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I 

Resumo 

 

    A historiografia dedicada a exposições tem desconsiderado o papel do Design de 

Exposições enquanto linguagem transmissora de ideias e matérias de exploração 

artística. Numa atitude de distanciação, falar do autor da exposição museológica 

continua a ser na maioria das vezes falar do curador ou responsável pelo conceito em 

que a mesma se inscreve. Desconfiamos muito da eternização do papel do curador como 

guardião do conhecimento, outras vozes ficam em anonimato, os monitores de serviço 

educativo, os produtores, os designers e o público.  

    Serve a presente dissertação para interrogar este estatuto, pretendendo repensar e 

esclarecer a importância do acto de expor à luz de uma nova perspectiva historiográfica. 

A confirmação, veio da extensa produção de estudos, que nas últimas duas décadas 

apontam a presença de outros autores na criação de significado da exposição, em 

particular um cuja importância tem crescido exponencialmente no mundo museal, o 

designer.  

    Situaremos na cronologia histórica alguns acontecimentos relevantes desta prática 

artística, que permitirão entender como o design expositivo foi um aspecto importante 

em algumas épocas (principalmente durante as vanguardas modernas do séc. XX) e de 

que forma ocorreu um cepticismo, por vezes condescendente, da sua representação.                            

     Na base deste ponto, reencontramos na exposição científica 360º Ciência 

Descoberta, a explicitação do que reclamamos. O projecto de Design da Exposição, 

ilustra de forma clara como a transmissão sensível da narrativa conceptual pode resultar 

beneficamente na contextualização física e metafórica dos objectos no espaço 

tridimensional da exposição. Apenas concretizável, devido à articulação e envolvimento 

de designers e curadores no processo criativo, convergindo a interpretação teórica na 

poética do espaço. A criação de um ambiente cenográfico, de dimensão cognitiva e 

afectiva, situa o espectador num percurso por onde deambula entre momentos de 

descoberta de conhecimento e pura fruição visual. 

Palavras-chave: Design de Exposições, Apresentação Museológica, Exposição, 

Museografia, Museu, História da Arte, Espaço, Projecto expositivo, Gulbenkian. 
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II 

Abstract 

 

The historiography dedicated to exhibitions has disregarded the role of Exhibition 

Design language as the transmitter of ideas and matters of artistic exploration. 

Mentioning the author of the museum exhibition is still be, mainly, talking about the 

curator or who creates the concept development of the exhibition itself. We suspect 

much of the perpetuation of the role of the curator as the guardian of knowledge, other 

voices become anonymous, such as educators, producers, designers and the visitors. 

This thesis questions this status and intends to rethink and clarify the importance of the 

act of exposing according to a new historiographical perspective. This confirmation 

came from extensive studies in the past two decades and indicates the presence of other 

authors in the creation of the exhibition concept, particularly one whose importance has 

grown exponentially in the museum world, the designer. 

        The thesis will place, in historical chronology, some relevant events of this artistic 

practice, and will allow to understand how the exhibition design was an important 

aspect in some seasons (especially during the modern vanguards of the century. XX) 

and how there was a skepticism sometimes patronizing its representation. 

       Based on this point, we find in the scientific exhibition 360º Science Discovered, 

the explanation and the example of what has been told above. The exhibition display, 

illustrates clearly how the sensitive transmission of conceptual narrative may result in a 

beneficial physical and metaphoric contextualization of objects in three-dimensional 

space of the exhibition. Only achievable due to the coordination and involvement of 

designers and curators in the creative process, converging their theoretical interpretation 

in the poetics of space. The creation of a scenic environment of cognitive and affective 

dimension, places the visitor in a journey where he wanders between moments of 

knowledge discovery and pure visual enjoyment. 

 

Keywords: Exhibition Design, Museum Display, Exhibition, Museography, Museum, 

Art History, Environment, Exhibition project, Gulbenkian. 
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Introdução  

 

Justificação e limites do tema   

O interesse pelo tema, partiu de uma vontade inquestionável, desde a Licenciatura em 

História da Arte, em estudar as exposições à luz de uma nova abordagem. Um estímulo 

em reflectir a susceptibilidade de outras interpretações, que não juízos centrados no 

estudo das peças, do autor e do contexto apresentado. É com frequência que se assiste à 

dificuldade em estudar as exposições a partir da interpretação da organização e 

disposição dos objectos no espaço, contemplado mais recorrentemente em obras sobre 

Arquitectura ou Design de interiores que em estudos historiográficos.  

A História da Arte, é assim entendida, como a disciplina, cujo método favorecerá a 

memória cultural colectiva das exposições, quando a sua base teórica for alargada ao 

aprofundar os discursos estéticos, culturais e políticos do Design de Exposições. 

Cumpre assim sublinhar, o foco de interesse na leitura de uma exposição, a partir do 

design expositivo. Reconhecendo os indícios que salientam a relevância de um tempo e 

lugar habitado, assumem-se como concretizações socais, que interferem directamente 

com o comportamento do observador. A condição objectual da exposição enquanto 

representação institucional, reflecte nas opções tomadas a dimensão programática do 

museu. Talvez quando uma nova geração ousar questionar critérios como o modo como 

os objectos são colocados, as escolhas que condicionaram a sua colocação, quem 

escolhe, quem discute, quem interpreta, quem tem a voz autoritária para decidir sobre 

estas questões, poderemos encontrar um catálogo de exposição que desvende algo dos 

bastidores, que mostre documentação do espaço da exposição, um ensaio crítico sobre o 

que se pretendeu dar a ver, que explique as considerações tomadas pelo designer, como 

partiu do guião para a concepção no espaço, etc.  

Tornou-se portanto, uma vontade em poder contribuir para esta ausência, a partir de 

uma abordagem que questione a importância do projecto de design de uma exposição, 
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para a leitura da mesma, e procurando situar na cronologia histórica, as ocorrências que 

levaram a que tivesse perdido ou ganho relevância. Os exemplos, que apresentam a 

reflexão histórica, situam-se no panorama internacional, dado a dificuldade em aceder a 

documentações e estudos no panorama nacional. O que demonstra, falta de opinião 

crítica sobre o tema, e um caminho por galgar, seja ele feito por conservadores, 

museólogos, arqueólogos, arquitectos, designers ou investigadores mais velhos ou mais 

novos, mas que revejam neste estudo a consciência de salvaguardar e conservar a 

memória deste tipo de representação.  

A realização do tema ganhou maior consistência após a colaboração com o Serviço de 

Ciência da FCG, no âmbito da produção da exposição 360º Ciência Descoberta. Algo 

que inicialmente, previu apenas um acompanhamento para adquirir conhecimentos mais 

consolidados do objecto de análise, mas que acabou por ganhar contornos de grande 

responsabilidade. O trabalho desenvolvido passou a cumprir tarefas como: estabelecer 

contactos com entidades nacionais e internacionais no processo de empréstimo de 

cedência de bens culturais, implementar logística associada ao planeamento da 

exposição, dar auxílio às equipas de Design Expositivo e Design Gráfico, auxiliar os 

curadores na selecção das obras expostas e na concepção do Catálogo da exposição, dar 

auxílio à equipa de conservação e restauro, seleccionar conteúdos informativos na 

exposição (legendas) em conjunto com o curador, auxiliar a equipa responsável pelo 

merchandising da exposição (contactar fornecedores, seleccionar imagens, seleccionar 

produtos). Um trabalho que permitiu cumprir o objectivo inicial de criar um 

envolvimento com a exposição nas suas diferentes fases, e consolidou ainda mais a 

vontade em reflectir na dissertação de Mestrado de Museologia e Museografia, sobre o 

aprofundamento da dialéctica do acto de expor na exposição 360º Ciência Descoberta.  
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I | 1. A Exposição Museológica 

 

1.1 A Exposição como categoria histórica e experiência estética 

It is now widely accepted that the art history of the second 

half of the twentieth century is no longer a history of artworks, 

but a history of exhibitions1. 

Pouco haverá de mais característico na identidade museológica que as 

exposições que o museu produz. São o instrumento da linguagem 

particular do museu2, onde a partir de um conjunto de construções, que 

aplicam diversas técnicas - comunicativas, artísticas, simbólicas, etc. - 

reflecte implicitamente todo o conhecimento que pretende construir e 

partilhar. No espaço real e concreto do museu, a exposição implementa 

estrategicamente uma organização formal e semiótica3, estabelecendo a 

relação entre os diferentes estratos da linguagem e o observador. 

Pensadas a influenciar o comportamento receptivo do observador4 -  que 

se apropria do espaço fazendo a sua experiência – a conceptualização da 

forma da exposição e a própria bagagem emocional e cognitiva do 

visitante5, serão licitamente admitidos.  

Apesar de consensual, o contributo das exposições museológicas para a 

definição da identidade cultural de uma sociedade, o modo como foi 

feito o discurso (em particular dentro do círculo académico e 

institucional), mostrou uma inefável insensibilidade ao sacrificar o 

                                                
1 DERIEUX, Florence, Harald Szeemann: Individual Methodology, Zurich: JRP Ringier, 2007, p.8. 
2 RIVIÈRE, G. H., La Museologie Selon Georges Henri Rivière, Paris: Dunod, 1989, p.265  
3 DAVALLON, Jean, Pourquoi considérer l’exposition comme un média?, Mediamorphoses, nº9, 2003, 

pp.58-62. 
4 BELCHER, Michael, Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo, Gijón: 

Ediciones Trea1997, p.74. 
5 GUILLEMETTE, Laurie, L’ecrit dans l’exposition; Analyses et études de cas, Muséologies, les 

cahiers d’études supérieures, vol.2, 2008, p.69. 

