 2007, p. 16.  
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futuro próximo, à sua articulação com a Capela das Albertas431 (Piso 1), actualmente 

em processo de reabilitação, operação que afectará a sua museografia e “onde será 

exposto o Presépio dos Marqueses de Belas, terminado na primeira década do século 

XIX”432. Para além de ampliar a oferta expositiva do MNAA, os méritos desta opção 

prolongam-se por outras vertentes, assistindo-se a um programa mais consistente em 

termos de discurso/percurso, graças à proximidade dos dois espaços, o que permitirá 

aos públicos, pela localização morfológica no Museu, aceder facilmente apenas a uma 

parcela da narrativa de longa duração. 

Enquanto invólucro conceptual e funcional, relativamente ao que se verifica no 

caso nacional, o MNP sai beneficiado em virtude das suas particularidades, quer 

históricas, quer urbanísticas. Basta recuar aos respectivos Planos Museográficos, 

formalizados em 1997 e 2001, e ter presente o actual, que se prevê finalizar em 2019, 

responsáveis por uma hábil reorganização das colecções e por via dos quais foi possível 

atribuir, resultado da sua proximidade, funções específicas a todos os edifícios do 

Museu: Villanueva, o principal, Claustro de los Jerónimos, Casón del Buen Retiro, 

edifício administrativo da rua Ruiz de Alarcón e Salón de Reinos do antigo Palacio del 

Buen Retiro. Situados em pleno centro de Madrid, constituem um campus museístico 

(Campus del Prado) que devolve ao MNP a natural possibilidade de ser fiel ao seu 

passado, em que o(s) edifício(s) e as colecções interagem hoje de forma mais 

dialogante, daí resultando um discurso/percurso de fácil apreensão para os distintos 

públicos, com uma organização regida por um critério geográfico e cronológico. Na 

base dos referidos planos esteve também em causa dar-a-ver e pôr em evidência a 

presença da escola de pintura espanhola, o núcleo fundador do Museu, exposto no 

edifício Villanueva, ponto obrigatório da visita, e a partir do qual se dispuseram, 

segundo uma base cronológica, as escolas estrangeiras contemporâneas. Este uso 

racional dos espaços do Museu facilita uma visão de conjunto da sua história e das 

suas colecções, oferecendo ainda a possibilidade de realizar um percurso onde muitas 

das obras podem ser contempladas precisamente no contexto artístico e iconográfico 

                                                           
431

 Como já referenciado neste trabalho, trata-se de um espaço encerrado ao público desde 2007 por 
motivos de segurança, tendo em conta o estado de degradação da cobertura. 
432

 Cf: MNAA - Press release “Presépio Português - Nova Sala da Exposição Permanente”. [Consult. 18 
Janeiro 2016]. Disponível em WWW:<URL: 
http://museudearteantiga.pt/content/files/pressrelease_presepioportugues-site.pdf>. 

http://museudearteantiga.pt/content/files/pressrelease_presepioportugues-site.pdf
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para o qual foram criadas (desde o núcleo das Colecções Reais até, e especialmente, 

ao conjunto proveniente do Museu da Trindade e o das chamadas Novas Aquisições), a 

que não são alheios, como bem notou Fernando Checa, “alguns dos critérios básicos 

da historiografia artística mais elementar, assim como a lógica museográfica da própria 

história da disposição da colecção, consolidada pelo uso e tradição”433. Esta postura 

não foi, contudo, unânime tendo suscitado críticas principalmente no seio dos 

historiadores de arte e museólogos que consideravam tal plástica decorativa 

prejudicial à plena fruição das obras, motivo que levou o Museu a modificar essas salas 

“tornando a revestir as paredes em um tom sóbrio, mate e sem padrão”434.  

Num Museu de tão grande dimensão e com tais características é fácil analisar o 

comportamento dos visitantes, geralmente munidos de planta, ao encaminharem-se 

no sentido do percurso seguido pelos outros visitantes, mas também é possível 

percorrer os espaços de um modo segmentado, deixando-se levar pela descoberta, ou 

mesmo revisitando as salas.  

Não tendo o MNAA conhecido nos últimos anos grandes obras de ampliação 

das suas instalações tal como se verifica com o MNP435 ou outros, cabe assinalar que o 

museu português, a par das obras expostas em permanência, tem mantido uma 

política activa de exposições temporárias (em média três de grande escala por ano) de 

temática relacionada com as suas colecções, oportunidade para mostrar obras em 

reserva ou outras emprestadas por entidades nacionais e estrangeiras, neste último 

caso, resultado do intercâmbio estabelecido com importantes museus de outros 

países, cuja mobilização, tendência cada vez mais crescente, é por sua vez reveladora e 

um claro indício do estatuto e do ‘poder’ dos Museus no qual o MNAA participa 

merecidamente436. Concretizado, em especial, através da iniciativa Obra Convidada437, 
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 Cf: CHECA, Fernando - “El nuevo Museo del Prado”. In Boletín del Museo del Prado, Vol. 17, Nº. 
(trad.). p. 13.  
434

 Cf: ROQUE, Maria Isabel Rocha - “O museu de arte perante o desafio da memória”. In Bol. Mus. Para. 
Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém. Vol. 7, Nº 1 (jan.-abr.), 2012. [Em linha]. pp. 67-85, [Consult. 18 
Janeiro 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v7n1/a06v7n1.pdf>. 
435

 A este propósito registe-se, contudo, o evento expositivo O Museu que não se vê. Obras em Reserva 
que decorreu entre 18 de Maio e 23 de Outubro de 2016. Concentrando obras de reconhecida 
qualidade e que o MNAA possui em reserva, a mostra serviu também para sinalizar a questão da 
exiguidade do seu espaço, assunto que, desde sempre, caracterizou a história do Museu. Um projecto 
de António Filipe Pimentel comissariado por Anísio Franco e José Alberto Seabra Carvalho.  
436

 São exemplos a reter: o tríptico Descida da Cruz de Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), emprestado 
ao Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, quando aquele museu realizou a exposição temporária 
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inaugurada em 2013, e que tem apresentado, na Galeria de Pintura Europeia do MNAA 

(Piso 1, Sala 59), obras de referência de mestres da pintura oriundas de prestigiadas 

instituições estrangeiras, colocando-as em confronto com as do MNAA e assim 

enriquecendo os sentidos das suas colecções.  

Também a realização de mostras de pequena e média escala438 em parceria 

com museus estrangeiros439 e com produtoras privadas440 ganham especial nota, pela 

ambição das soluções convocadas ao nível da museografia, mais apelativa e arrojada, 

quer em termos da sua concepção, quer no plano da execução (suportes 

comunicativos, mobiliário museográfico, iluminação, etc.), sendo aquelas muitas vezes 

motivo de reflexão e as respectivas soluções transpostas para a exposição de longa 

duração. Facto disso revelador foram as exposições temporárias Josefa de Óbidos e a 

Invenção do Barroco Português (2015)441; FMR - A colecção Franco Maria Ricci442 

                                                                                                                                                                          
Grand Design: Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry (patente de 8 de Outubro de 2014 a 11 
de Janeiro de 2015); a pintura Santo Franciscano (Século XV) que se admite pertencer a Nuno Gonçalves 
e um desenho de Domingos António de Sequeira que figurou na exposição temporária Rogier van der 
Weyden (c. 1399-1464) que teve lugar no Museu Nacional do Prado (entre 24 de Março e 28 Junho de 
2015; e a pintura São Pedro (1633) de Francisco de Zurbarán que integrou a mostra Zurbarán: una nueva 
mirada e que ocorreu no Museu Thyssen-Bornemisza, de 9 de Junho a 13 de Setembro de 2015. Registe-
se ainda o empréstimo das Tentações de Santo Antão de Hieronymus Bosch (1450-1516) ao Prado a fim 
de figurar na grande exposição El Bosco: La exposición del centenário do Prado dedicada ao mestre 
holandês (patente de 31 de Maio a 25 de Setembro de 2016). Por sua vez, o museu espanhol cedera ao 
MNAA o auto-retrato de Albrecht Dürer (1471-1528), que ali esteve exposto entre 18 de Maio e 28 de 
Setembro de 2016.  
437

 Este ciclo que tem lugar cativo na Sala 59 da Galeria de Pintura Europeia (Piso 1) iniciou-se com a 
apresentação da obra Judite com a Cabeça de Holofernes de Lucas Cranach, o Velho (1472-1553), vinda 
do The Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque (exibida de 24 de Janeiro de 2013 até 28 Abril de 
2013), a que se seguiu a pintura Virgem e o Menino com Santa Bárbara, Santa Isabel da Hungria e um 
doador (Jan Vos) de Jan van Eyck (1441-1443) e oficina, cedida pela The Frick Collection, de Nova Iorque 
(patente ao público de 24 Maio a 1 Setembro de 2013). No momento em que redigimos este texto 
encontra-se em exibição a pintura Adão e Eva de Jan Gossaert dito Mabuse (1478-1536), proveniente do 
Museu Thyssen-Bornemisza, em Madrid.  
438

 Pontualmente também organizadas no extremo noroeste da ala norte do Piso 1, conhecida por Sala 
do Torreão e cujo espaço foi abrangido pela primeira fase de requalificação do Museu.  
439

 Entre outros dão-se como exemplo a exposição Confrontos: Bosch e o seu Círculo (2011), realizada 
em parceria com o Museu Groeninge de Bruges, e que pela primeira vez reuniu em Portugal três 
grandes pinturas de Bosch e da sua oficina; Cuerpos de Dolor. A Imagem do Sagrado na Escultura 
Espanhola (1500- 1750) em colaboração com o Museo Nacional de Escultura de Valladolid; a passagem 
pela National Gallery de Washington d’ A Invenção da Glória. D. Afonso V e as Tapeçarias de Pastrana, 
concebida pelo MNAA em 2010; e, ainda pelo Museo Nacional de Escultura, em Valladolid, e pelo 
Museo de Bellas Artes, em Valência, da grande exposição Primitivos Portugueses 1450 -1550 - O Século 
de Nuno Gonçalves, apresntada no MNAA em 2010/11. 
440

 Cabe referir as parcerias estabelecidas com a produtora de espetáculos UAU no âmbito da mostra 
Ampliação do MNAA. 20 Propostas académicas (2014); e com a Ritmos, neste caso para a exposição 
FMR - A colecção Franco Maria Ricci, e Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português (2015).  
441

 Mostra inovadora que reuniu mais de cento e trinta exemplares entre pintura, escultura e artes 
decorativas oriundas de várias instituições nacionais e internacionais, como os museus do Prado e de 



176 

(2014); Azul sobre Ouro - A  Sala das Porcelanas do Palácio de Santos (2015)443; Os 

Saboias. Reis e Mecenas - Turim, 1730-1750 (2014)444 para as quais foram criadas 

estratégias de comunicação especialmente para o efeito. Refira-se, a este propósito, 

que a maioria destas mostras se increve em novos moldes de produção 

autonomizados da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).  

  

Figs. 93 e 94 - Vistas parciais da exposição A Arquitectura Imaginária. Pintura, Escultura, Artes 

Decorativas. Galeria de Exposições Temporárias (Piso 0), 2012.  

   

Figs. 95 e 96 - Vista da entrada e interior da exposição A Encomenda Prodigiosa - Da Patriarcal à Capela 

Real de São João Baptista. Galeria de Exposições Temporárias (Piso 0), 2013.  

 

No campo da análise aqui empreendida não poderíamos deixar de mencionar 

também a parceria estabelecida entre as duas instituições, MNAA e MNP, no ano de 

                                                                                                                                                                          
Bellas Artes de Sevilha, o Mosteiro do Escorial e colecções privadas, portuguesas e estrangeiras. Cf : 
www.exposicaojosefadeobidos.com 
442

 Primeira apresentação internacional após a exposição de Colorno (2004) da colecção constituída por 
Franco Maria Ricci, englobando cerca de cem obras notáveis da pintura e da escultura dos séculos XVI a 
XX. Cf: http://www.exposicao-fmr.com 
443

 Constitui uma oportunidade única de serem contemplados cerca de sessenta pratos de porcelana 
chinesa provenientes da Sala das Porcelanas do Palácio de Santos (actual Embaixada de França). De 
salientar a interessante opção em exibir, em registo vídeo, a desmontagem dos pratos, saídos pela 
primeira vez do referido Palácio. Cf : http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/azul-sobre-ouro. 
444

 Cf : http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/os-saboias-reis-e-mecenas 

http://www.exposicaojosefadeobidos.com/?nonce=bfc5eb97e70ab86f21c22668d2c0f8b9&nonce=bfc5eb97e70ab86f21c22668d2c0f8b9&nonce=50b0c242e4463dc9887ea62b2dede7b4&nonce=50b0c242e4463dc9887ea62b2dede7b4&nonce=50b0c242e4463dc9887ea62b2dede7b4
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/azul-sobre-ouro
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2013445, e “com vista à realização de projectos conjuntos que promovam o 

conhecimento das colecções dos dois museus”446. A primeira iniciativa resultante deste 

acordo inédito foi a exposição temporária Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem 

Nórdica do Museu do Prado (2014)447, e igualmente a primeira do MNP em Portugal, 

composta em exclusivo por obras provenientes do Prado448. Comissariada por Teresa 

Posada Kubissa, conservadora deste Museu, a mesma constituiu uma importante 

conquista institucional com benefícios para o MNAA, com reflexos muito positivos em 

termos de bilheteira (registou 80 mil visitantes)449 e  da sua  afirmação internacional. 

Coube à então agência privada Everything is New assegurar o investimento inicial e 

também a produção, museografia, comunicação e merchandising da exposição. Assim 

sendo, a informação afecta à mostra ficou a cargo da Everything is New que concebeu 

especificamente para o efeito um sítio web onde foram disponibilizadas as notícias, 

imagens, vídeos, dados complementares e as ligações às redes sociais, o que resultou 

numa presença discreta do MNAA no âmbito desta parceria, quer nos suportes online 

quer no folheto da exposição450. É necessário, relativamente a esta questão, reforçar o 

papel fulcral das parcerias público-privadas e o investimento daquela agência, 

determinante para a viabilização deste projecto. Contudo, a nosso ver, pese embora os 

seus benefícios, temos que este modelo de parceria poderá ser equacionado em 

moldes diferentes, mais fiéis à identidade e à missão do MNAA enquanto agente de 

comunicação, mais atento e, de igual forma, mais favorável à necessária circulação de 

saberes e saberes-fazer por parte das equipas dos dois Museus envolvidos.  

A par das considerações que têm vindo a ser tecidas, não é menos significativa 

na vida dos dois Museus nacionais a importância dos projectos expositivos de natureza 

temporária e que têm os comissários/curadores como figuras chave do processo. 

Constituindo-se como meios preferenciais para o estabelecimento de diálogos visuais 

                                                           
445

 A mostra resulta de um acordo formalizado em Lisboa a 9 de Setembro de 2013 entre os directores 
das duas instituições: António Filipe Pimentel, do MNAA, e Miguel Zugaza, do MNP.  
446

 In http://www.dn.pt/artes/artes-plasticas/interior/museu-de-arte-antiga-e-museu-do-prado-
assinam-acordo-3401593.html 
447

 Patente de 4 de Dezembro de 2013 a 30 de Março de 2014. 
448

 A mostra reuniu 57 pinturas de grandes mestres da paisagem do século XVII. Cf: 
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/rubens-brueghel-lorrain 
449

 De acordo com os dados publicados no sítio web da Everything is New.  
450

 Esta questão foi objecto de análise por parte de Maria Vlachou em Musing on culture - “Para que 
possam viver felizes para sempre”. Publicado a 6 Janeiro de 2014 e disponível em 
http://musingonculture-pt.blogspot.pt/2014/01/para-que-possam-viver-felizes-para.html 
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inéditos graças à possibilidade de reunir obras conservadas em lugares muito distantes 

entre si, revelam-se também como contributos determinantes para a formulação de 

novas ponderações críticas sobre as obras451 e pela capacidade que proporcionam para 

fidelizar e/ou atrair novos visitantes. A sua natureza temporária sai ainda reforçada 

pela “possibilidade de um processo continuado de experimentação-avaliação dos 

objectivos gerais e específicos da comunicação, subjacentes quer às opções expositivas 

da colecção (conteúdos científicos multidisciplinares; design de equipamento 

museográfico e design gráfico) quer a todos os elementos de mediação que lhe estão 

directamente relacionados”452. Não obstante o mérito das exposições temporárias, 

temos que as de longa duração podem ser igualmente palco de inovação e de 

abordagens mais arrojadas. Nesta linha, um breve historial informa que o MNAA foi, 

em Portugal, o Museu que mais cedo demonstrou abertura para acolher projectos de 

artistas contemporâneos favorecedores de novas leituras para a instituição e suas 

colecções.  

Sabemos por experiência própria, enquanto visitantes, que muitas vezes este 

tipo de prática expositiva provoca estranheza quando em diálogo directo com as 

colecções existentes e no ambiente clássico que domina este tipo de museus de arte, 

como que sendo responsáveis por vir desestabilizar uma determinada ordem que lhes 

pertence e caracterizada por uma aura própria, prolongada pelas sucessivas salas em 

enfilade. Podendo ser vistas como uma exposição dentro de uma outra exposição, 

para além da vantagem de possibilitarem uma renovação das estratégias de 

comunicação e de romperem pontualmente a linearidade das propostas de longa 

duração, constituem-se como hipóteses de percursos alternativos de descoberta e 

interpretação, encorajando os vários públicos a reflectir sobre a história do Museu e 
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 Pelo papel que desempenharam a este nível atente-se na exposição Josefa de Óbidos e a Invenção do 
Barroco Português patente de 16 Maio a 20 Setembro de 2015 na Galeria de Exposições Temporárias do 
MNAA, projecto de António Filipe Pimentel e comissariada por Joaquim Oliveira Caetano, Anísio Franco 
e José Alberto Seabra Carvalho. Em paralelo decorreu o colóquio "Josefa de Óbidos: Outras questões, 
novas hipóteses", realizado a 10 de Setembro. No caso do MNP salientamos a mostra temporária El 
Greco y la pintura moderna patente ao público entre 24 de Junho de 2014 e 5 de Outubro de 2014 e 
comissariada por Javier Barón Thaidigsmann. Cf: AA.VV. - Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco 
Português. Lisboa: DGPC/MNAA, SCML/INCM, 2015; e AA.VV. - El Greco y la pintura moderna. Madrid: 
Museo Nacional del Prado, 2014.  
452

 Cf: LAPA, Sofia - 40 anos em exposição permanente no Museu Calouste Gulbenkian. Contributos 
para uma Crítica do Objeto Museológico. Tese de Doutoramento em História da Arte, especialidade em 
Museologia e Património Artístico. FCSH-UNL, 2015, p. 36.  
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das suas colecções. Recorde-se, a título exemplificativo, a parceria estabelecida em 

2011 entre o MNAA e o MUDE (Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco 

Capelo), a primeira iniciativa conjunta dos dois Museus e que culminou com a 

exposição M&M. MNAA & MUDE/MUDE & MNAA453. Nas palavras dos comissários, 

António Filipe Pimentel (MNAA) e Bárbara Coutinho (MUDE), tratou-se de “Duas 

exposições em falsa simetria que permitem compreender a objectiva interacção 

conceptual entre o design contemporâneo e a história das artes, entre a pintura e as 

artes decorativas, incidindo ainda no domínio da moda, enquanto espaço-síntese da 

criação contemporânea”454. Quer tivessem sido entendidas como uma mesma 

exposição, quer enquanto um projecto desdobrado em dois volumes com orgânicas 

distintas, ambas se configuraram numa oportunidade para o público poder conhecer 

melhor o acervo das duas instituições, exercitando linhas de continuidade e/ou 

ruptura e também afinidades formais e técnicas. Desta experiência expositiva, da qual 

seguramente há que destacar o pensar e o trabalhar os dois acervos para lá do seu 

âmbito cronológico, resultou uma mostra de discurso historicista ou linear, no MUDE, 

a que correspondeu, por sua vez, no MNAA, uma selecção de peças em contraponto 

com a sua narrativa permanente, tendo sido eleitos estrategicamente, para esse fim, 

alguns dos seus pontos altos.     

   

Figs. 97 e 98  - Vista parcial da Galeria de Pintura Europeia (Piso 1). Ao centro é visível a túnica com a 
impressão de Mao Tsé Tung da autoria de Jean-Charles de Castelbajac, de 1986, em diálogo com três 
pinturas de Zurbarán; e Vista parcial da Sala Patiño (Piso 1). Ao centro é visível o Vestido L' Écume des 
Jours da autoria de Jean Paul Gaultier datado de 1999.  
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 Patente de 14 de Maio a 2 de Outubro de 2011.   
454

 In http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/mm-mnaa-mudemude-mnaa 
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Assim, na exposição que ocupou o piso 1 do MUDE, com curadoria de Pedro Teotónio 

Pereira, foi possível ver peças que se encontram habitualmente em reserva no MNAA, 

sendo que as aproximações entre as obras eram conseguidas no plano da função. 

Nesta mostra, pela mesma razão, o confronto visual foi particularmente conseguido, 

podendo os vários públicos sentir um impacto maior, reforçado pela propositividade 

do design enquanto disciplina predisposta a diálogos. 

  

Fig. 99 - Vista parcial da exposição no MUDE (Piso 1), 2011.  

 

Já num Museu de cariz mais clássico como o MNAA, que acolheu neste âmbito uma 

série de objectos pertencentes ao acervo do MUDE expostos entre o mobiliário, a 

faiança portuguesa e, por exemplo, os Biombos Namban, não deixa de ser curioso o 

facto do confronto entre os dois acervos ser menos receptivo, o que veio a traduzir-se 

numa proposta menos convencional e simultaneamente mais surpreendente em que 

as afinidades entre os objectos operavam sobretudo ao nível das formas. Em termos 

de realização plástica, no caso dos dois Museus optou-se por assinalar cada 

intervenção com uma marca que ostentava os seus logótipos, podendo ver-se os dois 

Ms sobrepostos, juntamente com a rubrica artes e design, acompanhada da respectiva 

legenda bilingue (ver Fig. 101).     
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Figs. 100 e 101 - Aspecto parcial do átrio (Piso 0), 2011.  

 

Na nossa perspectiva, tal opção museográfica comprometeu o efeito de interpelação 

que esteve na base do projecto M&M, vindo perturbar o silêncio do confronto inerente 

a cada intervenção e que acabou por impor, ao invés, um certo ruído visual. A nosso 

ver, julgamos que a proposta teria ganho se fosse mais subtil, sendo apenas facultado 

ao visitante interessado um texto introdutório ou até mesmo o jornal da exposição em 

versão bilingue, tal como se verificou.  

Outra iniciativa digna de registo, e que tivemos oportunidade de experienciar, 

foi a exposição Diez picassos del Kunstmuseum Basel, realizada no MNP, em 2015455. 

Contando com dez obras456 de Pablo Picasso procedentes do acervo do Museu 

suisso457 e ilustrativas de marcos decisivos da sua trajectória, a mostra que se 

prolongou por um período de seis meses permitiu, mais do que reforçar, rememorar a 

profunda ligação de Picasso com o MNP, instituição que dirigiu durante o período da 

Guerra Civil. A referida mostra ocupou o corredor da Galeria Central do edifício 

Villanueva (ver Figs. 102 e 103), ponto de confluência dos visitantes e tida como 

espaço nevrálgico da narrativa de longa duração da pinacoteca, em que o edifício se 

impõe com a sua cobertura abobadada onde penetra a luz natural, revelando-se uma 

                                                           
455

 Patente ao público de 18 de Março a 14 de Setembro de 2015. Projecto que resultou de uma 
colaboração do Kunstmuseum Basel com o MNP e o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, onde 
foi apresentada uma ampla selecção de obras modernas e contemporâneas procedentes também do 
museu suisso, coincidindo esta última inicativa com o seu encerramento. Cf. AA.VV. - 10 Picassos del 
Kunstmuseum Basel. Madrid: Museo del Prado [Catálogo de exposição].  
456

 Produzidas entre 1906 e 1967 e oito expostas pela primeira vez em Espanha. 
457

 Instituição detentora de mais de 300 peças do artista espanhol entre as quais se incluem desenhos, 
estampas e pinturas.  
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ocasião única para o estabelecimento de um diálogo fecundo com algumas das obras 

maiores do MNP, entre as quais se contam as de grandes artistas do Renascimento e 

do Barroco.  

  

   
 

Figs. 102 e 103 - Vistas parciais da exposição, 2015. Fotografias: © JOM. 

 

Assim pois, através desta iniciativa foi também possível ajuizar até que ponto a mesma 

convive com o discurso museológico do MNP. A este nível, pese embora a sua 

montagem eficaz permitir alguma fluidez de percurso, o facto de se tratar de um 

espaço onde converge um grande número de visitantes dificultava a circulação, 

comprometendo a fruição plena quer da exposição de longa duração, quer da 

exposição temporária, sendo, deste modo, ambas sacrificadas.  
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CAPÍTULO 5. Um ensaio de caracterização geral e de crítica sobre a exposição de 

longa duração do MNAA   

  

Fig. 104 - Vista parcial da Sala 69 (“Sala Germain”) do MNAA (Piso 1), após as obras de beneficiação. 

Fotografia de Paulo Alexandrino, 2016.  

La qualité du qualitatif tient essentiellement à la possibilité de sortir de l’attendu et de 

découvrir des attitudes, des réactions, des usages qui ne participent pas des représentations 

que l’on se fait a priori du public, de ce qui est bon ou mauvais pour lui, des effets qu’ont sur lui 

les dispositifs muséographiques458. 

 

1. Introdução  

Cumpridas as etapas precedentes, julgamos dispor agora de uma base que nos 

permite converter a nossa análise num referencial mais objectivo e palpável em 

termos de operacionalização, abreviando a densidade teórica que caracterizou a 

primeira parte deste estudo e fazendo uso dos adquiridos resultantes das sínteses 

efectuadas. Neste sentido, num primeiro momento, a fim de melhor precisar o 

contexto desta pesquisa e fundamentar também a nossa posição de investigação, sem 

pretender a exaustividade da literatura sobre o tema, proceder-se-á a um breve 

histórico da avaliação museal, esclarecendo-se o modo como esta foi sendo 

introduzida no mundo dos museus. São aqui evocados os principais autores, estudos e 

metodologias que naquele âmbito mais se destacaram, a par de uma clarificação do 

sentido da expressão crítica de exposição, uma vez que a mesma admite várias 

                                                           
458

 Joëlle Le Marec cit. por CANDITO Nathalie; ALLAINE Corinne - Pratiques d’évaluation - Une approche 
réflexive et opérationnelle de la connaissance des publics. Lyon: Musée des confluences (Collection Du 
muséum au musée des confluences, 2010, n° 6). [Consult. 18 Jan. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://lejeuneapl.free.fr/L3/MdC.pdf>. p. 80. 

http://lejeuneapl.free.fr/L3/MdC.pdf
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acepções e objectivos diferenciados. Afastando-nos de qualquer ilusória descrição da 

totalidade, argumenta-se neste capítulo em torno de uma crítica de exposição, 

enquanto campo de competência complexo e plural, reunindo-se matéria essencial 

que viabilize o seu estudo.  

Tendo em consideração que o nosso principal propósito concilia dois interesses 

comuns: a tentativa de servir diversos contextos museológicos, de modo a oferecer 

uma visão tão completa e vasta quanto possível (e que importa sistematizar) e, 

simultaneamente, o de ser pensado e trabalhado de forma teórica como exercício 

académico, optámos por, numa primeira fase, dar a conhecer o documento Um 

modelo de análise de exposições de arte por nós elaborado e inspirado em propostas 

de autores especializados na matéria459, explicitando-se a lógica que preside à sua 

estrutura e funcionamento e, numa segunda fase, por aplicá-lo, redigindo-o de acordo 

com os moldes adoptados nos capítulos anteriores. Tal modelo, que se deseja claro e 

objectivo, concentra um conjunto de procedimentos que irá nortear uma observação 

crítica geral da exposição de longa duração do MNAA, base que servirá de suporte para 

o capítulo subsequente, inteiramente dedicado à Galeria de Pintura e Escultura 

Portuguesas (Piso 3), reconhecendo-se, desde já, que estamos perante um Museu que 

manifestamente cumpre as expectativas, tendo vindo a melhorar a sua performance, 

com especial relevo para os esforços empreendidos pela última direcção, em funções 

desde 2010, contudo tal não invalida que não se possa melhorar nas frentes expositiva 

e comunicacional.  

Por fim, e ao abrigo do postulado de que “Seria um erro partir do princípio de que 

tudo o que fizemos está bem feito e resulta. [e que] A avaliação de todas as nossas 

iniciativas é fundamental, para podermos fazer os sempre necessários ajustes e 

emendar erros”460, serão apresentadas algumas propostas fáceis de concretizar e 

potenciadoras de um redimensionamento do discurso expositivo vigente, sinalizando-

se, para tal, áreas passíveis de intervenção na narrativa de longa duração e para as 

quais estabelecemos, como condições necessárias, que não fossem demasiado 

impositivas para o espaço do Museu, e em harmonia com a ideia de que a liberdade de 

                                                           
459

 Os mesmos serão mais adiante citados.  
460

 Cf: VLACHOU, Maria; ALVES, Fátima - “Acessibilidade nos museus”. In Colecção PÚBLICOS Nº2 - 
Serviços Educativos na Cultura. Porto: Setepés, 2007, p. 101. 
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escolha, por parte dos visitantes, constitui um elemento relevante a ter em conta para 

a criação de um contexto propício à visita.  

 

2. A avaliação museal: origens, desafios e orientações actuais 

Surgida no início do século XX nos Estados Unidos, a avaliação museal tem 

vindo a ser alvo de uma atenção muito particular por parte da comunidade científica e 

académica, facto que se repercute na extensa bibliografia já existente sobre o tema461. 

À semelhança do que sucede em relação à temática da exposição, também a matéria 

relacionada com a sua avaliação462 é indelevelmente marcada por uma componente 

reflexiva, quer pelo nível de teorização e conceptualização que a domina, quer pelas 

questões que o próprio termo suscita, dada a pluralidade e polissemia de significados 

que o envolvem, verificando-se, por isso mesmo, muitas vezes, uma dissonância entre 

o que se pretende denominar e a operacionalidade do conceito em si mesmo463.  

As primeiras investigações na área dos estudos de público464, promovidas pela 

American Association of Museums, datam dos anos 1920-30, assistindo-se, neste 

                                                           
461

 Ver em particular: SCREVEN, Chandler - Visitor studies bibliography and abstracts. Chicago: Screven 
and Associates, 1999 [4ª ed.]; e DAVALLON, Jean; FLON, Emilie; GOTTESDIENER, Hana; VILATTE, Jean-
Christophe - "Documentation et bibliographies : Ouvrages en langue anglaise sur les publics de musée 
(1994-2002)". In Culture & Musées. N°4, [Em linha]. 2004, pp. 153-193. [Consult. 18 Março 2014]. 
Disponível em WWW:<URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-
2923_2004_num_4_1_1211> 
462

 “Derivado etimologicamente de "valor", designa por um lado a acção (o cálculo do valor), por outro o 
método ou a prática profissional visando conseguir a coerência com uma norma ou um modelo (poder-
se-ia falar de controlo), mas também o sentido ou os significados do objecto avaliado (os valores). Cf: 
MAIRESSE, François - "Évaluer ou justifier les musées ?". In La Lettre de l’OCIM. [Em linha]. 2010, pp. 12-
18. [Consult. 18 Março 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://ocim.revues.org/130>, p. 12 (trad.).  
463

 Tal como esclarece Serge Chaumier, “Quando a avaliação é integrada na instituição museal, ela pode 
tomar diferentes designações aliando a maior parte das vezes um dos três termos seguintes: estudo, 
avaliação, prospectiva. Estes termos podendo estar associados ou não”. Para um aprofundamento da 
questão, veja-se: CHAUMIER, Serge - "Les méthodes de l’évaluation muséale - quelques repères au sujet 
des formes et des techniques". In La Lettre de l’OCIM, n° 65. [Em linha]. 1999, pp. 13-21. [Consult. 18 
Março 2013]. Disponível em WWW:<URL: http://doc.ocim.fr/LO/LO065/LO.65(2)-pp.13-21.pdf>.  
464

 De acordo com Eloísa Pérez Santos, englobam “todos os estudos e investigações relacionados com os 
visitantes, não só de museus e exposições tradicionais, mas também de outros centros de divulgação 
científica e cultural”. Já a avaliação de exposições, segundo a mesma autora, foi a denominação usada 
com maior frequência para designar este âmbito até ao aparecimento das definições da American 
Association of Museum, em 1991. Contudo, cumpre esclarecer que “Ambos os termos não são 
sinónimos e nenhum autor defendeu esse ponto de vista, o que ocorreu é que os estudos de visitantes 
ou de público consideraram a avaliação de exposições como uma das suas áreas principais, talvez a mais 
importante se se considerar o volume de trabalho e o desenvolvimento teórico e metodológico 
alcançado até ao momento”. Cf: SANTOS, Eloísa Pérez - Estudios de visitantes en museos: metodología 
y aplicaciones. Madrid: Ediciones Trea, 2000, p. 48 (trad.). 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-2923_2004_num_4_1_1211
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1766-2923_2004_num_4_1_1211
http://ocim.revues.org/130
http://doc.ocim.fr/LO/LO065/LO.65(2)-pp.13-21.pdf
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período, ao desenvolvimento de trabalhos pioneiros465 que incidiram sobre a 

observação do comportamento dos visitantes. Se, num primeiro momento, tais 

iniciativas foram particularmente evidentes nos Estados Unidos, depressa 

despoletaram o interesse de outros responsáveis dos museus em todo o mundo, 

embora só tenham assumido um carácter sistemático no decorrer dos anos sessenta.  

Os anos quarenta foram marcados por uma viragem no que concerne a este 

tipo de pesquisas, constatando-se um forte interesse pela exposição em si mesma, 

com particular ênfase para os seus conteúdos e forma, e tendo por base a perspectiva 

do visitante. Para isso muito contribuiu a introdução do conceito de comunicação no 

campo da exposição, resultado, segundo Bernard Schiele, “da própria finalidade da 

avaliação, que é optimizar o impacto da exposição sobre o visitante e fazer possível a 

sua descodificação e assimilação nas melhores condições de recepção”466. Durante 

esses anos, grande parte dos museus americanos procedeu à análise dos públicos 

através dos dados obtidos a partir de questionários, estabelecendo grupos de 

visitantes por categorias de público e segundo as variáveis sociodemográficas clássicas 

(idade, sexo, origem geográfica, nível de formação ou profissões, modalidades de 

visita, hábitos, etc). A maioria destas pesquisas de tipo quantitativo ocasionou 

recenseamentos estatísticos adequados ao contexto e às especificidades de cada 

museu e proporcionou um conhecimento base indispensável para o estudo do impacto 

das instituições museais na sociedade e para a obtenção de dados úteis à gestão dos 

museus, mas também para o delineamento de políticas eficazes (ao nível do 
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 Segundo Paulette Macmanus, o primeiro estudo sobre visitantes de museu data de 1884 e coube a 
Henry Hugh Higgins, curador do Museu de Liverpool. Cf: MACMANUS, Paulette M. - “Frames of 
reference: changes in evaluative attitudes to visitors”. In Journal of Museum Education, Washington, 
v.21, n.3, 1997, pp.3-5. Contudo, a data consensualmente admitida na bibliografia da especialidade para 
a primeira investigação sobre aspectos relacionados com os públicos dos museus coincide com o ano de 
1916, altura em que Benjamim Gillman (1852-1933)  publica um artigo sobre “fadiga museal” (referente 
à exaustão física verificada durante a visita aos museus). Posteriormente, nos anos 20, Edward Robinson 
e Arthur Melton, psicólogos da Universidade de Yale, realizaram estudos  em vários museus de Chicago, 
Filadélfia, Nova Iorque, entre outros, com o intiuito de analisar esse mesmo tipo de comportamento dos 
seus visitantes durante a visita. Cf : ROBINSON, Edward - The behavior of the museum visitor. 
Washington: American Association of Museums, 1928.  
466

 Cf: SCHIELE, Bernard - “L'invention simultanée du visiteur et de l'exposition”. In Publics et Musées. 
N°2. [Em linha]. 1992, pp. 71-98 [Consult. 18 Março 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-
5385_1992_num_2_1_1016>.p. 72 (trad.).  
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acolhimento, tarifários, comunicação, iniciativas culturais, etc.), tendo em vista o 

aumento do número de visitantes467. 

Nas décadas de sessenta e setenta, o pensamento avaliativo conquista um 

novo alento graças à formulação de teorias e metodologias de investigadores 

americanos provenientes da área da Psicologia, nomeadamente Chandler Screven468 e 

Harris Shettel469. Os seus princípios baseavam-se numa filosofia precisa: “a exposição é 

uma forma de media educativo cujos objectivos estão definidos: a avaliação julga a sua 

eficácia, a sua capacidade em atingir estes objectivos”470. Neste âmbito merece 

especial relevo o modelo de avaliação de exposições criado por Screven, em 1990, por 

nós já citado e segundo o qual às várias etapas do processo expositivo correspondem 

distintos tipos de avaliação - fase de planificação (avaliação prévia), fase de desenho 

(avaliação formativa) e fase de ocupação (sumativa e correctiva) -, todos eles 

facilitadores do somatório de problemas, opções e objectivos adequados que lhe são 

inerentes, introduzindo no universo museal uma fórmula que ainda hoje é tida como 

um poderoso e útil instrumento ao serviço da concepção de exposições. O modelo 

ideado por Screven rapidamente foi reconhecido e adoptado, com algumas 

modificações, por muitas instituições e profissionais de museus471. Desde então, esta 

área de investigação conheceu notório desenvolvimento, embora já fossem 

conhecidos na Europa trabalhos que incidiam sobre a caracterização dos visitantes dos 

museus, como seja o caso do estudo de Pierre Bourdieu e Alain Darbel intitulado 

                                                           
467

 Ver a propósito HOOPER-GREENHILL, Eilean - Los museos y sus visitantes. Gijón: Ediciones Trea, 
1998, pp. 9-65; e SANTOS, Eloísa Pérez - “Pasado, presente y futuro de los estudios de público en 
museos: éxitos y decepciones”. In VIII COLOQUIO GALEGO DE MUSEOS. Os museos e o seu público. [Em 
linha] Santiago de Compostela: Consello Galego de Museos, 2006, p. 14. 
468

 Antigo Director do International Laboratory for Visitor Studies da University of Wisconsin e um dos 
especialistas mais conceituados na área dos estudos de público.  
469

 O primeiro a utilizar de forma sistemática maquetas cuja finalidade consistia em pôr à prova as 
reacções do público, averiguando, deste modo, o grau de percepção dos textos antes da produção final.  
470

 Esta lógica de avaliação centrada nos objectivos (goal referenced approach) gozava já de uma longa 
tradição desenvolvida, no contexto educativo, desde os anos 1930 por Ralf W. Tyler (1902-1994).  
471

 Merecem, neste contexto, menção particular os trabalhos realizados em 1968 por Duncan Cameron e 
David Abbey no Royal Ontario Museum (Canadá), onde os autores desenvolveram os primeiros estudos 
sistemáticos de públicos. Cf: ABBEY, David; CAMERON, Ducan (1959-1961) - The Museum Visitor. 
Toronto: The Royal Ontario Museum, 3 vol. A este propósito refira-se também a implementação em 
1972, no Natural History Museum (Londres), de um plano interno de investigação sistemática de 
avaliação do visitante, denominado New Exhibition Scheme.  
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L'amour de l'art. Les musées et leur public (1962)472, descrito por Dominique Poulot 

como sendo a primeira obra de sociologia dos museus e que “apesar das suas 

fraquezas metodológicas, permanece citada pela originalidade da sua abordagem e 

pelas suas preocupações em relação à instituição museal”473.  

Progressivamente, a vertente didáctica dá lugar a outras dimensões como a 

descoberta, o questionamento acerca do sentido das actividades, os modos de 

apropriação, gerando um discurso voltado para os públicos e para as condições de 

transferência da mensagem expositiva, o que privilegiou o aparecimento dos métodos 

mais qualitativos474, em virtude do foco de acção se ter orientado, ao nível da 

mensagem, para o interesse da construção e da produção dos sentidos. Tais mudanças 

colocavam em evidência o facto de o visitante não ser um mero receptor passivo, 

constituindo-se antes, em larga medida, como parte integrante do processo de 

funcionamento de uma exposição, o que significava conceder-lhe um papel mais 

participativo na construção do próprio discurso, valorizando assim a sua autonomia e 

abrindo, consequentemente, o terreno da exposição a uma abordagem mais complexa 

e plural. 

Os anos setenta, oitenta e noventa do século XX pontuam a consolidação deste 

campo de estudo, assistindo-se à criação de institutos em universidades, à constituição 

                                                           
472

 Cf: BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain - L'amour de l'art: les musées d'art européens et leur public. 2ª 
ed. Paris: Les éditions de Minuit, 1962. 
473

 Segundo Poulot “Este estudo pioneiro, que afirma que o museu é uma instituição elitista - concebida 
e apreciada pelo único meio erudito e retém a atenção tanto dos especialistas dos museus como da 
comunidade científica. A erupção da sociologia no domínio do património demonstra deste modo que o 
museu, instituição inscrita numa história particular, é uma produção cultural, susceptível como tal de 
análises. (...) O museu de arte, em particular, codifica estruturas ideológicas, articulando uma forma de 
exposição e de efectivação, alguns valores e um sentido da identidade no visitante. Comporta interesses 
sociais, ideologias, no seio de um “campo” específico. No dobrar dos anos de 1970, esta tese contribuiu 
para generalizar a ideia de um museu de arte ao serviço da cultura burguesa, simultaneamente 
adaptado e inaceitável numa sociedade democrática moderna. Desde então, mas desta vez numa lógica 
maioritariamente de avaliação, se não de marketing, numerosos trabalhos exploram a relação entre o 
público e o museu aplicando os protocolos da psicologia social nas atitudes dos visitantes de exposições 
(...) O conhecimento do público assenta essencialmente sobre dados relativos à frequência (número de 
visitas), à participação cultural (inquéritos sobre as práticas culturais) e às características 
sociodemográficas”. Cf: POULOT, Dominique - “Tradition civique et appréciation de l’oeuvre d’art dans 
les musées français des origines à nos jours”. In GALLARD, Jean - Le regard instruit: action éducative et 
action culturelle dans les musées. Paris: La Documentation Française, 2000, p. 173 (trad.). 
474

 Ver: DAIGNAULT, Lucie - L'évaluation muséale: savoirs et savoir-faire. [com a participação de 
Bernard Shiele]. Québec: Presses de l'Université du Québec, 2011. Em particular, o capítulo III - Les deux 
grandes orientations méthodologiques: Quantitative et qualitative, pp. 49-63.  
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de associações profissionais475, ao surgimento de observatórios permanentes e 

laboratórios de públicos476 e ainda à oferta de formação específica em alguns países 

(nomeadamente Canadá, França, Estados Unidos, entre outros), um conjunto de 

esforços que possibilitou coligir e comparar dados sobre os públicos dos museus e 

experienciar novas abordagens sobre a sua avaliação. Ao mesmo tempo multiplicaram-

se os espaços de debate consagrados ao tema, quer em fóruns de discussão, quer em 

congressos, seminários e jornadas de estudo no âmbito das mais variadas áreas. Tudo 

isto acompanhado por um aumento muito significativo de publicações especializadas 

sobre o tema477 versando a questão dos públicos e dando lugar a diversas 

investigações dirigidas no sentido de apreender o modo como as exposições são 

visitadas, pensadas não somente para dar-a-ver obras ou objectos, mas sim para 

colocar em cena discursos478. Esta dinâmica, fortemente impulsionada pelos museus 

de ciência479, posicionou o visitante no espaço em que a exposição se cruza com os 

saberes científicos, o savoir-faire dos mediadores e a experiência do público. Para isso 

vale a pena evocar o conceito de “experiência museal”, definido por John Falk e Lynn 

Dierking na obra The Museum Experience (1992)480, na qual os autores se empenharam 

em investigar as circunstâncias em que seria possível afirmar ter ocorrido 
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 São exemplos a reter a constituição da Visitor Studies Association que deu à estampa publicações 
periódicas: entre 1986 e 1997, o Visitor Behavior, e entre 1998 e 2006, o Visitor Study Today. No Reino 
Unido há a assinalar a Visitor Studies Group, uma associação de profissionais fundada em 1998.  
476

 Aqui se integram iniciativas como a criação do Internacional Laboratory for Visitor Studies da 
Universidade de Wisconsin que publicou, de 1988 a 1992, a revista ILVS Review, do departamento 
Études et de la Prospective do Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, em 1989, e do 
Observatoire Permanent des Publics (OPP), em 1990. Em Espanha, registe-se a constituição do 
Laboratorio Permanente de Público de Museos, em 2008. No quadro dos museus portugueses cabe 
destacar a realização, em 1999, pelo então Instituto Português de Museus (IPM), em parceria com o 
Observatório das Atividades Culturais (OAC), do primeiro inquérito aos Museus portugueses. Cf: SILVA, 
Raquel Henriques da (coord.) - Inquérito aos Museus em Portugal. Lisboa: IPM/OAC, 2000.  
477

 São dignas de nota, a então intitulada Publics & Musées (actualmente Culture & musées); La lettre de 
l’OCIM (Office de Coopération et d'Information Muséales), as publicações do International Council of 
Museums (ICOM) e a Curator, suportes importantes de partilha e que congregam as investigações mais 
recentes neste domínio, vindo a assegurar um papel determinante no que diz respeito a um possível 
comentário crítico da exposição.  
478

 Neste contexto, reveste-se de particular interesse o trabalho desenvolvido por Eliséo Véron e Martin 
Levasseur em L'espace, le corps, le sens: ethnographie d'une exposition (Paris: Service des Etudes et de la 
Recherche de la BPI/Centre G. Pompidou, 1983).  
479

 A propósito deste assunto veja-se, a título de exemplo: MILES, Roger; TOUT, A. F. - “Outline of a 
Technology for Effective Science Exhibits Paleontology”. In The Paleontological Association. [Em linha].  
Londres, nº 22, 1979, pp. 209-224. [Consult. 18. Jan. 2013]. Disponível em WWW:<URL: 
https://www.palass.org/sites/default/files/media/publications/special_papers_in_palaeontology/numb
er_22/spp22_pp209-224.pdf>. 
480

 Cf. FALK, John; Lynn, DIERKING - The museum experience. Washington DC, Whalesback Books, 1992.    
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aprendizagem durante a visita a espaços museológicos, reconhecendo que a mesma 

pressupõe o cruzamento de três contextos: o pessoal (que engloba o reservatório de 

conhecimentos prévios, expectativas, motivações, interesses dos visitantes); o físico 

(que diz respeito às características físicas do museu, à exposição e seus componentes); 

e o social (que se relaciona com as interacções ocorridas durante a visita), num quadro 

de referências que os autores designaram de Modelo de Experiência Interactiva481.  

Os anos compreendidos entre 1990-2000 coincidiram com o desenvolvimento 

deste domínio de pesquisa, tendendo o mesmo a formalizar-se em virtude da 

proliferação das formações universitárias, aspecto que concorreu para o fornecimento 

de novas competências neste campo, forçosamente interdisciplinar e transversal a 

diversos domínios do conhecimento. Como pudemos constatar, estamos perante um 

panorama de investigação que foi sendo alvo de atenções diferenciadas, revelando 

variadas experiências no que toca ao processo da sua construção. Por isso, há um 

legado adquirido que deve ser utilizado, determinando muitas vezes particularidades 

de opções a considerar e a valorizar. Contudo, apesar do esforço de intensificação e da 

utilidade das pesquisas realizadas, o tema da análise e/ou avaliação de exposições 

permanece ainda um campo em aberto, tanto em relação ao desenvolvimento 

operativo das suas potencialidades, entendido enquanto valor propositivo e 

estratégico, como à necessidade de ser adaptado como instrumento eficaz. Tal facto, 

como frisou Marília Xavier Cury, encontra expressão na “ausência de uma metodologia 

estabelecida para o desenvolvimento de uma crítica expográfica “no panorama 

nacional e internacional”482, “apesar da existência de algumas tentativas para a 

proposição de aspectos que comporiam um modelo de análise”483. Nesta linha, 
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 Disponibilizado no Anexo X deste trabalho.  
482

 Cf. CURY, Marília Xavier - “Análise de exposições antropológicas. Subsídios para uma crítica”. In Anais 
do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciências da Informação. [Em linha]. Rio de Janeiro, v. 1. 2012, 
pp. 1-20. [Consult. 31 Jan. 2014]. Disponível em WWW:<URL: 
http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xiiienancib/paper/view/3923/3046 e FIGUEIREDO, Renata 
Dias de Gouvea - “Reflexões acerca de uma crítica expográfica”. [Em linha] In CIANTEC - Congresso 
Internacional em Artes, Novas Tecnologias e Comunicação. As imbricações da cultura contemporânea 
a popular. São Paulo: PMStudium Comunicação e Design, 2012, pp. 485-491. 
483

 São disso exemplo as propostas metodológicas de descrição de exposições apresentadas por Jean 
Davallon em DAVALLON, Jean et. al. - L’Environnement entre au musée. Collection ed.Québec: Presses 
Universitaires de Lyon, 1992; DAVALLON, Jean - L`exposition a l`oeuvre: stratégies de communication 
et médiation symbolique. Paris: L`Harmattan, 2000; ALMEIDA, Adriana Mortara - A Relação do Público 
com o Museu do Instituto Butantan: Análise da Exposição “Na Natureza Não Existem Vilões. [Em 
linha]. Dissertação de Mestrado. Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 1995. 

http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xiiienancib/paper/view/3923/3046
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destacamos o modelo de ficha concebido por Ángela García Blanco484 para avaliar a 

mostra temporária Cerámica e Imágenes de la Grecia Clásica e as salas da exposição de 

longa duração do Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pensado a partir de um 

quadro teórico específico485, o seu propósito principal consistiu em medir a capacidade 

comunicativa dos referidos contextos expositivos em função da sua “intencionalidade” 

e “estratégias comunicativas”: objectos e significados designados pela autora como 

“chaves associativas” (físicas, espaciais, temporais, culturais)486. Blanco optou 

igualmente por incluir as seguintes categorias analíticas: “informação complementar, 

estrutura e sinalização; coerência entre o conteúdo; disposição das peças; inter-

relações e sinalização entre as unidades expositivas”487. De realçar ainda, em termos 

de procedimento, a atribuição de uma pontuação máxima (25 pontos) a cada uma das 

categorias analíticas acima elencadas, só considerada aquando da finalização do 

processo, numa escala de valores que oscila entre 0-175 e que corresponde, 

respectivamente, a um mínimo e a um máximo comunicativos. Pese embora a 

utilidade reconhecida pela contribuição da autora para a criação de ferramentas de 

análise de exposições museológicas, temos que, no entanto, no que se refere à opção 

por introduzir uma componente valorativa, esta acaba por assumir um cunho 

representativo, cumprindo os resultados assim obtidos o papel de indicadores da 

performance das exposições e/ou unidades submetidas a análise.  

Como bem notou Eloísa Pérez Santos, referindo-se ao actual panorama dos 

estudos de público: “a base está consolidada, os erros cometidos devem servir para 

melhorar no futuro, a investigação de públicos de museus deve dar um salto 

qualitativo a partir de agora. Investigar o público dos museus, realizar avaliações de 

exposições e actividades, conhecer a satisfação do visitante com os serviços dos 

                                                                                                                                                                          
pp. 1-215. [Consult. 31 Jan. 2010]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/>; e ENNES, Elisa 
Guimarães - Espaço construído: O museu e suas exposições. [Em linha]. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 2008 [Consult. 27 Jan. 2012]. Disponível em 
WWW:<URL: http://www.unirio.br/cch/ppg-pmus/dissertacoes/dissertacao_elisa_ennes.pdf>. 
484

 O mesmo consta do Anexo XI do presente estudo.  
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 Cf: BLANCO, Ángela García - La exposición. Un medio de comunicación, p. 7. 
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 Referem-se aos “conteúdos ou ideias em função das quais se constituem conjuntos significativos com 
os objectos. A chave associativa é o conceito que partilham e que relaciona os objectos entre si, em 
virtude do qual estes constituem um conjunto significativo em relação com o tema da exposição”. Cf: 
BLANCO, Ángela García - La exposición. Un medio de comunicación, p. 114 (trad.). 
487

 Idem, p. 211 (trad.). 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/
http://www.unirio.br/cch/ppg-pmus/dissertacoes/dissertacao_elisa_ennes.pdf
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museus é, sem dúvida, uma tarefa imprescindível que não deve dilatar-se por mais 

tempo”488. Neste seguimento caberá referir que “se o conhecimento quantitativo é 

incontornável, permanece rudimentar para dar conta de certos aspectos mais 

subjectivos, tal como as motivações, as apreciações, as intenções, as representações, e 

até a fineza de certos usos e acções do visitante no espaço da exposição. Para isso, as 

técnicas de avaliação vão-se desdobrar para afinar os conhecimentos adquiridos com 

métodos ditos qualitativos, recorrendo por exemplo às conversas, às observações, à 

análise semiológica de um corpus dado”489, interpelando, neste sentido, o papel da 

crítica de exposição nesse processo, uma crítica que se pretende esclarecida, 

racionalizada e balizada segundo fronteiras precisas, o mesmo será dizer que tenda a 

ser específica e a especificar-se, simultaneamente, assunto que será alvo da nossa 

atenção no ponto que se segue.   

 

2.1. A especificidade do nosso posicionamento 

Traçado o quadro geral, cabe agora precisar a nossa posição face ao repto de 

construir um modelo de análise de exposições de arte, associando-lhe, para o efeito, 

um contexto e objectivos de aplicação específicos, bem como a relação que se deseja 

estabelecer com os diversos campos de competência que enformam hoje a crítica de 

exposição, domínio de actuação para o qual, como previamente referido, 

ambicionamos concorrer. Para isso importa esclarecer, antes de mais, o que 

convencionalmente se entende por crítica de exposição e os vários sentidos (ou as 

várias críticas) que o termo admite na actualidade, problemática que constituiu, aliás, 
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 Cf: SANTOS, Eloísa Pérez - “El estado de la cuestión de los estudios de público en España”. In mus-A - 
El público y el museo, Ano VI, nº 10. Sevilla: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Dirección 
General de Museos y Arte Emergente, 2008, p. 25. 
489

 Cf: LE MAREC, Joëlle; CHAUMIER, Serge - «Évaluation muséale : Hermès ou les contraintes de la 
richesse». In La Lettre de l’OCIM. [Em linha]. 2009, pp. 7-14. [Consult. 18 Março 2014]. Disponível em 
WWW:<URL: http://ocim.revues.org/198>. p. 10 (trad.). Nesta linha de raciocínio merecem também ser 
relembradas as palavras proferidas por João Pedro Fróis e por nós já citadas, no capítulo 1 deste 
trabalho, a propósito da avaliação das actividades pedagógicas relacionadas com a avaliação nos 
museus : “Um dos critérios para o ‘medir’ reporta-se à ‘contagem de cabeças’, mas nenhum destes 
números nos dá qualquer sinal sobre a qualidade das acções desenvolvidas. As medidas de sucesso 
aplicadas […] centram-se nos números, o feedback do público, as visitas de novo ao museu e, às vezes, a 
renovação da geração de visitantes. Os números, as estatísticas apenas revelam o apelo e a 
atractividade dos programas educacionais. Mas os números por si só não nos podem informar o modo 
como uma determinada acção causou alterações cognitivas, emocionais, ou outras, ao nível do próprio 
sujeito, exigências que devem ser questionadas no trabalho dos museus de arte”. Cf : FRÓIS, João Pedro 
- “Os Museus de Arte e a Educação : Discursos e Práticas Contemporâneas”, p. 72.  

http://ocim.revues.org/198
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objecto de reflexão no número 15 da revista Culture et Musées, publicado no ano de 

2010 e, precisamente, subordinado ao tema “Como falar da crítica de exposição?”490. 

Dando o mote para abordagens diversas e estimulantes, esse número contou com a 

colaboração de vários autores que se propuseram a um exercício de descodificação 

teórica que tinha por finalidade entender a partir de que quadros teóricos as ciências 

humanas e sociais questionam a expressão crítica de exposição491.  

Concretizando, quando falamos no sentido genérico desta expressão, usamo-la 

para fazer referência a “qualquer artigo de imprensa que se relaciona com uma 

exposição temporária, desde a simples nota ao longo artigo de comentário subtil”492, 

acepção que, por si só, levanta problemas de diversa ordem e que se prendem, em 

primeira análise, com a própria definição de crítica e com as questões atinentes à sua 

prática (e dimensão pragmática), em particular, quando somos confrontados com a 

complexa tarefa de redigir um texto dito crítico, no sentido de dar cumprimento às 

mecânicas discursivas que este género de escrita deverá equacionar. A questão do 

modo de pensar assume aqui um papel fundante posto tratar-se de uma prática do 

juízo que deve estar à altura da possibilidade de remeter para um padrão específico, 

com um léxico e regras implícitas, o que exige um conhecimento apurado dos códigos 

que a estruturam para que a mesma se transforme numa tarefa possibilitadora de um 

classificar, um discernir, um comparar, um separar e, sobretudo, um gerar de um 

intervalo produtivo493, tendo em vista defender e/ou preservar a sua logicidade e 
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 Cf: POLI Marie-Sylvie (dir.) - [Introdução]. In Publics & Musées. nº 15, pp.13-21. (trad.).  
491

 Passamos a enunciar os títulos dos artigos que aí figuram, fazendo-os acompanhar dos respectivos 
autores: “La question du jugement sur les expositions d’art”, Bernard Deloche e François Mairesse; “La 
critique d’exposition dans les revues d’art contemporain”, Jérôme Glicenstein; “La critique d’exposition 
d’art contemporain dans la presse spécialisée: La connivence comme mode de communication”, 
Françoise Rigat; e “Le compte rendu d’exposition dans la configuration de l’art actuel: jeux de tensions 
et de perspectives”, Fanchon Deflaux.   
492

 Cf: POLI Marie-Sylvie (dir.) - [Introdução], p. 13 (trad.). 
493

 Note-se que criticar é estar no meio de outros contextos, cabendo ao crítico, desta forma, desvendar 
o que, numa primeira análise, poderá ser tido como algo oculto e difícil de compreender. A este 
propósito, vale a pena citar Serge Doubrovsky: “Puisque toute expression est à la fois manifestation et 
dissimulation, la critique consistera à révéler ce qui se cache et à raccorder ce qui se donne à ce qui se 
dérobe, dans un effort pour dégager la totalité de l’ expression”. Cf. DOUBROVSKY, Serge - Pourquoi la 
nouvelle critique. Paris: Denoël/Gonthier, 1966, p. 207.  

https://pt.wiktionary.org/wiki/dif%C3%ADcil
https://pt.wiktionary.org/wiki/compreender
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converter-se num acto válido, o que, no fundo, a legitima e lhe confere autonomia, 

essa faculdade tensional simultaneamente integrativa e desintegrativa494.  

No dossier temático da revista Culture et Musées, uma das razões invocadas e 

responsável pelo facto da crítica de exposição não singrar foi a da persistência, por 

parte dos actores que estão associados a esta tarefa, em confundir “crítica de 

exposição e crítica a propósito do que é exposto”, tal como foi sabiamente apontado 

por Marie Sylvie Poli na introdução desse número. Assim, ao analisar as problemáticas 

subjacentes a esta prática, Poli identificou quatro possibilidades de crítica que 

passamos a citar: “a crítica a propósito das obras de arte expostas versus a crítica da 

exposição das obras; a crítica dos saberes científicos apresentados versus a crítica do 

media exposição que os apresenta; a crítica a propósito dos objectos e saberes 

(materiais ou imateriais) etnográficos ou antropológicos versus a crítica do dispositivo 

de mise en exposition destes saberes; e, por último, “a crítica dos documentos de 

arquivos utilizados numa exposição de história versus a crítica da escrita expográfica 

permitindo a estes objectos de saberes e de memória de serem comunicados a um 

público de não-experts”495. Por sua vez, esta cultura de não distinção desagua em três 

perspectivas, podendo pensar-se a crítica de exposição enquanto texto, segundo três 

grandes asserções. Pela sua grande relevância retomamos a linha de pensamento da 

autora, fazendo uma vez mais uso das suas palavras: “1 - a perspectiva que remete 

para os seus campos de referências (ou a crítica de exposição encarada como 

literatura); 2 - a perspectiva que remete para as suas modalidades enunciativas (ou a 

crítica de exposição encarada como mediação); 3 - a perspectiva que remete para os 

desafios socio-pragmáticos destas críticas (ou a crítica de exposição encarada como 

enunciação polifónica)”496. Quanto à primeira, integra o que podemos denominar de 

literatura sobre a exposição e que engloba maioritariamnte o conjunto de textos 
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 As ideias aqui expostas são, em parte, devedoras da reflexão apresentada por Jacinto Lageira no 
âmbito do Ciclo Internacional de Conferências subordinado ao tema Crítica e Valor, que teve lugar no 
Goethe-Institut a 26 de Fevereiro de 2015 e cujo comissariado foi assegurado por Nuno Crespo e pelo 
Grupo de Investigação Arte. Crítica. Política do IHA - FCSH-UNL. Merece também uma nota especial a 
comunicação “Reflexividade para Julgar” proferida por Idalina Conde no contexto do workshop Fracasso 
e Ausências. A Crítica de Arte em Portugal, realizado no dia 9 de Abril de 2015 na FCSH-UNL e 
organizado no mesmo âmbito e pelas instituições mencionadas.   
495

 Cf: POLI Marie-Sylvie -  [Introdução]. In Marie-Sylvie Poli (dir.), p. 15 (trad.).  
496

 Idem, p. 16.  
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dirigidos a um público generalista e normalmente redigidos em revistas e jornais497, 

cujos autores provêm das mais variadas áreas, desde o jornalismo à curadoria, à 

política cultural, à academia, etc. De um modo geral, podemos dizer que este tipo de 

crítica tem como referente um conjunto de requisitos que emitem uma espécie de 

parecer positivo ou negativo sobre a exposição em causa. Em relação à segunda - a 

perspectiva que remete para as suas modalidades enunciativas (ou a crítica de 

exposição encarada como mediação) - cabe sublinhar a existência de um espaço que 

agrupa experts ou não experts e que premeia a circulação de valores culturais, a troca 

de pontos de vista e atenta aos conteúdos expostos. Por fim, a “crítica de exposição 

encarada como enunciação polifónica” que apela a um discurso partilhado por várias 

vozes da crítica, cujos protagonistas podem ser o curador, o historiador de arte, o 

jornalista, o artista, etc., ainda que, em muitos casos, se trate do mesmo 

interlocutor498. Destinada a distintos géneros de público esta crítica, manifestada pela 

via dos dispositivos museográficos, dos objectos expostos, dos modos de abordagem, 

do tema tratado, etc., valoriza a interacção de diferentes pontos de vista e potencia 

vários tipos de discurso: avaliativo, estético, institucional, pedagógico e académico499.  

Para lá dos diferentes matizes que habitam a prática da actividade crítica é 

forçoso constatar que no caso das exposições de arte, a quase totalidade dos autores 

se concentra no discurso plástico que as exposições mobilizam e não no dispositivo-

exposição em si mesmo, negligenciando o seu conteúdo significante, logo 

secundarizando o real funcionamento da experiência da exposição em função de quem 

a produz, e que deveria servir de base, a nosso ver, à determinação de critérios para a 

aferição da sua qualidade. Ainda assim, importa fazer jus a uma ínfima minoria de 

autores oriundos do meio académico que procura indagar qual a relação dialéctica que 
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 Caberá referenciar que no contexto actual de grande proliferação discursiva, os espaços reservados à 
redacção de textos críticos não se confinam ao formato de papel, vindo ultimamente o meio digital a 
desempenhar uma função importante a esse nível, embora ainda escasso.  
498

 Não são poucas as vezes em que este papel cabe a jornalistas mais ou menos especializados nos 
domínios de referência das exposições.  
499

 Sobre as fronteiras entre a crítica de arte e a curadoria, ver, entre outros: MARQUES, Bruno - 
“Curadores críticos: o Caso de Julião Sarmento”. In AFONSO, Lígia; VAZ PINHEIRO, Gabriela (eds.) - 
Laboratório de Curadoria. Guimarães: Guimarães Capital Europeia da Cultura, 2013. Em particular os 
pontos: O que diferencia o texto de curadoria do texto de crítica de arte?; e A atividade da crítica e da 
curadoria são equivalentes?, pp. 62-75.  



196 

a exposição supostamente estabelece com os aspectos formais e a sua escrita 

expográfica500.  

Face ao panorama que temos vindo a descrever, e apesar de todas as 

ambiguidades que encerra a expressão de crítica de exposição, por estar, como vimos, 

articulada a um território ainda permeável, pretendemos fixar-nos, de entre os seus 

possíveis campos de competência, num deles em particular, e que julgamos ser o 

prioritário se tivermos presente uma das funções chave do Museu: comunicar uma 

mensagem a partir dos conteúdos que alberga, cabendo pois aos profissionais nele 

envolvidos produzir significados a partir desses conteúdos, procurando os ingredientes 

de mediação mais apropriados e, desde logo, que propiciem aos diversos públicos a 

possibilidade de os interpretar. Daí que a nossa abordagem seja antes de tudo 

motivada pelo estudo da exposição enquanto dispositivo comunicacional501, 

interessando-nos exclusivamente “a crítica dos saberes científicos apresentados versus 

a crítica do media exposição que os apresenta”, tornando-se assim a nossa pesquisa 

solidária com a conveniência em concorrer para um uso especializado dessa forma de 

crítica, em termos da definição de um léxico/conceito e da elaboração de uma base de 

dados com aquele consistente, e apostada em determinar com objectividade o seu 

desígnio de operatividade e funções. 

Posto isto, torna-se evidente a pertinência em investir numa demanda com 

estas características, numa tentativa de contrariar a tenuidade de fronteiras que 

habita - ainda - a prática da crítica tendo por finalidade aferir a qualidade comunicativa 

de uma exposição de arte, exercitando o olhar para a peculiaridade de certas práticas. 

Ainda que deliberadamente circunscritos a um caso específico, procurando o que há 
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 Merecem particular destaque, neste âmbito, os seguintes autores: Jean Davallon, André Desvallées, 
Joëlle Le Marec, Marie-Sylvie Poli, Serge Chaumier, Noémie Drouguet, André Gob, François Mairesse e 
Martin Schärer.  
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 No contexto museal, a comunicação pode ser recíproca (interactiva) ou não (unilateral, sem 
possibilidade de resposta da parte do público). Surge como resultado da pesquisa efectuada sobre as 
colecções (em catálogos, artigos, conferências, exposições) e como acesso aos objectos que compõem 
as mesmas (exposições de longa duração e informações associadas). Integra as funções de exposição 
(comunicação expositiva), publicação/divulgação (comunicação não expositiva) e 
educação/interpretação exercidas pelo museu. Depende da linguagem não verbal dos objectos e dos 
fenómenos observáveis, sendo sobretudo uma linguagem visual, que se pode tornar audível ou táctil. A 
comunicação fora do espaço do museu tem sido alvo de investimento em websites e incursões nas redes 
sociais”. Cf: DESVALLÉS, André; MAIRESSE, François (dir.) - Conceitos-chave de Museologia. São Paulo: 
Armand Colin, p. 35.  
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nele de mais essencial e característico poderá esta atitute analítica (e a utilidade dos 

seus resultados) contribuir, de alguma forma, para a compreensão global de um 

fenómeno e, por isso, ser transportada para outras situações congéneres. Foi 

equacionando este cenário que se definiu e delimitou o modelo de análise de 

exposições de arte que seguidamente apresentaremos e que irá nortear a observação 

do nosso estudo de caso nuclear. 

 

2.2. Um modelo de análise de exposições de arte 

Esta proposta rege-se por uma divisão em seis momentos distintos mas 

complementares entre si e que apontam, por sua vez, para diferentes níveis de 

interpretação: Uma visita ao Museu (I); Entrando no MNAA (II); Uma pré-leitura do 

espaço e dos conteúdos (III); Para um estudo do detalhe (IV); Comunicação expositiva 

(V); e Comunicação não expositiva (VI). Cada momento é acompanhado de uma nota 

explicativa cujo conteúdo versa a descrição sucinta da acção e objectivos a 

implementar.  

Momento I: Uma visita ao Museu  

Descrição e objectivos  

Esta etapa sugere uma análise dos primeiros investimentos realizados na área da 

comunicação e que configuram a intenção, por parte do Museu, em revelar algo sobre 

si próprio.  

a) São considerados os conteúdos disponibilizados no seu sítio institucional e 

os materiais promocionais e publicitários;  

b) Em ambas as situações pretende dar-se resposta a questões como: Existe 

um texto institucional? É clara a missão e/ou argumento? É facilmente 

identificável o que o Museu tem para oferecer? Esses conteúdos estão 

colocados nos locais adequados? São visualmente apelativos? São 

suficientemente informativos?  

 

Momento II: Entrando no MNAA 

Descrição e objectivos  
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Esta vertente de análise direcciona-se para o contacto com os serviços de acolhimento 

destinados a informações gerais, sugestão de visitas ou percursos, divulgação de 

actividades e suas colecções. 

a) Prevê uma análise detalhada do texto incluso no desdobrável de apresentação, 

dos núcleos expositivos, temas e autores representados, em articulação com a 

sinalética utilizada.  

Momento III: Uma pré-leitura do espaço e dos conteúdos 

Descrição e objectivos  

Corresponde ao período em que decorre a permanência do visitante no Museu e 

consiste na apreciação geral e sensorial do conjunto, devendo, por essa razão, a 

mesma ser equacionada sem preocupações de análise detalhada. São de atender às 

seguintes fases:  

a) Lógica do discurso/percurso proposto pelo Museu e critério organizacional 

aplicado; 

b) Espaços, funções e articulação entre os principais sectores;   

c) Distribuição das colecções no espaço e modo de apresentação dos objectos 

em exposição;  

d) Material informativo afecto a cada sala;  

e) Identificação dos pontos altos do circuito expositivo.  

Momento IV: Para um estudo do detalhe 

Descrição e objectivos  

Pretende-se uma descrição e interpretação pormenorizadas dos conteúdos de uma 

unidade expositiva em particular. Requer uma apreciação sobre:  

a) Pressupostos conceptuais que enformam a narrativa;  

b) Tratamento museográfico: mobiliário (vitrinas, painéis, plintos, suportes, 

etc.) e recursos tecnológicos; Identificação e análise dos componentes básicos:  

• Luz: Incide sobre os objetos? Circunda os objectos e/ou outros elementos? 

Provoca claridade e/ou obscuridade? Influi directamente na forma, cor, espaço 
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e/ou textura? Proporciona uma experiência estética criando atmosferas 

especiais? É tida como elo entre os aspectos subjectivos e objectivos? Instiga à 

criação de correlações?  

• Cor: É usada para expressar e/ou intensificar a informação através do 

significado simbólico a ela vinculado? A sua interferência é evidente? 

Proporciona sensações distintas em função das diferentes propriedades das 

cores e da sua área de aplicação? Transmite sensações de calma? Gere 

confusão visual? Provoca interferências no discurso? 

• Textura: Determina outras formas de leitura? Tem em conta as pessoas com 

necessidades especiais? Proporciona uma experiência sensível e enriquecedora 

a esses públicos? 

• Circulação: É do tipo sequencial, obrigatória ou livre? É favorável em relação à 

posição dos objectos?  

• Ritmo: São introduzidos elementos que o promovem? Coexiste uma variedade 

de estímulos? No percurso, existem períodos intercalados com pontos de 

descanso e/ou de interacção?  

• Segurança: Os requisitos básicos estão assegurados? A sinalética é adequada e 

visível?  

Momento V: Comunicação expositiva 

Descrição e objectivos  

Com esta componente pretende-se aferir a qualidade da informação comunicada; 

ajuizar até que ponto a mesma auxilia o visitante a focalizar a atenção em atributos 

relevantes das obras em exposição; compreender a capacidade para activar o 

conhecimento conceptual específico relativo ao tema representado. Com esse fim, 

sugere-se a análise dos seguintes elementos:   

a) Texto institucional; textos de parede; títulos de secção; textos de sala; legendas e 

recursos tecnológicos;  

b) Competências dos textos: grau de perceptibilidade e legibilidade. 
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Momento VI: Comunicação não expositiva 

Descrição e objectivos  

Abrange as publicações produzidas pelo Museu (guias, roteiros, catálogos etc.) e as 

visitas orientadas pelos técnicos, numa tentativa de apurar em que medida permitem 

um aumento do conhecimento e/ou bloquear/desbloquear ideias preconcebidas sobre 

a exposição. Paralelamente sugere-se o destaque dos elementos-chave que podem 

incluir um objecto, um texto, uma imagem, uma mensagem específica, aspectos 

cenográficos aplicados, efeitos técnicos, entre outros.   

Daremos, então, início à aplicação do modelo de análise acima apresentado.  

Momento I: Uma visita ao Museu 

 

 

Fig. 105 - Fachada poente do “Anexo” do MNAA. Entrada principal (Largo 9 de Abril). Fotografia de Paulo 

Cintra, Laura Castro Caldas - com José Dávila Matías. 