 

Fig. 1.1.1 

The Museum of Modern Art, em 

Nova Iorque, 1948 
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estudo da forma em favor do assunto. Recordamos que a apresentação museológica de 

uma exposição, constitui-se como uma extensão directa da colecção do museu, e ao 

compreendermos as circunstâncias físicas em que determinado objecto é apresentado, 

poderemos intuir certos comportamentos que lhes estão subjacentes, tais como o 

comportamento social humano do artista, do museu, do mercado e até do público. A 

anterior desconsideração apontada, assume-se agora como um evidente obstáculo à 

investigação histórica, na ausência do registo histórico-documental da sua existência, a 

compreensão e elaboração de uma observação mais conclusiva da relevância histórica 

(ou das possíveis ideologias inerentes) é limitada. 

Hoje em dia, através das alternativas tecnológicas ao nosso dispor, é possível inventariar 

a existência de uma Exposição com registos que atentem ao seu entendimento 

globalizante, permitindo uma observação mais detalhada. Mas convém ressalvar, que 

mesmo quando o acesso a tais meios já o permitiria, não havia motivações e interesses 

em fazê-lo. Neste sentido urge, portanto, contribuir para colmatar o anterior vácuo 

cronológico, documentando e estudando as exposições e integrando outras valências 

fecundas como a Arquitectura, o Design, o layout, a selecção e disposição dos objectos, 

as técnicas expositivas, as orientações ao visitante, etc., considerando a exposição 

museológica como uma categoria histórica que reflecte a pratica expositiva dentro da 

História da Arte.  

Na sua configuração, as exposições museológicas são denominadas peças de design 

funcional6, possíveis de percorrer dentro e em torno, enquanto grandes composições 

tridimensionais dinâmicas, compostas por imagens, textos, objectos e arquitectura que 

trabalham sobre vazios o preenchimento das relações espaciais com a aplicação de 

valências plásticas (volume, silhueta, linhas, ornamento, cor, luz e superfície), são 

possíveis de observar na sua totalidade. Porém, a dimensão artística da exposição tem 

sido um tema bastante debatido na literatura contemporânea referente a exposições. O 

desempenho de Michael Belcher, nesta tarefa merece particular destaque, nos estudos 

que desenvolveu demonstrou que nos seus melhores exemplos (as exposições) 

                                                
6 BELCHER, Michael, Op. cit., p.74. 
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satisfazem a maior parte dos critérios que se reconhecem como uma forma de arte7. De 

facto, a exposição cumpre com aquilo que se constitui como a essência da arte. 

A natureza do projecto expositivo possui qualidades dialécticas que apelam à 

experiência estética, capazes de comover o observador perante a sua atmosfera.  

Qualquer um que seja confrontado com uma obra de arte, seja numa re-

criação estética ou numa investigação racional, é afectado pelos seus três 

elementos constituintes: a forma materializada, a ideia (isto é, nas artes 

plásticas, o assunto tratado) e o conteúdo [...] É na unidade destes três 

elementos que se realiza a experiência estética, e todos eles entram naquilo a 

que se chama o prazer estético da arte8. 

No entanto, a instalação das exposições enquanto disciplina está apenas no início do seu 

estudo e entendimento. Provocando ainda constrangimentos no mundo museal, ao 

recear que a criação da expressão artística da exposição, de alguma forma sobressaia e 

abafe as peças expostas e o conteúdo expositivo.  

Sendo por definição um veículo visual, a exposição museológica merece uma especial 

atenção sobre o ponto de vista da cultura visual. A vertente artística da exposição 

museológica não é um acto isolado, o critério expositivo adoptado será sempre resultado 

da mediação dos hábitos e apetites visuais do seu criador. Ou seja, os livros que lê, a 

música que ouve, os filmes que vê, as lojas que visita, serão referências visuais a ter em 

conta no acto criativo, opções que resultam do modo como percepcionamos e 

interpretamos o mundo9, e desempenham uma função social e estética10, expressando-se 

na imagem final da exposição. Em Modos de ver, John Berger sublinha que nós nunca 

olhamos só para uma coisa: estamos sempre a olhar para a relação entre as coisas e 

                                                
7 IDEM, Ibidem. 
8 PANOFSKY, Erwin, O significado nas Artes Visuais, Lisboa: Presença, 1989, p.22. 
9 NOORDEGRAAF, Julia, Strategies of Display: Museum Presentation in Nineteenth-and Twentieth-

Century Visual Culture, Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen: NAI Publishers, 2004. 
10 ROSE, Gillian, Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, Los 

Angeles: Sage Publications, 2007, p.1-27. 
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nós mesmos11. Com efeito, a imagética que procuramos reunir e consumir ao longo da 

nossa existência, é movida por interesses pessoais que resultam no testemunho mais 

perfeito e basilar do que somos e como queiramos ser vistos. Neste sentido, o projecto 

de Design de uma exposição e a selecção particular dos objectos reunidos, constituem-

se como expressões ideológicas que impõem uma determinada maneira de ver, fruto das 

formas visuais de que se apropriam. 

Uma das práticas de manipulação do impacto da visualização dos objectos numa 

exposição, é feito numa das formas de discurso que se lhes associa - as legendas que 

acompanham as peças. Ao reduzir os objectos ao contexto que é suscitado, alteram 

directamente o sentido do visível e influenciam radicalmente o comportamento social 

do visitante no espaço expositivo. Na obra Visual Methodologies, Gillian Rose refere 

um estudo levado a cabo pelos sociólogos Pierre Bourdieu e Alain Darbel em galerias 

de arte, no qual se constatou que o fenómeno de ausência de certos grupos sociais em 

museus e galerias, se relaciona, não com a incapacidade em apreciarem a arte exposta, 

mas em decifrá-la, ou seja em lhe atribuir significado. A este respeito, Bordieu e Darbel 

dizem que considered as symbolic goods, works of art only exist for those who have the 

means of appropriating them. A relação estabelecida entre objecto e legenda numa 

exposição, poderá ter a capacidade em alterar a identidade social do visitante. Em 

Retórica da Imagem12, Roland Barthes, analisa a relação entre a imagem e a linguagem 

recorrendo ao exemplo da publicidade, em que conclui que as legendas publicitárias são 

a forma de restringir a polissemia da imagem e ancorar a leitura do espectador. No 

entanto, a polissemia da imagem deixa em aberto a possibilidade de deixar que outras 

lhe sejam associadas havendo espaço para leituras variáveis que fazem com que 

espectador possa sonhar. 

Uma opinião que não reúne consenso é a de Stephen Greenblatt, no ensaio Ressonance 

and Wonder. No qual o autor crítica o contexto orientado das exposições museológicas, 

que no seu entender, interfere com a apreciação do objecto em si mesmo, através de dois 

modos de experiência, resonance, [...] the power of the displayed object to reach out 

                                                
11 BERGER, John, Modos de ver, Lisboa: Edições 70, 1980. 
12 BARTHES, Roland, Retórica da Imagem, Mitologias, Lisboa: Edições 70, 1988.  
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beyond its formal boundaries to a larger world, to evoke in the viewer the complex, 

dynamic cultural forces from which it has emerged and for which it may be taken by a 

viewer to stand, e wonder [...] the power of the displayed object to stop the viewer in 

His or her tracks, to convey an arresting sense of uniqueness, to evoke an exalted 

attention13.  

A mensagem que o museu transmite não faz com que o museu deixe de ser um local de 

escolha livre. Apesar da transmissão de uma peculiar maneira de ver nas exposições e 

da procura de significado dos objectos por parte do público, é possível escolher quando 

e o que se quer saber, e muito importante o que se quer olhar e quando, fazendo com 

seja possível, a qualquer pessoa, a livre escolha dentro do museu. Alguém que sofra de 

ofidiofobia aguda, poderá assim, visitar um Museu de História Natural, facto 

comprovado fruto de uma experiência pessoal no Museu de Historia Natural de Paris.  

People are instinctively adept at public display: arrangements of personal 

possessions, clothes and gestures constantly declare a set of values, attitudes 

and aspirations.14  

- David Dernie - 

Na contemporaneidade, tem-se assistido a uma clara ascensão do fenómeno 

denominado de coleccionismo pessoal, segundo Eilean Hooper-Greenhill, um terço das 

pessoas, tanto na Grã-Bretanha como na América, descrevem-se como 

coleccionadores15. Todos as nossas casas têm expositores de objectos pessoais, que nos 

proporcionam o prazer de olhá-los e a emoção de ter na nossa presença a sua matéria 

real16. Por um lado, esta é uma actividade inata ao ser humano17, sempre presente na 

necessidade de reunirmos objectos importantes na nossa vida quotidiana, este tipo de 

                                                
13 GREENBLATT, Stephen, Resonance and Wonder, Exhibiting culture, The Poetics and Politics of 

Museum Display, Washington; London: Smithsonian Institution Press,1991, p.42. 
14 MCKENZIE, Bridget, The climate crisis and the ‘happy museum’, Climate Action in Culture and 

Heritage, Climate Action in Culture and Heritage, 17 May 2010. 
15 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, London, New 

York: Routledge, 2000, p.108. 
16 CONN, Steven, Do Museums Still Nedd Objects?, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

2010. 
17 DERNIE, David, Exhibition Design, New York; London: W. W. Norton & Company, 2006, p.6. 
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colecções são motivadas pelo que outrora motivou outras, o simples facto de nos 

ajudarem a construir identidades e simbolizarem as nossas convicções pessoais. Por 

outro lado, é lícito pensar, como o fez Bridget Mc Kenzie18 que a fetichização do 

objecto poderá ter contribuído para a consideração do museu como monumento ao 

nosso fetiche pelas coisas. No entanto, o que difere a exposição museológica das demais 

representações pessoais de objectos, é a importante significação e contextualização dos 

objectos, no exercício da sua função documental, cívica e social, garantindo a 

democratização da experiência e do conhecimento inteligível no acto expositivo. A 

exposição museológica é portanto, um importante contributo por possibilitar o acesso 

democrático a todos, dos testemunhos culturais que alberga, divulgando histórias 

implícitas dos mesmos. 