 

(...) tão pouco os edifícios onde o Museu [o MNAA] permanece instalado têm a importância 

histórica ou arquitectónica de tantos outros que albergam os principais museus do mundo de 

modo a torná-los em mais uma peça de análise obrigatória. No entanto (...) a evolução dos 

espaços, sempre insuficientes, nos quais se têm desenvolvido as acções fundamentais do 

Museu, são, quanto a nós, a melhor introdução502.  

 

À semelhança do que sucede em museus congéneres, a experiência da visita 

começa antes da entrada nas salas de exposição propriamente ditas, i.e., desde o 

momento em que os visitantes têm acesso a qualquer tipo de informação associada às 

referidas instituições. Cumprindo a função de cartão de visita, esse primeiro contacto 

pode afectar positiva ou negativamente os potenciais visitantes, provocando nestes 

                                                           
502

 PORFÍRIO, José Luís - Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Verbo, 1977, p. 9.  
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reacções diversas, desde a observação, à comparação ou ao sentido crítico, posto que 

cada visitante tem o seu nível etário, cultural, interesses e motivações503.  

Atento às necessidades dos seus públicos e às potencialidades criadas pelas novas 

tecnologias, enquanto fonte de informação e ferramenta de comunicação poderosas, 

com a capacidade de chegar a públicos que, de outro modo, dificilmente o Museu 

atingiria, o MNAA procedeu a uma renovação total do seu sítio institucional, colocado 

on-line no ano de 2014504. Visualmente mais apelativo e intuitivo do ponto de vista do 

manuseamento em relação ao anterior505, para além das informações habituais de 

cunho prático (horários, preços, localização, planta, acessos, contactos, programação, 

serviços, etc.), o mesmo compreende um menu principal que inclui os seguintes 

separadores: “Início”; “Coleções”; “Exposições”; “Educação; “Investigação”; “Sobre o 

Museu”; “Como Visitar; e “Contactos”, disponíveis em português e inglês. No âmbito 

da análise a que nos propusemos, e que visa uma aferição da qualidade comunicativa 

do Museu, cabe destacar a existência da secção intitulada “Sobre o Museu”, cujos 

conteúdos, divididos em três sub-secções distintas - “Diretor”506, “História” e “Edifício” 

                                                           
503

 Esta ideia encontra sustento teórico em vários autores que consideram já este primeiro contacto com 
o público como uma fase do processo de acolhimento. A título de exemplo, citamos Lucien Mironer: 
“Acolher e receber os visitantes começa antes da sua chegada ao museu, através das mensagens que 
lhes são enviadas convidando-os a visitar o museu e que os deixam com a sensação de que os esperam. 
Segundo o mesmo autor, o acolhimento envolve três momentos: “o que precede e prepara a visita, o da 
entrada no museu, e o da própria visita”. Cf: MIRONER Lucien - “Les trois moments de l'accueil vus 
depuis l'observatoire permanent des publics. In Publics & Musées. N° 4. [Em linha]. 1994, pp. 125-135. 
[Consult. 18 Março 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1994_num_4_1_1260>, 
p. 128 (trad.) 
504

 Projecto que contou com o apoio da Fundação Portugal Telecom e implementação da Waynext, 
estando os conteúdos informativos confiados ao Museu e a manutenção técnica a cargo da Waynext. Cf: 
http://www.museudearteantiga.pt/. 
505

 Para além do sítio web, o MNAA marca presença nos vários media e através do seu Gabinete de 
Comunicação tem investido na rede social online Facebook (https://pt-pt.facebook.com/mnaa.lisboa) e 
em diversas ferramentas de partilha de recursos, tais como o Tripadvisor, Flickr, Twitter e o YouTube. 
Dispõe igualmente de Newsletter mensal (em versão portuguesa e inglesa) e o seu nome tem vindo a 
ser cada vez mais divulgado nos sítios web internacionais. O Grupo de Amigos do Museu Nacional de 
Arte Antiga (GAMNAA) também possui um blogue (http://gamnaa.blogspot.pt), Newsletter e Facebook 
próprios (https://www.facebook.com/GrupoAMNAA?fref=nf). Contudo, apesar dos benefícios que tais 
ferramentas de comunicação têm aportado, entendemos que seria pertinente, em estudos posteriores, 
avaliar o impacto real dessa oferta. Por último, enquanto serviço afecto à DGPC, consta do sítio oficial 
deste organismo na secção “Descrições - Nota Histórico-Artística”, complementada com várias imagens. 
Cf: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-nacional-
de-arte-antiga/. 
506

 Este separador constitui uma novidade relativamente ao sítio web anterior por conter um texto 
assinado pelo actual director do Museu, António Filipe Pimentel, em que o mesmo procede a um 
balanço do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos e bem demonstrativo dos esforços 

http://www.museudearteantiga.pt/
http://www.museudearteantiga.pt/colecoes
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes
http://www.museudearteantiga.pt/educacao
http://www.museudearteantiga.pt/investigacao
http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu
http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu
http://www.museudearteantiga.pt/como-visitar
http://www.museudearteantiga.pt/contactos
http://www.museudearteantiga.pt/
http://gamnaa.blogspot.pt/
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-nacional-de-arte-antiga/
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-nacional-de-arte-antiga/
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-, disponibilizam informação sucinta e relevante, transmitida de forma clara e acessível 

aos seus utilizadores. No que respeita ao separador “História”, estamos perante um 

texto-síntese507 composto por quatro parágrafos, complementado por duas fotografias 

evocativas de espaços emblemáticos da sua história: uma primeira, referente à sala 

onde decorreu a inauguração da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental 

(realizada no Palácio-Alvor em 1882 e que viria, dois anos mais tarde, a dar origem ao 

MNBAA, o antecessor do MNAA); e uma outra que representa o mesmo espaço e na 

qual é visível a Sala 1 do antigo MNBAA (por volta de 1900). Segue-se o separador 

“Edifício”, no qual são apresentadas, para além do texto508, três imagens com vistas 

exteriores do edifício: uma delas ostentando a fachada actual, uma outra, a entrada 

primitiva do antigo MNBAA e, por fim, a última, de maior dimensão, uma vista parcial 

do jardim do Museu. Muito embora em ambiente web se considere adequada na 

transmissão deste tipo de conteúdos de índole genérica, a opção por uma 

apresentação condensada e a associação texto/imagens (no caso em apreço não 

legendadas), poderia ser melhorada ao investir-se numa informação mais aprofundada 

e diversificada sobre o Museu e a sua história, o edifício onde se encontra instalado e 

as suas colecções, aspectos tidos em conta no anterior sítio web do qual constava um 

separador dedicado ao “Edifício”, subdividido em “História” e “Projectos”, 

disponibilizando, o primeiro, dados pormenorizados sobre o antigo Convento de Santo 

Alberto e o Palácio-Alvor e, o segundo, sobre as sucessivas adaptações e ampliações a 

que o Museu foi sendo sujeito, estruturando-se, desta forma, um conjunto 

informacional fundamental para a obtenção de um conhecimento basilar do MNAA e 

operando como referente para os conteúdos a explorar na exposição de longa duração 

e, por conseguinte, conduzir a um possível aumento da probabilidade do sucesso de 

visita mais consentânea com as motivações e expectativas dos diversos públicos. Nesta 

perspectiva, sugere-se: 

                                                                                                                                                                          
empreendidos tendo em vista a afirmação nacional das colecções do Museu e a merecida projecção 
internacional. São igualmente delineadas iniciativas a implementar no sentido de adaptar o MNAA às 
necessidades museológicas actuais. Disponível em: http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-
museu/diretor 
507

 Cf: http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/historia 
508

 Cf: http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/edificio 

http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/diretor
http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/diretor
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a) Incluir uma Cronologia e biografia do MNAA acompanhada de imagens que 

reúna informação que vai desde a sua fundação até à actualidade. Outra hipótese 

seria a inclusão de um “+info” em ambas as secções, “História” e “Edifício”, 

recuperando alguns dos conteúdos do sítio web anterior e adicionando vistas de 

salas actuais da exposição de longa duração, bem como dos protagonistas que nela 

se destacaram;       

b) Considerar a criação de uma Enciclopédia do MNAA cujos conteúdos, em 

permanente actualização, abarcassem dados relativos à sua história, em geral, e às 

suas colecções509, onde poderiam constar temas como: antecedentes da sua 

criação; origem e formação das colecções; directores e/ou personalidades que 

mais se evidenciaram nesses contextos; doações e legados; exposições temporárias 

(dentro e fora do Museu); obras de referência; biografias de artistas, contando, 

para tal, com a participação de investigadores internos e externos ao Museu 

recorrendo-se, para o efeito, aos resultados provenientes de investigações mais 

recentes;                                                      

c) Disponilizar no separador “Investigação-Publicações”, para além dos catálogos 

produzidos pelo Museu desde 2010, por ocasião da realização de exposições 

temporárias, outro tipo de bibliografia de referência sobre o mesmo, 

nomeadamente guias, roteiros gerais e/ou de colecções, catálogos e outras 

publicações, etc.;   

d) Reactivar, no separador “Investigação-Biblioteca”, a ligação virtual para o sítio 

web do Arquivo Nacional da Torre do Tombo510 que reúne a seguinte 

                                                           
509

 Tirando partido dos adquiridos que os exercícios comparatistas potenciam num quadro de análise, 
neste aspecto merece especial menção o sítio web do MNP que, logo na sua página principal, 
disponibiliza um link que reporta para a consulta de uma enciclopédia online -“La Enciclopedia del 
Museo del Prado”. Através desse link o visitante virtual tem acesso a uma “cronologia do Museu”, 
disponível em castelhano e inglês, que reúne, de forma clara e exaustiva, informação sobre a sua 
história e as suas colecções, desde 1785 (data em que foram iniciadas as obras do edifício Villanueva) 
até finais de 2013. Dirigida por Miguel Zugaza (actual director do Museu do Prado) e Francisco Calvo 
Serraller (historiador e crítico de arte), o projecto conta com a participação de mais de 130 especialistas 
nacionais e estrangeiros que elaboraram as 2.363 entradas que a integram. Da versão online constam 
1.646 biografias de artistas; 319 doações e legados; 175 exposições; 162 obras-primas seleccionadas da 
colecção. No ano de 2006 foi publicada a versão impressa da obra, traduzida em italiano, inglês, francês 
e alemão. Cf: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/ 
510

 Trabalho resultante do Projecto Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal (PTDC/EAT-
MUS/101463/2008), iniciativa do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

https://www.museodelprado.es/enciclopedia/
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documentação do Arquivo do Museu: Academia Nacional de Belas Artes (1864-

1939) +info. Exposição de Arte Ornamental (1881-1891) +info. José de Figueiredo 

(1869-1937) +info.; 

e) Equacionar a possibilidade de adicionar ao  separador “Investigação-Biblioteca” 

um link para o Arquivo Fotográfico e Histórico que incluísse uma descrição sumária 

dos seus conteúdos; 

f) Disponibilizar no mesmo separador os Boletins do MNAA e os antigos catálogos 

do Museu;  

g) Operacionalizar o tópico “Pesquisar” - “Utilize a pesquisa para encontrar mais 

facilmente a informação pretendida”511;  

h) Adicionar ao separador “Como Visitar” um percurso exclusivamente pensado 

para dar a conhecer a história do edifício, os vestígios subsistentes do antigo 

Palácio-Alvor512. 

 

Numa época em que os visitantes manifestam necessidades informativas cada vez 

mais exigentes, esperando que os museus, no seu endereço virtual, sejam capazes de 

os satisfazer513, fornecendo informação mais completa sobre o seu acervo, colecções, 

condições de visita, etc.514, acreditamos que tais sugestões se traduzem numa mais-

valia por proporcionarem aos visitantes a capacidade de escolher o nível de 

                                                           
511

 À data em que redigimos este texto, o item não se encontra accionado. 
512

 Ideia já apontada por Henrique Martins no âmbito do seu Trabalho de Projecto de Mestrado em 
Museologia que teve como objecto de estudo o MNAA e o seu edifício, sob o ponto de vista da 
problemática da comunicação. Cf: MARTINS, Henrique - O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a 
sua história: contributos para um projeto de comunicação, 2014. [texto policopiado]. 
513

 Apesar das resistências que o recurso à realidade virtual implica, a nível internacional múltiplos 
museus têm vindo a desenvolver projectos e actividades fazendo uso de ferramentas de comunicação, 
tais como sessões chat, fóruns de discussão ou até mesmo serviços de pergunta/resposta feitas através 
de correio electrónico, dando assim voz aos visitantes, ao permitir-lhes esclarecer dúvidas e aumentar o 
seu conhecimento. Neste âmbito, destaca-se o norte-americano Brooklyn Museum (Nova Iorque) que 
possui, na sua página web, uma secção intitulada “Community” onde os visitantes podem tomar 
conhecimento de todas as iniciativas desenvolvidas e acompanhar o percurso do Museu nas 
comunidades online que este integra. Também neste plano merece especial relevo o Museu Van Gogh 
(Amsterdão) que tem em curso um serviço de pergunta/resposta, disponibilizando aos visitantes, na sua 
página de entrada, um link intitulado “Join #125 questions” e através do qual lhes é dada a possibilidade 
de colocar ao Museu 125 questões sobre o pintor Vincent Van Gogh. Cf: 
http://www.vangoghmuseum.nl/en/125-questions. 
514

 Sobre o tema, ver: MARTY, P Paul F. - “Museum websites and museum visitors: Before and after the 
museum visit”. In Museum Management and Curatorship. Vol. 22, N.º 4, 2007, pp. 337-360. [Consult. 
18 Agosto. 2014]. Disponível em: http://marty.ci.fsu.edu/preprints/marty_mmc_2007.pdf>. 

http://www.vangoghmuseum.nl/en/125-questions
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informação que pretendem obter, i.e., mais ou menos aprofundado e, sobretudo, de 

sentirem que auferem dessa possibilidade. De igual modo, apostar-se-ia na promoção 

de um discurso pluridireccionado do qual saíriam beneficiados aqueles que entram em 

contacto pela primeira vez com o Museu; os que nada sabem acerca dele; os que 

querem ser surpreendidos com algo de original; e, ainda, o público investigador 

através de um acesso mais facilitado ao material existente nos seus arquivos e 

biblioteca, assim se potenciando igualmente o trabalho académico, fechado muitas 

vezes sobre si mesmo.  

Foquemo-nos agora no separador “Colecções”, onde a secção “Destaques” 

integra uma lista da qual constam quinze obras de referência do MNAA, enriquecidas 

com imagens cuja qualidade de reprodução (com possibilidade de ampliação) importa 

sublinhar. Dela fazem parte os incontornáveis Painéis de São Vicente (c. 1470), 

atribuídos a Nuno Gonçalves; as Tentações de Santo Antão de Jheronymus Bosch (c. 

1500); São Leonardo, atribuído a Andrea della Robbia e Girolamo della Robbia (c. 

1513); O Inferno de Mestre português desconhecido (c. 1510-1520); a Fonte Bicéfala 

de autor desconhecido (1501-1515); a Cruz de D. Sancho I de autor desconhecido 

(1214); a Custódia de Belém atribuída a Gil Vicente (1506); Santo Agostinho de Piero 

della Francesca (c. 1465); Salomé com a Cabeça de São João Batista de Lucas Cranach, 

o Velho (c. 1510); São Jerónimo de Albrecht Dürer (1521); um Saleiro do século XVI de 

autor desconhecido; um Relicário da autoria do Mestre João (c. 1510); um Centro de 

Mesa de Thomas Germain e François-Thomas Germain (1729-1731); um pote de autor 

desconhecido (c. 1575-1600); e, por último, os Biombos Namban, o primeiro par com 

selo de Kano Naizen (1570-1616) e o segundo atribuído a Kano Domi. Cada uma das 

obras seleccionadas assenta em critérios que visam representar as colecções, as suas 

temporalidades, a internacionalização do Museu e valores internacionalmente 

reconhecidos, sendo acompanhada de um breve resumo (constituído por dois ou três 

parágrafos), cruzando-se ali, de forma hábil e numa escrita clara e sintética, conteúdos 

de ordem geral acerca das mesmas, indispensáveis para a sua contextualização 

imediata. A secção “Destaques” inclui ainda uma ficha técnica de cada exemplar e/ou 



206 

conjunto515, a que se sucede uma viagem pelos vários domínios do acervo que 

englobam Pintura Portuguesa, Pintura Europeia, Iluminura, Escultura, Ourivesaria, 

Mobiliário, Cerâmica, Arte da Expansão, Têxteis e Vidros, sinalizando-se obras-chave 

destas colecções.  

Tendo em conta que o tópico das colecções se assume como uma das áreas de 

maior interesse para os visitantes dos sítios web dos Museus que procurem 

informação geral e/ou específica sobre as mesmas, esta secção poderia ser, na nossa 

perspectiva, aperfeiçoada enquanto ferramenta auxiliar à interpretação das obras 

e/ou colecções e, simultaneamente, enquanto suporte para melhor as contextualizar, 

numa tentativa de clarificação do que o MNAA tem para oferecer, tal como se 

verificava, em parte, no anterior sitío web do Museu. Nesta linha, apontam-se como 

meras possibilidades para uma reflexão geral, as seguintes:   

a) Proceder, em primeiro plano, a uma descrição sucinta de cada colecção, em 

geral, nela constando as balizas cronológicas em que cada uma se fixa; os 

principais períodos, autores e/ou oficinas melhor representados; e o critério de 

organização subjacente, aplicando a linha de actuação seguida para Sala do 

Presépio Português516 (disponível no síto web) tornando, assim, mais acessível a 

abordagem específica das obras e a ligação às respectivas fichas contidas no 

MatrizNet;   

b) Considerar a hipótese de introduzir novidades e recentes incorporações que 

testemunham uma dinâmica aquisitiva e contribuem para o enriquecimento da 

colecção, permitindo colmatar lacunas existentes, sendo acompanhadas de 

uma nota histórico/artística. 

                                                           
515

 Para mais informações remete-se para a consulta do programa de inventário MatrizNet, software de 
gestão de colecções concebido pelo extinto Instituto Português de Museus (IPM), actual DGPC. 
Funcionando como um motor de busca, permite a pesquisa de peças de colecções e de exposições 
temporárias promovidas pelos museus tutelados até então por aquele organismo 
(http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx). Contudo, as informações nele contidas não se 
encontram actualizadas, ao invés do que sucede no sítio institucional do Museu. Igualmente relevante é 
o MATRIZPIX (http://www.matrizpix.dgpc.pt), um sistema de informação criado para o inventário, 
gestão e disponibilização online de arquivos fotográficos. 
516

 Cf: http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/escultura/virgem-com-o-menino-presepio 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx
http://www.matrizpix.dgpc.pt/
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Ainda que se trate de um Museu que está sob a tutela da DGPC, organismo que 

dispõe de missão e objectivos próprios, e de os mesmos estarem também, de certa 

modo, implícitos no texto de abertura assinado pelo actual director do Museu 

(separador “Sobre o Museu” - item “Diretor”), todas as iniciativas devem ser 

testadas/avaliadas em face de uma missão e fins manifestos, veículos indispensáveis 

para medir o seu peso e impacto, revelando-se, de igual forma, valiosos instrumentos 

para que o Museu possa reflectir sobre si próprio. Posto isto, ainda assim, toma-se 

como pertinente: 

a) A incorporação de um texto institucional na página principal que defina, 

clara e especificamente, a sua missão, visão, vocação ou objectivo;  

b) A indicação da data da criação do sítio web, última e próxima actualizações, 

uma vez que traduzem o investimento e o dinamismo empreendidos pelo 

Museu nessa área, fazendo desse meio uma entidade em constante 

evolução.   

Para finalizar este primeiro estádio de análise, cabe referir as medidas de índole 

promocional e publicitária tomadas. Neste campo é de considerar a colocação, em 

Abril de 2014, de telões no registo superior das fachadas sul e poente do edifício 

“Anexo” (ver Figs. 107 e 108), uns ostentando o nome do Museu, e outros, nos quais 

são visíveis algumas das personagens que figuram nos Painéis de São Vicente, 

reproduzidas em grande escala, opção reveladora de uma clara intenção, por parte do 

MNAA, dessa correspondência directa com a jóia do Museu, tomando-a como 

‘bandeira’ para comunicar e vender a sua marca. Já no registo inferior do “Anexo” são 

colocadas faixas que anunciam as exposições temporárias. As mesmas soluções foram 

aplicadas na entrada lateral, pelo Palácio-Alvor, flanqueada por duas lonas verticais 

que exibem os mesmos conteúdos (ver Fig. 109), medidas estas que permitem 

destacar o Museu face aos restantes edifícios situados nas suas imediações sem, no 

entanto, comprometer a leitura do edifício, antes cumprindo a sua função de 

elemento condutor para o despertar de curiosidades e divulgador do seu conteúdo517. 

                                                           
517

 Nesta óptica, cabe igualmente fazer referência à presença da ‘marca’ MNAA no mobiliário urbano, 
distribuído por vários espaços públicos da cidade de Lisboa e outros pontos do país, o que tem facilitado 
não só o reconhecimento imediato da sua imagem mas também o aumento da visibilidade do Museu, 
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Figs. 106 e 107 - Fachada sul e poente do “Anexo”. Fotografia de José Paulo Ruas, 2013. E registo 

inferior do “Anexo”, 2016. Fotografias: © JOM.  

   

Figs. 108 e 109 - Fachada N, vista de W. Parte correspondente ao antigo Palácio-Alvor. Fotografia de 

Henriques Martins, 2015; e Capela das Albertas (vista exterior). Fotografia de José Pessoa, 1997. 

 

Infelizmente tal não se pode dizer em relação ao corpo da fachada correspondente à 

Capela das Albertas (século XVII), único vestígio subsistente do convento carmelita de 

Santo Alberto (ver Fig. 109) que aí existiu no século XVI. Tratando-se de um núcleo 

fundamental de visita do MNAA, e de uma área encerrada ao público desde 2007518, 

por motivos de conservação, restauro e segurança, julga-se ser útil:  

                                                                                                                                                                          
sobretudo notório nos mupis, cartazes e flyers. Registe-se também que nos últimos anos, e por 
intermédio do seu Gabinete de Comunicação, o MNAA tem implementado um notável trabalho na área 
da comunicação e do marketing, num investimento inovador em propostas criativas, de que é exemplo 
a estratégia de divulgação agilizada no âmbito da exposição temporária FMR - A colecção Franco Maria 
Ricci realizada no ano de 2014, onde se recorreu a uma carruagem de comboio como meio promocional.  
518

 Contudo, caberá referir que, pontualmente, a mesma é aberta ao público. Foi o caso da exposição 
temporária Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português (2015). 
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a) Proceder à sua identificação no exterior, de forma a chamar a atenção para 

para sua existência e, simultaneamente, informar o visitante sobre as obras 

que ali decorrem.  

 

Momento II. Entrando no MNAA  

  

Fig. 110 - Planta do Piso 1. Autoria do MNAA.  

O acesso ao interior do Museu pode ser feito através do edifício “Anexo”, pelo 

Jardim 9 de Abril (piso 1), ou pelo Palácio, neste caso com acesso pela Rua das Janelas 

Verdes (piso 0). No primeiro caso, ultrapassada a porta de entrada, os visitantes 

começam por ter contacto com dois espaços de acolhimento: do lado direito, a 

bilheteira e, no oposto, o bengaleiro, duas áreas recentemente remodeladas no 

contexto da primeira fase de requalificação dos espaços do MNAA519 com projecto 

museográfico de Manuela Fernandes, arquitecta da DGPC. Abrangendo o átrio 

principal, a loja do Museu e a Sala do Torreão, destinada, até então, pontualmente à 

exibição de mostras temporárias de pequena escala, a referida intervenção foi 

                                                           
519

 A mesma teve início no último trimestre de 2014 e foi concluída nos primeiros meses do ano de 
2015. 
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determinante, dela resultando uma alteração visual assinalável para a história da sua 

museografia, consequência da modificação da cor das grelhas metálicas que cobrem os 

tectos do edifício do “Anexo”520, actualmente pintadas de branco (ver Figs. 111 e 112), 

rompendo, assim, com a sua anterior imagem, em que dominava o castanho. Para 

além desta medida, existe agora na parte superior da parede que fica atrás da 

bilheteira um reconhecimento aos mecenas que, ao longo dos tempos, possibilitaram 

o engrandecer e enriquecimento das colecções do MNAA, seguido de uma lista com os 

seus nomes e datas (a bold) correspondentes a tais dádivas. Aquela informação, 

redigida em português e inglês, conta com um grafismo e lettering apelativos, arranjo 

esse que transmite uma nova ambiência, um aspecto mais actualizado e uma sensação 

de amplitude, vindo contrariar a ideia por alguns professada de que este espaço era 

pouco acolhedor, tal como podemos observar nas imagens que se seguem.   

      

Figs. 111 e 112 - Bilheteira e bengaleiro, 2015. Fotografias: © JOM. 

Considerados serviços periféricos, os dois espaços, bilheteira e bengaleiro, adquirem, 

neste momento de análise, particular interesse uma vez que é através deles que se 

estabelece a primeira impressão com o Museu, pondo à prova a sua capacidade para 

munir os visitantes de matéria útil no sentido de os orientar e neles promover elos de 

ligação e descodificação eficazes, como que potenciando uma espécie de habilidade 

para saber o que procurar.  

                                                           
520

 Aplicadas por ocasião da montagem da XVIIª Exposição de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da 

Europa, em 1983. 
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Independentemente da opção de entrada - “Anexo” ou Palácio-Alvor -, é 

facultado ao visitante gratuitamente, após a aquisição do bilhete, um desdobrável 

(disponível em português e inglês), que apresentamos seguidamente.  

 

Fig. 113 - Parte do desdobrável do MNAA. Autoria da DGPC.  

No seu interior encontramos informação de cunho prático e um texto de apresentação 

do Museu (composto por três parágrafos) de fácil leitura e adaptável a vários públicos, 

uma forma acessível e genérica de introduzir o visitante e onde constam: a data da 

criação do MNAA, uma chamada de atenção para a importância e estatuto das 

colecções que alberga, o destaque para vinte e quatro obras de referência que 

enriquecem a visita e, finalmente, a publicitação do restaurante e da esplanada 

(instalada no jardim), dois serviços que poderão constituir um factor de atracção. 

Contém igualmente a planta geral do Museu (também descarregável no seu sítio web) 

onde são identificados, com uma ligeira diferença de cor, os espaços ocupados pelas 

diversas colecções.  
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Como é prática recorrente nos de mais Museus, a questão levantada pelo uso das 

plantas vem sempre acompanhada de um certo grau de complexidade, dependendo 

de factores como os do tempo disponível e do itinerário escolhido pelo visitante, as 

suas preferências e motivações/interesses, bem como a sua extensão e diversidade de 

conteúdos, daí decorrendo, na maior parte das vezes, uma situação de visita mais 

condicionada pela intuição, i.e., mais individualizada e favorável a um tipo de circuito 

livre e de descoberta, não seguindo um plano linear imposto pela informação contida 

na planta. Ainda assim, julgamos que podem ser efectuadas melhorias no sentido de 

definir o seu próprio percurso e na senda de um equilíbrio produtivo entre contentor e 

conteúdos521, nomeadamente:  

a) Distinguir cromaticamente os três edifícios e as colecções, retomando a linha 

de actuação seguida nas plantas anteriores;  

b) Introduzir uma explicação breve sobre o que pode ser visto em cada núcleo; 

c) Informar o visitante acerca do critério que preside à organização da narrativa 

proposta. A título meramente exemplificativo reproduzimos aqui o texto 

referente à Colecção Permanente de pintura espanhola (1100-1910) que figura 

no desdobrável do MNP: “Obedecendo a um critério cronológico, o Prado 

expõe desde os murais românicos do século XII até à produção de Goya, que já 

se prolonga pelo século XIX. Na planta baixa pode ver-se a pintura medieval e 

renascentista. Na principal expõem-se os conjuntos de Greco, Ribera, Murillo, 

Velázquez e outros pintores do Século de Ouro, culminando com a obra de 

Goya, cujas pinturas se distribuem entre a planta baixa, a primeira e a 

segunda”;  

d) Assinalar a existência da Sala Patiño;  

e) Facultar aos visitantes, em ambas as entradas do Museu, um Guia de Visita ao 

MNAA (também descarregável no sítio web) perspectivado para o grande 

                                                           
521

 Vem a propósito citar Juan Carlos Rico quando este refere que “a paisagem e o edifício do museu são 
os únicos elementos que estão, ao mesmo tempo em ambos os lados, como suporte e como objecto do 
discurso museológico”. Cf: RICO, Juan Carlos - Dossier metodologico: montaje de exposiciones. Cádiz: 
Dirección General de Universidades de la Consejería de Inovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, 2011, p. 121.  
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público, disponível em várias línguas e em Braille522, bem como uma maqueta 

táctil do edifício;  

f) Datar a planta, tal como no sítio web, defendendo eventuais alterações. 

 

Momento III. Uma pré-leitura do espaço e dos conteúdos  

SALA DO PRESÉPIO PORTUGUÊS 

Transposto o vestíbulo da entrada, o visitante vive o momento mais gratificante 

da permanência no Museu: o confronto com a qualidade das obras e a forma como as 

mesmas se encontram expostas nas salas. A partir daí tem a possibilidade de dar 

continuidade ao seu percurso, ora prosseguindo em direcção à esquerda, acedendo à 

Sala Presépio Português, instalada na Sala do Torreão, ora à direita, onde encontra a 

secção dedicada ao Mobiliário Português. Na primeira situação, podem ser apreciadas, 

segundo uma organização que dá primazia à história artística, vinte e cinco obras 

produzidas entre o século XVI e o início do século XIX que dão a conhecer a história do 

presépio em Portugal523.  

  

Figs. 114 e 115 - Perspectivas  da Sala do Presépio Português, 2016.  

Inaugurada em Dezembro de 2015, a referida sala representa mais um passo para a 

requalificação do Museu, estando prevista, num futuro próximo, a sua reabertura 

integral com nova oferta museográfica. Está de igual forma equacionada a articulação 

do seu último núcleo com o da Capela das Albertas (assunto abaixo desenvolvido) e 

salas adjacentes e que culminará com a apresentação do Presépio dito dos Marqueses 

                                                           
522

 http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/la-casa-museo/cuaderno-salas.html 
523

 Cf: http://museudearteantiga.pt/content/files/pressrelease_presepioportugues-site.pdf 

http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/la-casa-museo/cuaderno-salas.html
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de Belas. Tendo em linha de conta esta harmonia em termos de discurso, afigura-se-

nos relevar:  

a) Para além do texto de parede (português e inglês) que aí se encontra à entrada 

da Sala, considerar oportuna a introdução do texto em pdf. contido no sítio 

web do Museu, acrescido de uma nota que informe acerca da existência de 

presépios na Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas (Piso 3); 

b) Ponderar a possibilidade de disponibilizar um LCD que exiba vistas interiores 

das Albertas no mesmo local ou perto da entrada, abreviando-se deste modo - 

e uma vez mais - o facto da Capela se encontrar encerrada ao público há largos 

anos, bem como algumas peças que poderão ser apreciadas mais tarde nesse 

mesmo local, solução já concretizada no espaço do átrio principal do Museu 

antes da reabertura da Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas (Piso 3), com 

o intuito de despertar a curiosidade dos públicos.  

CAPELA DAS ALBERTAS ([área] F)  

Ainda no mesmo flanco do Museu (flanco Norte do Piso 1), os visitantes têm 

acesso à Capela das Albertas (século XVII), o único vestígio subsistente do convento 

carmelita de Santo Alberto (ver Fig. 116) que aí existiu no século XVI. Encerrada ao 

público desde 2007524, como já foi referido, esta circunstância conduziu-nos à seguinte 

sugestão:  

 

Fig. 116 - Vista interior da Capela das Albertas. Fotografia de José Pessoa, 1997. 

                                                           
524

 Embora pontualmente aberta ao público, caso da exposição temporária Josefa de Óbidos e a 
Invenção do Barroco Português (2015).  
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a) Disponibilizar uma visita virtual à Capela, iniciativa já antes contemplada no 

antigo sítio web e aplicada a outros espaços do Museu mas, desta feita, 

acompanhada da apresentação de breves comentários.  

 

MOBILIÁRIO PORTUGUÊS (Salas 36-44) 

Já no flanco oposto à Capela está instalada a colecção de mobiliário, podendo aí 

ver-se exemplares portugueses que expressam a evolução do mesmo, de entre os 

quais a Cadeira de Estado dita de D. Afonso V (c. 1470-1475) (Sala 36), e também 

europeus e orientais compreendidos entre os séculos XV e XIX, adquirindo particular 

importância a produção francesa do século XVIII.  

  

Fig. 117 - Aspecto parcial da secção de mobiliário português. Fotografia da DGPC.  

Caso o visitante opte por continuar em frente, após ultrapassar o vestíbulo da 

entrada depara-se com o átrio principal do Museu, espaço onde se impõe a grande 

escadaria que conduz os visitantes ao segundo piso.  

     

Figs. 118 e 119 - Átrio principal do “Anexo”, antes e depois da remodelação, 2015. Fotografias: © JOM.  

https://www.instagram.com/p/BGKPTk3zCrS/?tagged=mnaa
https://www.instagram.com/p/BGKPTk3zCrS/?tagged=mnaa
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Nesse local, do lado esquerdo, existe um balcão destinado a informações gerais 

relacionadas com as exposições temporárias e actividades propostas. A primeira fase 

da renovação que incluiu também o átrio trouxe, para além das já mencionadas, 

outras novidades a registar. Uma delas consistiu na colocação de dois textos de 

parede, medidas a relevar uma vez que explanam a razão de existir do Museu, 

alertando os públicos que o irão visitar para o facto de estarem perante um património 

cultural referencial que espelha não só as suas circunstâncias históricas, mas também 

as do próprio país (Figs. 120 e 121).  

    

Figs. 120 e 121 - Vista parcial do átrio principal, 2015. Fotografias: © JOM. 

a) Tendo presente que, para além desta informação nada mais há a registar ao 

longo do percurso que o visitante efectua, nem outros recursos como, por 

exemplo, áudio guias, ajuiza-se como uma mais-valia a inclusão de um texto-

programa.  

Ao fundo da sala, no lado direito, encontramos um LCD (ver Fig. 120) que exibe a 

agenda digital do MNAA (também transmitida no hall do restaurante, sito no Piso 0), 

com informações sobre as iniciativas em curso (exposições temporárias, conferências, 

Obra convidada, entre outras). Sucede-se ao átrio principal uma pequena área onde 

têm vindo a ser expostas obras, fruto de importantes doações, exemplo da escultura 

Danaide (A Fonte)525 de Auguste Rodin (1840-1917) e Pierre (ajudante), datada de 

1893 e resultante de uma compra efectuada por Calouste Gulbenkian e doada ao 

MNAA, em 1952 e, mais recentemente, a escultura romana Torso do século I a.C. - 

                                                           
525

 Antigamente esta obra encerrava o percurso cronológico do núcleo da escultura europeia, vindo 
ocupar o lugar onde outrora se encontrava, em exposição, o Presépio dito das Necessidades, de autor 
desconhecido (1775-1800).  
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século I d.C. regressada ao Museu, após ter permanecido em regime de depósito no 

Museu Gulbenkian e também ela doada por aquele mecenas em 1949, depois de 

adquirida em 1917 (ver Figs. 122 e 123).  

    

Figs. 122 e 123 - Danaide (antiga instalação) e Torso, 2015. Fotografias: © JOM. 

Tratando-se de obras que extravasam a cronologia das colecções do MNAA e, 

portanto, fora do discurso do restante acervo, no caso de Danaide, a mais tardia em 

termos de cronologia, sugere-se:  

a) Adicionar à informação afecta às obras o motivo pelo qual estas referências da 

história da arte mundial estão integradas no discurso do MNAA, sublinhando o 

facto de tão importantes doações resultarem de um único doador, a que se 

juntam outras, bem como esclarecer o contexto em que tais obras deram 

entrada no Museu, assinalando a relação de Calouste Gulbenkian com Portugal, 

a sua admiração pelo MNAA e amizade travada com João Couto, tendo levado 

aquele a cobrir lacunas na colecção e que considerou deverem integrar um 

Museu Nacional.  

Ultrapassada esta pequena área surge a loja do Museu, também ela 

recentemente remodelada no contexto da primeira fase da sua requalificação e já por 

nós referida. Segue-se-lhe uma zona que estabelece a ligação entre o corpo 

correspondente ao “Anexo”, a construção do século XX e o corpo do antigo Palácio-

Alvor, espaço pensado para funcionar como cafetaria e que dispondo de um LCD na 

parede nos levou a equacionar a hipótese de aí assinalar a ligação entre os dois 

edifícios, mesmo tratando-se de um local de passagem.  
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SALA DO TECTO PINTADO (Sala 50)  

Ainda no Piso 1, corpo correspondente ao antigo Palácio-Alvor, está também situada a 

Sala do Tecto Pintado que desde o ano de 2010 tem sido alvo de um intenso programa 

de mostras de pequena escala, cujos temários privilegiam a divulgação e o estudo das 

colecções que o MNAA alberga526. Espaço nevrálgico da sua história é um dos raros 

vestígios do interior do antigo Palácio dos Condes de Alvor cujos tectos, pintados a 

estuque por Vincenzo Baccherelli (1672-1745), conservam a cobertura original (ver Fig. 

124)527.  

  

Figs. 124 e 125 - Quadratura da Sala do Tecto Pintado, 1701-1721. Imagem retirada de RAGGI, Giuseppina - 

“As Quadraturas do Palácio Alvor”, 2013; e texto de parede da Sala do Tecto Pintado, 2016. Fotografia: © 

JOM. 

                                                           
526

  Até ao momento presente contam-se dezassete mostras, sendo a última delas intitulada Aqua 
Faianças da Coleção do MNAA, inaugurada a 18 de Junho e patente ao público até 27 Setembro de 
2015. Para a consulta dos respectivos catálogos, ver: 
http://www.museudearteantiga.pt/investigacao/publicacoes 
527

 Assunto que, aliado à difusão da chamada pintura de “Quadratura” na Europa e em Portugal, deu o 
mote para realização da mostra temporária Ilusionismos. Os Tetos Pintados do Palácio Alvor que teve 
lugar precisamente naquela sala, tendo a mesma suscitado uma investigação da qual resultou a 
publicação de um importante catálogo. Patente ao público de 8 de Março a 26 de Maio de 2013. Cf: 
AA.VV - Ilusionismos. Os Tetos Pintados do Palácio Alvor. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2013. 
[Catálogo de exposição]. Disponível na íntegra em: 
http://www.academia.edu/7917120/Raggi_Giuseppina_ed_Ilusionismos._Os_tetos_de_pal%C3%A1cio_
%C3%81lvor_Lisboa_MNAA_2013. No texto “As Quadraturas do Palácio Alvor” que integra o catálogo, 
assinado por Giuseppina Raggi, a comissária da exposição sublinha que “a presença de quadraturas em 
duas salas do Palácio Alvor é um facto importantíssimo para a história da arte portuguesa, por serem 
estas as únicas sobreviventes da produção profana de Vincenzo Bacherelli e por constituírem uma 
amostra do impactante conjunto original”, alertanto igualmente para carência de estudos aprofundados 
relativamente à história da construção do Palácio Alvor (Raggi 2013, p. 52), apesar dos importantes 
contributos de Reynaldo dos Santos, Vítor Serrão e Magno Moraes Mello nessa matéria: Cf: SERRÃO, 
Vítor; MELLO, Magno Moraes de - “A pintura de tectos de perspectiva arquitectónica no Portugal 
Joanino (1706-1750)”. In SALDANHA, Nuno (coord.) - Joanni V Magnífico. A Pintura em Portugal no 
tempo de D. João V (1706-1750). Lisboa: SEC - IPPAR, 1994, pp. 83-95. [Catálogo de exposição]. 

http://www.academia.edu/7917120/Raggi_Giuseppina_ed_Ilusionismos._Os_tetos_de_pal%C3%A1cio_%C3%81lvor_Lisboa_MNAA_2013
http://www.academia.edu/7917120/Raggi_Giuseppina_ed_Ilusionismos._Os_tetos_de_pal%C3%A1cio_%C3%81lvor_Lisboa_MNAA_2013
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Nesta sala é facultado um texto de parede chamando a atenção para a importância do 

seu tecto, aludindo, de igual modo, para a pertinência da sua actual vocação (ver Fig. 

125). Atendendo a que se trata do único elemento informativo existente sobre edifício 

primitivo ao longo de todo o percurso de visita, mas por constiuir uma parcela 

indispensável do dar-a-ver e por muito pouco que dessa herança subsista528, uma 

medida a valorizar passaria por:  

a) Pensar num dispositivo concebido com a finalidade de facultar a decifração dos 

pormenores decorativos do tecto.  

 

ARTES DECORATIVAS EUROPEIAS (Salas 67, 68, 69)  

As Salas 67, 68 e 69, cujos tectos preservam igualmente os estuques 

decorativos originais do antigo Palácio-Alvor, foram recentemente submetidas a obras 

de beneficiação, daí advindo claros melhoramentos museográficos que passaram pela 

pintura das paredes, por uma nova disposição das obras, com especial destaque para 

as novas condições de iluminação, graças à adopção da tecnologia LED, inaugurando o 

MNAA esta solução no contexto dos museus portugueses e com ela saíndo altamente 

valorizado dos pontos de vista expositivo e comunicativo.  

                                                           
528

 Poulot “distingue quatro perspectivas históricas ou quatro historiografias sobre os museus: uma 
história da fundação dos museus, de suas origens a sua disseminação; uma história das permanências, 
dos fragmentos narrativos passados e presentes que, superpostos, coabitam as salas de uma mesma 
instituição, desvelando os processos de construção de legitimidade cultural; uma terceira perspectiva, 
que remete à história dos objectos colecionados, das vicissitudes das coleções, e pode constituir uma 
história paralela à do museu; e finalmente uma história da representação museográfica, revelando 
como os museus eram percebidos e apropriados pelos sujeitos que neles trabalhavam, pesquisavam, 
ensinavam ou apenas os visitavam – essa ‘meta-história’ das instituições museais dialoga com os 
estudos da história europeia sobre as formas de fruição das obras de arte e dos objetos do patrimônio 
histórico e científico. O autor sinaliza que faltam estudos sobre as escolhas dos curadores e uma 
sociologia desses atores e aponta a fragilidade da história dos museus, à semelhança do que ocorre com 
a história da cultura material e mesmo com a história das ciências”. POULOT, Dominique - “La naissance 
d´une tradition européenne”. In Publics et Projets Culturels: un enjeu des musées en Europe. Paris: 
L´Harmattan, 2000, pp. 24-37 (trad.). 
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Figs. 126 e 127  - Vistas das Salas 67 e 68. Fotografias de Paulo Alexandrino.  

No caso particular da Sala 69 (Sala Germain), que alberga a célebre Baixela da Casa 

Real Portuguesa encomendada em 1756 a François-Thomas Germain (1748-1791), a 

mesma dispõe agora de dois textos afixados na parede que contextualizam os objectos 

em exposição.    

   

Figs. 128 e 129 - Perspectivas da Sala 69. Fotografias de Paulo Alexandrino.   

Após complexos ensaios - basta dizer que o processo de iluminação durou cerca de 

dois meses a ser afinado - o que antes poderia obstacularizar as condições ideais de 

fruição desta sala, em parte devido aos reflexos provocados pelos materiais dos 

objectos expostos, com a actual iluminação e trabalhos de limpeza e de conservação e 

restauro, a mesma surge agora em todo o seu esplendor, imbuída de um ambiente 

homogéneo e harmónico no qual se evidencia o centro de mesa que brilha e como que 

https://www.facebook.com/paulo.alexandrino
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‘desabrocha’, facto a que também se deve a colocação de um espelho no topo da 

vitrine que o acolhe.  

SALA PATIÑO (Sala 66)  

Espaço singular529 no contexto expositivo do MNAA integra um “period room” 

da segunda metade do século XVIII. Originalmente pertencente ao antigo Palácio dos 

Príncipes de Paar, em Viena (ver Fig. 130), instalada depois no Palácio do diplomata 

boliviano Antenor Patiño, em Paris, e finalmente doada ao Estado Português, em 1968, 

vem a ser incluída no percurso museológico do MNAA, em 1974.  

  

Fig. 130 - Aspecto da Sala Patiño. Fotografia de Ricardo Dias.  

Aquando da sua instalação no MNAA, por motivos de ordem estrutural do próprio 

sistema das coberturas do Palácio-Alvor, suprimiu-se o tecto desta sala. Atendendo à 

existência de registos sobre a matéria no AFMNAA, afigura-se-nos pertinente:  

a) Incluir essa documentação no texto de sala aí disponibilizado;  

b) Melhorar as suas condições de iluminação geral.  

Do conjunto de salas incluídas no circuito de Artes Decorativas Europeias (salas 

48-49, 55, 66-70), adquire também especial relevo a Sala 55, o Salão Nobre, espaço 

emblemático da história do MNAA desde a Exposição de Arte Ornamental ao MNBAA, 

passando igualmente pelas direcções dos primeiros directores do Museu, José de 

Figueiredo e João Couto.   

                                                           
529

 Contudo, convirá referir que naquele espaço é assinalado, através de folhas de sala disponíveis em 
várias línguas, o facto de o mesmo não ser parte integrante do edifício primitivo.  



222 

   

Fig. 131 - Aspecto parcial do Salão Nobre, 2015. Fotografia: © JOM. 

Considerando o facto da parca informação sobre o passado do Museu ao longo da 

exposição de longa duração, e tendo por intuito dinamizar o seu discurso 

comunicativo, a título sugestivo, considere-se:   

a) A reprodução, nas paredes da sala, da solução aplicada no contexto da 

exposição temporária Carlos Relvas e a Casa da Fotografia (2003)530 que teve 

lugar no MNAA (ver Fig. 132).  

  

Fig. 132 - Vista parcial da exposição Carlos Relvas e a Casa da Fotografia, 2003.  

 

 

                                                           
530

 Na exposição puderam ser apreciadas, entre outras, setenta e oito fototipias que representavam as 
salas e as peças, entre as quais aquela onde decorreu a inauguração da Exposição Retrospectiva de Arte 
Ornamental em 1882 no Palácio-Alvor, e Cf: AA.VV - Carlos Relvas e a Casa da Fotografia. Lisboa: Museu 
Nacional de Arte Antiga, 2003 [Catálogo de exposição]. 
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PINTURA EUROPEIA (Salas 51 - 65) 

O MNAA é igualmente detentor de uma notável colecção de pintura europeia 

na qual figuram obras provenientes de diversas escolas - italiana, francesa, alemã, 

flamenga, inglesa e espanhola. Entre as muitas obras que aí habitam, realçamos as 

seguintes: São Jerónimo (1521) de Albrecht Dürer; Santo Agostinho (1460-70) de Piero 

della Francesca; São Pedro (1633) de Francisco de Zurbarán; Fuga para o Egipto (1767-

70) de Giovanni Battista Tiepolo e as famosas Tentações de Santo Antão (c. 1500) de 

Jheronimus Bosch.  

À medida que o percurso da visita vai progredindo damo-nos conta, dada a sua 

extensão e quantidade de peças em exposição, da insufuciência de material 

informativo sobre as obras que permita a sua contextualização, o destaque para 

aspectos relacionados com a iconografia representada e seus autores, situação que é 

agudizada pela inexistência de um áudio-guia, pese embora o visitante possa ser 

surpreendido pontualmente com salas que exibem tratamento museográfico distinto, 

caso aplicado no âmbito da iniciativa Obra Convidada (ver Fig. 133)531, ao fundo do 

corredor da galeria.  

    

Fig. 133 - Instalação da pintura Vertumno e Pomona, 2016. 

 

A Sala 61 acolhe no momento em que redigimos este texto, no seu espaço central, o 

Auto-retrato (1498) de Albrecht Dürer (1471-1528) proveniente do MNP, a obra mais 
                                                           
531

 No momento em que redigimos este texto encontra-se em exibição a pintura Vertumno e Pomona 
(1638) de Jacob Jordaens (Antuérpia, 1593 - 1678) proveniente do Museu do Caramulo-Fundação Abel e 
João de Lacerda. A obra esteve patente ao público de 22 Junho a 9 de Outubro de 2016.    
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afamada deste artista no Museu espanhol, e igualmente submetida a uma 

apresentação museográfica diferente (ver Fig. 134).  

  

Fig. 134 - Instalação da pintura Auto-retrato de Albrecht Dürer.  

 

Fig. 135 - Planta do Piso 2. Autoria do MNAA.  

 

ARTE DA EXPANSÃO (Salas 14-18)  

Neste Piso532, que aguarda obras de beneficição e valorização, podem ser vistas 

as colecções de arte asiática e africana que ilustram as relações privilegiadas entre 

                                                           
532

 A ligação entre os pisos 1, 2 e 3 é feita através de uma escadaria existente no átrio principal ou 
fazendo uso do elevador. O acesso à exposição de longa duração por parte de pessoas com 
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Portugal e as referidas culturas. Merecem particular menção os Biombos Namban (c. 

1600) que evocam a chegada dos portugueses ao Japão, em 1543, e um Saleiro 

proveniente do Reino do Benim (c. 1525) (ver Figs. 136 e 137), peça rara entre os 

tesouros artísticos chegados a Lisboa no período dos Descobrimentos.  

 

 

Figs. 136 e 137 - Perspectivas parciais das salas 14 e 18, 2015. Fotografias: © JOM. 

 

CERÂMICA (Salas 19-25) 

No mesmo piso mostra-se também a extensa e expressiva colecção de 

cerâmica, integrando peças de faiança e porcelana de fabrico português, europeu e 

oriental, com destaque para os núcleos de faiança portuguesa dos séculos XVII e XVIII 

que denotam as suas influências orientais.  

                                                                                                                                                                          
necessidades especiais faz-se pela entrada do “Anexo” que conta, para tal, com uma rampa colocada ao 
lado da escadaria, o mesmo sucedendo no exterior do edifício.  
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Figs. 138 e 139 - Vistas parciais das Salas 19 e 30, 2015. Fotografias: © JOM. 

Ainda que aguardando igualmente obras de beneficição e valorização, possam as 

mesmas incidir sobre as seguintes frentes:  

a) Reduzir o número de peças expostas nas vitrinas;   

b) Favorecer, em geral, a iluminação dos objectos, tendo em vista abreviar 

situações de reflexo;   

c) Repensar a estratégia de legendagem existente.  

 

OURIVESARIA (Salas 26-29)  

Núcleo composto por peças de origem portuguesa, compreendidas entre os 

séculos XII e XIX, com especial relevo, entre outras, para a obra mais emblemática da 

ourivesaria portuguesa, a Custódia de Belém (1506) atribuída a Gil Vicente e a Cruz de 

ouro de D. Sancho I (1214), testemunho admirável dos primórdios da nacionalidade, ao 

qual se vêm juntar exemplares de fabrico europeu, destacando-se a ourivesaria 

francesa do século XVIII, de que a baixela da Casa Real portuguesa é bem 

representativa.  
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Fig. 140 - Custódia de Belém, 2015. Fotografia: © JOM. 

Neste núcleo afigura-se vantajoso:   

a) Posicionar as obras mais emblemáticas em locais mais destacados. 

   

JOALHARIA (Sala 30) 

Por último, a Sala 30 reservada em exclusivo à Joalharia portuguesa acolhe produções 

dos séculos XV a XIX, sendo dignas de nota, pela especificidade dos materiais 

aplicados, os trabalhos realizados entre os séculos XVI e XVIII.  

 

Fig. 141 - Perspectiva do núcleo de Joalharia, 2015. Fotografia: © JOM. 
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Fig. 142 - Planta do Piso 0. Autoria do MNAA.  

 

A visita poderá terminar - ou começar - no Piso 0 (ala poente) onde é possível aceder à 

Galeria de Exposições Temporárias que acolhe as grandes mostras que se estendem, 

muitas vezes, pela Sala dos Passos Perdidos. A meio do átrio figura uma estátua 

pedestre em mármore que representa D. João Príncipe Regente (1823), futuro D. João 

VI, da autoria de João José de Aguiar (1769-1841), proveniente do Hospital da Marinha 

(Lisboa), e em depósito no MNAA (ver Fig. 144).  

    

Figs. 143 e 144 - Perspectiva da escadaria de acesso ao Piso 1; e "D. João Príncipe Regente" (1823), 

2016. Fotografias: © JOM. 

 

Tirando partido da arquitectura do edifício que cria um emolduramento que a valoriza, 

a sua instalação no eixo da escadaria de acesso ao Piso 1 opera, junto dos visitantes, 
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como um referente. No mesmo espaço mantiveram-se algumas soluções aplicadas 

aquando da exposição temporária O Virtuoso Criador, Joaquim Machado de Castro 

(1731-1822) (2012). É o caso das janelas entaipadas e das telas-retroactivas impressas 

em grande formato, colocadas no tecto, o que confere uma cenografia e uma 

ambiência apelativas, conquistando-se também por esta via uma unidade em termos 

de espaço que ultrapassa a função de átrio.   

 

JARDIM  

O jardim do Museu abriga algumas obras, maioritariamente esculturas e 

exemplares de árvores identificados com tabela, o mesmo não se verificando em 

relação às estátuas aí existentes, embora constituam parte integrante da colecção de 

escultura do MNAA. Assim sendo, no sentido de enriquecer o discurso comunicativo 

do Museu considera-se pertinente proceder à legendagem daquelas para um claro 

esclarecimento acerca da sua proveniência, bem como adicionar informção pertinente 

acerca do prório jardim do Palácio. No Piso 0 localizam-se também o Gabinete de 

Desenhos e Gravuras, a Sala do Mezanino (piso intermédio) onde decorrem pequenas 

exposições533, o Auditório e a Biblioteca do MNAA534.  

                                                  

Fig. 145 - Vista parcial da sala da Sala do Mezanino, 2016. Fotografia: © JOM. 

                                                           
533

 A título de exemplo, sublinhamos a mostra Cyrillo e o Programa de São Sebastião da Pedreira sobre a 
obra gráfica de Cyrillo Wolkmar Machado (1748-1823), suscitada pela ingressão no acervo do MNAA do 
desenho Última Ceia. Instituição da Eucaristia. Estudo final (1813) e que esteve patente ao público de 29 
de Outubro de 2011 a 19 Janeiro de 2012.   
534

 Cabe neste contexto registar a interessante solução adoptada aquando da exposição temporária FMR 
- A Coleção Franco Maria Ricci que, fugindo à regra, ocupou o interior da Biblioteca do Museu onde 
foram reunidas algumas das mais notáveis edições do coleccionador. A mostra decorreu entre 29 de 
Novembro de 2014 e 12 Abril do ano seguinte.   



230 

 Momento IV. Comunicação expositiva  

Todos os objectos que integram a exposição de longa duração do MNAA são, na 

sua generalidade, acompanhados de uma legenda, em português e inglês, que 

compreende os seguintes dados: título; autor; data; material e técnica; proveniência e 

número de inventário. Quanto à existência de informação adicional, a mesma 

acontece em algumas obras de referência do Museu, caso dos ‘Painéis’, Biombos 

Namban e Custódia de Belém. São disponibilizadas folhas de sala em várias línguas 

(português, francês, inglês, italiano, castelhano, etc.), colocadas num pequeno 

expositor para serem usadas durante a visita e, no final, devolvidas. O mesmo se 

verifica por ocasião de intervenções de restauro, exemplo da Custódia de Belém 

(2009); obras recentemente ingressadas na colecção, caso da pintura Narciso da Fonte 

de Francisco Vieira - dito Vieira Portuense (c. 1797), adquirida pela DGPC em 2014 

(2015); mudanças operadas no âmbito de requalificações dos espaços do Museu, 

como seja a remodelação da Galeria de Pintura e Artes Decorativas Europeias (Salas 

48-49,55,66-70) (2008); reinstalação da colecção de mobiliário português (2008); e, 

finalmente, no contexto do programa Obra convidada (inaugurado em 2010) em que é 

facultada ao visitante uma folha de sala (igualmente descarregável no sítio web) e no 

caso de obras procedentes de outros Museus/instituições. Neste quadro há ainda a 

registar a articulação entre cada piso, salas e áreas sectoriais do Museu, feita através 

de sinalética própria apresentada em português e inglês, incluindo a mesma a planta 

de emergência.  

Pese embora as conquistas recentes ao nível expositivo e comunicacional, 

sentidas no Piso 3 e cuja aplicação se prevê ser extensível aos restantes pisos do 

Museu, a informação baseada maioritariamente em legendas e alguma informação 

adicional carece ainda de um investimento, que julgamos imperioso, em de 

instrumentos auxiliares, que facultem mais informção sobre as obras e sobre o Museu.  

Contudo, convirá salvaguardar que tal apreciação não encontra eco nas 

exposições temporárias, onde é prática corrente introduzir, quer no início das mesmas, 

quer no seu decurso, textos informativos sobre o que é apresentado, princípios estes 

que, a nosso ver, alcançariam total sentido de oportunidade na exposição de longa 

duração. Segundo esta perspectiva, a comunicação expositiva do MNAA ganharia, de 
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sobremaneira, com o investimento nas novas tecnologias, configurando-se como 

opções, eventualmente a considerar:  

a) Instalação de áudio guias535 ou QR CODE disponibilizados nos idiomas da 

maioria dos visitantes e que pudessem ser descarregados em link próprio 

no sítio web do Museu ou solicitados na recepção;  

b) Investimento na formação dos vigilantes a fim de que estes possam operar 

como mediadores do discurso do Museu;  

c) Inclusão no circuito de visita de Guias de Sala e/ou Roteiro de colecções (em 

várias línguas) que pudessem ser adquiridos e colocados, para o efeito, em 

pontos estratégicos. Neles seriam contemplados conteúdos como: Planta 

geral do Museu; Nota histórica; Cronologia; e Bibliografia básica.  

Acreditamos que os contributos que por nós foram sendo enunciados, embora 

modestos, comportariam vantagens a vários níveis, desde logo, o atingir públicos, que 

por razões de diversa ordem, não chegariam tão facilmente à informação 

disponibilizada, passando por criar novas dinâmicas de interacção, convocando o 

visitante para as peças mais significativas da colecção e para informação relacionada 

com os autores representados. Deste modo, valorizar-se-iam também as obras 

expostas e responder-se-ia melhor à curiosidade de um público motivado por 

determinada peça ou colecção, bem como ao não-especializado, que poderá assim 

entender o significado histórico-artístico dos objectos expostos ou as relações que 

existem entre si. Da mesma forma se revelaria adequado, para quem não pretende 

participar numa visita orientada, num leque de hipóteses que dão liberdade ao 

visitante para definir o percurso pretendido e melhor gerir o seu tempo.  

                                                           
535

 São ainda raros os museus portugueses que os facultam. De entre eles, destaca-se o Museu Calouste 
Gulbenkian que utiliza este recurso desde o ano de 2007 e em várias línguas: português, inglês, francês e 
espanhol). Outra ferramenta digna de menção, pela sua utilidade e eficiência comunicacional, é o PDA - 
Personal Digital Assitant - usada em vários museus dos E.U.A. e da Europa, por exemplo na Tate Modern 
(Londres) ou na Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris). Muito apelativo em termos visuais, 
possibilita ao visitante seleccionar apenas o que deseja saber; comparar os objectos do museu com os 
de outros; fazer uso das explicações feitas pelos conservadores do Museu e/ou artistas; e, ainda, 
elaborar, por antecipação, o percurso pretendido, entre outras vantagens. Apesar destas, caberá, 
contudo, alertar para algumas resistências que tais investimentos podem acarretar, quer os áudio-guias, 
quer os PDA. Em primeiro lugar o elevado custo que este tipo de equipamento comporta e, por outro, o 
facto de ambos impedirem que o visitante não se concentre na obra nem reúna as condições 
necessárias para reflectir sobre a mesma, o que poderá comprometer o desenvolvimento do espírito 
crítico, como alguns museólogos e conservadores têm vindo a denunciar.   
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Momento V. Comunicação não expositiva 

As visitas orientadas no MNAA destinam-se a diversos públicos e surgem 

muitas vezes integradas em iniciativas tais como Obras em foco ou Obra convidada536. 

A cargo do Serviço de Educação (SE) do Museu, as mesmas principiam, em geral, no 

átrio onde é feita uma introdução à sua história e ao edifício.  

No campo das publicações, cabe destacar a existência de guia, roteiro geral e 

de roteiros das colecções (pintura estrangeira, mobiliário português e faiança 

portuguesa), bem como de catálogos e outras publicações. Em relação ao primeiro, o 

Guia do MNAA (2009), com edições em português e inglês, de momento, encontra-se 

esgotado. No caso do roteiro da exposição de longa duração, refira-se a sua edição 

mais recente: Museu Nacional de Arte Antiga. Roteiro (2003) cuja versão portuguesa 

se encontra igualmente esgotada, estando apenas disponível a edição em inglês. 

Relativamente aos roteiros das colecções, destaque para Faiança Portuguesa. Roteiro 

(2005) da autoria de Rafael Salinas Calado onde o autor traça o percurso evolutivo 

desta coleção no espaço do Museu, incluindo as transformações verificadas ao nível da 

sua museografia. Com edições em português e inglês, actualmente apenas a segunda 

está disponível. Uma nota também para Pintura Europeia (2005), de José Luís Porfírio, 

roteiro editado em português e inglês, apenas disponível nesta última versão. O 

mesmo contém uma importante descrição da história do Museu e das suas colecções, 

abarcando questões relacionadas com a evolução museográfica. Por fim, refira-se o 

catálogo produzido por ocasião da exposição Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa 

(1999), o único disponível nas duas edições, português e inglês.  

Atendendo a este diagnóstico, e pese embora o facto de termos conhecimento 

que está em curso a edição de um catálogo sobre o MNAA, em parceria com a 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, assim como a reedição do roteiro das colecções, 

ambos com versão em inglês, apontam-se ainda como pistas:   

a) Uma Enciclopédia do MNAA, complementada com registos fotográficos, que 

concentre informação desde a sua fundação até à actualidade e publicada em 

                                                           
536

 As mesmas podem ser consultadas no sítio institucional do MNAA, separador Educação 
(http://www.museudearteantiga.pt/educacao). 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiez_2olJXHAhUCcRQKHQLkA1k&url=https%3A%2F%2Fwww.incm.pt%2F&ei=GrHDVZ7aEYLiUYLIj8gF&usg=AFQjCNHVZU0xXLvE6f1gxEJQb0UoWho_Rg&sig2=4tKlwt0r2qv_lhCwYdDHUA&bvm=bv.99556055,d.ZGU
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várias línguas; - trata-se de uma versão impressa e ampliada da Enciclopédia 

online, por nós já sugerida;   

b) Seguir o exemplo da prática levada a cabo no Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía: La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de 

lectura (Parte 1), publicação que propõe novas chaves de leitura a fim de 

explorar diferentes âmbitos da colecção, pondo a tónica na 

renovação/investigação e respectiva documentação associada;   

c) E ainda o do Museo Cerralbo, que apresenta a singularidade de ser um dos 

escassos exemplos de palacete madrileno do século XIX e que conserva a sua 

decoração original. Este Museu oferece aos visitantes um Caderno de Salas 

disponível em oito línguas (também descarregável no seu sítio institucional), 

com o intuito de obviar a carência de elementos informativos sobre a sua 

história e objectos que alberga. 

 

3. Análise da Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas 

 

Fig. 146 - Aspecto geral do Piso 3, 2016. Fotografia: © JOM. 

O espaço sobre o qual nos iremos agora deter em exclusivo ocupa a totalidade 

do piso terceiro do MNAA que acolhe a Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas, 

uma área encerrada desde 2008 e reaberta ao público em Julho de 2016, inteiramente 

remodelada, o que se traduziu numa intervenção de grandes transformações a nível 
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conceptual e técnico, envolvendo a reformulação da sua museografia e discurso 

museológico537. 

Importante conquista na história interna do MNAA, a mesma apresenta uma 

narrativa que põe em diálogo, pela primeira vez, as colecções de pintura e escultura, 

contando para o efeito com uma nova selecção de obras num total de 243 peças (152 

de pintura e 91 de escultura), algumas das quais nunca antes expostas, resultantes ora 

de aquisições realizadas nos últimos anos, ora de obras que se encontravam em 

reserva no Museu e, ainda, de algumas oriundas de outros museus e colecções 

privadas, bem como de acervos públicos nacionais e internacionais, tendo sido, na sua 

grande maioria, objecto de intervenção por parte de equipas de conservação e 

restauro, logo passíveis de serem observadas a uma nova luz538.  

É sobre este universo que centraremos as nossas atenções submetendo-o a uma 

análise aprofundada e detalhada sob o ponto de vista da problemática da exposição, 

na tentativa de aferir (e exercitar) o seu grau de comunicabilidade/produtividade. É 

também a ocasião para atender à qualidade da exposição enquanto exercício de 

conceptualização e processo de tradução de um discurso científico para um outro de 

tipo comunicativo, mantendo-se a opção de sugerir eventuais melhorias no que 

concerne à presente narrativa.  

Para finalizar esta nota introdutória importa ainda reconhecer que, nas suas linhas 

conceptuais, o ensaio histórico-artístico apresentado resulta de um estudo 

aprofundado e de uma fina reflexão em torno das duas colecções, protagonizados 

pelos conservadores do Museu539 e investigadores externos, em larga escala 

suscitados por ocasião da realização de exposições temporárias540 assumindo-se, por 

                                                           
537

 Este ciclo de obras, que coincidiu com a segunda fase de requalificação do Museu, decorreu entre 
Janeiro e Julho de 2016, tendo contado com a participação financeira da DGPC e de mecenas 
institucionais e individuais.  
538

 Tal como referido previamente, será mantido o princípio de não invocar a perspectiva de experts 
acerca dos objectos em exposição, pelo que todos os dados relativos às obras e respectivos autores, e 
não decorrentes de nenhuma selecção de cariz qualitativo, se basearam essencialmente na 
comunicação expositiva, no sítio institucional do MNAA e suas publicações, incluindo imprensa escrita e 
online.  
539

 Na Pintura, Joaquim Caetano e José Alberto Seabra Carvalho e na Escultura, Anísio Franco e Maria 
João Vilhena de Carvalho. 
540

 Destaque para Encompassing the Globe - Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII (2008) e as 
dedicadas à pintora Josefa de Óbidos e ao escultor Machado de Castro, Josefa de Óbidos e a Invenção do 
Barroco Português (2015) e O Virtuoso Criador, Joaquim Machado de Castro (1731-1822) (2012).  
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isso, como o produto de uma experiência múltipla que goza já de ensaios cumulativos 

e a que não foi alheia a memória histórico-expositiva do MNAA, como oportunamente 

iremos demonstrar.  

 

Momento VI. Para um estudo do detalhe 

3.1. Da estrutura conceptual  

A actual narrativa principia na área que abrange o átrio, dois corredores laterais e 

duas salas independentes. Organizada segundo uma base cronológica que vai desde os 

séculos XIII ao XIX, formaliza-se numa sequência de treze salas de diferentes 

dimensões, cujo objectivo pretende “dar ao público uma cronologia da imagem, quer 

na pintura, quer na escultura, estabelecendo ligações, abordando os mesmos aspectos 

numa e noutra” [e] “mostrar que há círculos bem demarcados na produção artística, 

mas que eles não são estanques, não se limitam só à pintura ou só à escultura”541.  

                                                           
541

 Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de; FRANCO, Anísio - “Arte Antiga terá em Maio galerias 
renovadas e outras novidades”. In Jornal Público. [Em linha] 24/02/2016. [Consult. 18 Março 2016]. 
Disponível em https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/arte-antiga-tera-em-maio-galerias-
renovadas-com-um-retrato-em-pedra-surpreendente-e-outras-novidades-1724190>.   
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Fig. 147 - Esquema do percurso expositivo da Galeria. Autoria do MNAA, 2014

542
. 

 

Ao subir as escadas que dão acesso ao piso terceiro, a obra que dá as boas 

vindas aos visitantes é a controversa pintura Ecce Homo (ca. 1570)543, de autor 

                                                           
542

 Este esquema foi-nos generosamente disponibilizado pelos conservadores de Pintura e Escultura do 
MNAA, José Alberto Seabra Carvalho, Anísio Franco e Maria João Vilhena de Carvalho, por ocasião da 
conferência “A nova museografia da Galeria de Pintura e Esculturas Portuguesas do MNAA”, proferida 
no âmbito do Seminário Aberto Projectos de investigação em torno do MNAA - museologia, história e 
estudos de património, que teve lugar no Museu no dia 19 de Maio de 2014.  
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desconhecido (ver Fig. 148), cumprindo aí a sua função de protótipo de imagem. Na 

parede frontal à escadaria que acolhe, de resto, escultura medieval, detendo o MNAA 

o maior núcleo existente no país, consta igualmente, ao centro, um Cristo crucificado 

(1301-1350) disposto sobre um plano mais elevado, ladeado por uma imagem de São 

João Evangelista (1301-1350) e por duas representações da Virgem com o Menino, 

uma datável de 1301-1350 e, uma outra, de ca. 1300, assinalando a transição do 

Românico para o Gótico. À excepção da pintura Ecce Homo, a única que não segue o 

alinhamento cronológico, o primeiro núcleo é composto por obras dos séculos XIII e 

XIV, identificadas como as mais antigas esculturas em madeira executadas em 

Portugal, e com as quais é fixado o início de uma narrativa que pode ser feita desde os 

séculos XIII ao XV.  

  

Fig. 148 - Vista da parede frontal. Destaque para a pintura Ecce Homo, 2016. Fotografia: © JOM. 

 

Terminada esta etapa inicial, o visitante deverá seguir à esquerda e prosseguir 

em direcção à quadra interna do “claustro” (ver Fig. 149), onde são primeiramente 

apresentadas, numa vitrina posicionada do lado direito, quatro cruzes processionais 

situadas entre os séculos XII e XV, produzidas nas oficinas peninsulares, opção que 

“ajuda a entender a evolução da representação cristológica e as diferentes maneiras 

de conceber o vulto esculpido desde o século XII, fazendo recuar a cronologia geral da 

exposição”, tal como foi adiantado pelos conservadores da área de escultura do 

                                                                                                                                                                          
543

 Durante muito tempo a obra foi tida como um ícone da pintura portuguesa do século XV e atribuída a 
Nuno Gonçalves. Contudo, após estudo técnico e material concluiu-se que a mesma só poderia ter sido 
pintada depois de 1560 e tratar-se de uma cópia.   
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Museu544, mostrando simultaneamente a existência de escultura noutros suportes do 

acervo do MNAA. Mantendo-se na quadra interna do “claustro”, o visitante tem 

acesso a uma área onde estão reunidos trinta e quatro exemplares, maioritariamente 

em calcário policromado, em que avultam diversas representações de Cristo, da 

Virgem, de Santos, Anjos, Profetas e Arcanjos, executadas nas principais oficinas do 

país (Coimbra, Lisboa, Batalha ou Évora). Dispostas ao longo do corredor lateral, 

segundo uma arrumação por temas545
, as mesmas oferecem uma visão panorâmica e, 

simultaneamente, individualizada da arte da escultura produzida em Portugal durante 

os séculos XIV e XV. Marcam presença obras atribuídas ao Mestre do São Bartolomeu; 

Mestre Pero (activo 1325-1350?); oriundas da Batalha; de João Afonso (activo 1439-

1469); e de Diogo Pires-o-Velho (activo 1473-1514), cuja obra, apesar de ainda 

vinculada aos modelos góticos, prenuncia já a estética manuelina.  

 

Fig. 149 - Vista parcial do núcleo Mestre Pero e as oficinas do século XIV, 2016. Fotografia: © JOM. 

 

Do conjunto ressalta um baldaquino, exposto num plano mais elevado como que 

chamando a atenção para a questão do enquadramento arquitectónico, acompanhado 

aquele por dois Anjos Músicos e um Profeta, produzidos entre 1420 e 1437 e 

provenientes da oficina do Portal da Batalha, uma proposta expositiva inédita na 

                                                           
544

 Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de; FRANCO, Anísio - “A nova museografia da escultura 
portuguesa no Museu Nacional de Arte Antiga”. In FERNANDES, Carla Varela (coord.) - Imagens e 
Litúrgia na Idade Média. Moscavide: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, 2015, p. 
177.  
545

 A saber: Mestre Pero e as oficinas do século XIV; A Batalha e a renovação das oficinas do gótico; João 
Afonso e a escultura de imagens em Coimbra; Os Mestres dos Monogramas; e Diogo Pires-o-Velho, o 
escultor de imagens ao serviço do rei.  
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história do MNAA e que vem precisamente ditar a contaminação oficinal e salutar 

entre a arquitectura e a escultura, pondo, assim em evidência, as marcas originais de 

cada uma destas disciplinas. Concluída esta secção, o visitante poderá dirigir-se para a 

sala principal e fazer um percurso de tipo circular, onde é assinalado o terminus da 

apresentação da colecção de escultura medieval, com nove peças dos séculos XIV e XV 

em calcário policromado, prova da predominância deste material naquele período. 

Albergadas isoladamente em plintos, constituem como que uma síntese das 

características plásticas das oficinas cujas obras se encontram representadas no já 

mencionado corredor lateral546.  