                                                
18 IDEM, Ibidem, p.6. 



O   C U B O   E X I B I C I O N I S T A 

10 

I | 2. O Design de Exposições 

 

Historicamente, é lugar comum no pensamento reflexivo de exposições, a ausência de 

protagonismo dada ao Design de exposições19. A documentação que trata a análise de 

projectos expositivos encontra-se mais vezes associada a publicações sobre Arquitectura 

e Design, que a tradicionais historiografias da arte, onde o conteúdo dessas publicações 

incide mais em estudos monográficos dos seus criadores.                                

Sendo um dos trabalhos da História da Arte e da Crítica da Arte e de exposições, o 

estudo e crítica das obras e do contexto onde as mesmas se inserem, é imperiosa a 

articulação dessas disciplinas em defesa do estudo das exposições numa abordagem que 

parta do ponto de vista da exposição enquanto testemunho artístico e institucional. A 

partir de 1980, nota-se um interesse crescente pela referida temática na literatura 

académica dedicada ao estudo do museu (literatura museológica, expositiva e curatorial) 

mas não se relevou suficiente. Em pleno séc. XXI, no panorama actual dos estudo sobre 

exposições, a Crítica da Arte contemporânea continua a dedicar-se à analise e estudo do 

objecto único e do conteúdo de base curatorial à semelhança do que se fazia no passado 

[...] de fora para dentro, analiticamente, como a critica com imparcial frieza mais ou 

menos se exerce20. Por conseguinte, a História da Arte contemporânea, continua 

amplamente a centrar-se na análise das obras (ou seus conjuntos) contemplados na 

exposição, com enfoque na concepção warburgiana do discurso estético, social, 

político, afectivo ou simbólico que gera o acto criativo21. Ambas ignoram ainda, a 

instalação da exposição e a respectiva abordagem do papel do designer enquanto criador 

da forma e da experiência do design expositivo. Recordamos que a colocação de uma 

peça numa exposição nunca é um acto isolado, é um sistema estratégico de 

                                                
19 Quando comparada com outras disciplinas, como a Curadoria. 
20 FRANÇA, José Augusto, Cem Exposições, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda,1982, p. 7. 
21 SERRÃO, Vítor, A História da Arte em Portugal e a consciência do estudo e salvaguarda do 

Património histórico-cultural, ARTIS- Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras 
de Lisboa nº7-8, 2009, p.20. 
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representações22, porque se encontra sujeita à comunicação com outras peças.  O acto de 

expor envolve critérios de instalação e encenação, muitas vezes de carácter político e 

ideológico, que se expressam na arquitectura do local, na cor das paredes seleccionada, 

nas legendas das peças, na iluminação do espaço e até nos sistemas de segurança 

implementados. Muito pouco tem sido escrito acerca da escolha do estilo de design 

expositivo enquanto expressão de intenção. Através da analise do design expositivo é 

possível descodificar a significância de uma exposição23. 

A título de exemplo, no final do séc. XX alguns autores começam a considerar a 

importância da apresentação museológica enquanto cultura visual e sublinham, a 

necessidade de introdução de novas leituras e perspectivas no discurso expositivo. Por 

exemplo, Eilean Hooper-Greenhill, uma das vozes mais sonantes nesta cruzada, 

defendeu a propósito do novo conceito de post-museum que os museus deveriam 

preparar as suas exposições tendo em conta diferentes narrativas que podem coexistir, 

construindo espaços no museu. Também Mary Anne Stainszewski, na introdução da 

obra The Power of Display, teve o intuito de levar o debate um pouco mais longe,  

culpabilizando alguns historiadores pelo aparente recalcamento freudiano ou amnésia 

histórica24 que caracteriza como uma prática institucional por omitirem aspectos do 

passado ligados às instalações expositivas, conclui que a natureza efémera das mesmas 

contribui para este fenómeno. Reclama a valorização do design expositivo como meio 

estético e categoria histórica dentro da História da Arte.           

Há que elevar o esforço no sentido de obter uma evolução construtiva da conservação 

do design expositivo como documento histórico, apesar da natureza efémera em alguns 

casos, cujo estudo merece ser aprofundado, pois só assim entenderemos as diferenças da 

sua representação ao longo dos tempos, as flutuações de gosto, as razões para algumas 

tomadas de decisão - em suma, tudo o que abrange o acto de expor, para que 

futuramente se compreendam e se respeitem os esforços actuais levados a cabo.  

                                                
22 FERGUSON, Bruce W., Exhibition Rhetorics: material speech and utter sense, Thinking about 

Exhibitions, London; New York: Routledge, 1996, p.178. 
23  STAINSZEWSKI, Mary Anne, The Power of Display, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 

1998, Introduction-XXI.  
24  IDEM, Ibidem, Introduction-XXVIII. 
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Sendo cada vez mais recorrente a importância do Design de Exposições no quadro da  

praxis museológica contemporânea, leva-nos a crer que talvez estejamos agora no início 

de um processo mais rigoroso no reconhecimento, estudo e aprofundamento desta 

disciplina e também dos seus criadores em sentido individual.  
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2.1 Caracterização do papel do design(er) de exposições  

O Design aplicado ao projecto de museografia, intitulado Design Expositivo, trata o 

modo de expor os objectos ou artefactos, ou seja,  estabelece o diálogo entre os objectos 

expostos e o espaço -  a sua localização,  organização e apresentação no local onde se 

insere. Trabalha com uma envolvente onde o saber se relaciona com diferentes 

disciplinas, tais como o Design (de equipamento e interiores, de comunicação e/ou 

gráfico), Arquitectura, Engenharia, Mecânica, Fotografia, Audiovisuais, Iluminação, 

Publicidade, etc; e cruza a sua linguagem com movimentos artísticos como a arte da 

performance e da instalação. O acto de expor está subjacente ao conteúdo dos próprios 

objectos e à relação entre estes e o ambiente, determinando o discurso que é intenção 

construir. 

O designer é frequentemente tipificado como um indivíduo essencialmente 

visual... Pessoalmente desagrada-me a ideia de ser rotulado com este papel, 

que nega o envolvimento no aspecto verdadeiramente criativo e estimulante do 

design no museu, que é (ou deveria ser) a consideração pela organização e 

interpretação de toda a ideia, narrativa, conceito, ou qualquer outra 

denominação apropriada, da exposição. Na minha opinião, isto é pelo menos 

tão importante como a disposição correcta de cada um dos objectos. O 

designer tem um papel interpretativo25. 

O designer de exposições trabalha sobre o espaço tridimensional da galeria de 

exposições, daí que as suas capacidades artísticas e técnicas se façam assinalar, 

essencialmente, pela capacidade que demonstra em evocar e sugerir conceitos através 

dos objectos expostos. Denota-se como uma das principais características profissionais 

do designer de exposições a sua criatividade, um apurado sentido estético e metódico. A 

criatividade mencionada frequentemente, com efeito não se refere unicamente a um 

talento inato, mas antes, à adequação da sua capacidade criativa a um determinado 

contexto. Está presente na sua habilidade interpretativa em solucionar problemas que 

                                                
25 WADE, Robin, Exhibitions in Museums, Designer, Janeiro 1972, p.9-10, BELCHER, Michael, 

Exhibitions in Museums, Leicester, Leicester University Press, 1993, p.33.  
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vão surgindo ao longo do projecto, que se prendem com questões do cumprimento das 

práticas museológicas e museográficas, que por vezes condicionam a modelação do 

objecto e outras vezes podem até pôr em causa todo o projecto. O produto final estará 

sempre condicionado por constrangimentos provenientes do encomendador, da 

legislação, dos usufruidores, dos recursos humanos, económicos e tecnológicos 

disponíveis26.  

Outra das características importantes que possuí, é a acentuada  componente 

investigativa27, necessária, por um lado na relação com o curador da exposição ao longo 

do processo de desenvolvimento do projecto de design, e por outro, na aplicação dos 

conceitos narrativos ao espaço da galeria. Neste sentido, o designer constitui-se como o 

agente crucial do processo de tradução entre os discursos científico e comunicativo28, 

não se constituiu como um mero executante, debruça-se no discurso, investiga, 

descobre, propõe e aponta soluções. 

No meio profissional do museu, o designer necessita adaptar-se ao meio e às temáticas 

propostas pela equipa ou curador na exposição. Tendo a seu favor o saber 

multidisciplinar de que beneficia, em conjugação com a equipa interdisciplinar de 

profissionais que o rodeia, emprega o seu conhecimento judiciosamente nos critérios 

museográficos no espaço expositivo. Para além da sua formação artística e técnica, tem 

de desempenhar também o papel do museólogo, pois terá que actuar de acordo com 

princípios éticos e deontológicos do museu, seguindo critérios e metodologias 

associadas à dinâmica do museu na resolução de problemas.  

Victor Papanek, na obra Design for the Real World, reflecte acerca do carácter 

interdisciplinar do designer:  

Embora o designer, numa determinada equipa, saiba bastante menos de 

psicologia do que o psicólogo, bastante menos de economia do que o 

economista, e muito pouco, por exemplo sobre engenharia eléctrica, ele trará 

                                                
26 CARVALHOSA, O Design no Discurso Museográfico, 1996, p.8. 
27 MONTEIRO, Joana, 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), Revista Midas nº 1, 2013. 
28 IDEM, Ibidem, p.3. 
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uma compreensão da psicologia ao processo de design, invariavelmente maior 

do que um engenheiro electrónico e estará, provavelmente, melhor informado 

sobre engenharia eléctrica do que um economista. Ele (designer) tornar-se-á 

na ponte entre as disciplinas29. 