O circuito prolonga-se por uma pequena sala (não numerada), onde o visitante 

descobrirá a escultura retabular produzida nos séculos XV e XVI, representada por 

cinco exemplares, três dos quais executados nas oficinas luso-flamengas. Num plano 

um pouco mais afastado em relação àquelas, figura uma tela do pintor Francisco 

Henriques (†1518), de origem flamenga, Virgem das Neves (1508-1512), pretexto para 

testemunhar a influência que tiveram os artistas estrangeiros na arte portuguesa, em 

especial os flamengos que vieram trabalhar para Portugal no século XVI. A opção em 

colocar a tela quinhentista de Henriques neste espaço abre igualmente caminho para a 

apresentação da colecção de pintura portuguesa com início no século XV, detendo o 

MNAA o mais completo repositório existente a nível nacional. Assim na Sala 2, 

composta por onze obras, apenas existe uma escultura, Virgem com o Menino (1475-

1505), exemplar raro no contexto da produção tardomedieva, sendo o visitante 

surpreendido com a peça mais emblemática do Museu, o políptico de São Vicente (ca. 

1470), atribuído ao pintor régio de Afonso V (1432 - 1481), Nuno Gonçalves (activo 

1450-antes de 1492), e ao qual foi dado um lugar de relevo, no centro da sala (ver Fig. 

150). 

                                                           
546

 Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de; FRANCO, Anísio - “A nova museografia da escultura 
portuguesa no Museu Nacional de Arte Antiga”. In Imagens e Litúrgia na Idade Média, p. 182.  
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Fig. 150 - Sala dos ‘Painéis’, 2016.  

Disposto à sua volta surge um conjunto de obras que se admite pertencerem ao pintor, 

a saber: o fragmento São Vicente na Cruz em Aspa (ca. 1470) e São Vicente Atado à 

Coluna, pertencentes ao retábulo do altar de São Vicente e São Teotónio (?), São 

Pedro, São Paulo e Santo Franciscano, datadas de ca. 1470 e associadas à sua oficina. 

Residem aí também as pinturas Ceia em Emaús (1475-1500) e Virgem com o Menino e 

Dois Anjos (1450-1500), ambas de autoria desconhecida, esta última um raro painel 

recentemente incorporado no MNAA547, vindo ajudar a colmatar uma lacuna que há 

muito se fazia sentir no seu acervo em relação à pintura do século XV, visto poucos 

exemplares terem chegado até nós. Digno de menção é ainda o Retrato de D. João I 

(1450-1500) de Mestre desconhecido e “o mais antigo retrato régio português”, como 

pode ler-se na tabela que o acompanha.  

Ao abandonar a ´Sala dos Painéis’, o visitante deverá encaminhar-se para a Sala 

3, consagrada integralmente à pintura retabular e onde se concentram dezanove 

painéis que hoje se sabe terem feito parte de grandes conjuntos encomendados para 

engrandecer os altares de catedrais e mosteiros. Marcam aí presença, exclusivamente, 

Jorge Afonso (activo 1504-†1540), pintor régio de D. Manuel I, o mais famoso do seu 

tempo, responsável pela grande oficina que existia em Lisboa, e o já mencionado 

Francisco Henriques (†1518). Do primeiro, a sala conta com duas obras que se julga 

poderem pertencer-lhe e ambas datadas de 1515, Profissão de Santa Clara e o 

Retábulo da Madre de Deus, sendo este último composto por seis painéis que 

                                                           
547

 Após ter sido adquirida no ano de 2015 pela DGPC num leilão que teve lugar no Palácio do Correio 
Velho.   



241 

formariam um conjunto retabular concebido para o Convento da Madre de Deus, em 

Lisboa. No que ao segundo pintor se refere, Francisco Henriques, a sua presença é feita 

através de treze tábuas que lhe são devidas: Pentecostes (1508-1512) e o Retábulo de 

São Francisco de Évora (1508-1511) conjunto de doze painéis, quatro dos quais 

pertencentes à Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça que compunham o retábulo-mor 

da igreja do Convento de São Francisco, em Évora548.  

A visita prossegue em direccção à Sala 4 na qual é mostrada escultura e pintura 

retabular. Podem agora ser admiradas quatro esculturas, São João Batista (1501-1525) 

e São Roque (1525-1550) produzidas em oficina alemã, e as outras duas, Virgem Maria 

(de Calvário) e São João Evangelista (de Calvário) (1501-1525), executadas em oficina 

flamenga activa em Portugal. Há a referir ainda a pintura Aparição de Cristo a Maria 

Madalena (1508-1512), de Francisco Henriques, que integrava um dos painéis que 

decoravam as capelas laterais da Igreja de São Francisco de Évora.  

Continuando o percurso, entra-se na Sala 5 que insere o visitante no universo 

da pintura do século XVI, através de um conjunto de obras em que adquire especial 

relevo o Retábulo de Santiago (1520-1525), sendo composto por oito tábuas 

atribuíveis ao pintor luso-flamengo, conhecido por Mestre da Lourinhã (activo ca. 

1510-1530) e um dos mais importantes pintores activos em Portugal no tempo de D. 

Manuel I (1469 - 1521) e no início do reinado de D. João III (1502 - 1557). Deste núcleo 

destacam-se ainda o painel Inferno (1510-1520) de autor desconhecido, temário 

invulgar no contexto da pintura portuguesa do Renascimento, e o Arcanjo São Miguel 

(ca. 1518), único exemplar de escultura a ser aí exibido e atribuível a Diogo Pires-o-

Moço (activo 1511-1536), cuja obra, embora inscrita no esquema decorativo 

manuelino, aponta já para os referenciais renascentistas. Um segundo momento da 

narrativa abarca, entre outros, doze painéis de Gregório Lopes (activo 1513-†1550), 

pintor régio de D. Manuel e de D. João III, sendo de salientar o Retábulo do Paraíso 

(1523 (?) e o painel Apresentação do Menino no Templo (1520-1525) executado em 

parceria com Jorge Leal (activo 1513-1525) para o retábulo da capela da Conceição do 

Convento de São Francisco de Lisboa, bem revelador do gosto da época. No último 

pólo, o grande protagonista é Frei Carlos (activo 1517-1540), monge pintor de origem 

                                                           
548

 Anunciação, Natividade, Adoração dos Magos e Apresentação do Menino no Templo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1469
https://pt.wikipedia.org/wiki/1521
https://pt.wikipedia.org/wiki/1502
https://pt.wikipedia.org/wiki/1557
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flamenga que se fixou no convento hieronimita do Espinheiro (Évora), onde 

estabeleceu uma oficina de pintura nitidamente influenciada pelos valores estéticos 

flamengos. Considerado uma das mais proeminentes figuras da pintura retabular 

peninsular, e constituindo-se o MNAA como o maior detentor da sua produção (cerca 

de 30 obras), marca presença com treze pinturas, de entre as quais Ecce Homo, uma 

pintura de pequeno formato considerada inédita no contexto da sua obra e 

incorporada no acervo do Museu em 2006549. É igualmente digno de realce o painel 

São Vicente depositado no MNAA pelo The Metropolitan Museum of Art de Nova 

Iorque e pela primeira vez revelado550, vindo proporcionar um diálogo enriquecedor 

com os restantes trabalhos do autor. A penúltima sala que conforma esta ala da 

Galeria, a Sala 6, é dedicada às oficinas regionais, consolidadas no reinado de D. 

Manuel I. É neste contexto que se insere Vasco Fernandes (activo 1501-†1542), mais 

conhecido como Grão Vasco, pintor que desenvolveu o seu trabalho na oficina de 

Viseu e ali representado com dois painéis, Assunção (1510-1520) e Calvário (ca. 

1525)551. Completa este espaço a Adoração dos Magos devida a Vicente Gil (activo 

1491-1525) que se instalou em Lisboa, tendo na sua obra evidenciado as marcas 

pictóricas da oficina do Mestre do Sardoal, nome pelo qual é conhecido.  

Segue-se a Sala 7, uma de duas consagradas a mulheres552, em que a 

protagonista é a rainha D. Leonor (1458-1525), mulher de D. João II e irmã de D. 

Manuel I. Aqui podem ser observados quatro painéis, três dos quais devidos ao 

flamengo Cristóvão de Figueiredo (activo 1515-1555), pintor ao serviço da rainha: 

Martírio de Santo André, Martírio de Santo Hipólito, ambos datados de ca. 1520-1530 

e representação pouco comum no nosso país, e o terceiro intitulado Deposição no 

Túmulo (1521-1530), parte integrante do retábulo destinado à capela-mor da Igreja de 

                                                           
549

 Adquirida à família O’Neill, e posteriormente submetida a uma intervenção de restauro, esteve na 
origem da mostra temporária Frei Carlos e o Belo Portátil - Uma nova pintura na colecção do MNAA, 
onde conheceu a sua primeira apresentação pública. A exposição esteve patente ao público entre 16 de 
Novembro de 2006 e 4 de Fevereiro de 2007.  
550

 A vinda desta obra, procedente de uma colecção privada norte-americana, enquadra-se numa 
política de parcerias entre o MNAA e museus de outros países. Neste caso irá permanecer, num 
primeiro momento, em exposição no MNAA entre 28 de Junho e 15 de Setembro. Posteriormente 
continuará em depósito por um período de dois anos, possível de ser aumentado. Sobre a história e 
respectiva fortuna crítica do quadro, veja-se: AA.VV. - O Frei Carlos da América. Investigação e Crítica. 
Lisboa: DGPC/MNAA, 2013.  
551

 Pertencente à colecção da Fundação Millennium BCP.  
552

 A outra, Sala 12, será dedicada a Josefa d’Ayala, dita Josefa de Óbidos (1630-1684). 
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Santa Cruz de Coimbra. Assume igualmente uma posição de relevo o Retábulo de 

Santa Auta (1522-1525), um conjunto de cinco tábuas de mestre desconhecido 

procedente do Mosteiro da Madre de Deus (Xabregas), fundado pela rainha e de cuja 

capela saíram as relíquias daquela santa e que tinham sido enviadas a D. Leonor, pelo 

Imperador Maximiliano I e o Retrato de um Cavaleiro da Ordem de Cristo (1525-1550 

(?) onde impera, segundo alguns, a figura de Vasco da Gama. No plano da escultura 

refiram-se o Retábulo da Virgem com o Menino (1525-1550) executado em oficina 

activa em Coimbra, e identificado com o discurso da arquitectura clássica, e a singular 

Fonte Bicéfala (1510-1525), obra paradigma do Museu produzida em oficina activa em 

Lisboa e que ostenta as divisas de D. Manuel I e de D. Leonor.  

Na Sala 8 mantém-se a produção quinhentista com duas telas do pintor 

flamengo Garcia Fernandes (activo 1514-1565), São Mateus e São João Evangelista 

(1530-1540) e Santíssima Trindade (1537), esta última parte integrante do retábulo da 

capela-mor da igreja do Mosteiro da Santíssima Trindade (Lisboa). Habita ainda esta 

sala uma imagem da Santíssima Trindade (1530-1540), atribuída ao escultor francês 

João de Ruão (activo 1529-1580), artista de renome que fundou uma oficina em 

Coimbra, frequentada por escultores que vieram a granjear grande fama, e a quem 

também muito se deve a transmissão do culto e do gosto pelos valores da estética do 

Renascimento. O circuito desenvolve-se por uma sala independente (não numerada) 

na qual são exibidas dez obras, três delas atribuíveis ao já citado João de Ruão, Virgem 

com o Menino (1550-1560), São Paulo (fragmento de retábulo) (1530-1535) e São 

Tiago (ca. 1550). O espaço é também povoado pela pintura Pregação de São João 

Baptista (1554) de Diogo de Contreiras (activo 1521-1565). Uma vez mais Gregório 

Lopes é aqui convocado por representar a “passagem de uma certa hegemonia da 

cultura figurativa flamenga no período manuelino para uma rápida abertura, na 

década de 1530-40, a modelos italianos ou italianizantes”553, desta feita com quatro 

painéis produzidos entre 1536-1539 e destinados a altares da Charola do Convento de 

Cristo (Tomar), sendo de apontar Martírio de São Sebastião, exemplo  revelador dessa 
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 In http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/pintura-portuguesa/martirio-de-sao-sebastiao 
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mudança de atitude. A ele se junta Garcia Fernandes que conta com duas obras, 

Anunciação e Santo António pregando aos peixes, ambas executadas entre 1535-1540.   

Passando à Sala 9, dá-se continuidade à pintura e escultura produzidas no 

século XVI nas oficinas de Lisboa e Coimbra, frequentadas por numerosos artistas, 

alguns dos quais viriam a conquistar grande notoriedade e determinantes para a 

compreensão da pintura portuguesa do Renascimento, particularmente os já citados 

Gregório Lopes e Garcia Fernandes. Deste conjunto, dominado pelo segundo pintor, 

marcam também presença as imagens de São Roque, dos apóstolos São João Baptista 

e São Tiago, atribuíveis à oficina de João de Ruão, sendo que a novidade recai sobre o 

Jacente de D. Manuel de Lima (ca. 1570), exemplar de arte tumular produzido nas 

oficinas de Lisboa e cuja autoria é atribuível a Jerónimo de Ruão (1530-1601), filho de 

João de Ruão. Este jacente, outrora integrado nas reservas do MNAA, tem aqui a sua 

primeira exposição pública e espelha referenciais renascentistas.  

A Sala 10, consagrada em exclusivo à produção retratística nacional do século 

XVI, ostenta um pequeno corpus que opera como elemento de transição para o século 

seguinte. Compõem-no o Retrato do Rei D. Sebastião (ca. 1570-1575), da autoria de 

Cristóvão de Morais (activo 1539-1580), os retratos de D. Catarina e Santa Catarina 

(depois de 1564) e D. João III e São João Batista (depois de 1564) que se julga 

pertencerem à oficina de Cristóvão Lopes (c. 1516-1594). Entre as obras que aí podem 

ser apreciadas será de assinalar o medalhão (ca. 1575) de escultor desconhecido e que 

dera entrada no acervo do MNAA em 2013554, que retrata o teólogo Diogo de Paiva de 

Andrade (1528-1575), antigamente integrado no seu túmulo, guardado na capela de 

São Nicolau Tolentino do Convento de Nossa Senhora da Graça (Lisboa) (ver Fig. 151).  

                                                           
554

 Adquirido pela DGPC no mercado internacional (Londres).  



245 

 

Fig. 151 - Medalhão que representa Diogo de Paiva de Andrade, 2016. Fotografia: © JOM. 

 

O discurso progride para a Sala 11 que compreende oito pinturas e uma 

escultura. Nela encontram-se expostos pintores que estudaram em Roma e 

assimilaram os ensinamentos importados e com eles desenvolveram uma pintura com 

características muito particulares, exemplo de António Campelo (activo ca. 1550-ca. 

1570), com a tela Cristo a Caminho do Calvário (ca. 1560-1570) executada para o 

Mosteiro dos Jerónimos e saída das reservas do MNAA. O mesmo se verificou com um 

Pentecostes (ca. 1590) do espanhol Fernão Gomes (1548-1612), pintor régio de Felipe 

II (I de Portugal) radicado em Lisboa, nunca antes exposto e, por fim, Francisco 

Venegas (ca. 1560-1594), pintor maneirista espanhol, com Aparecimento de Cristo a 

Santa Maria Madalena (ca. 1590), tela incorporada no acervo do MNAA no ano de 

2014555 e profundamente restaurada para integrar a Galeria. Além destas obras, o 

discurso é também pontuado por uma imagem que possivelmente representa um Rei 

Mago (1575-1600), atribuído a oficina activa em Lisboa cujo autor se desconhece. 

Continuamos o nosso percurso em direcção à Sala 12, inteiramente dedicada a 

Josefa d’Ayala, dita Josefa de Óbidos (1630-1684), a primeira pintora profissional 

portuguesa e a segunda figura feminina que conta com sala exclusiva na Galeria do 

MNAA556.  

                                                           
555

 Fruto da aquisição pela DGPC ao antiquário lisboeta Marques Pereira.  
556

 A artista e sua produção foram recentemente alvo de uma abordagem inovadora no contexto da 
exposição Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português que reuniu mais de 130 obras, entre 
pintura, escultura e artes decorativas, vindas de várias instituições nacionais e estrangeiras, revelando-
se um contributo decisivo para a narrativa ora proposta. A mostra esteve patente ao público de 16 Maio 
a 6 de Setembro de 2015 e teve lugar na Galeria de Exposições Temporárias (Piso 0) do MNAA. Cf. 
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Fig. 152 - Adoração dos Pastores (1669) de Josefa de Óbidos, 2016. Fotografia: © JOM. 

De um conjunto composto por cinco pinturas sobressai a tela Adoração dos Pastores 

(1669) (ver Fig. 152), obra representativa da fase em que a artista se entregou às 

grandes composições retabulares. Também o seu trabalho inicial, de pequenos 

formatos, se encontra representado com três Naturezas-mortas, temário introduzido 

pelo seu pai, o pintor português Baltazar Gomes Figueira (1604-1674), que tendo 

estudado em Sevilha, tomou contacto com o género da natureza-morta, então muito 

apreciado na Europa.   

A Sala 13 da Galeria apresenta uma narrativa que se desvenda em dois 

momentos: Um Barroco contido e O Barroco Janino. Nela se acentua o propósito 

conceptual de colocar em diálogo a pintura e a escultura, podendo ser contempladas, 

uma rara escultura que representa o rei D. Duarte I de Portugal (1433-1438) em 

madeira, produzida em oficina activa em Portugal e as pinturas: Retrato de Senhora 

(1625-1650) de mestre desconhecido; Retrato de D. Isabel de Moura (1630-1640), de 

Domingos Vieira, o Escuro (activo 1627-1678) e Retrato de Frei Fernando da Cruz (ca. 

1650) cuja autoria igualmente se desconhece. Marcam também presença Filipe Lobo 

(activo 1650-1673) com a pintura Vista do Mosteiro e Praça de Belém (1657), temática 

pouco vulgar na pintura portuguesa, e Marcos da Cruz (ca. 1610-1683), com Santa 

Maria Madalena de Pazzi Coroada de Espinhos (ca. 1675), parte integrante de uma 

capela do Convento do Carmo de Lisboa. No que diz respeito à escultura, impõe-se o 

                                                                                                                                                                          
AA.VV. - Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português. Lisboa: DGPC/MNAA, SCML/INCM, 2015 
[Catálogo de exposição].  
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grupo escultórico do Casamento Místico de Santa Catarina (1653)557 da autoria de Frei 

Jorge dos Reis e Frei Francisco de Santa Águeda. Anteriormente pertença do retábulo 

da igreja do Convento de Santa Catarina da Carnota (Alenquer), após um profundo 

trabalho de restauro surge pela primeira vez perante o público. Trata-se, no contexto 

da história da arte portuguesa, de uma obra determinante em que “a modelação, a 

técnica e a teatralidade entroncam na longa tradição portuguesa da imaginária em 

barro, antecipando a obra dos escultores barristas da abadia de Santa Maria de 

Alcobaça”, conforme adianta a tabela que lhe está afecta. Uma nota também para 

Arcanjo São Gabriel (1684-1690), atribuída a oficina activa no Mosteiro de Santa Maria 

de Alcobaça. Num segundo momento da narrativa, assume papel relevante o Presépio 

do Convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide (1701-1725) saído das reservas e 

atribuível ao presepista António Ferreira (ca.1659-?) e que pertenceu ao convento de 

Carmelitas Descalças de Carnide. Em depósito no museu há 100 anos e hoje exposto 

na Galeria do MNAA graças ao notável trabalho da sua reconstituição, tema da 

exposição Revelações. O Presépio de Santa Teresa de Carnide558 que teve lugar na Sala 

do Tecto Pintado e na qual foi apresentada, pela primeira vez, uma proposta de 

reconstituição do seu núcleo original, disperso desde a sua incorporação no Museu em 

1915. Refiram-se ainda o painel Cristo instituindo a Eucaristia, produzido em oficina 

activa no Porto, possivelmente devido a António Gomes e Filipe Silva (?), e outrora 

integrado na porta do sacrário de um retábulo; e Santa Maria Egipcíaca (1701-1750), 

executada em oficina activa em Lisboa e proveniente do Convento do Santíssimo 

Sacramento de Alcântara (Lisboa); e Retrato do Engenheiro-Mor do Reino, Manuel de 

Azevedo Fortes (ca. 1727) e Coroação da Virgem (ca. 1730) ambas da autoria do pintor 

francês Pierre-Antoine Quillard (1701-1733) e em depósito no Palácio Nacional de 

Mafra. Desta sala, a mais povoada da Galeria, constam ainda nomes como Francisco 

Vieira de Matos, dito Vieira Lusitano (1699-1783) e Giorgio Domenico Duprà (1689-

1770), entre outros.   

                                                           
557

 Sobre este conjunto, ver: FRANCO, Anísio; CARVALHO, Maria João Vilhena de; REMÍGIO, André Varela 
- “O retábulo de Santa Catarina da Carnota: prelúdios para a identificação de uma tipologia franciscana”. 
In GLÓRIA, Ana Celeste (coord.) - O Retábulo no Espaço Ibero-Americano: Forma, função e iconografia 
Lisboa: Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, Vol 2, 2016.  
558

 A mostra esteve aberta ao público desde 10 de Dezembro de 2011 até 26 de Fevereiro de 2012, 
vindo posteriormente a integrar (em Dezembro de 2015) a sala da exposição de longa duração 
reservada ao Presépio Português (Piso 1). Cf: AA.VV. - Revelações. O Presépio de Santa Teresa de 
Carnide. Lisboa: IMC/MNAA, 2011 [Catálogo de exposição]. 
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O corredor lateral acolhe um conjunto de 22 obras dos séculos XVIII ao XIX (ver 

Fig. 154), de entre as quais se assinalam Salvador do Mundo (1778) de Pedro 

Alexandrino de Carvalho (1730-1810) e Santo Onofre (ca. 1750) devido a José de 

Almeida (1708-1770), cuja obra se situa “entre a tradição da imaginária portuguesa e a 

estatuária classicista do tardobarroco aprendido em Roma”, como informa a tabela 

respeitante à mesma.  

 

Fig. 153 - Vista do corredor lateral, 2016.  

Merece também menção a maqueta do Monumento a D. Maria I559 (1794-1796) 

executada por João José de Aguiar (1769-1841) e Domenico Pieri, sendo aí patentes os 

referentes neoclássicos. Em frente, expostas numa vitrina pode ver-se um conjunto de 

cinco pequenas imagens em barro cozido, produzidas entre 1781 e 1784 no contexto 

do Laboratório de Escultura de Lisboa dirigido por Joaquim Machado de Castro: Santa 

Teresa de Ávila, Gratidão, Liberalidade, Fé e Devoção. O percurso encerra com oito 

exemplares de Domingos Sequeira (1768-1837), já no XIX, de entre os quais avulta 

Adoração dos Magos (1828), um dos pontos altos da narrativa. Trata-se de uma obra 

que passou a integrar o acervo do Museu após uma inédita campanha pública de 

angariação de fundos560
. 

                                                           
559

 Depósito do Palácio Nacional de Queluz.     
560

 A campanha de crowdfunding “Vamos Pôr o Sequeira no Lugar Certo” reuniu mais do que os 600 mil 
euros necessários para a sua aquisição a privados. A mesma contou com a contribuição de milhares de 
cidadãos a título individual, instituições, empresas, fundações, escolas, juntas de freguesia e câmaras 
municipais. Para mais informação, consulte-se: http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-
por-o-sequeira-no-lugar-certo 

http://sequeira.publico.pt/
http://sequeira.publico.pt/
https://amusearte.hypotheses.org/1106
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-por-o-sequeira-no-lugar-certo
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-por-o-sequeira-no-lugar-certo
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Fig. 154 - Adoração dos Magos de Sequeira, ao centro, 2016.  

 

Após ter sido objecto de uma intervenção de conservação e restauro, a obra 

readquiriu uma nova leitura que possibilitou pôr em evidência a sua qualidade, mas 

também o mérito plástico do pintor, contributo maior para a História da Arte e para o 

conhecimento da sua produção. Ainda no núcleo de Sequeira podem ser vistas telas 

devidas a Francisco Vieira dito Vieira Portuense aí representado com cinco telas, a 

saber: Retrato de Homem (1800); Lamentação sobre Cristo Morto (1700); Súplica de 

Inês de Castro (ca. 1803); Leda e o Cisne (1798); e Narciso e Eco (ca. 1797), esta última 

adquirida em leilão no ano de 2014.  

 

3.2. Do tratamento museográfico  

Independentemente da qualidade do discurso proposto nas exposições, as 

mesmas deverão ser avaliadas pela ambição das soluções museográficas convocadas, 

igualmente regidas por um conceito. Assim sendo, dando por terminada a análise dos 

aspectos de ordem conceptual, dedicar-nos-emos à alínea b) do modelo de análise por 

nós apresentado e que incide sobre os elementos que compõem o discurso 

museográfico, com a finalidade de ajuizar em que medida estes concretizam os 

conceitos representados na exposição.   

Numa síntese rápida, poder-se-á dizer que o remodelado piso terceiro do 

MNAA, cujo projecto museográfico coube a Manuela Fernandes (arquitecta da DGPC), 

altera substancialmente a antiga imagem do Museu, manifestando melhorias 
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evidentes, desde logo, pela ambiência reveladora de uma linguagem mais actualizada, 

suportada num design e mobiliário expositivo bem conseguidos, num espaço onde um 

novo tipo de iluminação se impõe.  

Descendo ao particular, na presente discursividade plástica, concebida a partir 

da estrutura pré-existente, torna-se perceptível, logo no primeiro momento da visita e 

subidas as escadas que dão acesso ao terceiro piso, o peso do espaço arquitectónico, 

no qual sobressaem as arcarias desenhadas por Rebelo de Andrade, tendo aí sido 

integrados, na parede frontal, nichos de grande dimensão destinados a albergar 

esculturas (ver Fig. 155) e, na restante área do átrio, um conjunto de painéis em 

cinzento claro e plintos brancos que albergam igualmente esculturas, dispostas à volta 

do “Claustro”, uma intervenção de carácter minimalista que incita a um ver pausado.   

 

Fig. 155 - Aspecto da parede frontal da Galeria, 2016. Fotografia: © JOM. 

Se é certo que as características do espaço arquitectónico desempenham um papel 

crucial numa primeira abordagem, podendo igualmente constituir um ponto 

orientador em termos da percepção do circuito pretendido, o mesmo se aplica em 

relação à modularidade física do espaço expositivo, uma vez que estes factores 

operam em simultâneo, com maior ou menor incidência, interferindo na leitura da 

narrativa. Neste sentido, caberá referir que o actual discurso é suportado por uma 

nova lógica de numeração das salas, estando agora identificadas de 1 a 13, optando-se 

por não assinalar os espaços correspondentes à zona do átrio (recepção/exposição), 

bem como os dois corredores laterais e as salas independentes, com esculturas e 
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pinturas561. De acordo com a nossa experiência enquanto visitantes e observadores de 

públicos não inseridos em visitas orientadas, esta opção poderá, em termos de 

apreensão da narrativa, dificultar, a nosso ver, o sentido da direcção a tomar, facto 

que é reforçado pelas características espaciais do átrio, por sugerirem uma livre 

circulação. Fixando-nos no início da visita, caso o visitante opte por percorrer em 

primeiro lugar o átrio, em seguida o mesmo depara-se com um painel colocado à 

esquerda da parede frontal que o informa sobre os conteúdos que figuram no piso em 

questão - Pintura e Escultura Portuguesas, indicando também o Sentido da exposição, 

embora esta última informação possa não ser perfeitamente apreendida, tendo em 

conta o reduzido contraste cromático aplicado (ver Fig. 156).  

 

Fig. 156 - Painel informativo (Sentido da exposição), 2016. Fotografia: © JOM. 

Entrando no corredor lateral que exibe escultura, o visitante encontra sinalética que 

lhe propõe seguir pela esquerda. Atendendo a que nesse espaço existe uma vitrina 

com quatro cruzes processionais (séculos XII a XV), as obras da Galeria mais recuadas 

cronologicamente, temos que a sua colocação no sentido contrário e num plano mais 

afastado, à direita das restantes esculturas (séculos XIV e XV), a sua presença pode não 

ser notada tal como seria desejado, o que eventualmente implicaria um corte no fio 

condutor dos conteúdos, organizados segundo um critério cronológico, pese ambora a 

                                                           
561

 Facto que se deve possivelmente a uma lógica de continuidade em relação ao Piso 2 cuja narrativa 
principia na Sala 14. Temos conhecimento que a númeração da totalidade das salas está a ser 
repensada.  
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qualidade do mobiliário museográfico, onde as cruzes se encontram expostas, e as 

condições de luz constituam um elemento atractivo para o direccionamento do 

visitante e que a sua liberdade deva ser preservada.  

 

Fig. 157 - Vitrina com cruzes processionais, 2016. Fotografia: © JOM. 

Posto isto, para uma melhor articulação do binómio discurso/percurso, nesta etapa 

inicial da visita, apontam-se as seguintes medidas:  

a) Identificar, na totalidade, os espaços expositivos de forma a melhor situar o 

visitante;  

b) Substituir a cor do lettering do painel informativo (Sentido da exposição) no 

sentido de procurar um contraste cromático maior em relação ao fundo 

existente e ao restante conteúdo, e eventualmente aumentar o tamanho da 

sua letra, contribuindo para que informação seja destacada; 

c) Disponibilizar um desdobrável/texto de sala, de modo a que se construa uma 

fórmula que sirva de enquadramento e suporte às obras expostas e à 

organização espacial dos visitantes;  

d) Considerar a hipótese de expor as cruzes processionais num outro local, talvez 

na parte inicial da exposição. 

Prosseguindo para a ‘Sala dos Painéis’ (Sala 2), nela ocorrem mudanças 

significativas, essencialmente ao nível da apresentação museográfica e da elaboração 

do discurso em torno do políptico. Se na antiga configuração, as características físicas 
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da Sala 12 (antiga numeração) comprometiam a poderosa força plástica da obra562, em 

virtude do seu pé direito ser demasiado baixo e das condições de iluminação não 

serem as mais adequadas, actualmente, habitando o mesmo espaço, mas colocada 

num novo suporte museográfico posicionado no centro da Sala, a obra adquire um 

maior protagonismo e uma outra discursividade, formalizando-se um arranjo 

centralizado nos Painéis que sinalizam a génese da pintura portuguesa no século XV, 

saíndo também reforçado pelo emprego do vermelho vivo nas paredes e do branco no 

tecto.  

    

Figs. 158 e 159 - ‘Painéis’ antes e após as obras de requalificação, 2015 e 2016.  

Concorre igualmente para a centralização dos ‘Painéis’ o seu suporte museográfico, 

um painel de tonalidade clara, cuja base, ao não estar colocada sobre o pavimento (ver 

Fig. 159), prevê a continuidade da narrativa que se prolonga pela zona situada atrás do 

políptico e na qual se encontram expostas outras obras que se admite pertencerem a 

Nuno Gonçalves.  

Outro aspecto digno de nota remete para a dinâmica conferida à mostra, em 

que o percurso pode ser feito, no início, de modo axial, no espaço que cumpre a dupla 

função de recepção e de exposição, daí progredindo para uma sequência de salas onde 

o visitante é facilmente conduzido pelo ritmo simples da própria arquitectura do 

espaço, coadjuvado pela disposição das peças, e através do posicionamento 

estratégico do mobiliário museográfico, assumindo características singulares, em 

relação a outras salas da Galeria. São disso exemplo expressivo a Sala 5 que, através de 

um posicionamento estratégico de painéis, formaliza um circuito que pode ser 

efectuado de modo fragmentado, actuando ainda com eficácia no dar-a-ver da 
                                                           
562

 Aqui entendida em termos de exposição e em termos de pintura.  
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narrativa. Nesta linha, registe-se também o recurso, sempre que possível, a uma 

disposição visual que joga com formatos diferenciados de obras e de painéis (ver Fig. 

160), como seja o caso das pinturas de pequeno formato e de cariz devocional devidas 

a Frei Carlos, soluções contribuindo, assim, para quebrar a monotonia visual que 

muitas vezes impera nos museus de arte. É justo ainda sublinhar a opção em colocar as 

telas de pequena dimensão do mesmo autor num suporte museográfico em relevo, 

minimizando-se, desta forma, o que poderia resultar numa perda do seu destaque 

relativamente às obras de maior dimensão (ver Fig. 161).  

  

Figs. 160 e 161 - Sala 5, Frei Carlos, 2016. Fotografia: © JOM. 

O mesmo critério mantém-se na Sala 7, consagrada à rainha D. Leonor, sendo agora 

através da obra que se cumpre essa dinâmica no circuito de visita, caso notório da Fonte 

Bicéfala (1510-1525) disposta ao centro da sala. Aqui, além da vantagem de poder ser 

observada na sua totalidade, também o local onde se encontra exposta sugere aos 

visitantes um diálogo com as restantes peças à sua volta (ver Fig. 162), associadas à 

rainha. Mais adiante, já na Sala 13, refira-se o exemplo do Arcanjo São Miguel (1765-

1790) que desempenha as mesmas funções no espaço da mostra (ver Fig. 163).   

  
 

Figs. 162 e 163 - Aspectos parciais das Salas 7 e 13, 2016. Fotografias: © JOM. 
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Por último, e ainda a propósito desta componente essencial da exposição, refira-se a 

incorporação de bancos ao longo do percurso expositivo (ver Fig. 164), como o 

existente na zona do átrio, que oferece uma vista privilegiada sobre a Sala 2, onde 

residem os ‘Painéis’, o mesmo sucedendo em outras salas.  

 

Fig. 164 - Vista do corredor em enfilade, 2016. Fotografia: © JOM. 

Regressando à Sala 13, a mais povoada da Galeria, assume especial destaque o grupo 

escultórico do Casamento Místico de Santa Catarina (1653) (ver Fig. 165) que - tal 

como indica a tabela que o acompanha - integrou o corpo central do retábulo-mor da 

igreja do Convento de Santa Catarina da Carnota. No que diz respeito ao tratamento 

museográfico aplicado a este conjunto registe-se a sua incorporação num nicho que 

pode ser interpretado como uma recriação do retábulo original.  

   

Figs. 165 e 166 - Casamento Místico de Santa Catarina e aspecto parcial do Presépio do Convento de 
Santa Teresa de Jesus de Carnide, 2016. Fotografia: © JOM. 
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Face ao exposto, ter-se-ia constituído como uma mais-valia:  

a) Disponiblizar ao visitante uma reprodução do retábulo original de modo a 

facultar essa leitura dos tempos no tempo;  

b) Equacionar a possibilidade de eleger um local mais estratégico para expor o 

Casamento Místico de Santa Catarina, tendo em conta que a opção pelo centro 

da sala dificulta - a nosso ver - a apreensão e organização espacial da mesma, 

acentuando a sensação de sobrepovoamento que dela emana, reforçada pela 

colocação, na sua parte posterior, de uma vitrina que abriga o Presépio do 

Convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide (1701-1725) (ver Fig. 166); 

c) De um modo geral, considerar a hipótese de expor na Sala 13 um menor 

número de obras, possibilitando, deste modo, uma circulação mais favorável 

aos visitantes e a plena fruição dos objectos aí expostos; 

d) Reposicionar algumas das obras expostas na Sala 13 no sentido de acutelar as 

condições de segurança das mesmas.  

A propósito destas sugestões, cumpre ressalvar que ao Barroco está intrinsecamente 

associada a ideia de excesso e que esta sala foi, de facto, concebida para causar 

impacto. Por último, refira-se também que a sua colocação ao centro da sala tira 

partido da arquitectura do edifício, criando um emolduramento que não só evidencia a 

obra, como em termos estéticos resulta.   

Uma das grandes conquistas da remodelação da Galeria de Pintura e Escultura 

Portuguesas traduz-se numa eficaz e vantajosa melhoria das condições de iluminação, 

cujo impacto interfere na capacidade visual, no bem-estar, na criação de emoções, 

vendo-se os seus méritos prolongados pela apetência em criar elos entre os aspectos 

subjectivos e objectivos da(s) exposição(ões) que comprovam a influência da luz no ver 

e sentir. No âmbito da actual remodelação foi aplicada na estrutura pré-existente um 

novo projecto de iluminação que consistiu na substituição de iluminação fluorescente 

por tecnologia LED, sendo o MNAA o primeiro museu nacional a dispor deste tipo de 

iluminação, seguindo a tendência de outros museus internacionais563, embora já 
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 Destaque para o projecto Prado Iluminado em curso no MNP que prevê uma integral iluminação com 
tecnologia Led. Foi experimentado na Sala 61 do Museu, consagrada à arte do século XIX - Pintura de 
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experimentado no MNAA, como vimos, nas Salas 67, 68 e 69 do Piso 1, aquando das 

obras de beneficição e valorização que ali tiveram lugar. Para além da evidente 

qualidade da luz564 no interior da Galeria, assinale-se também a conquista de um 

espaço expositivo mais fruível, de uma atmosfera de maior intimidade e envolvimento 

mais intenso e acolhedor, possibilitador, de igual forma, de uma observação mais 

fidedigna no que toca às obras565. O novo sistema de iluminação, combinada com 

focos, comporta ainda outras vantagens tais como proteger as obras da deterioração, 

os níveis de radiação ultravioleta serem muito baixos, fazer a gestão do nível de 

luminância, reduzir o consumo energético e, consequentemente, economizar nos 

gastos.  

Se a luz é um elemento incontornável na modelação do espaço, também a cor 

assume, em contexto de exposição, um poder transfigurativo, permitindo trabalhar 

outro tipo de comunicação566. A sua carga simbólica cria uma relação directa com os 

conteúdos que estamos a ver, num leque de possibilidades que vão desde o sublimar 

das peças até ao seu entendimento. No campo cromático, predomina um branco 

acinzentado nas paredes, branco no tecto, à excepção da Sala dos ‘Painéis’, cujas 

paredes são pintadas a vermelho vivo, tal como acontece com o suporte museográfico 

do Ecce Homo, para realçar um outro icône do MNAA (ver Figs. 167 e 168).  

                                                                                                                                                                          
História, que acolhe, propositadamente, cinco telas de grande formato, oferecendo aos visitantes a 
possibilidade de percepcionar as alterações cromáticas das obras aí exibidas. Neste âmbito, cabe ainda 
assinalar o projecto LED4Art na Capela Sistina que permitirá ver as obras de Miguel Ângelo com maior 
detalhe. O espectro de cor foi estudado “de modo a que se adapte ao tom de cada parte da obra. Para 
criar uma perceção de luz natural, o sistema adaptar-se-á à direcção lumínica do exterior”. Sobre o 
mesmo ver: http://expresso.sapo.pt/cultura/capela-sistina-com-as-cores-de-miguel-angelo=f845739. 
564

 Sobre esta matéria, ver: RICO, Juan Carlos - Montaje de Exposiciones: Museos, Arquitectura, Arte; 
CARVALHOSA, Leonor Pessanha de Barros - O Design no discurso museográfico. Dissertação de 
Mestrado em Museologia e Património apresentada à FCSH-UNL [Texto policopiado], 1996. Destacamos, 
mais recentemente, o estudo de Maria Carmina Montezuma de Carvalho - A luz na interpretação visual 
da obra de arte. Tese de Doutoramento em Belas Artes (Especialidade de Ciências da Arte), 2012.  
565

 V. VAJÃO, Vítor - Manual de Práticas de Iluminação - Arte a Iluminar a Arte. Lisboa: Lidel, 2015.  
566

 Sobre as cores e as suas relações com as exposições veja-se o estudo: MONTEIRO, Susana Maria 
Ramos Rainho - A Cor no Discurso Expositivo. Dissertação de Mestrado em Museologia e Museografia. 
Faculdade de Belas-Arte da Universidade de Lisboa, [Texto policopiado], 2005.     
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Figs. 167 e 168 - Suporte museográfico do Ecce Homo; e perspectiva da Sala dos ‘Painéis’, 2016. 

                                     Fotografias: © JOM. 

Relativamente ao mobiliário museográfico sublinhe-se a escolha de equipamentos 

actualizados e de linhas simples quanto ao seu desenho, optando-se por tonalidades 

acordantes com as das obras, em geral. A título exemplificativo, plintos brancos ou de 

cores neutras (ver Fig. 169), e no caso dos retábulos a preferência recai sobre o 

cinzento-escuro a fim de marcar a diferença tipológica (ver Fig. 170).  

   

Figs. 169 e 170 - Aspecto do corredor lateral; e Retábulo de Santos-o-Novo da autoria de Gregório Lopes 

                             (Sala 9), 2016. 

Mantendo-nos no tópico da cor, foquemo-nos na numeração das salas que se 

apresenta maioritariamente a branco com o respectivo número inscrito na parede, em 

relevo. Neste caso, a solução permite um contraste e uma observância plena da 

identificação dos espaços. Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação à Sala dos 
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‘Painéis’ (2) dado que as suas paredes pintadas a vermelho vivo não permitem um 

contraste adequado e uma plena legibilidade do número aí contido (ver Fig. 171).  

                                                          

Fig. 171 - Numeração da Sala 2, 2016. Fotografia: © JOM. 

Um dos objectivos da montagem do piso terceiro do MNAA consistiu em 

reapresentar uma exposição de longa duração que mostrasse, “de forma mais 

alargada, a História da pintura e da escultura em Portugal, desde a Idade Média até ao 

século XIX, dotando-a de um discurso e de uma abordagem pedagógica (…) 

inovadores”567. Essa preocupação/intenção manifesta-se não somente através das 

tradicionais legendas (título, autor, data, materiais, proveniência, técnica e número de 

inventário) que acompanham a generalidade dos objectos, mas, sobretudo, pela 

introdução ao longo do percurso expositivo de tabelas explicativas sobre os mesmos, a 

que se juntam textos de parede, disponibilizados, nas duas situações, em português e 

inglês. Redigidos de forma sucinta e objectiva, neles se concentra uma tipologia 

informativa que varia entre um tipo de texto que assume uma tónica mais biográfica, 

conjugada com outra de cunho contextualizador/abrangente, hierarquia de 

informação que opera em favor de um diálogo directo com o objecto, práticas a 

valorar dada a sua importância para a conversão dos objectos enquanto documentos e 

argumentos introduzidos no novo discurso. Para concretizar as ideias enunciadas, 

debrucemo-nos sobre alguns exemplos, particularmente no que toca à escultura 

portuguesa (oficinas e mestres) exposta no corredor lateral e que possibilita uma 

panorâmica do trabalho pictórico realizado no nosso país.  

                                                           
567

 MNAA, 2013 (texto de parede do átrio principal do Museu). 
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Em geral, as legendas estão colocadas a uma altura razoável e apresentam uma 

boa legibilidade a que se deve, em parte, a iluminação do espaço, mas também o 

tamanho e a fonte da letra adoptada. Um senão quanto a uma certa ausência de 

uniformização na colocação das legendas surgindo, quer à direita, quer à esquerda das 

obras, o mesmo se verificando em relação à identificação dos mecenas que 

possibilitaram o restauro de algumas das peças que integram a exposição.  

     

Figs. 172 - Legendas afectas à escultura medieval, 2016. Fotografia: © JOM. 

 

Ainda a respeito da qualidade dos conteúdos das legendas, refira-se que nos tópicos 

proveniência e/ou modo de incorporação das peças não se verifica uniformidade no 

seu tratamento, como bem notou Maria Isabel Roque após fina análise, registando-se 

nuances a este nível, já que “por vezes surge informação acerca da proveniência e 

modo de incorporação, noutros apenas uma ou outra destas informações, e, pelo 

menos num dos casos, uma pintura atribuída a André Gonçalves, omite-se o número 

de inventário”568.  

Cada agrupamento de peças é apresentado pelo título, de maior dimensão, a 

que se seguem textos de parede que fixam a sequência do percurso expositivo, 

conferindo também ritmo à narrativa569, e tabelas informativas pontualmente 

                                                           
568

 Cf: ROQUE, Maria Isabel - "Museografia renovada no Museu de Arte Antiga: exposição de escultura e 
pintura portuguesa". In a.muse.arte. [Em linha] 2016/07/26. [Consult. 8 Agost. 2016]. Disponível em 
WWW:<URL: https://amusearte.hypotheses.org/1425>. 
569

 A questão dos textos expográficos nos museus de arte tem vindo a ser alvo de estudo, destaque 
para: POLI, Marie-Sylvie - “Le texte dans l’exposition, un dispositif de tension permanente entre 
contrainte et créativité”. In La Lettre de l’OCIM [Em linha], nº 132, 2010. Disponível em: 
http://ocim.revues.org/377; POLI, Marie-Sylvie - Le texte au musée: une approche sémiotique. Paris: 
L’Harmattan, 2002; DAVALLON, Jean - “L’écriture de l’exposition : expographie, muséographie, 

https://amusearte.hypotheses.org/1425
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ilustradas por um esquema alusivo à reconstituição conjectural dos retábulos, exemplo 

patente na Sala 3, onde pode ver-se o Retábulo de São Francisco de Évora (1508-1511) 

devido a Francisco Henriques. Os painéis 5. Anunciação 6. Natividade 7. Adoração dos 

Magos 8. Apresentação do Menino no Templo, pertença da Casa dos Patudos 

(Alpiarça), encontram-se reproduzidos na tabela a cores (ver Fig. 173), o que permite 

‘aceder’  ao retábulo na sua totalidade, abrindo-se simultaneamente ao visitante um 

conhecimento que é, por essência, também ele parcelizado. 

 

Fig. 173 - Reconstituição conjectural do Retábulo de São Francisco de Évora (1508-1511), 2016. 

Fotografia: © JOM. 

O texto de parede que ali figura - O tempo dos retábulos - é bem revelador da atitude 

pedagógica pretendida e conseguida, representando claramente o papel do Museu 

enquanto produtor de conhecimento:     

“No fim do século xv e no início do século xvi, as principais catedrais e mosteiros 

portugueses encomendaram grandes retábulos, muitas vezes por iniciativa régia. 

Essas construções podiam limitar-se à pintura, à escultura, ou incluir ambas as 

artes, mas assentavam sempre numa estrutura de talha que dividia as diferentes 

cenas, baseadas em temas religiosos, criando uma narrativa. O modelo destes 

retábulos, usado em toda a Península Ibérica, foi quase sempre semelhante: uma 

disposição em andares, com várias pinturas ou esculturas em cada um deles, 

divididos por prumos ou pilares. A estrutura estava normalmente coberta por 

reposteiros, que eram abertos nas festividades litúrgicas. O impacto dos retábulos 

era enorme, pela monumentalidade, pela cor das pinturas, pela representação dos 

santos e das suas histórias e pelo brilho da talha dourada. Vários textos da época 

referem o espanto que causavam”. 

                                                                                                                                                                          
scénographie”. In Culture & Musées. [Em linha], n°16, 2010. http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-
2923_2010_num_16_1_1574 

http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_16_1_1574
http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_16_1_1574
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O mesmo sucede no texto de parede - A Corte de Dona Leonor - afixado na Sala 7:  

“Filha dos duques de Beja, viúva do rei D. João II e irmã do seu sucessor, D. Manuel I, a 

rainha D.Leonor (1458-1525) foi personagem central da vida portuguesa, com atividade 

política, assistencial e religiosa relevante. O seu Paço de Santo Elói, em Lisboa, e o 

Mosteiro da Madre de Deus, de clarissas reformadas, que fundou em Xabregas, foram 

centros importantes para a cultura da época. Comprou obras de Metsys e das oficinas 

florentinas dos Della Robbia, empregou Jorge Afonso e teve como seu pintor privativo 

Cristóvão de Figueiredo. Possuiu algumas obras-primas da iluminura flamenga e de 

ourivesaria e, por outro lado, apoiou o teatro e a tipografia nascentes”. 

Observemos, por ora, dois exemplos ilustrativos, um referente à pintura e 

outro à escultura, dos textos que constam nas tabelas afectas às obras:  Pentecostes 

(ca. 1590) devida a Fernão Gomes (1548-1612):  

“Fernão Gomes foi um dos pintores espanhóis que, no último terço do século xvi, 

tiveram uma importância decisiva na pintura portuguesa. Nascido em 

Albuquerque, por volta de 1548, viveu em Lisboa desde 1573, onde desenvolveu 

uma intensa atividade, isoladamente e em associação com artistas portugueses, 

chegando a pintor régio em 1594. Deve-se-lhe o mais fidedigno retrato de Camões. 

Nesta obra, são evidentes as características da sua pintura, marcada por uma 

aprendizagem com os romanistas flamengos: a concentração no espaço pictórico 

de figuras em poses agitadas, com volumetrias esculturais e largos panejamentos 

dobrados de forma angulosa e pouco natural”;  

e Retábulo de Santos-o-Novo (1540-1545), Gregório Lopes (activo 1513 -†1550):  

“O Mosteiro das Comendadeiras de Santos-o-Novo, na parte oriental de Lisboa, 

junto a Xabregas, era um recolhimento onde se abrigavam, após 1490, distintas 

viúvas e filhas de cavaleiros da Ordem de Santiago de Espada. A mãe do grão-

mestre dos Espatários, D. Ana de Mendonça, era aí comendadeira no tempo em 

que a capela-mor da igreja recebeu este retábulo, por certo encomendado por ela 

ou pelo filho, D. Jorge de Lencastre (1481-1550), filho natural do rei D. João II. O 

pintor a quem os painéis do retábulo são atribuídos, Gregório Lopes, detinha 

também estreitas ligações com D. Jorge, que excecionalmente o havia distinguido, 

já em 1520, com o estatuto de Cavaleiro de Santiago. As pinturas deste retábulo 

têm claras afinidades com as que Lopes fez, cerca de 1535-1540, para a Charola 

do Convento de Cristo (duas estão expostas nesta sala) e para a igreja de São 

João Batista de Tomar. Nelas revelam-se novas preocupações quanto à relação 

das figuras com o espaço, aumentando a profundidade cénica de cada 

representação, e a adoção sistemática de arquiteturas ditas «ao romano», 

entendidas como reportório de um «classicismo» que profusamente se estende 

aos elementos de ourivesaria e de armaria. Nele reflete-se, também, um gosto 

especial pela animação dos fundos, trabalhados com pinceladas soltas e 

construtivas, e pela sofisticação do movimento dos tecidos. No Mosteiro de 
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Santos-o-Novo, conservam-se fragmentos de um Calvário que deverá ter 

pertencido à fiada superior deste retábulo”570. 

 

Nestes textos detecta-se um primeiro nível de informação que remete para os saberes 

mais elementares disponibilizados sobre as obras e/ou artistas expostos, que cremos 

ser acessíveis aos vários públicos, não apenas aos historiadores de arte ou a um tipo de 

público mais familiarizado com estas matérias. Um segundo nível de informação, mais 

notório no segundo texto (assinalado a negrito), implica um conhecimento da 

linguagem que impera nas exposições de arte, constatando-se, a esse nível, o recurso a 

terminologia mais específica, a um domínio dos assuntos, ainda que de modo contido, 

por apresentar uma certa complexidade que poderá ‘escapar’ à compreensão de 

alguns públicos571. Ainda assim, tendo em conta que o desafio maior dos textos 

expográficos reside na capacidade destes comunicarem um conhecimento sintético e, 

simultaneamente, preciso, nos textos acima expostos é justo sublinhar o seu mérito 

enquanto elementos mediadores ao serviço das obras e dos visitantes jogando 

também um papel basilar na museografia já que actuam em favor da significação dos 

objectos e de forma explícita, deles resultando um equilíbrio concretizado numa 

articulação eficaz entre o tema e a obra exposta e conduzindo, consequentemente, a 

um melhor aproveitamento da visita572.  

Tão importante como o conteúdo dos textos é o local seleccionado para a 

colocação dos mesmos573. Sob este ângulo, reproduzimos aqui alguns exemplos onde a 

sua localização, na nossa óptica, pode constituir um constrangimento a uma plena 

fruição das obras, caso do local elegido para o suporte museográfico que acompanha 

as esculturas Virgem com o Menino (ca. 1300), expostas na parede frontal do espaço 

central recepção/exposição, e cuja proximidade entre o suporte museográfico e a 

                                                           
570

 Negrito nosso.  
571

 V. TRENCH, Lucy - “O Texto nas Exposições do V&A”. In Boletim da Rede Portuguesa de Museus. 
(RPM). Nº 26, Lisboa: Dezembro, 2007, pp. 10-13 e MINEIRO, Clara - “Mas as peças não falam por si?! A 
importância do texto nos museus”. In Museologia.pt. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, 
ano I, 2007, pp. 68-75.  
572

 Para uma análise crítica da tabela afecta ao Retrato de Mariana Benedita Vitória de Domingos 
Sequeira e à pintura Leda e o Cisne de Francisco Vieira, dito Vieira Portuense, ver: ROQUE, Maria Isabel - 
"Museografia renovada no Museu de Arte Antiga: exposição de escultura e pintura portuguesa".  
573

 Acerca deste tópico, consultar: SANTOS, Eloísa Pérez et.al. - “La influencia de la colocación de 
elementos informáticos de una exposición sobre la atención a los mismos”. In Boletín de la ANABAD. 
[Em linha]. XLIII, nº.3-4 (Julh.-Dez. 1993), [Consult.18.Jan.2014]. Disponível.em.WWW:<URL: 
http://www.anabad.org/boletinpdf/pdf/XLIII%281993%29_3-4_199.pdf>. 
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rampa metálica (ver Fig. 174) pode comprometer a visualização e distância necessária 

para o efeito, suscitando, de igual modo, questões de segurança, em especial para com 

os visitantes com necessidades especiais. Situação similar se verifica com o suporte 

afecto ao Jacente dito de Manuel de Lima (ver Fig. 175).  

   

Figs. 174 e 175 - Virgem com o Menino; e Jacente dito de Manuel de Lima, 2016. Fotografias: © JOM. 

 

Um outro exemplo a considerar dirige-nos para a Sala 5, em concreto para a escultura 

Arcanjo São Miguel (ca. 1518), atribuída a Diogo Pires-o-Moço (activo 1511-1536). 

Neste caso, a mesma não apresenta legenda no suporte museográfico onde se 

encontra exposta (ver Fig. 176), optando-se por inseri-la na parede frontal, o que 

poderá dificultar o acesso à informação.  

   

Fig. 176 - Arcanjo São Miguel, 2016. Fotografia: © JOM. 
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Por fim, detenhamo-nos no caso específico da Sala 2, onde habitam os 

‘Painéis’. Neste espaço, para além dos textos de parede que aí figuram (ver Figs. 177 e 

178), temos que a introdução de mais informação sobre a obra revelar-se-ia uma útil 

ferramenta para sua interpretação.  

 

 

Figs. 177 e 178 - Textos de parede, Sala 2, 2016. Fotografias: © JOM. 
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Não possuindo o MNAA, como já se disse, áudio-guia, códigos QR ou aplicativos móveis 

que possam ser usados pelos visitantes no decurso da visita ao Museu, o que lhes 

permitiria aceder a informação complementar sobre o mesmo e as suas obras e enquadrar 

a exposição, de forma interactiva, uma via para abreviar tal aspecto poderia passar pela 

concepção de um dispositivo especial instalado na parte posterior dos ‘Painéis’. A sua 

finalidade seria a de aí exibir os pontos altos da sua museografia que, por seu turno, 

coincidem com a história expositiva e institucional do MNAA574. A nosso ver, trata-se de 

uma parcela indispensável do dar-a-ver, constituindo matéria de relevo a comunicar hoje, 

com a discursividade actual, e em defesa do objecto enquanto experimento museográfico 

e realidade investigativa. Sob este último prisma, temos conhecimento de um contributo 

recentemente surgido e pensado para os ‘Painéis’ e a Sala 2. A proposta, já apresentada 

no MNAA e acolhida com interesse por parte do Museu, consiste num prototipo realizado 

no âmbito de uma dissertação de Mestrado575, tendo por fim a criação de um dispositivo 

multitáctil para os ‘Painéis’ de fácil manuseio e intuitivo. Nas palavras do seu autor, o 

mesmo “deverá ser colocado num local de onde se vejam perfeitamente os Painéis, 

constituindo-se como uma ferramenta auxiliar à sua interpretação (…)” devendo “permitir 

constantemente a comparação entre a informação fornecida no ecrã e os painéis à sua 

frente”576. Tendo em conta a sua pertinência, possa esta hipótese ser futuramente 

implementada e extensível a outras obras chave da narrativa de longa duração do Museu, 

conduzindo a um aprofundamento dos conhecimentos obtidos no decurso de visita, 

afigurando-se, de igual modo, como um veículo de captação de novos públicos. 

 

4. Conclusão à Parte II  

Relativamente aos pressupostos conceptuais que alimentam a nova proposta 

expositiva, denota-se um claro distanciamento em relação aos critérios anteriormente 

aplicados. Não que tal seja sinónimo de uma ruptura em relação àqueles, ao invés, 

procurou-se preservar a sua identidade, tomando-os como base inspiradora e matéria 

                                                           
574

 Por nós evocados no Capítulo 3.  
575

 Cf: SILVA, Lívio Ramalho Carneiro da - Atravessar os Painéis: multimédia multitáctil aplicada à 
compreensão da pintura antiga e ao seu estudo material. Dissertação de Mestrado em Museologia e 
Museografia. Faculdade de Belas-Artes Universidade de Lisboa, 2014. [Em linha] [Consult. 18 Agosto. 
2016. Disponível em http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20498/2/ULFBA_TES_843.pdf>.   
576

 SILVA, Lívio Ramalho Carneiro da - Atravessar os Painéis: multimédia multitáctil aplicada à 
compreensão…, p. 50.  

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20498/2/ULFBA_TES_843.pdf
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de trabalho, numa lógica de reavaliação e admitindo-se a sua constante citação, agora 

revertidos de acordo com as necessidades e desafios actuais, o que atesta a ideia de 

uma museografia progressista, i.e., que vai evoluindo a partir de uma mesma matriz. 

Essa dimensão de negociação biográfica-expositiva encontra expressão no átrio da 

Galeria, área que não deixou de preservar nem de valorizar a permanência das 

qualidades estéticas do “Anexo” (edificado nos anos 1930/40) (ver Figs. 179 e 180), 

vendo ainda concretizado o regresso deste espaço à sua vocação original, um espaço 

pensado para acolher as Artes de Portugal. 

  

Figs. 179 e 180 - Exposição de Escultura Portuguesa, 1994-2005; Exposição de Escultura Portuguesa, 
1994-2009. Imagens retiradas de CARVALHO, Maria João Vilhena de - “Sérgio Guimarães de Andrade, o 
conservador e a sua colecção. A imaginária como conceito”, 2011.  

 

Também as sugestões museográficas anteriores não foram ignoradas, eis o caso da 

solução aplicada ao Retábulo de Santa Auta (1522-1525), que não deixa de 

homenagear a antiga museografia adoptada ao tempo do segundo director do MNAA, 

João Couto, como comprovam as imagens provenientes do Arquivo Fotográfico do 

Museu (ver Figs. 181 e 182).  

    

Fig. 181 e 182 - Museografia aplicada a Retábulo de Santa Auta , “Anexo, c. 1962. © AFMNAA;  e 
museografia actual, 2016. Fotografia: © JOM. 
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No plano da escultura registam-se novidades. Desde logo, um afastamento em relação 

aos critérios adoptados por Sérgio Guimarães de Andrade (1946-1999) (conservador 

de escultura do MNAA desde 1972), em particular no que toca à organização do núcleo 

de escultura medieval, aspecto que mereceu análise/fundamentação por parte dos 

actuais conservadores desta área577. Se Guimarães de Andrade “seleccionou 

exclusivamente imaginária de vulto, com uma cronologia balizada entre o início do 

século XIV e o início do século XVI, colocando sempre em diálogo esculturas 

concebidas em diversos materiais. [e privilegiou] A disposição da escultura sobre uma 

bancada corrida, contínua, apresentava uma série cronológica na qual acabava por 

estar implícita a mostra da evolução da arte oficinal, sem dar a percepção ao visitante 

das rupturas cronográficas e oficinais”578, a narrativa ora apresentada, numa lógica 

organizativa por oficinas e mestres, proporciona a quem a visita um dar-a-ver mais 

clarificador, permitindo simultaneamente sublinhar a predominância dos materiais. 

Por outro lado, a opção por apresentar no espaço recepção/exposição “uma síntese 

realizada com peças de maior escala, exposta com peças todas individualizadas sobre 

os seus plintos, relacionadas com painéis no dorso, que as destacam como 

masterpieces”579, reconhece o pressuposto conceptual equacionado pelo antigo 

conservador para a exposição de longa duração.  

Contudo, as novidades não se esgotam por aqui pois, de igual forma, registam-

se alterações não menos significativas, traduzidas numa clara intenção de contrariar a 

lógica expositiva de João Couto (segundo director do MNAA), concretamente no que 

se refere ao conceito e respectiva ‘arrumação’ dos pintores luso-flamengos. Se no 

tempo deste director, como vimos, uma parte era reservada para os pintores nacionais 

e uma outra para os luso-flamengos, diferenciação tendencialmente nacionalista e que 

se manteve desde sempre em toda a história expositiva do MNAA, hoje, como 

pudemos constatar, o pressuposto base consistiu em juntar obras provenientes de 

todas as culturas e oficinas, reunindo conjuntamente os lusos e os flamengos, 
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 Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de; FRANCO, Anísio - “A nova museografia da escultura 
portuguesa no Museu Nacional de Arte Antiga”, pp. 175 -183.  
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 CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - “Sérgio Guimarães de Andrade, o conservador e 
a sua colecção. A imaginária como conceito”; CARVALHO, Maria João Crespo Pimentel Vilhena de - As 
esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A constituição de uma coleção nacional.  
579

 Cf: CARVALHO, Maria João Vilhena de; FRANCO, Anísio - “A nova museografia da escultura 
portuguesa no Museu Nacional de Arte Antiga”, p. 182.  
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revelando igualmente os estrangeiros que pintaram no nosso País e os nacionais 

também, dando, assim, importância às grandes escolas de pintura actuantes durante o 

período dos Descobrimentos, reclamando um novo olhar para os méritos artísticos dos 

pintores activos nessa época, organizando-os numa digressão que tende a destacar 

tanto os pontos de unidade como o que os singulariza, em prol da tentativa de dar 

resposta a um tempo indelevelmente marcado por uma grande organicidade. 

Quanto às obras posteriores caberá referir que entre 1994 e 2009 alguns 

pintores portugueses estiveram representados na Galeria de Pintura Europeia do 

Museu, colocados em diálogo e propondo um confronto com o que se praticava no 

panorama internacional. Eis o caso de Josefa de Óbidos e de Gregório Lopes, contando 

a primeira, na actual configuração expositiva, com sala específica (Sala 12), o que vem 

singularizar e valorizar a sua trajectória artística e valências pictóricas, já o segundo 

surge bem representado nas Salas 5 e 9 e integrado no âmbito da pintura e escultura 

quinhentista produzida respectivamente nas oficinas de Lisboa e de Coimbra, em 

simultâneo com outros mestres activos nesse período.  

É um ponto assente que não é fácil abordar e pensar, em termos de exposição, 

a pintura quinhentista portuguesa ante a escassez das fontes documentais existentes 

para melhorar o conhecimento sobre a presença em Portugal, no início do século XVI, 

dos mestres de origem flamenga, o que torna difícil a tarefa de separar obras de 

autores portugueses das produzidas por estrangeiros e plasticamente similares, facto 

que é agravado pelo hábito de os mesmos trabalharem em regime de parceria oficinal, 

sendo que muitos deles ainda permanecem no anonimato580. No sentido de fazer face 

a tais constrangimentos, a historiografia recorre ao método de autorias conjuntas, 

como pudemos constatar nas legendas afectas a algumas das obras residentes na 

Galeria e que tomam ainda hoje as designações atribuídas pelos pioneiros do seu 

estudo, como seja, a título ilustrativo, o exemplo do Mestre do Sardoal, assim cunhado 

por João Couto em 1938, e o caso da adopção do conceito de «pintura primitiva» e 

devido a José de Figueiredo (primeiro director do Museu) que, tal como afirma o actual 
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 Trata-se de um território de estudo complexo e, desde sempre, pautado por dúvidas e incertezas, 
alimentando por isso, ao longo dos anos, grande controvérsia entre os historiadores da arte, existindo já 
vastíssima bibliografia sobre o tema. 
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conservador de pintura do MNAA, “tem a sua carga historiográfica […] A capacidade de 

síntese de uma tal designação continua a ser imbatível”581.  

Apesar das variantes que o discurso de uma exposição pode sugerir - ela é por 

definição um ensaio -, quer o público em geral, quer o público investigador irá ter a 

oportunidade de usufruir de um dispositivo visual que proporciona uma busca 

contínua de descobertas. Nela, o olhar mais atento detectará uma narrativa que cruza 

uma visão crítica com a história, a sociologia, a estética, entre outras. E possa a mesma 

relançar o debate sobre as problemáticas intrínsecas à pintura e escultura 

portuguesas, pois temos que é pelo impacto plástico e pelo carácter inovador do 

potencial associativo (e expositivo) das peças em exibição, as maiores protagonistas, 

que se pode também avaliar o poder de uma mostra na medida em que “É 

precisamente no modo como uma obra permite a reflexão que se pode definir a sua 

exposição”582. 
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 Cf: CARVALHO, José Alberto Seabra de - “A Invenção de Uma Identidade para os Primitivos 
Portugueses”, p. 16. 
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 Cf: DÉOTTE, Jean-Louis; HUYGHE, Pierre-Damien (dir.) - Le jeu de l'exposition. Paris: L'Harmattan, 
1998, p. 118 (trad.).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

A DIMENSÃO OPERATIVA DA EXPOSIÇÃO 
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CAPÍTULO 6 - (Re)pensar a avaliação de exposições: uma visão teórico-crítica 

  

Fig. 183
583

.  

…quelle que soit la posture affichée, il va de soi qu'il n'y a pas d'évaluation correcte en soi - 

dans l'absolu. Mais il y a des évaluations pertinentes, en fonction d'une intention donnée et 

pour un usage social précis584. 

1. Introdução  

Como tivemos oportunidade de constatar ao longo deste trabalho, quer a 

temática da exposição, quer os assuntos relacionados com a sua avaliação reúnem já 

abundante literatura, o que muito tem impulsionado o desenvolvimento de 

metodologias na senda de aferir a sua qualidade discursiva e comunicativa. Em virtude 

dessas contribuições, as vantagens da aplicabilidade de modelos teóricos de avaliação 

em contexto museal são desde há muito aclamadas no seio da comunidade 

profissional e académica e entendidos como ferramentas basilares de programação e 

de gestão estratégica para o progredir e afinar das práticas museológicas e 

museográficas, encontrando-se referenciados e amplamente divulgados em inúmeros 

manuais técnicos do ‘fazer exposição’585.  

Se, por um lado, estamos convictos acerca da utilidade e importância que a 

concepção e execução deste tipo de instrumentos comportam, bem como do compromisso 

com a sua divulgação, por outro, estamos cientes de que esses adquiridos quando 
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 Imagem disponível em https://docs.gimp.org/2.8/pt_BR/images/glossary/color-model-
subtractive.png>. [Em linha]. [Consult. 18 Setembro 2014]. 
584

 HADJI, Charles cit. por LENOIR, Hugues  - “Pour une éthique de l’évaluation”. 2014 [Em linha]. s. p. 
[Consult. 18 Setembro 2014]. Disponível em WWW:<URL: http://www.hugueslenoir.fr/pour-une-
ethique-de-levaluation/>.  
585

 A título de exemplo, citamos: DAIGNAULT, Lucie - L'évaluation muséale: savoirs et savoir-faire; e 
AA.VV. - Concevoir et réaliser une exposition: les métiers, les méthodes.  

https://docs.gimp.org/2.8/pt_BR/images/glossary/color-model-subtractive.png
https://docs.gimp.org/2.8/pt_BR/images/glossary/color-model-subtractive.png
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hugueslenoir.fr%2Fuploads%2Fdocs%2FEthique%2520et%2520eva%25202.doc&ei=xmSPUv_SNaOM7QaVqYGYBQ&usg=AFQjCNEUFsw6g1KUsZ629uiVmCDclphM2Q&sig2=LvF96Iq6yo3Mz1qcnbGlJA
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pensados sob o ângulo exclusivo de avaliação se deparam, por várias ordens de razões, 

com dificuldades, constrangimentos e múltiplos desafios, mormente no que tange a 

esfera da sua aplicabilidade prática. Por esse motivo, impõe-se revisitar o conceito de 

avaliação, investindo, para tal, numa visão abrangente e sistemática que permita 

entender o real alcance da complexidade de que o acto de avaliar se reveste, matéria 

que não dispõe, a nosso ver, da atenção e do tratamento merecidos, facto que se deve 

sobretudo à vasta bibliografia existente sobre o tema e responsável pela grande 

dispersão dos dados que se lhe referem. 

Assim, no sentido de abreviar tal situação, procurar-se-á identificar, nesta 

última parte do nosso trabalho, as principais problemáticas que surgem associadas a 

um pensamento de tipo avaliativo, entendido enquanto acto decisório. Para o efeito, 

propõe-se fazer um ponto de situação quanto aos estudos e às premissas teóricas que 

nos parecem ser mais relevantes para a sua estruturação e igualmente sinalizar a 

forma como vêm sendo equacionadas soluções para alguns dos seus problemas, base 

que se julga proveitosa para a escolha adequada de caminhos que possam dar 

resposta fundamentada sobre a possibilidade da execução de uma cultura avaliativa 

no universo das exposições de arte.  

Tal necessidade em reforçar a atenção a prestar aos assuntos inerentes à 

avaliação das exposições de arte no quadro das relações entre teoria e prática ficou 

particularmente expressa na parte anterior desta investigação (Análise e Avaliação: 

dialécticas de fronteira), levando-nos com frequência à formulação de múltiplas 

questões tais como: Quais as variáveis que devem ser ponderadas aquando da 

avaliação de uma exposição de arte? Que lógicas a poderão reger? Constata-se a 

existência de um debate aprofundado sobre as directrizes que determinam este 

processo? Que impacto tem a sua implementação no quotidiano dos profissionais dos 

museus? Como lidar com a introdução da componente valorativa? Quais os aspectos 

mais propensos a objecções? Como poderá ser assumida a questão da 

interdisciplinaridade? Quais os actores directa ou indirectamente envolvidos? Em que 

medida existe uma consciência avaliativa face a distintas tipologias de exposições? E 

ainda: Qual o papel que pode desempenhar a avaliação de exposições de arte na 
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produção de conhecimento, e de que modo ela faz parte de um movimento em curso 

que habilita o discurso sobre a exposição?  

É precisamente neste quadro interrogativo que se inscreve o presente capítulo, 

num declarado interesse em recolocar o tema da avaliação no centro das agendas de 

investigação, ambicionando-se avançar, de igual modo, no sentido de uma reflexão 

teórica e crítica, pelo que se considera uma condição sine qua non o acto de dar 

resposta às questões acima colocadas, dado que o mesmo poderá conduzir a um 

redimensionamento da própria reflexão teórica e, da mesma maneira, condicionar as 

aplicações práticas subsequentes.  

Face ao exposto, considerámos oportuno levar a cabo um exercício de auto-

reflexão crítica da proposta metodológica de análise por nós apresentada e aplicada no 

capítulo anterior. Objectiva-se, pois, submeter os seus conteúdos a uma outra 

configuração, sinalizando-se, para o efeito, linhas mais susceptíveis de aprofundado 

questionamento, obstáculos e fragilidades que este tipo de instrumentos possa 

suscitar quando confrontado com uma matriz de cariz avaliativo. Trata-se, no fundo, 

de ‘pensar o que se pensou’, mas também de apontar novos trilhos de pesquisa a 

desenvolver.  

Cumpre acrescentar que as inquietações que agora partilhamos surgem em 

conformidade com as exigências que a própria lógica avaliativa implica, dado tratar-se 

de um modus operandi que só adquire pleno sentido se for objecto de contínua 

reflexão, cunho que tem norteado este trabalho e que é nossa intenção retomar. Mas 

tem ainda igual sentido de oportunidade se tivermos em conta o modo como foi 

arquitectado o argumento central que preside à nossa abordagem e que se pauta por 

contribuir para um ponto de vista abrangente e integrador dos domínios da exposição 

e sua avaliação. Visa-se demonstrar, precisamente, como estes se formulam numa 

relação de dependência reflexiva e operacional e como, em consequência disso, 

poderão perfazer um único circuito de funcionalidade - quanto mais não seja para 

atenuar a distância entre os dois discursos e cuja perspectiva de intersecção não 

mereceu ainda a consideração devida.   
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2. Problemática I: Análise vs. Avaliação   

Um balanço retrospectivo da nossa proposta metodológica e seus adquiridos 

permite-nos depreender que a análise de uma exposição é, em termos gerais, uma 

acção através da qual se decompõe, a partir de um exame metódico, um determinado 

contexto expositivo, quer se trate de uma leitura global ou parcial das partes que o 

compõem. Nesse processo é fundamental apreender a problemática exposta mas 

também reconhecer as lógicas inerentes à sua construção, pondo em evidência as 

inter-relações estabelecidas entre os objectos e toda uma panóplia de signos e sinais 

que se manifestam por meio da informação disponibilizada, mobiliário museográfico, 

iluminação e características da montagem, entre outros. Composta por dois momentos 

essenciais, um descritivo e outro interpretativo, graças à análise poder-se-á inventariar 

e estudar os vários elementos que enformam o discurso expositivo e, no mesmo 

sentido, dar conta das soluções convocadas para ‘traduzir’ um programa científico 

específico, opções determinantes para que os visitantes possam descodificar os 

conteúdos ora apresentados. Está aqui em causa, também, aferir o modo como certos 

contributos provenientes de diferentes áreas do conhecimento (nomeadamente a 

museologia, a comunicação, o design, a educação, etc.) concorrem para a construção 

de uma narrativa, como os mesmos se confrontam e são incorporados numa síntese 

museográfica. Com efeito, torna-se notório o lugar que as metodologias de análise 

desempenham na compreensão do fenómeno expositivo e seu significado, prática que 

permite reunir um manancial de informação útil sobre os modos de interacção e 

modalidades de apropriação por parte dos visitantes perante determinada exposição. 