Mas existe uma característica primordial na sua caracterização que falta mencionar – a 

aparente insistência possessiva, que se traduz na ênfase a um determinado modo de 

apresentação expositiva, impondo a sua visão particular. Exemplo disto, é o carácter 

único do aspecto formal e cromático dos expositores que cria, que por vezes limitam a 

sua utilização à exposição para o qual foram concebidos, impossibilitando a sua 

reutilização noutro contexto, correndo o risco de tomar outro significado e perder o 

sentido museográfico pretendido30.                       

Nos museus portugueses, actualmente são raras as instituições que integram 

departamentos específicos ou profissionais na área do Design, falamos não só de 

designers envolvidos em projecto de exposições como também de designers gráficos ou 

de comunicação. A grande questão que impede a integração permanente no contexto 

museal de um corpo de profissionais nesta área, é a indisponibilidade financeira que 

afecta os museus nos dias de hoje. A consequência desta contenção, leva à inactividade 

da programação do museu, que não justifica a permanência de designers nos seus 

quadros, e faz com que recorra aos seus serviços de forma sazonal. Apesar disso, a 

consciência e a necessidade dos serviços prestados por estes profissionais está a ter cada 

vez mais expressão, motivado pelo reconhecimento do Design como área 

museológica31.  É importante ressalvar a contribuição do designer no museu, que 

trabalha questões relacionadas com a interpretação e comunicação museográfica, uma 

questão fundamental no processo de divulgação e preservação do património 

museológico. Através da implementando de estratégias, que incidem fundamentalmente, 

e também na conservação, protecção e divulgação das colecções museológicas, e na 

dinamização da programação cultural e educativa, valorizam o seu património. O 

                                                
29 PAPANEK, Victor, Design for the Real World, New York: Reinhold, 1984, p.187 (trad. de Leonor 

Carvalhosa). 
30  CARVALHOSA, Leonor, Op. cit., p.15. 
31  IDEM, ibidem., p.1. 
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Design de Exposições, torna-se cada vez mais numa ciência com 

pretensões de rigor e exactidão32, sendo premente o reconhecimento 

desta disciplina como uma área específica afecta ao Design.   

Para colmatar a lacuna da inexistência nos quadros profissionais nesta 

área de formação, os museus recorrem, para tal, a empresas 

especializadas ou freelancers que prestam estes serviços em termos 

avulso.  

Tal como sucede na criação dos edifícios dos museus, em que a 

tendência recorrente é a contratação de starchitects, também na 

concepção do projecto de Design, existe a predilecção por designers 

conceituados no mercado, na expectativa de que a escolha corresponda 

certeiramente ao êxito de bilheteira da exposição, o que pode claro ser 

um risco. O lado negativo desta tendência, é que este tipo de projecto 

acaba por ser mais dispendioso e o resultado final pode não ser o 

esperado devido à falta de adequação ao próprio museu. No caso da 

Arquitectura, pode resultar em algo muito artificial e espectacular. Este 

foi o caso que aconteceu em 2008, na ampliação do Taubman Museum 

of Art nos Estados Unidos pelo atelier Randall Stout Architects. As 

expectativas do seu impacto eram bastante altas, sobre o custo total de 

66 milhões, a promessa seria a de revitalizar as economias locais e o 

centro da cidade de Roanoke na Virgínia, tornando o museu numa 

atracção turística à imagem do Museu Guggenheim de Bilbao. À partida 

uma acção de alto risco, tendo em conta a dimensão da cidade e os seus 

recursos financeiros. 

Em 1981, nos Estados Unidos, alguns designers e outros profissionais 

criaram a NAME com o objectivo de promote excellence in the creation 

and installation of museum exhibitions; to provide a means of 

communicating among museum exhibition professionals; and to 

                                                
32  CARVALHOSA, Leonor, Op. cit., p.9. 
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The Taubman Museum of Art, 

Randall Stout Architects, 

Roanoke Virgínia 
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organize workshops and seminars on design and all other aspects of museum 

exhibition33.Também em 1986, na Suécia, na sequência da necessidade da introdução de 

métodos e teoria ao trabalho expositivo dos profissionais de exposições do sector 

cultural, foi criado um programa experimental, realizado no Riksutstãllningar. 

Baseando-se numa perspectiva pedagógica, artística, técnica e comunicativa34, o 

programa previa o desenvolvimento e estudo das técnicas de exposição em colaboração 

com o National College of Art and Design35. 

Enquanto o designer luta pela sua integração no museu, o limitado entendimento 

subjacente ao Design de Exposições está também presente no reconhecimento do meio 

académico universitário. Muitos designers de exposições entram no meio através de 

outras profissões. A actual geração de designers de exposição tem formação em Design 

Gráfico, de Interiores, Equipamento ou Arquitectura36. A nível internacional, é rara a 

formação especifica de Design de Exposições, apenas algumas universidades e escolas 

de Design oferecem este estudo. Em Portugal, não é conhecida, até então, nenhuma 

formação profissional, integral e especifica do ensino da prática da disciplina de 

projecto de Design de Exposições. A Faculdade de Arquitectura e Design de Lisboa, 

mostrou em tempos interesse em introduzir uma componente formativa, de orientação 

museográfica, no plano de estudos dos cursos de Design e Arquitectura, a qual não se 

concretizou até à data. Na ex-ESBAL, o 2º ciclo de estudos contemplava uma cadeira 

opcional de Museologia/Museografia, comum aos quatro cursos superiores em vigor 

(Escultura/ Pintura/ Design de Comunicação e Equipamento), eram admitidas todas as 

áreas de saber concorrentes deste universo, e dada a liberdade ao aluno para apresentar 

como conclusão da cadeira, um projecto museográfico orientado segundo o leque 

teórico leccionado. O projecto museográfico, surgia portanto, como fruto das 

metodologias e estratégias de linguagem expositiva museológica apresentadas durante a 

                                                
33  MCLEAN, Kathleen , Museum Exhibitions and the Dynamics of Dialogue, Reinventing the Museum: 

Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Lanham: Altamira Press, 2004, 
p.200. 

34  CARVALHOSA, Leonor, Op. cit., p.35. 
35  HJORTH, Jan, Travelling exhibits: the Swedish experience, Towards the Museum of the Future, 

London, Routledge, 1994, p.111. 
36  CARVALHOSA, Leonor, Op. cit., p.34. 
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Cadeira,  consistia na reflexão e ilustração de uma proposta e não cumpria objectivos de 

aprofundamento projectual. 

Perante este panorama, Leonor Carvalhosa, no seu estudo Design no Discurso 

Museográfico, elabora uma proposta para o curso de Design de Exposições, em falta em 

contexto nacional. No qual contempla, conteúdos com aprofundamento por exemplo no 

Espaço Expositivo, na Conservação Preventiva, na Museologia, nas Metodologias 

Expositivas, no Púbico e nas Metodologias de Projecto.  
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2.2 A interpretação no Design Expositivo 

Na Grã-Bretanha no inicio da década de 70, Hugh Casson37, foi o responsável pelas 

primeiras conferências organizadas a fim de debater o papel do designer no museu. Em 

1976, foi criado um grupo de designers/interpretes cuja principal função era a 

interpretação e comunicação  em contexto museológico, até então o trabalho dos 

designers era confinado a aspectos estéticos ou técnicos do Design. A importância dada 

ao museu como comunicador, começa a dar os seus primeiros passos, impulsionando no 

final dos anos 70, a criação de 175 postos de trabalho para designers em museu 

britânicos - integrados nos quadros de trabalho dos museus38.  

Convém também realçar que nesta mesma década, surge uma nova linha de 

pensamento, a Nova Museologia, que impôs a necessidade em criar novas formas 

inovadoras e actuais para corresponder à exigência do conceito de museu vivo que 

propagou. O museu expandiu a sua voz, começando a representar a partir de então, 

histórias de pessoas comuns e grupos marginalizados, através de diferentes pontos de 

vista. 

Tornou-se portanto, cada vez mais relevante o papel do Design de Exposições como um 

veículo para a criação de espaços dinâmicos e inovadores no museu, devido à mudança 

social e tecnológica que se fez sentir no final do séc. XX. O museu, passou deste então, 

a servir uma sociedade com públicos cada vez mais heterogéneos e sofisticados a nível 

tecnológico, os seus fins educativos39. Em 1998, com o intuito de debater as novas 

possibilidades representativas da apresentação expositiva, o Smithsonian Institution e a 

Rockefeller Foundation, organizaram a conferencia internacional The Poetics and 

Politics of Representation, que culminou na publicação do ensaio de Stephen 

Greenblatt, Ressonance and Wonder, uma reflexão importante acerca da interpretação 

nas exposições40. 

                                                
37 PEARCE, Susan, Objects of Knowledge, New Research in museums series: An International Series, 

London: Athlone Press, 1990, p.189. 
38 CARVALHOSA, Leonor, Op. cit.,  p.37. 
39 HOOPER-GREENHILL, Eliean, The Educacional Role of the Museum, London; New York: 

Routledge, 1994 p.64. 
40 MCLEAN, Kathleen , Op. cit.,  2004.  
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Harold Skramstad41, no artigo intitulado An Agenda for Museums in the Twenty-first 

Century, prevê para o novo século uma viragem na importância dada à experiência do 

Design da Exposição. Segundo o autor, terá uma grande procura no futuro, 

desempenhando um papel central na missão do museu, would view artifacts and content 

as means rather than end42. Uma das prioridades do museu, passou a ser a de procurar e 

trabalhar com o conhecimento dos visitantes, dirigido pelo entendimento de que os 

indivíduos constroem o significado por fazerem conexões com o que já sabem. O valor 

essencial das colecções passou a ser a informação que os objectos contêm e o que 

significa para a comunidade global43. O papel interpretativo do designer44 tornou-se 

importante para responder a estas necessidades, através de respostas a diversas questões 

presentes no ideário do projecto, implementando soluções no espaço expositivo45, que 

partem da interpretação dos materiais expostos (os objectos museológicos) e da sua 

respectiva informação.  