Acresce sublinhar que o acto de analisar exposições não deverá orientar-se por uma 

“interpretação procurando o segredo do texto”, devendo antes “procurar a 

produtividade de sentidos que ela [a exposição] oferece, “os sentidos intencionados 

pelos autores” e os “dispersos no percurso”586, o mesmo será dizer, como aquelas se 

ocultam ou, pelo contrário, se incorporam. 

Todavia, quando se trata de pensar a análise na óptica da avaliação, as 

dificuldades adensam-se, tal como previamente mencionado. A primeira das quais 
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 Cf: HORTA, Maria de Lourdes Parreiras cit. por ENNES, Elisa Guimarães - Espaço construído: O museu 
e suas exposições, p. 36. 
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radicando, desde logo, na pluralidade e polissemia de significados que envolvem o 

termo, consequência directa, muitas vezes, da dissonância entre o que se pretende 

denominar e a operacionalidade do conceito em si mesmo. A este propósito, Serge 

Chaumier é peremptório ao afirmar que a avaliação, quando aplicada em contexto 

museal, “pode tomar diferentes designações aliando a maior parte das vezes um dos 

três termos seguintes: estudo, avaliação, prospectiva”587, noções estas que, por sua 

vez, podem estar associadas ou não. Contudo, e não obstante a amplitude do espectro 

definitório do termo “avaliação”, é comumente aceite que o seu significado surge 

associado a questões de validação, sendo aquele termo definido por Scriven como um 

“processo de determinar mérito, valor, ou significado; uma avaliação é produto desse 

processo”588 que envolve acções tais como “apreciar, julgar, medir, comparar, 

valorizar”, etc.589, para citar apenas algumas.  

Por concentrar em si mesma as premissas basilares que suportam a lógica 

subjacente ao processo avaliativo, no decurso deste trabalho empregaremos o termo 

avaliação no sentido em que é definido por François Mairesse: “Derivado 

etimologicamente de "valor", designa por um lado a acção (o cálculo do valor), por 

outro o método ou a prática profissional visando conseguir a coerência com uma 

norma ou um modelo (poder-se-ia falar de controlo), mas também o sentido ou os 

significados do objecto avaliado (os valores)”590.  

Desde logo, uma primeira nota recai sobre a noção de valor, quer este seja 

quantitativo ou qualitativo, o que significa inscrever o acto de avaliar numa lógica que 

tem implícita uma escala estratégica de medição facilitadora de um resultado mais 

objectivo, afigurando-se a componente valorativa como a característica que dita, 
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 Para um aprofundamento desta questão, consulte-se: CHAUMIER, Serge - "Les méthodes de 
l’évaluation muséale - quelques repères au sujet des formes et des techniques".  
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 Cf: SCRIVEN, Michael - The logic of evaluation: department of Psychology. [Em linha]. Claremont, 
2007 [Consult. 13 Fev. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.rismes.it/pdf/Scriven_Logic_evaluation.pdf>. p. 1. 
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 Seguimos a terminologia apontada por Charles Hadji na obra L'évaluation, règles du jeu: des 
intentions aux outils (E.S.F, 1989), na qual, para além das acções já indicadas, ainda acrescenta: 
“Verificar, Numerar, Determinar, Comparar, Agir, Ajudar, Facilitar, Constatar, Examinar, Validar, Auditar, 
Emitir um parecer, etc.”. Segundo o mesmo autor, “todos estes verbos estão longe de ser 
semanticamente equivalentes entre si e de ter a mesma significação que avaliar”. Charles Hadji cit. por 
VILATTE, Jean Christophe - “Le complexe d’évaluation”. In Laboratoire, Culture et Communication - 
Université d’Avignon. Toulouse, DRAC, Novembro, 2005. [Em linha]. [Consult. 18 Março 2015]. 
Disponível em WWW:<URL: complexe-evaluation-jcv.pdf>, p. 4 (trad.).  
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 Cf: MAIRESSE, François - "Évaluer ou justifier les musées?", p. 12 (trad.).  

http://www.rismes.it/pdf/Scriven_Logic_evaluation.pdf
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originariamente, a diferença mais significativa entre os discursos da análise e da 

avaliação, ainda que tal não seja impeditivo, no caso da análise, que se exercite a 

construção de uma escala concebida segundo marcos teórico-metodológicos próprios 

e que cumpra essa função, como adiante veremos. Ainda neste linha, convirá ressalvar 

que a introdução da dimensão valorativa no universo avaliativo não é, contudo, 

sinónimo de uma demanda equiparada a uma actividade científica, embora muitas 

vezes tal se verifique, mas antes uma “arte de gestão”591, paradigma com o qual nos 

identificamos.   

Um segundo ponto a destacar remete para o facto da avaliação se constituir 

como uma prática indissociável da “acção” e direccionada para um “cálculo do 

valor”592, pressupondo igualmente que aquela seja encarada, a este nível, como um 

procedimento através do qual não só nos pronunciamos sobre um determinado 

contexto situacional, mas ainda sobre o exercitar do real valor dessa mesma acção, o 

equivalente a afirmar que a avaliação aspira a uma certa ideia ou representação do 

que essa acção deveria ser. Este aspecto vem precisamente demonstrar que uma das 

características basilares da avaliação é inata à relação estabelecida entre um dado real 

e um outro supostamente ideal, vocacionando-a para uma reflexão sobre os dados 

reais quando confrontados com a realidade ambicionada, congregando em si mesma 

um conjunto de informações substanciais e disso representativas593, podendo também 

servir para determinar o dinamismo e fomentar linhas de actuação por parte das 

instituições/equipas que as configuram, assumindo a avaliação, sob este prisma, 

contornos mais definidos e um alcance mais abrangente no que à análise se refere.  
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 MILLER, Jacques-Alain; MILNER, Jean-Claude cit. por RUBY, Christian - "Le paradigme de l’évaluation" 
[recensão da obra Voulez-vous être évalué ?. In EspacesTemps.net. 2004. [Em linha]. [Consult. 18 Março 
2014]. Disponível em WWW:<URL: http://www.espacestemps.net/articles/le-paradigme-de-
levaluation/>, p. 41 (trad.). 
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 Valor este, por sua vez, imbuído de valores subjacentes que o condicionam, que vão desde a moral à 
estética, passando pelos económicos, filosóficos, politicos, entre outros, levando Roland Barthes a 
afirmar que “a avaliação é uma fundação de valores”. BERGER, Ardoino J. cit. por LENOIR, Hugues  - 
“Pour une éthique de l’évaluation”. [Em linha]. 2014, s.p. [Consult. 18 Novembro 2014]. Disponível em 
WWW:<URL: http://www.hugueslenoir.fr/pour-une-ethique-de-levaluation/#sdfootnote15sym>. 
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 Neste sentido, revela-se oportuno citar Jean Christophe Vilatte quando este refere que “A avaliação 
pressupõe um certo domínio do processo organizativo da acção. O binómio operação-resultado é 
indissociável. Todavia, a avaliação não implica necessariamente atingir um ponto de equilíbrio, um 
ponto estático, ela pode ser uma regulação/processo dinâmico e aberto que relança a acção”. Cf: 
VILATTE, Jean Christophe - “Le complexe d’évaluation”. In Laboratoire, Culture et Communication - 
Université d’Avignon. Toulouse, DRAC, Novembro, 2005. [Em linha]. [Consult. 18 Março 2015]. 
Disponível em WWW:<URL: complexe-evaluation-jcv.pdf>, p. 5 (trad.).  

http://www.espacestemps.net/auteurs/christian-ruby/
http://www.espacestemps.net/articles/le-paradigme-de-levaluation/
http://www.espacestemps.net/articles/le-paradigme-de-levaluation/
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hugueslenoir.fr%2Fuploads%2Fdocs%2FEthique%2520et%2520eva%25202.doc&ei=xmSPUv_SNaOM7QaVqYGYBQ&usg=AFQjCNEUFsw6g1KUsZ629uiVmCDclphM2Q&sig2=LvF96Iq6yo3Mz1qcnbGlJA
http://www.hugueslenoir.fr/pour-une-ethique-de-levaluation/#sdfootnote15sym
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Outro apontamento pertinente que deriva da definição de avaliação proposta 

por Meiresse prende-se com a ideia de uma prática geradora de uma atitude 

comprometida com “uma norma ou um modelo (poder-se-ia falar de controlo)”, o que 

implica aceitá-la como um modus operandi empenhado numa verificação que 

extrapola a esfera meramente instrumental e que se debruce, do mesmo modo, sobre 

o sentido e valor dos projectos/programas em estudo, aspecto perfilhado pela grande 

maioria dos autores que defendem esta acepção594. Tal mecânica exige pois, como 

advoga Marília Xavier Cury, a construção “de um quadro teórico interpretativo 

complexo e crítico e uma metodologia tão complexa e crítica quanto o quadro teórico 

para sustentar a validade dos dados colectados, sistematizados e interpretados”595. Em 

particular, no domínio que nos ocupa, tal componente normativa não significa, porém, 

encontrar a fórmula mágica e idónea para medir o sucesso de uma exposição nem, de 

igual forma, estabelecer critérios herméticos para distinguir uma boa (ou má) 

exposição596. Em boa verdade, o que está em jogo é antes a constituição de uma base 

de informações útil para o questionar desses mesmos critérios, podendo-se então 

proceder à sua formulação. Se levarmos em linha de conta as principais características 

do objecto a avaliar, i.e., a exposição, ao qual voltaremos mais adiante, a questão 

central a colocar é, pois, a de impor limites à subjectividade que lhe é intrínseca.  

Por fim, uma última nota está conotada com o sentido ou os significados do 

objecto avaliado (os valores). Joga-se implicitamente no plano das intenções, ou seja, 

em múltiplas direcções que podem oscilar numa pluralidade de competências, 

saberes, práticas, etc., em função de objectivos precisos e que atestam a dificuldade 

em proceder a uma definição exacta do conceito de avaliação. Ainda neste ponto cabe 
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 Citamos, entre outros, Duncan Cameron, Jean Davallon, Joëlle Le Marec, Miles e Stephen Edward 
Weil.  
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 Cf: CURY, Marília Xavier - “Análise de exposições antropológicas. Subsídios para uma crítica”. In Anais 
do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciências da Informação - A informação na sociedade em 
rede para a inovação e o desenvolvimento humano. [Em linha]. 2012, pp. 1-20. Rio de Janeiro: ANCIB, 
Vol. 1. [Consult. 18 Março 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_pa
ra_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-
_A_informao_na_sociedade_em_rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano>.  p. 11.  
596

 O que Belcher designa por efectividade de uma exposição e que consiste na avaliação do modo 
“como uma exposição (e todos os seus componentes) realiza bem as suas distintas funções e, em 
particular, se o faz bem em relação com os seus objectivos e fins manifestos, já que esta é a única forma 
racional para medir o êxito ou o fracasso de uma exposição”. Cf. BELCHER, Michael - Organización y 
diseño de exposiciones: su relación con el museo, p. 241 (trad.). 

http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_sociedade_em_rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano%20p.%2011
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_sociedade_em_rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano%20p.%2011
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_sociedade_em_rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano%20p.%2011
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sublinhar que a ideia de valores subentende o questionar do significado do próprio 

objecto avaliado e em sintonia com pesquisas realizadas nos últimos anos. Defendem 

estas que, teoricamente, a avaliação em contexto museal, para além de ser 

considerada como um instrumento de aperfeiçoamento das exposições e um 

instrumento para a concepção e execução de exposições, é tida acima de tudo como 

um instrumento de reflexão ao nível da exposição em si e da sua avaliação597. Significa 

pois que esta última se constitui como uma actividade que se rege mais por um quadro 

questionante, não operando tanto pela via da resposta mas sim pelo uso decorrente 

seu exercício, testemunho de um tipo de discurso “mais do que judicativo, reflexivo”598 

e que julgamos ser essencial para activar a construção do seu potencial crítico.  

A modo de conclusão, importa sublinhar que as nuances entre análise e 

avaliação se traduzem essencialmente, como vimos, na base das suas potencialidades, 

finalidades e graus de exigência. Contudo, aquelas acções mantêm um certo 

‘parentesco’, estabelecendo entre si uma zona de convergência e até mesmo de 

conveniência quanto à sua fórmula operativa, motivo pelo qual estas noções surgem 

na bibliografia confinada ao tema com um tratamento pouco esclarecedor das suas 

diferenças, levando a crer que estamos perante duas esferas de actuação de natureza 

similar, e a que não é alheia a inexistência de uma efectiva crítica de exposições. Não 

deixará, por isso, de se revelar oportuna uma tentativa de as distinguir com precisão, 

clarificando fronteiras, pois configuram formas distintas de equacionar o processo 

avaliativo.  Ora vejamos: se é verdade que a análise de uma exposição, enquanto 

actividade munida de uma panóplia de ferramentas (como sejam os roteiros de 

observação, questionários, entrevistas, instrumentos de gravação de som e de 

imagem, entre outros)599, permite a cumulação de informação substancial sobre o 
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 Cf: CHAUMIER, Serge - "Les méthodes de l’évaluation muséale - quelques repères au sujet des formes 
et des techniques".  
598

 Ideia expressa por Idalina Conde no âmbito da comunicação “Reflexividade para Julgar”, proferida no 
contexto do workshop Fracasso e Ausências. A Crítica de Arte em Portugal, comissariado por Nuno 
Crespo e pelo Grupo de Investigação Arte. Crítica. Política do IHA - FCSH-UNL e realizado no dia 9 de 
Abril de 2015 na FCSH-UNL.    
599

 Pelo seu carácter inovador, referenciamos a experiência realizada no museu McCord em Montreal 
(Canadá), no ano de 2009, e que teve como objecto determinar, através de entrevistas filmadas, quais 
os meios museográficos que permitiram aos visitantes apropriarem-se da mensagem veiculada pela 
exposição. A sua novidade residiu no facto de, pela primeira vez e no quadro das práticas avaliativas, se 
ter recorrido ao uso do vídeo, habitualmente utilizado para o estudo do funcionamento psicológico do 
visitante, abrindo-se, por este meio, o caminho para novas avaliações de exposições e na senda da 
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impacto e as características de um determinado contexto expositivo, competirá à 

avaliação dar sentido aos dados recolhidos e questionar essa mesma informação, 

tornando-a passível de ser mensurável e objecto de comparação.  Tal consentirá pois 

avançar com a possibilidade de (re)negociar critérios, clarificar parâmetros, 

fundamentar decisões, (re)formular estratégias e objectivos, em síntese, apostar na 

criação de medidas potencializadoras tendo em vista a procura de soluções para 

determinadas limitações ou problemas detectados. Do exposto poderá inferir-se que 

faz sentido pensar a análise de exposições como uma sub-área da avaliação e, por seu 

turno, situar esta última no campo da produção de conhecimento não obstante a 

combinação entre as duas acções admitir a compreensão plena da lógica avaliativa600.  

 

3. Problemática II: Questões acerca do(s) valor(es)  

Tal como já mencionado previamente, quando se pretende avaliar a qualidade 

de uma exposição, uma das etapas exigidas neste processo assenta na construção de 

um instrumento de medida fiável e ajustado ao tipo de intenções previstas, objectivos 

e fins propostos. 

Analisando agora a nossa proposta metodológica de análise apresentada no 

capítulo anterior, a que poderiam ser anexadas outras iniciativas congéneres, 

poderemos concluir que, em termos globais, tais exercícios procuram revelar 

representações, sentidos e significados, proporcionando, ao mesmo tempo, uma 

abordagem holística e simultaneamente sistematizada da exposição, o que induz um 

conhecimento integrado do objecto em estudo. Numa outra vertente, aqueles 

exercícios operam como mediadores entre quem produz uma exposição e quem a 

investiga, atingindo mesmo os diversos públicos, seja qual for o quadro teórico-

metodológico adoptado.  

                                                                                                                                                                          
compreensão "do como" e "do que" leva os visitantes a reter algo de uma exposição. Sobre esta prática, 
ver: BOURROUX, Lucille; SCHNEIDER, Mathilde - “Création d’un nouveau protocole d’évaluation des 
expositions”.  
600

 Seguimos aqui a linha de pensamento defendida por Deborah Fournier em “Establishing evaluative 
conclusions: a distinction between general and working logic”. In New Directions for Evaluation. - [S.l.], 
1995, nº. 68. [Em linha]. pp. 15-32. [Consult. 15 Jan. 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http:https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u58/2015/Establishing_Evaluative_Concl
usions.pdf> ; p. 16.  
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No caso particular da nossa proposta metodológica, detectamos algumas 

fragilidades que advêm, em primeira instância, da amplitude e variedade de 

componentes de análise que a mesma encerra, conduta que impede um tratamento 

individualizado e mais especializado de cada uma, a que não é alheio o facto de 

algumas delas serem mais complexas do que outras e exigirem um estudo mais 

aprofundado. A esta fragilidade surge associada uma outra, a ideia de que o pensar 

exposição exige uma perspectiva de contaminação expressa num condensar de 

elementos de natureza vária (objectos, espaço, textos, luz, soluções gráficas, etc.) que 

contracenam em simultâneo, cada um interagindo num todo e interdependendo do 

outro. Num quadro de avaliação, tal significa que esses elementos não sejam 

totalmente equivalentes no seu desígnio essencial, daí a dificuldade em proceder a 

uma delimitação clara do impacto preciso de cada um no outro e que é adensada, 

como referido nos capítulos iniciais deste trabalho, pelo facto de a exposição não 

dever ser observada isoladamente, mas, ao invés, inscrever-se numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Já no que se reporta ao Modelo de ficha utilizado por Ángela García Blanco, por 

nós referido no capítulo anterior, cabe referir que os seus conteúdos acabam por 

privilegiar um entendimento da experiência expositiva predominantemente centrada 

nos domínios da sintaxe espacial, tratando de tópicos relacionados com a morfologia 

das exposições e usos do espaço por parte dos visitantes, secundarizando assim as 

opções técnicas tais como a iluminação, o modo de apresentar os objectos e as 

relações tecidas entre eles, a cenografia, em síntese, os efeitos de sentido emanentes 

da articulação das sintaxes museográficas, pontos nucleares para ‘medir’ a eficácia 

comunicativa das exposições. 

Regressando à nossa proposta metodológica, podemos ainda acrescentar um 

último aspecto menos vantajoso, o de que a qualidade em exposição é condicionada 

por questões de natureza subjectiva, indirectamente observáveis, por mais ocultas, e 

resultantes de uma visão muito pessoal acerca de um tema, subjectividade essa que o 

visitante vai recolher e que também lhe permite apreender, de forma gradual, o 

significado da mensagem proposta. Tal especificidade é intrínseca à exposição e 

dificilmente enquadrável do ponto de vista da avaliação, agravada, por sua vez, pelo 
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facto daquela ser também portadora de uma auto-suficiência601. Ainda assim, importa 

proceder à sua identificação posto que o uso de uma escala com êxito só deverá ser 

tido como válido quando compatível com as premissas definitórias da exposição, i.e., o 

que justifica o seu reconhecimento como tal e é perpassado, em suma, por noções 

como subjectividade, heterogeneidade, porosidade, experimentalidade, 

comunicabilidade e representatibilidade602.  

 

4. Problemática III: Da necessidade de proceder a uma categorização 

É ponto assente que os Museus podem ser classificados em função da natureza 

das suas colecções e exposições, agrupadas segundo um espectro disciplinar - arte, 

arqueologia, antropologia, ciência, história, etc. Podendo parecer óbvio, não deixa de 

se constituir, como adiante veremos, numa problemática inata a um pensamento de 

tipo avaliativo que se pretende argumentado. Um dos autores que se deteve sobre 

este assunto, ainda que sob o ângulo das exposições de ciência, foi Jean Davallon, 

avançando com a hipótese de uma classificação das exposições assente num critério 

baseado na perspectiva de quem as produz e que enquadrariam perfis museográficos 

próprios603. Segundo o mesmo autor, a primeira categoria reportar-se-ia às exposições 

direccionadas para o encontro dos visitantes com os objectos apresentados, sendo que 

o objectivo maior consistiria em dar aos públicos a possibilidade de usufruir do 

contacto com esses mesmos objectos604, apoiando-se numa técnica concebida de 

forma a que os visitantes não se desviassem do seu propósito essencial. Um outro 

grupo englobaria as exposições em que a estratégia de comunicação passaria por dar 
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 Vale a pena relembrar as palavras de Henri-Pierre Jeudy já citadas na alínea a) do Capítulo 1 deste 
trabalho: “À questão “como expor”, muitos técnicos sabem responder. À questão “porque expor?”, a 
certeza da transmissão do saber dificilmente esconde o vazio de toda a finalidade. Impondo o seu 
próprio fim, o acto de expor é suficiente a si próprio”. (trad.).  
602

 As duas últimas podendo ser interpretadas em dois planos: o comunicacional que se manifesta pelas 
interacções estabelecidas entre a mensagem e o receptor; e o representacional que se revela pela 
reconstrução/interpretação da realidade a partir dos conteúdos expostos e através dos quais o visitante 
faz coincidir os conhecimentos científicos da exposição com a sua vivência e grau de conhecimento 
prévio. 
603

 O mesmo raciocínio é aplicável às exposições de longa duração ou de cariz temporário. Cf. 
DAVALLON, Jean - [Prefácio]. In Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers. La mise en exposition, p. 
8.  
604

 Cf. DAVALLON, Jean - “Peut-on parler d’une “langue” de l’exposition scientifique?”. In SCHIELE, 
Bernard (coord.). Faire voir, faire savoir: la muséologie scientifique au présent. Canada: Musée des 
Civilisations, 1989, p. 50.  
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enfâse ao modo de apresentação das peças e soluções cenográficas aplicadas e 

incluiria as exposições de cunho didáctico. Davallon propõe ainda uma terceira 

categoria, e última, referente às exposições que privilegiam uma maior proximidade 

dos visitantes face ao temário da exposição e objectos seleccionados.  

Não obstante a pertinência desta proposta de classificação, convirá 

salvaguardar que este exercício não se esgota em si mesmo, havendo sempre a 

possibilidade de existirem tipos de exposição que naturalmente não cabem numa 

categorização hermética, afigurando-se como oportuna uma linha de pensamento 

mais musculada a esse nível. Particularizando, no que respeita à matéria de avaliação, 

a categorização das exposições é determinante do ponto de vista da sua 

intencionalidade e estratégias comunicativas, caso tal não se verifique todo o processo 

será condicionado a vários níveis, como sejam a função comunicativa que cada 

elemento da exposição desempanha em específico, a sua relação face ao todo 

expositivo e a sua capacidade em interagir com os públicos que, por sua vez, 

apresentam características muito diferenciadas entre si605.  

Outro contributo decisivo para a problemática em discussão foi prestado por 

Marília Xavier Cury e a sua equipa no âmbito do projecto de pesquisa Análise de 

Exposições Antropológicas - Subsídios para uma Crítica606 no qual se adoptou, como 

base metodológica, a Avaliação Técnica ou Apreciação Crítica607. Deste modo, a partir 

da observação, registo fotográfico e trabalho de campo, a primeira fase do projecto 

teve como linha mestra, precisamente, proceder à recolha de “dados para subsidiar a 

proposição de categorias que possam sustentar modelos expográficos”608, pautando-

se pelos propósitos que passamos a enunciar: “entender processos expográficos - 

condições de produção, resultado formal e recepção - para compreensão de 

                                                           
605

 García Blanco já advertira na obra  acima referenciada, La exposición. Un medio de comunicación, 
para a necessidade urgente em categorizar as exposções antes de se proceder à sua avaliação. Ver: pp. 
178-205.   
606

 Cf: CURY, Marília Xavier - “Análise de exposições antropológicas. Subsídios para uma crítica”. 
607

 De acordo com Cury, “É promovida e realizada pela equipe responsável pela exposição. Levanta 
questões técnicas não satisfatórias e o mérito do desenho da exposição, sendo que convidados externos 
podem colaborar neste tipo de análise, ampliando os referenciais críticos. São avaliados os elementos 
expográficos do projecto e a exposição instalada”. Cf: CURY, Marília Xavier - “Análise de exposições 
antropológicas. Subsídios para uma crítica”, p. 12.  
608

 A pesquisa abrangeu em Portugal o Museu do Oriente, o Museu Arqueológico do Carmo, o Museu 
Nacional de Etnografia e o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros. Em Évora, Megalithique Ebora - 
Centro Interpretativo e Museu do Artesanato Regional.   
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metodologias, construção de retóricas, análise da forma/design e apreensão dos usos 

públicos, e colaborar para uma crítica de exposição, levantando pontos de 

(des)construção da linguagem expositiva”609. O mesmo mobilizou um conjunto de 

questões particularmente significativas para o (re)pensar do campo teórico e crítico 

inerente à avaliação, de entre as quais salientamos: “Em que medida o modelo 

institucional ou a problemática do museu define determinadas abordagens e enfoques 

conceptuais, objectivos (científicos, comunicacionais, educacionais) e estilos 

expográficos? Há separação entre contemplação e conhecimento? Como as equipes 

vêm traçando suas lógicas discursivas? Em que medida há uma consciência de 

discursos elaborados em face de distintas lógicas? Esta é uma questão para as equipes 

de museus? Como os museus vêm exercitando a elaboração das retóricas discursivas? 

Em que medida as áreas de conhecimento vêm contribuindo para novas 

experimentações de retóricas? Como os museus vêm se organizando para os 

processos expográficos?” e ainda finalmente: “A interdisciplinaridade é um 

objectivo?”.  

 

5. Problemática IV: Das (im)possibilidades de uma linguagem comum 

A interdisciplinaridade é desde há muito reconhecida como característica 

indissociável da concepção e execução de exposições, solicitando, por parte dos 

actores envolvidos, uma formação que responda adequadamente a esse nível610. 

Contudo, a discussão acerca dos seus efeitos na estruturação do discurso avaliativo 

não é frequente, facto que se repercute na bibliografia existente sobre o assunto. Por 

este motivo, constitui ponto de interesse trazer à luz uma reflexão sobre a 

interferência dessa qualidade primordial no seio da avaliação através das figuras-chave 

convocadas para este processo e respectivo espectro de acção, bem como os desafios 

que hoje se lhe colocam.  

                                                           
609

 Idem, p. 4.  
610

 Sobre o fenómeno da interdisciplinaridade na Museologia, ver em particular: MORAES, Julia Nolasco - 
“Faces e interfaces da Museologia: um olhar interdisciplinar sobre exposições museológicas”. In 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA DA ANCIB. [Em linha]. 2009. [Consult. 18 Jan. 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.academia.edu/4432995/Faces_e_interfaces_da_Museologia_um_olhar_interd
isciplinar_sobre_exposi%C3%A7%C3%B5es_museol%C3%B3gicas>. 
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Uma das razões que tornam complexa a missão de instaurar práticas de 

avaliação de modo sistemático resulta da proximidade entre avaliador e profissionais 

dos museus, relação nem sempre pacífica por ser encarada por alguns como uma 

forma de sanção e logo recearem o seu impacto, por outros tomada como ferramenta 

de apoio e portadora de saber, vendo nela a possibilidade de melhorar competências. 

Referimo-nos, em concreto, às possíveis consequências que tem a presença de 

elementos externos à instituição no quotidiano desses profissionais, por vezes 

sinónimo de resistência, sendo os avaliadores confrontados com dificuldades no 

momento da aplicação das suas análises e/ou resultados obtidos. Jean Davallon 

propõe, a este propósito, duas vias possíveis para obstar a este problema: “negociando 

os pontos particulares sobre os quais as pessoas que estão na acção pensam que é 

necessário avaliar - é pois claro para todos que a pessoa não será julgada enquanto tal 

-; ou melhor fazendo da avaliação uma sequência da acção, um registo da 

experimentação, o que afasta todo o risco de operar de maneira normativa”611. Esta 

argumentação remete-nos para um debate mais complexo e profundo dirigido ao 

perfil mais adequado aos profissionais participantes nos processos de avaliação. Neste 

sentido, e se levarmos em linha de conta uma perspectiva de interdisciplinaridade, tal 

equivaleria à integração nas equipas de avaliadores de um corpo amplo de experts, de 

forma a contemplar as várias disciplinas e campos de conhecimento em jogo que 

constituem a base da concepção e execução das exposições museológicas, desde 

especialistas em comunicação não-expositiva, comunicação-expositiva, iluminação, 

design, grafismo, entre muitos outros. Se a isto acrescentarmos o facto de que está 

igualmente em xeque uma análise do potencial expositivo e associativo dos objectos 

apresentados, e o modo como constituem um conjunto significativo em relação com o 

tema de uma exposição, afigurar-se-ia, por esta ordem, a integração oportuna na 

equipa de avaliadores de um expert no plano da problemática/temática exposta. Por 

outro lado, como ficou bem patente aquando da análise do nosso estudo de caso 

nuclear, o MNAA, tornou-se claro que qualquer trabalho desenvolvido neste campo 

implica um conhecimento profundo da instituição e manifesto nas suas diversas 
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 Cf: DAVALLON, Jean - “Entre conservation et médiation, l’exposition temporaire: un projet partagé”. 
In Colloque MCRA et ARAC, 13 de Novembro, 2001. [Em linha]. [Consult. 18 Março 2015]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.mediationculturelle.net/wp-content/uploads/3.entre-conservation-et-
mediation_lexposition-temporaire_13nov20012.pdf2.pdf>. p. 34 (trad.). 

http://www.mediationculturelle.net/wp-content/uploads/3.entre-conservation-et-mediation_lexposition-temporaire_13nov20012.pdf2.pdf
http://www.mediationculturelle.net/wp-content/uploads/3.entre-conservation-et-mediation_lexposition-temporaire_13nov20012.pdf2.pdf
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valências (história, protagonistas, conteúdo das colecções, museografia, edifício, 

programação, etc.). Esta visão de conjunto facilita ao avialiador a construção de um 

corpus de interpretação próprio no sentido de se familiarizar com o objecto em estudo 

e ajuizar de forma objectiva o seu impacto real/actual, numa linha dupla: quer de um 

ponto de vista semântico (de acesso ao conteúdo e ao sentido proposto); quer no que 

toca à sua componente simbólica e utilitária. Um outro aspecto que mereceu a nossa 

atenção refere-se justamente à importância que adquire a equipa interna dos Museus, 

expressa num conhecimento aprofundado do contexto, nas orientações 

programáticas, no conhecimento mais amplo dos projectos cultural e científico, mas 

também de uma noção mais sólida das necessidades, desempenhando um papel 

fundamental ao colocar os resultados em perspectiva e, acima de tudo, capitalizá-los. 

Posto isto, consideramos que a fórmula mais ajustada para a formação das equipas 

passa pela combinação das duas modalidades de avaliação: interna e externa. 

Tratando-se de uma ou de outra, o estatuto do avaliador é fundamental já que este 

assume um papel de mediador entre os públicos e os produtores convertendo-se612 no 

representante dos seus interesses e necessidades. O papel proactivo da avaliação revê-

se ainda no fortalecimento das relações entre os diferentes actores do projecto, 

apresentando-se como o momento propício para a equipa de um Museu reflectir 

criticamente sobre o seu futuro. Em geral, trata-se de (re)pensar a própria mecânica da 

especificidade da avaliação museal em si mesma, questionando os seus métodos e 

objectivos, aspectos também demonstrativos de que o estatuto da avaliação é 

fundamentalmente reflexivo, o que torna difícil de realizar este tipo de desafios.   

Certamente que a implementação de uma demanda com estas exigências não 

pode ignorar a influência das tutelas e o papel da legislação nestes processos, 

passando a sua acção pela mobilização e afectação dos meios necessários para a sua 

concretização. O sucesso deste tipo de iniciativas depende assim de uma clara 
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 Serge Chaumier e Agnès Levillain notam muito justamente que “Do mesmo modo que a equipa de 
concepção tem necessidade do avaliador para não esquecer o público destinatário e evitar de se fechar 
no hermetismo, depois de se ter tornado muitas vezes sem ter consciência dos experts do assunto a 
tratar, a fortiori o investigador não tem a distância suficiente para fazer a triagem das informações que 
ele julga indispensáveis. Embora conheça bem o seu domínio, ele não conhece as exigências relativas ao 
bom funcionamento”. Cf : CHAUMIER, Serge ; LEVILLAIN, Agnès  - “Qu’est-ce qu’un muséographe?”. In 
La Lettre de l’Ocim. n°107, Septembro-Outubro de 2006.  [Em linha]. pp. 13-18. [Consult. 18 Março 
2015]. Disponível em WWW:<URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00472281/document>, p. 15 
(trad.). 
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distribuição de papéis e funções dos intervenientes de modo a que os mesmos sejam 

colocados em posições com diferentes capacidades para exercer, uns sobre os outros, 

com alguma legitimidade613. Tal deverá estar em sintonia com uma configuração 

padronizada e em função de modelos de operacionalização já estabelecidos, só assim 

podendo transformar-se num instrumento efectivo de medição e quantificação. Para 

além desta questão, importa referir o papel que tem a partilha dos resultados de 

práticas oriundos de diferentes museus para melhorar o desempenho, produzir 

conhecimento e estabelecer padrões de comparação. Contudo, há ainda uma 

infindável rede de contribuições que permanecem confinadas ao silêncio dado que na 

maioria dos casos esses documentos são de circulação interna e/ou resultantes de 

consultadorias externas614, situação que impede a circulação da informação, a 

transferência sistemática de saberes, i.e., constituindo um obstáculo ao debate 

científico.  

 

6. Conclusão à Parte III  

Como pudemos constatar ao longo deste capítulo, várias são as problemáticas 

e múltiplos os aspectos a ponderar na estruturação de um pensamento de tipo 

avaliativo. Assim, procurou-se identificar os mais relevantes e reunir diversas 

orientações que poderão contribuir, de algum modo, para encorajar o 

estabelecimento de uma base sólida para a definição de políticas que têm como 

denominador comum a preocupação com a qualidade das exposições museológicas.  

Uma primeira nota assenta na ideia de que a expologia, âmbito que se reporta 

ao estudo da teoria da exposição, em oposição à sua prática, a expografia, é a base de 

                                                           
613

 Sobre as implicações éticas inerentes ao processo de avaliação, ver: LENOIR, Hugues - “Pour une 
éthique de l’évaluation”. [Em linha]. [Consult. 18 Novembro 2015]. Disponível em WWW:<URL: 
http://www.hugueslenoir.fr/index.php?page=quelle-posture-ethique-de-l-evaluateur>.  
614

 A título exemplificativo distingem-se as seguintes investigações não publicadas: ASENSIO, M., 
Caldera, P., Altieri, J., Gomis, M. Y Llera, B. - “Estudio de Público del Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida”. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1998; ASENSIO, M., García Blanco, A., y Pol, E. - 
“Evaluación cognitiva de la exposición "El mundo Micénico": perfil del público, actitudes y 
comportamiento en la exposición: Madrid: Ministerio de Cultura, 1992; Pérez Santos, E. - “Evaluación de 
la exposición "Estimada Terra": Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 1992; Pérez Santos, E. - “Evaluación de la exposición "Por narices: esencias y 
fragancias naturales. Diseño y Perfume": Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, 1993; e Pérez Santos, E. - “Características generales de la visita al 
M.N.C.N.”: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1994.   

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hugueslenoir.fr%2Fuploads%2Fdocs%2FEthique%2520et%2520eva%25202.doc&ei=xmSPUv_SNaOM7QaVqYGYBQ&usg=AFQjCNEUFsw6g1KUsZ629uiVmCDclphM2Q&sig2=LvF96Iq6yo3Mz1qcnbGlJA
http://www.hugueslenoir.fr/index.php?page=quelle-posture-ethique-de-l-evaluateur
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questionamento desses processos, cabendo-lhe tornar a exposição numa realidade 

susceptível de ser medida, apesar de condicionada por factores de natureza subjectiva. 

Mas a avaliação tem ainda uma dimensão de intersubjectividade pois é, como vimos, 

um processo aberto, polissémico e que se questiona continuamente a si próprio.  