Os objectos têm a capacidade de carregar múltiplos significados, devido á sua 

capacidade polissémica46, podendo ganhar significados diferentes em contextos 

diferentes.  

They enable abstract notions to be imagined, act as symbols for intangible 

ideas and can be invested with deeply felt emotions. Objects are encountered as 

much by the body as the mind; in fact it is not possible to split the relationship 

between the senses and cognitive processes. The strategies of interpretation 

deployed by active agents and cognitive processes. [...] These interactive and 

dialogic processes make up acts of interpretation. It is through embodied 

interpretation that objects become meaningful.47 

                                                
41 SKRAMSTAD, Harold , An Agenda for Museums in the Twenty-first Century, Reinventing the 

Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, 2004, p. 127. 
42 IDEM, Ibidem, p. 128. 
43 DEAN, David, Op. cit., 1994, p.1. 
44 BELCHER, Michael, Op. cit., 1994, p. 86. 
45 DERNIE, David , Op. cit., 2006, p.6. 
46 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.111. 
47 IDEM, Ibidem, P.116. 
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Spencer R. Crew e James E. Sims48, chamam a atenção para o facto do que denominam 

como ventriloquismo das coisas, pelo facto dos objectos parecerem falar, mas na 

verdade mentirem. Admitem que a mentira dos objectos é familiar aos criadores de 

colecções e exposições, por terem a capacidade de transferir o seu uso continuo do dia-

a-dia no tempo e espaço para outro contexto - o cultural da exposição - em que se 

tornam requintados. Nas várias considerações tecidas por Foucault, o autor  sublinhou o 

facto dos objectos perderem o seu significado sem o conhecimento do observador, ao 

exporem os objectos, os criadores de exposições estão a criar ou a melhorar o valor 

desses objectos49. Pode nem haver nada de especial na essência física de um objecto, 

mas sim na história que lhe está associada, ao ser transmitida essa história ao visitante, 

este dá importância ao próprio objecto.  

A abordagem à contextualização do objecto ou artefacto é parte do trabalho 

interpretativo do curador e do designer da exposição, juntos fazem conexões 

desencadeando a investigação crítica, utilizando meios como a fotografia, os elementos 

gráficos e o vídeo para fornecerem o contexto50. A banal criação de significado único e 

fixo dado aos objectos51 veio a alterar-se, começaram a ser admitidas novas formas de 

agrupar os objectos, quebrando barreiras cronológicas e categorias estilísticas às quais 

os objectos se encontravam cingidos no passado. O experimentalismo desta tendência, 

deu-se na segunda metade do séc. XX com René D’Harnoncourt52, que tem sido 

apontado como o seu precursor através do método da comparação visual ou da empatia, 

em exposições que decorreram no MoMA durante as décadas de 1940 e 1950. Nelas, 

D’Harnoncourt através do reconhecimento do poder visual do diálogo, baseava o seu 

conceito na teoria de que o campo de visão do visitante não é limitado às peças que 

estão no seu caminho imediato. Foi uma das primeiras experiências museológicas que 

                                                
48 CREW, Spencer R.; SIMS, James E., Locating Authenticity: Fragments of a Dialogue, Exibiting 

Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, Washington; London: Smithsonian Institution 
Press, 1991,  p.159. 

49  GURIAN, Elaine Heumann, What is the Object of this exercise?, Reinventing the Museum- Historical 
and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, 2004, p. 275. 

50  MARSTINE, Janet, Introduction, New Museum Theory and Practice, An Introduction, 2006, p.28 
51  Restringindo-os à analise dentro de uma única disciplina académica. 
52  Tem sido apontado pela critica como o precursor na contextualização de objectos através do método 

da “comparação visual” ou da “empatia”. 
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quebrou com a apresentação cronológica linear, propondo uma 

correlação de sentidos ou afinidades entre objectos à partida dispares53. 

Outro dos exemplos mais exímios nesta prática, foi o projecto 

expositivo criado pelo designer de exposições suíço Harald Szeemann, 

no Museu Boymans-van Beuningen em Roterdão, para a exposição A-

Historische Klanken que decorreu em 1988. O seu objectivo foi criar 

correspondentes entre peças que aparentemente não teriam relação entre 

si, por terem sido produzidos em períodos e culturas distantes. Aqui, o 

visitante poderia encontrar uma cadeira do séc. XV em estreita relação 

com um retrato feminino de Picasso e uma instalação de Joseph Beuys. 

A sua visão pretendia criar ahistorical sounds to resonate, and so convey 

today’s verdict on yesterday.54 

The exhibition designer formats a process of discovery, an 

uncovering of the world of the museum or brand image. 

Through an exhibition, artefacts are interpreted afresh, 

translated, as it were, through their new context. Scale, colour, 

materials, lighting, sounds and graphics will all affect the way 

in which the display communicates to the visitor: the reading of 

the exhibited object will change according to its context and 

presentation55. 

Debora J. Meijers, no artigo The Museum and The AHistorical 

Exhibitions publicado na obra Thinking about exhibitions, compara a 

experiência expositiva de Szeemann, acima referenciada, com a 

exposição The Physical Self (1991) do director de cinema Peter 

Greenaway, também decorrida no Museu Boymans-van Beuningen. 

Apesar de Greenaway, ter posto em prática a perspectiva de Szeemann, 

                                                
53 DERNIE, David, Op. Cit., 2006, p.11. 
54 MEIJERS, Débora J.,The Museum and the “AHistorical” Exhibition, Thinking about Exhibitions, 

London; New York: Routledge, 1996, p.9. 
55 DERNIE, David, Op. Cit., 2006, p.11. 

 

Fig. 1.2.2 

Exposição A-Historische 

Klanken, curadoria de Harald 

Szeemann, Museu Boymans-van 

Beuningen, Roterdão, 1988 

 

 

Fig. 1.2.3 

Exposição The Physical Self, 

curadoria de Peter Greenaway, 

Museu Boymans-van Beuningen, 

Roterdão, 1991 
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quanto à negação da tradicional classificação das peças, as duas exposições resultaram 

em dois opostos. Em termos de encadeamento narrativo A-Historische Klanken, 

pretendia mostrar a espiritualidade na arte numa organização estática, enquanto que The 

Physical Self, centrou-se na materialidade e mortalidade do corpo humano numa 

apresentação articulada, semelhante a um livro que mostrava capítulo a capítulo a 

narrativa construída em redor das peças. As soluções plásticas também diferiram, o 

espaço de Szeemann resultou numa área aberta, propícia à mediação, enquanto que 

Greenaway dispôs dramaticamente as peças através de grandes contrastes luminosos 

que realçavam a matéria dos objectos. Explorando a potencialidade de relações entre 

objectos à partida dissemelhantes, a contribuição de ambos os designers serviu o 

propósito em quebrar com as regras que habitaram anos as paredes do museu, de 

organizar conteúdos em caixas.  

Apesar do museu ter procurado trabalhar a melhor forma como transmite a informação 

ao seu público, é primordial entender que, quando falamos de informação em 

exposições, não nos referimos apenas ao texto56, os visitantes recebem muito mais 

informação dos objectos expostos do que simplesmente informação textual. Existem 

diferentes técnicas de transmissão de informação através do próprio artefacto, texto, 

imagem, som ou através de dispositivos interactivos.                                                                               

Quanto à informação textual, a sobrecarrega de texto não é sinónimo de uma exposição 

mais informativa e esclarecedora, pelo contrário, segundo vários estudos demonstram, 

as pessoas não lêem bem de pé, e grande parte do conteúdo apresentado é esquecido57. 

Muitas vezes a imposição dos profissionais de museus para que os visitantes aprendam 

coisas que eles desejam em vez daquelas que realmente aprendem, é uma das falhas das 

oportunidades comunicativas do museu. De forma a melhorar e a seleccionar a 

informação comunicada, é necessário, desde o início, que a equipa de profissionais 

envolvidos delimite o público-alvo da exposição e faça acompanhar esta prioridade com 

uma pesquisa aprofundada acerca do conhecimento desse público no tema e seus 

interesses. A acessibilidade nos museus, não se refere apenas à acessibilidade física dos 
                                                
56 Embora muitos autores considerem as exposições como textos ou intertextos por seguirem um modelo 

linguístico. 
57 SKRAMSTAD, Harold, Op. cit., 2004, p. 128. 
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visitantes, mas também ao acesso intelectual, fazendo exposições mais acessíveis. Por 

vezes, surge como prioridade dotar o edifício de rampas e acessos facilitados para 

pessoas com mobilidade reduzida, acabando por cair em esquecimento, a criação de 

ambientes para todos os visitantes, com informação acessível e inclusiva. Algumas das 

técnicas usadas para criar a identificação dos visitantes, com os materiais expostos, são 

enunciadas por Tiina Roppola, que refere a contextualização dos objectos, relacionando 

o familiar com o não familiar; expondo questões de relevância para as suas vidas; 

disponibilizando a hipótese de escolha, para que os visitantes possam criar o seu próprio 

significado58. Os visitantes podem participar, mais facilmente num diálogo crítico, se as 

exposições forem upfront about their own process of construction59. Desta forma, o 

risco de que a exposição apenas atrair os especialistas, cujo nível de conhecimento 

corresponde ao do curador60, é menor.   

A museografia como meio comunicativo, é primordial não só no processamento da 

informação do museu para o público, como também na capacidade em criar 

experiências engaging, multi-sensorial and rewarding61, apresentando perspectivas 

múltiplas que reforcem a ligação entre o conteúdo e a vida quotidiana, muitas vezes 

utilizando técnicas persuasivas que pertencem ao mundo da publicidade. Fazendo com 

que as exposição sejam experienced rather than merely gazed at62. 

O design interpretativo, consiste essencialmente em compreender tanto o 

público como o assunto desenvolvido, de modo a que se estabeleça a 

comunicação entre ambos. O designer assiste os vários especialistas, enquanto 

produtores de informação, de modo que a apresentação resulte coerente e 

eficaz pela tradução do conteúdo na forma e, consequentemente, integra 

                                                
58 ROPPOLA, TIINA , Designing for the Museum Visitor Experience, London; New York: Routledge, 

2012, p.25. 
59 ROBERTS, Lisa C., From Knowledge to Narrative: Educators and the Changing Museum, 

Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1997, p. 143. 
60 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Exhibition and interpretation: Museum pedagogy and culture 

change, Museums and Interpretation of Visual Culture, 2000, p.137. 
61 DERNIE, David , Op. Cit., 2006, p.13. 
62 BELAEN, Florence, L’analyse de l’apparition d’un noveau genre culturel dans les musées des 

sciences: les expositions d’immersion, International Cultural Heritage Informatics Meeting, Paris, 
Setembro 2003. 
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determinados conceitos no processo de desenvolvimento, segundo uma crítica 

normativa, descritiva e formal da exposição (correspondendo respectivamente, 

aos aspectos normativos, como a antropometria: à composição do objecto e à 

estética de proporções)63. 

Recaindo o papel interpretativo do designer de exposições na responsabilidade em criar 

uma gramática expositiva com interesse visual, não incidindo apenas a sua abordagem 

nos objectos apresentados, mas também na intenção em criar uma apresentação 

expositiva com significado para os visitantes, é de extrema importância a escolha do 

estilo de apresentação (cor, texto, espaço, expositores) nessa intenção. Esta é uma 

responsabilidade repartida entre todos os especialistas por diferentes tarefas64, mas cabe 

ao designer a sua aplicação directa na forma do espaço expositivo. 

                                                
63 CARVALHOSA, Leonor, op. cit.,  p.37. 
64 Uma vez que não existem profissionais dedicados especificamente a pensar, conceber ou a formar a 

experiência do visitante. 
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2.3 A experiência no Design Expositivo 

O Design de Experiência, não é um conceito recente. Analisando a história das 

exposições, ao longo do século XX, constatamos que a partir da década de 1920, esta 

prática começa a ter expressão. Exemplos paradigmáticos da autoria de alguns designers 

de exposições como Bayer, Kiesler, Lissitzky, Lilly Reich e Alexander Rodchenko, 

permaneceram como testemunhos na história do Design de Exposições, pelo seu 

experimentalismo e consideração pela experiência do visitante. É certo que, com a 

chegada da II Guerra Mundial, esse nível de experimentação diminuí, embora a intenção 

em projectar exposições como experiências, tenha persistido. Com o final da II Guerra 

Mundial, acresce a importância da experiência em exposições, em parte devido ao 

impulso da dupla de designers Charles e Ray Eames na criação de exposições, tais como 

New Furniture Designed by Charles Eames (1946), Good Design (1950) Mathematica: 

A World of Numbers and Beyond (1961), que reflectiram implicitamente a importância 

dada à experiência significativa65 do visitante. Saliente-se ainda, que o assunto em 

questão, nos anos 1950 mereceu a discussão no meio académico, na Escola Superior de 

Design de Ulm, na Alemanha66. A partir dos anos 1960, assiste-se à redução do 

experimentalismo em instalações expositivas, e a consolidação das convenções dentro 

dos museus de arte contemporânea a par da institucionalização da arte contemporânea e 

moderna67, foram dois argumentos que justificaram esta mudança. O Design de 

Exposições durante as décadas de 1960 e 1970, procurou praticar a estandardização da 

linguagem e invisibilidade dos espaços, segundo os critérios do cubo branco que Alfred 

Barr difundiu, a partir de uma apresentação formal e puramente estética da arte 

moderna68. Contudo, observamos que a partir do final da década de 70, esta prática 

começa a ser posta em causa, e dá-se o assalto ao cubo branco69. A mais famosa 

                                                
65 KIRKHAM, Pat, Charles and Ray Eames- Designers of the Twentieth Century, Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press, 1998, p 307. 
66 CARDOSO, Natália; PEREIRA, Alice, Design de experiência como estímulo para o desenvolvimento 

de hipermidias coltadas a satisfação do usuário, Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para 
Aprendizagem, 2011, p.5. 

67  STAINSZEWSKI, Mary Anne, Op. cit., Introduction-XXIII 
68  IDEM, Ibidem, p. 295. 
69  NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p.199 
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intervenção neste sentido, foi feita em 1976 por Brian O’Doherty com a publicação de 

três artigos que criticavam o espaço da galeria de exposições do pós-guerra. 

A partir das duas últimas décadas do séc. XX, o Design de Exposições focado na 

experiência tem vindo a consolidar-se. Um dos referentes para este fenómeno, foi em 

parte a criação das primeiras exposições blockbuster, as quais o público começou a 

preferir pelo intencional espectáculo que apresentavam, envolvendo os visitantes com 

os objectos expostos. Os espaços expositivos começaram a ser pensados de forma a 

possibilitarem uma experiência viva aos visitantes, sendo necessário entendê-los na sua 

vertente criativa como locais de vital engagement70.              

Uma das formas de desenvolver um projecto de design de experiência, é através da 

participação no projecto expositivo de uma equipa multidisciplinar, constituída por 

profissionais de diferentes disciplinas criativas do conhecimento - realizadores de 

cinema, criadores de jogos de vídeo, artistas, poetas, contadores de histórias, etc, que 

trabalhem na apresentação da exposição a integração de diferentes medias como 

dispositivos comunicativos. Embora o design de experiência seja um campo que se 

associa mais à utilização dos media digitais, existe espaço para instalações de 

configuração mais tradicional como o teatro, o webdesign, os jogos de vídeo, a narração 

de histórias, o Design de interiores, Arquitectura, etc71.  

O  principal objectivo desta nova disciplina é a transmissão da experiência envolvendo 

todos os sentidos do visitante72, através da comunicação e interacção da informação 

pelos diferentes meios – ao texto e elementos gráficos juntam-se os meios tecnológicos 

- inseridos num contexto propositado e organizados cuidadosamente para não criarem 

confusão visual. É importante assim, uma coordenação sincronizada e sensível do 

designer para que os objectivos deste processo se cumpram, dado que as suas escolhas 

vão condicionar a experiência do visitante.  

                                                
70 GREENBERG, Stephen ,The vital museum, Reshaping Museum Space: Architecture, Design, 

Exhibitions, London; New York: Routledge, 2005. p. 236. 
71 SHEDROFF, Nathan, Experience Design 1, Indianápolis: New Riders, 2001, p.2. 
72 A escala do ser humano é uma das preocupações dos designers de experiência, que procuram criar 

apresentações que envolvam o corpo do visitante não apenas a sua interacção manual. 
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Através do design de experiência, pretende-se que os visitantes possam experienciar 

todo um espectáculo que medeia a experiência do visitante. As qualidades do ambiente, 

como a luz, cor e espaço interferem directamente no corpo e mente do visitante, o seu 

movimento ao longo do espaço da galeria desenvolve uma coreografia no tempo e 

espaço. O design expositivo cria neste processo spatials channels73, que influenciam os 

caminhos físicos que o visitante toma e a atenção que dá. Nick Prior74, sustenta que os 

museus operam cada vez mais em concordância com uma lógica de show business, no 

qual os expositores tencionam catalisar o espectáculo.  

A escala do ser humano é uma das preocupações dos designers de experiência, que 

procuram criar apresentações que envolvam todo o corpo dos visitantes, os immersive 

exhibits. Tiina Roppola identifica três tipologias, os reconstrutivos – que recriam um 

mundo exterior de referencia; os de criação – que criam um ambiente fictício; e os 

interpretativos – que interpretam um mundo de referência existente.  

Esta nova abordagem, faz com que o museu não centre a sua pertinência apenas nas 

suas colecções mas também nas ferramentas que permitam mostrá-las ao público, 

utilizando a informação e os conhecimentos que detém acerca dos objectos para criar 

exposições mais criativas. Em alguns museus, esta ideia sobrepõem-se ao próprio 

objecto ou artefacto. Cath Styles, identifica que: […]however valuable their collections 

are, their highest value is in the relationships they create around them75.  

Existe, porém algum receio por parte de algumas instituições museológicas, que a 

atenção dada à experiência do design possa prejudicar o conteúdo comunicado. Todavia, 

é importante entender que o conteúdo narrativo da exposição é tão importante e 

pedagógico, como o é a forma como é apresentado, nele terá forçosamente que imperar 

o bom senso do designer no cumprir da tarefa. 