Já um segundo apontamento prende-se com a utilidade de que se reveste a 

construção de propostas de metodologias de análise e/ou avaliação por serem os 

componentes que delas constam representativos de uma reflexão urgente deste 

domínio de estudo, activando a possibilidade de entender melhor o que é a exposição 

no seu estado de maior exigência e tendo em conta o lugar que ocupa na 

contemporaneidade.  

Por fim, cabe frisar que uma demanda desta natureza, apesar das reservas e 

dificuldades que envolvem a sua implementação, impõe uma gestão eficaz de recursos 

e um ponto de equilíbrio de interesses por parte dos actores a ela associados, 

realidades por vezes difíceis de coabitarem. Quando tal harmonia não se verifica, 

assiste-se à não “formatação” de um pensamento colectivo em proveito de uma sólida 

implicação no processo, do pôr em prática os adquiridos do instrumento, de fazer 

reajustamentos, de auxiliar o próprio a construir os seus progressos.  
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SÍNTESE FINAL 

 (…) la thèse prend la forme d’une initiation (au sens fort d’un rite) caractérisée par un 

apprentissage de la capacité à résister (on serait tenté de dire, à survivre) au régime 

d’incertitude qu’engendre la nécessité de recalculer à intervalles réguliers la position : d’estimer 

la relation juste entre le cadre théorique, 

le terrain, les résultats attendus et la méthode employée615.   

 

Chegados ao termo de uma longa travessia, impõe-se, por ora, a realização de 

uma síntese da trajectória reflexiva por nós desenvolvida. Para além dos motivos 

evocados na introdução acerca da nossa preferência por um modelo de Síntese final, é 

também a ocasião para melhor esclarecer o sentido das opções tomadas e identificar 

as dificuldades encontradas no decorrer da investigação, a que se juntam os 

contributos e as expectativas que a mesma possa estimular, conduzindo a eventuais 

pistas de pesquisa. Por objectivos de clareza expositiva, decide-se por apresentar, num 

primeiro momento, os conteúdos sob a forma de pontos conclusivos.  

1. Para efectivar um estudo centrado nos domínios da exposição e respectiva 

avaliação, independentemente do ângulo que seja considerado, é fundamental 

começar por estabilizar e conferir exactidão à terminologia aplicada nestes 

campos que têm sido alvo de significativas alterações ao longo dos tempos, e 

que em muito se deve à reflexão teórica mobilizada no seio académico. Esta 

tentativa de apreensão consciente da linguagem museal permitiu-nos, numa 

primeira etapa, não só providenciar um quadro conceptual e uma estrutura 

semântica, indispensáveis para um conhecimento abrangente do fenómeno 

expositivo, mas constituir, de igual modo, um passo decisivo para a construção 

de metodologias de análise de exposições e consequente exploração do seu 

potencial crítico. 

2. A compreensão do processo de concepção e produção de exposições, por parte 

dos profissionais envolvidos, assumiu-se como determinante para percepcionar 

a exigência que está na base da estruturação e elaboração do discurso 

expositivo, suporte útil para a descodificação dos diferentes níveis de 
                                                           
615

 DAVALLON, Jean e JEANNERET, Yves cit. por SOULIER, Virginie - “Problématiser en muséologie: quels 
paradigmes sous-jacents?”. In Approches inductives: Travail intellectuel et construction des 
connaissances. [Em linha]. Vol. 1, n° 1, 2014, pp. 210-238. Disponível em URI: 
http://id.erudit.org/iderudit/1025751ar>.  

http://id.erudit.org/iderudit/1025751ar
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complexidade reflexiva e técnica que o mesmo condensa e impõe, numa 

tentativa de assegurar uma comunicação eficaz e directa entre os profissionais 

e os públicos. 

3. O exercício de síntese empreendido, motivado pelo intuito de fazer uso da 

eficácia que este tipo de estratégia poderá comportar, e favorecido pela 

escolha de uma obra de relevante significado, no caso os ‘Painéis’, revestiu-se 

de grande utilidade, embora sejam significativos os riscos em que se incorre 

quando, num esforço sistematicamente conduzido, se procura simplificar 

aquilo que é - e deve permanecer - heterógeneo e complexo. Esta postura 

inventariante constituiu um outro arquivo para estudar o museu, oferecendo a 

vantagem de concentrar informação múltipla, desde o ângulo da história da 

expografia do MNAA, em geral, à perspectiva da história institucional e do 

edifício e seus protagonistas, o que configurou o necessário enquadramento 

para uma visão conjunta dos conteúdos passíveis de serem comunicados pelo 

Museu.  

4. Afigurou-se da maior relevância a inclusão de um segundo estudo de caso, 

oriundo do MNP, por este proporcionar um entendimento sistematizado acerca 

do lugar hegemónico ocupado por uma outra obra maior, As ‘Meninas’ de 

Velázquez, no discurso museográfico de um outro museu. Já num segundo 

plano, por permitir averiguar o modo como este Museu tem vindo a trabalhar 

um dos seus focos identitários e o projecto de investimento realizado para a 

implementação de políticas de exposição, posicionando-nos, deste modo, 

favoravelmente ao operacionalizar de uma espécie de quadro comparativo 

assente na necessidade de dar resposta a um padrão de exigência.  

5. Em termos de performance expositiva, o MNAA tem vindo a proceder, 

sobretudo a partir de 2010, a avanços significativos, resultado, em grande 

parte, de uma aposta baseada numa política activa de exposições temporárias. 

Em simultâneo, destacamos o investimento empreendido nas áreas da 

comunicação e programação, com reflexos na fidelização e captação de novos 

públicos, a contínua mobilização do seu acervo e a consequente valorização das 

peças, o estabelecimento de parcerias internacionais, a inserção do Museu em 
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novos moldes de produção de exposições autonomizados da DGPC, os 

melhoramentos no campo das acessibilidades e a renovação dos seus 

equipamentos museográficos. Há também a realçar o aumento do espaço 

destinado à exposição de longa duração, nomeadamente com a abertura da 

Sala Presépio Português (2015) e da Galeria de Pintura e Esculturas Portuguesas 

(2016).  

6. Não constituindo a exposição uma check list, pois ela é mais experiência 

emocional, a construção de um modelo de análise de exposições de arte, 

seguramente discutível - é certo - possibilitou um investimento no domínio da 

exposição enquanto objecto de estudo da museologia. Ao terreno por explorar 

tentou-se responder com o estudo exploratório, entendido enquanto 

ferramenta que poderá simplificar a complexidade decorrente do acto de 

expor, um modelo de análise que se constitui como um instrumento promotor 

de um enfoque que nos permite: a) detectar as inúmeras variáveis que definem 

a complexidade interdisciplinar da sua mensagem expositiva; b) apurar o modo 

como a disposição dos seus conteúdos é propícia à fruição dos públicos; c) 

identificar a produtividade de sentidos que oferece; e d) ‘medir’ a forma como 

a configuração desses mesmos conteúdos favorece uma produção de 

conhecimento por parte dos visitantes.  

7. A análise da Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas do MNAA, a mais 

importante, revela um conjunto de melhorias altamente significativas e de boas 

práticas, permitindo posicionar as obras que ali figuram dentro de um contexto 

expositivo mais coerente, a que se deve também a qualidade da informação 

que lhes está associada.  

8. Uma das consequências directas do papel proactivo da avaliação consiste em 

converter o avaliador no porta-voz dos interesses, necessidades e eventuais 

dificuldades por parte do visitante potencial, idealmente desde a fase de 

concepção da exposição até à de pós-abertura.  

9. O conceito de expologia e as suas implicações, âmbito que se reporta ao estudo 

da teoria da exposição - em oposição à sua prática, a expografia - deve ser tida 

enquanto processo de ‘medida’ de uma exposição. Este domínio de estudo 
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adopta uma postura crítica face a uma lógica do tipo quantitativo e 

fundamenta-se numa preocupação central: a de que uma exposição mais 

conseguida não se traduz em números, i.e., não é aquela que se caracteriza por 

registar mais ou menos visitantes, mas sim a que possui a capacidade de 

provocar estímulos, questionamentos, pensamentos críticos, sugerindo 

conhecimento e emoção à maioria daqueles que a visitam. Propõe pois que nos 

interroguemos sobre o impacto de uma determinada exposição tendo em vista 

o seu aperfeiçoamento  contínuo, constituindo-se, por este meio,  como um 

campo de estudo cujos resultados são preciosos e, consequentemente, apto ao 

desenvolvimento das ‘habilidades’ de pensar,  questionar, analisar e de avaliar, 

requisitos indispensáveis a uma prática que se deseja competente. 

Dos contributos. Cumprida a enumeração dos pontos conclusivos afectos à nossa 

investigação, cabe agora alegar sobre as mais-valias que lhe estão associadas. Talvez 

um dos méritos maiores deste estudo, na sua limitada condição de estudo de caso, 

seja o de poder contribuir para o despertar da consciência da necessidade de aliar a 

reflexividade aos assuntos relacionados com a exposição e respectiva avaliação, mais 

sensível aos ensinamentos da teoria, às exigências da interdisciplinaridade e às 

carências dos diversos públicos, vertentes que configuram uma preocupação central e 

têm um denominador comum que se pode traduzir da seguinte forma: Como se coloca 

a questão da qualidade em exposição?  

Ao mesmo tempo acreditamos que esta aposta possa servir como uma matriz 

de possibilidades capaz de pensar os temas da exposição e sua avaliação numa 

perspectiva ampla e crítica, materializada numa tentativa de fixar um novo corpus de 

conhecimento sobre os domínios acima mencionados. Por outro lado, o presente 

estudo não descura a vertente associada a uma prestação mais vincadamente 

empírica, congregando, a este nível, contributos para a análise do desempenho no 

campo das exposições museológicas, observada na variedade das suas manifestações. 

Em última instância, poderá ainda emergir como uma oportunidade para a reunião de 

condições empenhadas na formação de um olhar crítico sobre o universo das 

exposições de arte fornecendo, nesta esfera, subsídios para a sua discussão.  
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Das questões em aberto. Estamos certos de que as opções metodológicas 

tomadas neste trabalho não permitem abarcar a totalidade dos assuntos. Desde logo, 

poder-se-á adiantar a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a 

apresentação museográfica de outras obras referenciais da narrativa de longa duração 

do MNAA. Refira-se, a título exemplificativo, a Custódia de Belém, os Biombos 

Namban, a Baixela Germain, As Tentações de Santo Antão e São Jerónimo, campos 

possíveis de uma pesquisa dirigida no sentido de comparar as sucessivas variantes 

plásticas dessas obras em épocas distintas, desde a sua incorporação no MNAA até aos 

nossos dias, o que permite ‘ver’ e dar a ver o Museu em diferentes estádios da sua 

existência e entender o olhar de cada época sobre aquelas obras em particular, o que 

comporta sempre a arte em geral. De igual forma estariam em debate os esforços 

empreendidos pelos vários directores e respectivas equipas do MNAA em prol da 

comunicação de um propósito científico, estético ou emotivo, os quais seriam 

complementados com uma análise dos diferentes suportes de informação que foram 

sendo disponibilizados ao público no seu percurso pela exposição de longa duração e 

de modo a ser compreendida a lógica do discurso proposto pelo Museu. Nesta linha, 

poderia ser também considerada uma investigação focada nas alterações mais 

significativas ocorridas ao nível da museografia e da comunicação, tendo como base de 

pesquisa os diversos domínios das colecções do MNAA cuja história se ressente de 

uma ausência de estudo aprofundado616. Para o efeito, poderia ser aplicada ou 

readaptada a proposta metodológica de análise por nós apresentada.  

Mas está também por fazer uma investigação que passe por apurar quem eram 

as personalidades comuns à história dos dois museus seleccionados, MNAA e MNP, 

pontos determinantes para melhor conhecer a memória destas instituições e a génese 

das exposições de arte. A investigação sobre o relato da expografia do MNAA, 

resultante da sua biografia, terá de considerar estas premissas que constituem - por 

sua vez - outros tantos caminhos de pesquisa.  

Por outro prisma, acreditamos que os resultados alcançados possam constituir 

uma base de trabalho capaz de fomentar um ciclo de estudos com afinidades 

                                                           
616

 Uma excepção que remete para a tese de doutoramento de Maria João Vilhena de Carvalho, As 
esculturas de Ernesto Jardim de Vilhena. A constituição de uma coleção nacional.  
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temáticas. E muito há ainda a fazer na procura de um diálogo com sentido crítico e a fim 

de que as exposições se possam converter em centros activos de produção de 

conhecimento, uma imensa demanda para a qual deverão contribuir, de forma 

solidária, a investigação académica e as práticas museológicas.  

Das dificuldades. Uma das dificuldades sentidas durante a realização deste 

trabalho prendeu-se com a existência de um conjunto considerável de bibliografia 

estrangeira não disponível para consulta em Portugal, aspecto particularmente notório 

no que se refere ao capítulo consagrado ao Museu Nacional do Prado, impedimento 

que julgamos ter sido colmatado com a realização de várias deslocações àquela 

instituição, o que nos permitiu adquirir bibliografia actualizada, meio complementado 

com o recurso constante aos boletins do Museu e aos primeiros catálogos publicados 

sob a sua responsabilidade, informação de fácil acesso no seu sítio web.  

Outro obstáculo com o qual nos confrontámos prendeu-se com a dificuldade 

em fazer a gestão apenas da informação que nos conduzisse a uma abordagem que se 

pretendia orientada, predominantemente, para o domínio da museografia. Dada a 

complexidade que este tipo de análise requer, decorrente sobretudo da amplitude que 

o próprio termo encerra e consequente perspectiva tentacular de assuntos que se 

podem considerar como pertencentes a este campo do saber-fazer, fomos levados em 

muitas ocasiões por dúvidas acerca da inclusão (ou não) de determinada matéria e/ou 

referência. Não temos a pretensão de ter sempre decidido bem, mas julgamos ter 

seguido um critério que nos permitiu, pese embora a densidade do discurso 

construído, tendencialmente mais descritivo do que analítico, não perder o nosso foco. 

 

**** 

Mas há também outras vias de exposição cuja eficácia importa sublinhar, 

sobretudo se tivermos em conta que na actualidade “a prática expositiva não se limita 

a expor e disseminar um conhecimento pré-formulado, tornando-se experimental ou 

seja, gera conhecimento ao invés de o reproduzir”617.  

                                                           
617

 Cf: BASU, Paul; MACDONALD, Sharon (ed.) - "Introdution: Experiments in Exhibition, Etnography, Art 
and Science". In Exhibition Experiments. [Em linha]. Oxford Blackwell, 2007. [Consult. 18 Janeiro. 2014]. 
Disponível em WWW:<URL: https://www.york.ac.uk/media/sociology/introduction.pdf>. p. 2 (trad.). 

https://www.york.ac.uk/media/sociology/introduction.pdf
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Como já tivemos oportunidade de constatar ao longo do capítulo 3, é tradição 

do MNAA acolher projectos de artistas contemporâneos favorecedores de novas 

leituras para a instituição e suas colecções, ficando a dever-se a João Couto (segundo 

director) o início dessa fórmula expositiva, experienciada em 1955, retomada quase 

vinte anos depois (1974), e hoje desenvolvida quer no âmbito de exposições 

temporárias, envolvendo a participação de artistas como Bernard Guelton (2001), Rui 

Sanches (2008) e Pedro Cabrita Reis (2010), quer no contexto de iniciativas como 

sejam o projecto MNAA - Olhares Contemporâneos, Residência da Fundação EDP no 

Museu Nacional de Arte Antiga, que no ano de 2015 conheceu a sua quarta edição.  

Por ter envolvido o MNAA, o nosso objecto de estudo nuclear, e pela reflexão 

que potenciou em torno de temários caros aos Museus em geral, tais como a natureza 

das suas colecções, arquivos e reservas, mas também os seus espaços e ainda as suas 

narrativas, considerámos oportuno introduzir aqui o exemplo da exposição já 

reparaste como um ponto de interrogação parece uma orelha e, como a interrogação 

se faz escuta? ‐ Um museu‐atelier no Atelier‐Museu Júlio Pomar618, inaugurada em 

Março de 2016 no Atelier-Museu Júlio Pomar619.  

Com curadoria de Maria do Mar Fazenda (curadora independente), a mostra 

reuniu dez artistas e dezassete obras: “Ana Pérez-Quiroga (a colecção e o seu discurso); 

Andrea Brandão (o efeito de musealização); Ângelo Ferreira de Sousa (o museu como 

campo de batalha); Catarina Botelho (o espaço museológico enquanto heterotopia – 

um outro lugar simultaneamente real e imaginário); Fernanda Fragateiro (a biblioteca 

e o museu, em permanente alargamento e construção); Lúcia Prancha e Sara 

Fernandes (as formas expositivas vanguardistas de Lina Bo Bardi); Mafalda Santos (a 

rede que liga artistas, curadores, exposições e instituições); Mariana Silva (as ideias de 

património, cultura e legitimidade); Ramiro Guerreiro (os dispositivos de apresentação 

das obras de arte e as instituições/exposições como dispositivo); Rodrigo Oliveira (o 

acto de coleccionar, público e privado); e Sara & André (a citação da instituição-

                                                           
618

 Proposta curatorial vencedora da primeira edição do prémio Atelier-Museu Júlio Pomar/EGEAC 2015. 
Temos conhecimento que a reflexão se enquadra na tese de doutoramento, em curso, de Maria do Mar 
Fazenda, intitulada Museu, fechado para obras: outras narrativas institucionais em construção, inscrita 
na FCSH da UNL. Cf: FAZENDA, Maria do Mar - “O Museu Questionado”. In MATOS, Sara Antónia; 
FAZENDA, Maria do Mar - Prémio de Curadoria/EGEAC – 2015. Lisboa: Documenta/Atelier-Museu Júlio 
Pomar, 2016, pp. 101-114. 
619

  Patente de 4 de Março a 10 de Abril de 2016.  
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museu)”620. Para além de se ter revelado uma boa ocasião para dar-a-ver uma outra 

perspectiva do Museu, enquanto lugar de elaboração de obras e um espaço de 

criticalidade, o mérito desta iniciativa prolongou-se por um ciclo de conversas621, Um 

lugar para conversar num museu-atelier, que decorreu paralelamente à exposição e se 

traduziu numa série de encontros entre a curadora e diversos profissionais, sendo os 

mesmos também abertos ao público em geral622.   

Do universo das obras que figuraram na exposição, destacamos apenas as 

peças que tiveram no MNAA o seu objecto de inspiração: Pâturage au bord d'une mare 

(Pasto à beira de uma lagoa), pintura de Jules Dupré (1811-1889) datada de c. 1850; 

Dispositivos de Apresentação, 2012-2016, de Ramiro Guerreiro; e Running the 

museum, 2014-2016, assinada pela dupla Sara & André. A primeira, pertencente ao 

acervo do MNAA e doada ao estado português entre 1949 e 1952 por Calouste Sarkis 

Gulbenkian623, juntamente com um lote que incluía cerca de 32 obras624
 e exposta nos 

anos 70 na Sala Gulbenkian do Museu, composta exclusivamente por peças doadas 

pelo coleccionador, um espaço apetrechado com cenografia, iluminação e risco 

museográfico de Cruz de Carvalho625. A referida pintura entra em diálogo com 

Dispositivos de Apresentação, 2012-2016, de Ramiro Guerreiro (n. 1978), artista cujo 

foco de pesquisa é o espaço. A obra apresentada no Atelier-Museu Júlio Pomar resulta 

de documentação recolhida pelo próprio no arquivo do MNAA durante a residência 

artística que aí efectuou626. Guerreiro optou por incluir alguns registos fotográficos 
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 In PRESS RELEASE AMJP 22/02/2016. [Em linha]. 2009, pp. 1-321. [Consult. 20 Abril. 2016]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/programacao/passado/07_interrogacao/Press_Release_Exposic
ao_Premio_AMJP.pdf>. 
621

 Decorreram entre 3 de Março e 9 de Abril e contaram com a participação de:  Ana Bigotte Vieira, 
Anísio Franco, António Guerreiro, Filipa Oliveira, Francisco Tropa, Joana Craveiro, João Mourão, João 
Paulo Serafim, João Ribas, Katherine Sirois, Luís Silva, Margarida Brito Alves, Maria do Carmo Sousa 
Lima, Nuno Crespo, Paulo Pires do Vale, Pedro Cabrita Reis, Penelope Curtis, Raquel Henriques da Silva, 
Ricardo Nicolau, Roberto Cremascoli, Tomás Maia, e muitos outros…  
622

 Ainda no âmbito da exposição, João Pedro Cachopo traduziu para português o ensaio de Theodor W. 
Adorno Valéry Proust Museum (1953), obra de referência no campo do estudo dos museus.  
623

 A questão da doação Gulbenkian ao MNAA constitui-se como um assunto de grande interesse, 
merecendo ser estudado com profundidade. 
624

 Cf: FERREIRA, Maria Teresa Gomes; COSTA, Maria Helena Soares (coord.) - Calouste Sarkis 
Gulbenkian: uma doação ao Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1994.  
625

 Ver Capítulo 3, pp. 118 e 119.  
626

 Envolvendo também a participação de Catarina Botelho, João Ferro Martins, João Paulo Serafim, João 
Serra, Patrícia Almeida+David-Alexandre Guéniot e Sandra Rocha, teve como resultado a Exposição 
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(ver Figs. 184 e 185) representativos das formas de apresentação dos conteúdos do 

Museu que abrangem vitrinas, plintos, armários, as suas salas e exposições, etc., 

interessando-se também pela comunicação da própria instituição, concretamente o 

grafismo utilizado no seu material de divulgação, exemplo das brochuras informativas.  

   

Figs. 184 e 185 - Dispositivos de Apresentação, 2012-2016 de Ramiro Guerreiro, 2016. Fotografias: © 
JOM. 

 

As imagens revelam-nos algumas das fases decisivas da história do MNAA e da sua 

museografia, incluindo reformulações arquitectónicas tais como a construção do 

Anexo em 1930/40, a criação no mesmo edifício de um piso intermédio no contexto da 

XVIIª exposição de 1983, projecto do arquitecto João de Almeida, e a extinta Sala 

Gulbenkian, registos importantes das alterações introduzidas por Maria de José 

Mendonça, em contraponto com a antiga museografia de João Couto. Abordando o 

Museu na sua historicidade e fazendo uso, para tal, do potencial documental da 

                                                                                                                                                                          
temporária MNAA Olhares Contemporâneos - Residência Fundação EDP no Museu Nacional de Arte 
Antiga, curada por Maria do Mar Fazenda e Filipa Valadares, com produção da Duplacena. A mesma 
esteve patente no jardim do Museu de 19 de Maio a 30 Setembro de 2012. Cf: 
http://olharescontemporaneos.com/mnaa2012_textos.html. O projecto MNAA Olhares 
Contemporâneos… produzido pela equipa da DuplaCena/Horta Seca conheceu mais três fases, uma 
delas realizada entre 19 de Maio a 29 de Setembro 2013, desta feita com curadoria de Delfim Sardo, 
intitulada “A Arca Invisível”, reunindo os artistas André Cepeda, José Pedro Cortes e Vasco Barata.Cf: 
http://www.duplacena.com/assets/outros/arca.pdf. Seguiu-se, em 2014, entre 17 de Maio e 5 Outubro, 
a proposta COLECTIVO KAMERAPHOTO - MNAA Olhares Contemporâneos, comissariada por Jean-
François Chougnet. (Cf. 
http://www.duplacena.com/mnaa14/02_mnaa_eng.html?nonce=b31ec383cc87c2541da538740e7b3a0
d&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=
4afa19e4eb94b60152009cbc3ff479da). 

http://olharescontemporaneos.com/mnaa2012_textos.html
http://www.duplacena.com/assets/outros/arca.pdf
http://www.duplacena.com/mnaa14/02_mnaa_eng.html?nonce=b31ec383cc87c2541da538740e7b3a0d&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=4afa19e4eb94b60152009cbc3ff479da
http://www.duplacena.com/mnaa14/02_mnaa_eng.html?nonce=b31ec383cc87c2541da538740e7b3a0d&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=4afa19e4eb94b60152009cbc3ff479da
http://www.duplacena.com/mnaa14/02_mnaa_eng.html?nonce=b31ec383cc87c2541da538740e7b3a0d&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=82c84d808fa2a1f72c7a1dc501cb8a7b&nonce=4afa19e4eb94b60152009cbc3ff479da
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fotografia, o conjunto apresentado corporiza, assim, uma fórmula que pretende 

questionar o Museu através das alterações que o mesmo empreendeu sobre si 

próprio. 

Por fim, a última proposta que destacamos neste âmbito refere-se a Running 

the museum, 2014-2016, da autoria de Sara & André (colaboração desde 2004). 

Contando com a curadoria de Bruno Leitão (n. 1979), consistiu numa reencenação da 

corrida realizada no Louvre por ocasião do filme Bande à part de Jean-Luc Godard, 

realizado em 1964, e também ele inspirado na corrida de Jimmy Johnson627. Em hora 

marcada para o efeito, os dois artistas, juntamente com o curador, realizaram uma 

corrida pelo MNAA com o intuito de alcançar um recorde mundial para uma visita ao 

Museu, tendo sido atingida a marca de 48,85 segundos, sendo a acção e registada 

fotograficamente628. Com esta acção, os artistas pretenderam desafiar os 

procedimentos normativos de comportamento num Museu, sinalizando igualmente a 

premência do questionamento imposto pela indústria do turismo cultural e respectivas 

consequências. Para registar o sucedido, no espaço expositivo do Atelier Júlio Pomar, 

foi inserida uma estrutura com 5 postais (10 x 15 cm cada) que documentavam 

fragmentos da acção (ver Figs. 186 e 187).     

 

Figs. 186 e 187 - Dois momentos de Running the museum, 2014-2016, Sara & André, MNAA. 

 

Para finalizar o que foi dito, e independentemente de vir ou não a ser 

concretizada uma ampliação do Museu629, considerar a hipótese de um maior 

                                                           
627

 In http://www.curatorialclube.com/Sara-e-Andre 
628

 Esta acção surge enquadrada no âmbito do projecto Curatorial Clube concebido por Bruno Leitão e 
Marlon de Azambuja. Cf. http://www.curatorialclube.com/Sara-e-Andre 
629

 Consciente dos constrangimentos que há muito pesam sobre si, o MNAA apresentou em Outubro de 
2015 o documento MNAA 2020 - O futuro do primeiro Museu de Portugal que se assume “como uma 

http://www.curatorialclube.com/Sara-e-Andre
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investimento em outras propostas de exposição/musealização poderá beneficiar o 

MNAA enquanto mediador da cultura e da arte portuguesa. Nesta ordem de ideias, a 

aposta numa política expositiva que assuma como premissa recuperar o seu passado 

histórico e museográfico, e no sentido de “manter a «alma» do Museu (feito da sua 

história, da história das suas colecções, das relações com os seus públicos e os seus 

próximos)”630, poderá constituir-se como um eixo determinante com reflexos e valia 

em termos de comunicação. Tal premissa passa efectivamente por uma maior 

valorização das “sugestões e das realizações museográficas dos séculos anteriores”631, 

a exemplo do que tem vindo a ser promovido no MNP e também em outros grandes 

museus de arte europeus, o que tem permitido não só apresentar as suas colecções de 

um modo diferente do habitual, como ainda aprofundar o seu estudo, trazendo à luz 

episódios fundamentais da sua história e das colecções que alojam, revelando-se, por 

essa mesma razão, uma oportunidade privilegiada para uma reflexão sobre a sua 

identidade632.   

Por outro lado, há ainda que continuar a garantir a importância do MNAA na 

cena artística contemporânea, valorizando outras maneiras de viver o Museu, e nas 

quais se incluem o peso que as abordagens mais descomprometidas podem ter na sua 

relação com os diferentes públicos, apreciando, para tal, a pertinência de propostas à 

semelhança da que foi apresentada no Atelier-Museu Júlio Pomar e apostada em 

                                                                                                                                                                          
proposta que visa posicionar o MNAA como uma referência na cena cultural portuguesa e europeia, no 
âmbito da candidatura ao Lx-Europa 2020, inscrita no novo ciclo de programação comunitária 2014-
2020” (p. 6). No ponto 5 - A ampliação do MNAA - (pp. 24-27), é adiantada “a percepção inovadora das 
possibilidades de crescimento ‘in situ’ da cota subjacente da Av. 24 de Julho” (p. 24), resultante de um 
“estudo aprofundado das potencialidades/constrangimentos da sua localização e estruturas” levado a 
cabo pelo Museu, em colaboração com a Autarquia e a Universidade Técnica de Lisboa no contexto da 
exposição Ampliação do MNAA - 20 propostas académicas (IST), patente no Museu de 26 Junho a 28 
Setembro de 2014. Cf: AA.VV. - MNAA 2020 - O futuro do primeiro Museu de Portugal. Lisboa: Museu 
Nacional de Arte Antiga, 2015.  
630

 Cf: SILVA, Raquel Henriques da - “Da alma dos museus e da sua indispensável salvaguarda”. In De 
Amicitia. 100 anos do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: MNAA/ IMC, 2012, 
p. 17 [catálogo de exposição].  
631

 Cf. PONCELET, François - “Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-guerres”. Cabe ainda 
neste contexto recordar a mostra intitulada Museografias realizada no MNAA no ano de 2008 e que 
teve por objecto evocar algumas das soluções expositivas que foram sendo aplicadas no Museu ao longo 
dos tempos. Cf: BASTOS, Celina; SOUSA, Maria da Conceição Borges de; ALVES, José Manuel Costa - 
Museografias, 2008  
632

 Eis o exemplo das mostras já abordadas no Capítulo 4: La Sala Reservada y el desnudo en el Museo 
del Prado (2002); El Museo de la Trinidad en el Prado (2004); El grafoscopio. Un siglo de miradas al 
Museo del Prado (1819-1920) (2004), origens da sua museografia; El palacio del rey Planeta. Felipe IV y 
el Buen Retiro (2005); e Historias Naturales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco (2013). 
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alimentar, no fundo, o dispositivo de pensamento que define o Museu, propondo-se 

analisar o seu conceito “numa perspectiva crítica e aberta à interpretação”633 e cujo 

programa de reflexão adquiriu corpo no catálogo produzido por ocasião da mostra634. 

Afigura-se, a nosso ver, algo que interessa em particular, por colocar em diálogo 

diferentes visões sobre o espaço museológico, expressas numa pluralidade de leituras 

e também elas favoráveis quer aos especialistas, quer aos visitantes interessados.  

Estas constatações têm a sua razão de ser se levarmos em linha de conta a 

definição de Museu proposta por Michel Foucault635, que considera estes espaços 

como territórios heterotópicos, lugares de utopia, i.e., “outros lugares” que reúnem 

“todos os tempos e todos os espaços”. Assim encarados, por mais institucionais que 

sejam, e por mais silêncio que deles ecoe, possam os Museus continuar hoje a assumir-

se como sempre foram: espaços de questionamento que, desde o seu início, abriram 

as portas a um diálogo fecundo com a criação contemporânea, chamando a si estas 

práticas artísticas no sentido de os enriquecer, de os repensar através da relação que 

estabelecem com os artistas, indo para além de uma força criadora, e desempenhando 

um papel interpelante636.  

Continuando a progredir na mesma direcção, possa o MNAA dar continuidade 

ao seu percurso, pondo em prática um programa ainda mais consentâneo com a ideia 

de experimentação, mais mobilizador de ferramentas de linguagem e mais agenciador 

no sentido da construção, afirmando-se, assim, e cada vez mais, como o museu 

normativo no conjunto dos museus nacionais, não esquecendo que o seu estatuto de 

primus inter pares o deve conduzir a um questionamento gerador de uma reflexão 

continuada sobre si próprio.  

                                                           
633

 In http://ateliermuseujuliopomar.pt/programacao/premio/premio.html 
634

 Cf: MATOS, Sara Antónia; FAZENDA, Maria do Mar - Prémio de Curadoria/EGEAC - 2015.  
635

 Cf: FOUCAULT, Michel - “Of other spaces: utopias and heterotopias”. In LEACH, Neil (ed.) - 
Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. [Em linha]. NYC: Routledge. 1997, pp. 330-336. 
[Consult. 5 Abril 2013]. Disponível em http://www.vizkult.org/propositions/alineinnature/pdfs/Foucault-
OfOtherSpaces1967.pdf>. 
636

 As ideias aqui expressas são devedoras das reflexões apresentadas por Silvina Rodrigues Lopes e 
Raquel Henriques da Silva no âmbito das conferências O museu, o tempo e o silêncio e Os desafios da 
Exposição. A propósito de uma peça de Alberto Carneiro, proferidas por ocasião do workshop Museu 
realizado no dia 12 Maio de 2016 e promovido pelo Grupo Arte, Crítica e Poder que integra o Grupo de 
Investigação em Teoria da Arte, Historiografia e Crítica (ArtTHC) do IHA da FCSH-UNL. 

http://www.vizkult.org/propositions/alineinnature/pdfs/Foucault-OfOtherSpaces1967.pdf
http://www.vizkult.org/propositions/alineinnature/pdfs/Foucault-OfOtherSpaces1967.pdf
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Anexo I  

Processo de avaliação e desenvolvimento de exposições (Screven, 1990) 

 

 

Fonte: SANTOS, Eloísa Pérez - Estudios de visitantes en museos: metodología y 

aplicaciones. Madrid: Ediciones Trea, 2000,  p. 151 (trad.). 
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Anexo II  

Metodologia de Martin Schärer 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie régionale et de société: analyse 

théorique et approche expérimentale. [Em linha]. 2007 [Consult. 27 Jan. 2013]. Tese 

de Doutoramento em Museologia. Université de Liège. Disponível em WWW: http: 

http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-04292008-171613/>. p. 34 
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Anexo III  

Metodologia de Joëlle Mauerhan 

                                     

                                     

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie…, p. 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 

Ponto de partida 
 

Corpus de objectos 
 

Cenografia 
 

2. Documentação 
 

3. Sinopse 
 

4. Cenário 
 

2 bis Red. de textos 
 

3 bis caminho de ferro 
 



V 

 

Anexo IV 

Metodologia de Martine Thomas-Bourgneuf 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie…, p. 39. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Continente 

1. Ideia 

2. Sinopse 

3. Programa geral 

4. Programa detalhado 

2b. Esboço 

3b. Ante-projecto sumário 

4b. Ante-projecto detalhado 

5. Dossiers de consultas das empresas 

6. Realização 

Conteúdo 
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Anexo V  

Metodologia de Jean-Claude Duclos 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie…, p. 40. 
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Anexo VI  

Metodologia de Benoît Coutancier 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie…, p. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema e objectivos 

Corpus de expostos 

 
Resumo intelectual Espaço 

Discurso científico 

Caderno técnico da exposição 

Quadro-escala “premissas” 

Montagem 



VIII 

 

Anexo VII  

Metodologia de Michel Colardelle 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROUGUET, Noémie - Le sens de la visite. La conception de l’exposition et le 

parcours de visite dans les musées d’ethnographie…, p. 44.  
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Anexo VIII 

Identificação dos corpos do edifício do MNAA a partir de uma pintura de Jaime Martins 

Barata, 1938 (04132 TC, MNAA). 

 

 

 

Fonte: MARTINS, Henrique Pereira - O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a 

sua história: contributos para um projecto de comunicação. Trabalho de Projecto de 

Mestrado em Museologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, Vol. 2, 2014, p. 17.  
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Anexo IX  

Campus museístico do MNP.  
 

 
 

Fonte: Imagem retirada do sítio web do MNP. [Em linha] [Consult. 18 Set. 2016]. 
Disponível em https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-jeronimos>. 

 

https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-jeronimos
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Anexo X  

Modelo de Experiência Interactiva (Falk e Dierking, 1992). 

 

A experiência museológica 
  

 

        EXPERIÊNCIA 

        INTERACTIVA 

 

                                                                                                                  

 

 

        “Cada um dos contextos é  
        construído continuamente pelo 
        visitante, e a interacção entre eles cria 
        a experiência do visitante.” 
                

 

         

 

 

Fonte: ALMEIDA, Adriana Mortara: “O contexto do visitante na experiência museal: 

semelhanças e diferenças entre museus de ciência e de arte”. In História, Ciências, 

Saúde - Manguinhos. Vol. 12 (suplemento), pp. 31-53, 2005. [Em linha] [Consult. 18 

Set. 2016]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12s0/02.pdf>, p. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Contexto 
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                     físico 

Contexto 
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http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v12s0/02.pdf
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Anexo XI  

Modelo de ficha utilizado por Ángela García Blanco para avaliar a mostra temporária 

Cerámica e Imágenes de la Grecia Clássica e as salas da exposição de longa duração do 

Museu Arqueológico Nacional de Madrid.  
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Fonte: BLANCO, Ángela García - La exposición. Un medio de comunicación. Madrid: 

Akal, 1999, pp. 208 e 209.  