O público visita cada vez mais os museus, não só para acumular conhecimento, mas  

também experiências. Foi este o resultado do estudo levado a cabo nos Estados Unidos 

                                                
73 ROPPOLA, TIINA, Op. cit., 2012, p.5 
74 PRIOR, Nick, Postmodern Restructurings, A Companion to Museum Studies, Malden; Oxford: 

Blackwell Publishing, 2006, p. 509. 
75 STYLES, Cath, Museum experience design: lessons from across the field, 2010. 
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pelo The Toledo Museum of Art, em 198076. Foi distribuído um inquérito aos visitantes 

do museu, que pretendia apurar e obter informações sobre o tipo de público que o 

visitava, tendo em conta os seus valores e experiências, de forma a definirem estratégias 

e tomarem decisões a longo prazo. Os resultados mostraram que existem três segmentos 

de público distintos na área metropolitana de Toledo, Ohio - os visitantes frequentes 

(14%), os ocasionais (40%) e os não-participativos (46%). O tipo de visitantes mais 

representativo, aquele que ocupa uma maior percentagem da comunidade da área de 

Toledo, foram os visitantes não participativos. Segundo o estudo, este tipo de visitantes 

procura no museu, as suas qualidades de lazer - a interacção social, a participação activa 

e o conforto e bem-estar do seu ambiente. Entendem o museu como locais formais e por 

vezes inacessíveis, onde por vezes é difícil entenderem o código do museu, locais que 

no seu entender evocam restrições no comportamento do grupo social e na participação 

activa, que privilegiavam. Como actividades de lazer, demonstraram preferir o desporto, 

fazer piqueniques e visitar centros comerciais. Este estudo poderá ser uma lição para 

todos os museus, deveriam conhecer melhor o público que o visita de forma a poderem 

tomar decisões. Também através dele, podemos perceber que muitos visitantes são 

motivados pelo seu carácter de lazer, encontrando aqui um locus onde podem consumir 

experiências emocionais ou espirituais77. Esta característica pode ter algumas 

implicações na identidade do museu, a primeira implicação é a associação com a cultura 

popular78 e a segunda implicação é a ideia da Disneylização do museu. Estas 

implicações podem trazer alguns dilemas aos museus, explicitamente na aproximação 

do espectáculo visual que apresentam, com a indústria de entretenimento. Os designers 

de exposições têm a responsabilidade de usar a sua sensibilidade, intuição criativa e 

resolução de problemas para resolver estes dilemas. E os museólogos não devem 

esquecer a razão da existência e responsabilidade pública dos museus, a preservação do 

património cultural e natural que albergam79. 

                                                
76 HOOD, Marilyn G., Staying Away: Why People Choose Not to Visit Museums, Reiventing the 

Museum, Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Lanham: Altamira Press, 
2004, p.151. 

77 PRENTICE, Roberts, Experiential Cultural Tourism: Museums & The Marketing of the New 
Romanticism of Evoked Authenticity, Museum Managment and Curatorship, 2001, p.300  

78 ROPPOLA, TIINA, Op. cit., 2012, p.40 
79 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p.243 
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2.4 Planeamento da exposição – do conceito à forma 

Com o advento do boom dos museus, no final do séc. XX, assistimos à construção e 

ampliação de muitos museus80. Essas mudanças trouxeram também alterações no plano 

interno do próprio museu, nas formas de organização e gestão museológica a par de um 

crescente interesse na apresentação expositiva das colecções que alberga. Essas 

mudanças vieram a alterar radicalmente a cultura do museu81. As exposições são o 

principal meio de comunicação do museu com os seus públicos, como tal, constituem-se 

como produtos com consciência social, potencial emocional e intelectual82, cuja 

identidade institucional estará sempre ligada às mesmas. 

O campo de planeamento e desenvolvimento de uma exposição é bastante complexo, 

envolvendo diversas hierarquias de profissionais, disciplinas e métodos distintos. 

Parece-nos inadequado, perante as linhas de investigação propostas, reflectir acerca da 

sua dimensão na integra. Trataremos apenas de relacionar a forma como os diferentes 

intervenientes no processo da exposição se relacionam com o projecto de design de 

exposições (e especificamente nas tarefas do designer).  

Na sua generalidade, os designers não são encarados como profissionais intelectuais, os 

curadores e os educadores são sim reconhecidos como tal - os curadores, por 

trabalharem os conteúdos da exposição, e os educadores por interpretarem esse 

conteúdo, formulando mensagens transmitidas nas visitas guiadas - ficando os designers 

a cabo da plástica da exposição (organização formal dos conteúdos). Podemos verificar 

que não é verdade, e veremos ainda melhor como o seu papel  não se resume ao de 

vitrinista. Pensamos ter chegado o momento de reconhecer a disciplina e de posicionar 

os designers também enquanto autores das exposições e não como meros decoradores.  

                                                
80 MEIJERS, Débora J., Op. cit., 1996, p.8  
81 FERGUSON, Bruce W., Op. cit., 1996, p.178  
82 ROPPOLA, TIINA, Op. cit., 2012, p.7 
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2.4.1 A narrativa e forma expositiva 

Nos anos 1960 e 1970, o curador tinha a voz da autoridade83. Este modelo proveio do 

séc. XVIII e XIX, quando o intitulado generalist scholar-curator desempenhava quase 

todas as tarefas que reconhecemos hoje a uma equipa de museu: aquisição de colecções, 

investigação académica em diversas disciplinas (História da Arte, Arqueologia, 

Etnografia, Geologia, etc.), catalogação e documentação das colecções, interpretação e 

comunicação através de exposições temporárias e permanentes, publicações e 

programas educativos do museu84. Toda a situação vai suscitar, a partir da década de 

1980, um  forte sentimento de mudança com o intuito de melhorar a qualidade das 

exposições.  

Narrative space can be about a simple relationship between a single object 

and its setting in space, a question of light and shadow, reflections and 

material configuration which evoke visual correspondences and engagement. 

More often the making of narrative spaces involves readings between objects 

or the making of display which build a background storyline to the objects on 

display[...]85 

Alguns museus começam desde então, a adoptar um método de trabalho em equipa, 

baseado na igualdade entre especialistas. Neste modelo de equipa interdisciplinar, 

estariam presentes diversos especialistas que desempenhariam diferentes funções 

produzindo exposições mais coesas e diversificadas que as criadas pelo modelo dirigido 

pelo curador. Para Kathleen McLean86 organizar uma boa exposição requer 

[...]intuition, scholarship, and expertise of a wide range of people, [...] multilingual (or 

fluent) in the languages of environment psychology, aesthetics, learning theory, 

conceptual and spatial design, and interpretation. They are essentially ‘expert 

generalists’, able to synthesize the variety of disciplines that inform the exhibit-

                                                
83 MCLEAN, Kathleen, Op. cit., p.197 
84 BOYLAN, Patrick J., The Museum Profession, A Companion to Museum Studies, 2010, p. 418 
85 IDEM, Ibidem 
86 Directora do Independent Exhibitions, trabalhou em vários museus, centros científicos e aquários no 

âmbito de planeamento de exposições onde coordenou o desgin e a construção de exposições. 
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development process – to recognize the importance of accurate and meaningful content, 

to comprehend and be able to manipulate the dynamics at Play in the three-dimensional 

environment, and to be sensitive to the expectations and interests of a diverse 

audience87. 

Era imprescindível, neste modelo a presença do especialista que reúna os 

objectos e estabelece o quadro conceptual (curador), o responsável pelo 

projecto expositivo que transforma o material conceptual numa forma 

tridimensional (designer), e um especialista na parte educacional  que 

ajudasse os visitantes a dar sentido à exposição (educador)88.  

O desenvolvimento do projecto de design expositivo tem o seu inicio após a definição 

do projecto curatorial. A equipa responsável pelo conteúdo ou o curador, elabora a 

narrativa ou guião, seleccionando os objectos a expor e criando a história que os 

mesmos vão contar. Em alguns museus esta tarefa é competência de escritores 

profissionais, inseridos na equipa que tratam da elaboração do guião da exposição, 

estruturando previamente a história para todos os membros da equipa criativa. Este é um 

método de planeamento e construção utilizado em filmes e programas de televisão89, no 

entanto, ao que parece não é muito popular no seio da equipa criativa. Arquitectos, 

designers e curadores não se encontram receptivos a trabalhar nesta abordagem porque 

segundo estes interfere com a sua liberdade criativa e põe em causa a sua função. A 

narrativa tem demonstrado ser cada vez mais importante para a actuação do design 

expositivo nos dias de hoje90, ambos os projectos se articulam e criam uma 

interdependência entre si. A este propósito, Joana d’Oliva Monteiro salienta que os 

mesmos se cumprem numa lógica de articulação que congrega uma interdependência 

de questões ligadas aos domínios conceptual e técnico. 

O desenvolvimento do projecto expositivo desenrola-se em diferentes etapas, às quais o 

designer se aproxima de um modo empírico, segundo as suas preocupações se centrem 

                                                
87  IDEM, ibidem, p.205 
88  MCLEAN, Kathleen , Op. cit., 2004, p.197 
89  GREENBERG, Stephen, Op. cit., 2005, p. 231 
90  DERNIE, David, Op. cit., 2006, p.10 
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mais na solução ou no problema e são estas variáveis que condicionam, na prática, as 

estratégias mais vulgares no processo de design91.  

Podemos identificar três fases principais na execução do projecto de Design Expositivo.  

A primeira fase, trata a execução do plano expositivo, em simultâneo com o plano 

educativo e promocional da exposição. São apurados os custos da exposição e 

consoante esta avaliação começa a ser desenhado o guião da exposição. O guião, 

resultará da concretização da ideia da exposição em articulação com a informação 

proveniente do estudo e investigação científica do tema. Depois de elaborado o guião, o 

designer procurará a forma expositiva, realizando os primeiros estudos prévios e 

desenhos preliminares.  

Numa segunda fase, começam a definir-se os estudos concorrentes ao resultado final. A 

equipa responsável pela produção é encarregue de assegurar os objectos que foram 

seleccionados para constarem na exposição, enquanto o curador selecciona os diferentes 

níveis de informação a transmitir e elabora o conteúdo dos mesmos e o catálogo. 

Começa a ser planificado o projecto de design gráfico da exposição (cartaz, flyers, 

material gráficos da exposição, etc.), enquanto se apuram as soluções volumétricas, a 

tipologia de iluminação, os estudos de circulação, os espaços de comunicação 

museográfica, etc - tarefas que  se cumprem de acordo com o programa conceptual 

fornecido pelo curador, que é sujeito nesta fase ao trabalho interpretativo do designer. 

Na terceira fase, dá-se a consolidação e coordenação de todas as etapas, procede-se à 

elaboração do caderno de encargos (com desenhos de pormenor e memórias descritivas 

técnicas), são apuradas algumas condicionantes expositivas relacionadas com questões 

de conservação (após a confirmação final das peças a apresentar) fixam-se em detalhe 

todos os mapas e cronogramas de trabalho (incluindo datas de montagem e instalação), 

agenda-se o transporte e a logística dos objectos instalados, a construção e manipulação 

das peças e o fornecimento de todos os serviços exteriores necessários. Esta 

planificação cobre todos os aspectos citados até à abertura da exposição. 

                                                
91 CARVALHOSA, Leonor, Op. cit., p.15 
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2.4.2 Equipa de profissionais envolvidos na Exposição – práticas contemporâneas 

Os museus são organismos complexos, e como tal, não devem ser estereotipados nem 

normalizados, um modelo de gestão aplicável a um museu pode não ser adequado a 

outro. A equipa de profissionais que participa no desenvolvimento de uma exposição 

também é bastante variável, a sua envolvência depende da complexidade e temática da 

exposição.  

O processo de produção de uma exposição e o próprio lugar de poder de cada 

interveniente nesse processo, prende-se com aspectos de liderança, responsabilidade 

pessoal e coordenação interna entre todas as pessoas92, dependendo da instituição, do 

trabalho que desenvolve e da missão que defende. 

Na tentativa de esclarecer e clarificar os papeis de cada profissional envolvido, e  

estabelecer as respectivas funções que desempenham, Michael Belcher93 publica em 

1991, um organigrama que ilustra a composição hierárquica do conjunto de 

profissionais que actuam, genericamente, no processo de desenvolvimento de uma 

exposição. Leonor Carvalhosa, no estudo que desenvolveu sobre o tema em 1996, O 

Design no Discurso Museográfico, recria o organigrama da autoria de Belcher, a fim de 

actualizar, após 5 anos, a organização funcional dos principais elementos da equipa 

envolvida na exposição. O organigrama compõe-se da seguinte maneira: 

Competências 

1.  Director do museu 

• Dar inicio ao projecto. 

• Obter a autorização e recursos necessários e adequados aos planos e política do 
Museu. 

• Receber informação sobre o desenvolvimento do processo. 

                                                
92 PORFÌRIO, José Luís; FILIPE, Graça, Museus, um assunto para resolver, Revista Museologia nº1, 

2007, p.90 
93 Organigrama traduzido e adaptado por Leonor Carvalhosa de Michael Belcher, Exhibitions in 

Museums, 1991, pp. 78,79 
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• Monitorizar o processo e agir em caso de situações imprevistas que requisitem 
intervenção a um nível superior. 

 

2.  Conservador/ museólogo 

• Fornecer informação sobre a matéria em questão, enquanto especialista, e 
prosseguir à investigação necessária. 

• Ter o maior dos papeis na elaboração do programa preliminar e guião para 
desenvolvimento da exposição. 

• Identificar, localizar, seleccionar e, se necessário, negociar a aquisição e/ou 
empréstimo do material a expor. 

• Elaboração de lista de objectos a expor com respectiva informação. 

• Fornecer os dados para as legendas, referencias para ilustrações, etc. 

• Execução do catálogo (possivelmente) 

• Promover o interesse acerca do tema em causa e compreender a esfera de 
intervenção do designer e dos outros elementos da equipa de modo a 
aproveitar/”rentabilizar” o seu apoio. 

 

3.  Designer (da exposição) 

• Contribuir na elaboração do programa de especificações e prosseguir com o 
estudo e o programa base de execução (hipóteses e possibilidades).  

• Investigação de métodos, materiais e soluções expositivas. 

• Responder ao problema estipulado no programa preliminar, produzindo a 
solução de design. 

• Produzir e orientar a produção de desenhos, estudos e especificações, proceder 
aos contactos necessários para formar a equipa de design da exposição. 

• Coordenar o projecto, orientar contratos e actuar como gestor de projecto, na 
ausência de um especialista para tal. 

• Avaliação e manutenção da exposição na ausência de pessoal especializado. 
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• Trabalhar com a flexibilidade adequada na conciliação das várias matérias, 
entre a sensibilidade plástica e o tacto nas relações humanas. 

 

4.  Designer (gráfico) 

• Trabalhar como designer sobre os elementos gráficos da exposição (Logótipo, 
painéis, sinalética, etc.) 

• Design de publicidade e tratamento gráfico do catálogo, convites, cartazes, 
jornal ou roteiro, etc. 

 

5.  Conservador 

• Preparação dos objectos seleccionados para exposição. 

• Supervisão das condições ambientais da exposição e de outros factores 
relacionados com a preservação e manutenção dos objectos, incluindo, se 
necessário, os suportes e a afixação das espécies 

 

6.  Oficial de segurança 

• Acompanhamento do museólogo e do designer, em todos os aspectos de 
segurança, tanto a nível do planeamento da exposição e nas etapas 
preparatórias em que os objectos são deslocados, como no decorrer da 
exposição após inaugurada e durante a desmontagem. 

 

7.  Serviço Educativo 

• Contribuir como especialista no conhecimento de aspectos educativos, tanto no 
desenvolvimento do tema da exposição como no programa previsto com este fim. 

• Prosseguir com a investigação necessária. 

• Aconselhar em aspectos de psicologia e tecnologia educacional. 

• Planeamento da vertente educacional da exposição (se apropriado) e produção 
de materiais de ensino adequados. 
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8.  Editor/organizador (se nomeado) 

• Fornecer o texto da exposição, incluindo legendas, e edição do catálogo com 
base na informação dada pelo director/museólogo. Este trabalho é desenvolvido 
em equipa com o museólogo, para assegurar o rigor cientifico adequado, e com 
o designer, para assegurar a compatibilidade dos aspectos gráficos do material 
descrito com o conceito de design seguido. 

 

9. Produção 

• Encarregam-se do projecto desde a proposta de design à sua realização final. 
Idealmente, as suas actividades envolvem um leque de técnicas e habilitações 
desde a fotografia, instalação e equipamento eléctrico, moldes e modelos, 
taxidérmia, dermoplastia, trabalho em metal, audiovisuais, computadores, etc. 
Em regra geral, este trabalho é desenvolvido sob a orientação do designer. 

 

10. Manutenção 

• Informar o designer sobre os métodos de manutenção e custos 

• Uma vez terminada a exposição, procede à limpeza e manutenção da mesma. 
Para tanto, são necessários alguns conhecimentos de especialistas, como 
iluminação, electrónica, audiovisuais, etc. 

 

11. Técnico de marketing 

• Pareceres sobre aspectos publicitários e de marketing, em trabalho de equipa 
com o designer. 

• Caso não seja consultados outros especialistas, procede com o designer a 
considerações sobre estudos de avaliação de público e marketing. 

 

12. Consultores 

• Prestam diversos serviços de consultoria exterior ao museu; Um museu que não 
tenha um dos especialistas da equipa (editor, designer, etc.), pode empregar os 
serviços de um consultor durante determinada fase do projecto ou no decorrer 
de todo o processo de desenvolvimento da exposição ou, ainda, na revisão de 
propostas para exposição (os conselhos objectivos de um indivíduo com 
experiência prática, pode evitar erros e oportunidades perdidas). 
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Como pudemos constatar, através do estabelecimento e distribuição de funções a cada 

profissional no processo de desenvolvimento, a realização de uma exposição é um 

processo complexo. Envolve diferentes recursos materiais logísticos e humanos, que se 

articulam em etapas e tarefas múltiplas (concepção, interpretação, desenho, 

organização, comunicação, representação)94 culminando num objectivo final, a 

apresentação dos objectos expostos.  

Novas perspectivas, a respeito do estudo do planeamento e execução expositiva têm 

surgido. É importante fazer uma breve referência a um novo profissional que não ficou 

contemplado no organigrama acima, mas que se encontra cada vez mais presente na 

literatura de museus e exposições. Referimo-nos ao designado gestor de projecto ou 

especialista geral95. Embora ainda não tenha sido aceite no quadro da museologia 

tradicional, em contexto museal internacional tem grande procura. O seu desempenho 

insere-se num novo modelo de produção, no qual funciona como a base estrutural da 

hierarquia de todos os trabalhos que envolvem a produção da exposição. 

 Exhibitions cannot be designed and organised exclusively by scientific 

experts in the subject but instead they need multi-disciplinary teams organised 

around a `communicator´, a new figure in museum work, whose main virtue is 

to know how to handle the most advanced design and communication 

techniques. The aim is to generate a cultural offering which, by the use of the 

museum collection in combination with interactive and audio-visual material, 

captures the attention of the visitor, and informs and entertains him; it must 

make him Play an active role in the exhibition: that of the main protagonist.96 

A sua principal função é servir de intermediário, actuando como ponte na comunicação 

entre os vários elementos da equipa envolvidos no processo. De formação específica na 

organização e gestão da área museográfica, é este o moderador, coordenador ou 

                                                
94  COUTO, Filipa, Exposição, Ensaios e Práticas em Museologia vol.3, 2013, p.68 
95  CARVALHOSA, Leonor, Op. Cit., p.22 
96   ALBERCH, Pere, The identity crisis of natural history museums at the end of the twentieth century, 

Towards the Museum of the Future – New Wuropean Perspectives, 1994, p. 198 
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orientador do conjunto97. O gestor de projecto é um profissional comum na área de 

projecto de Arquitectura, mas devido à complexidade da produção de uma exposição 

museológica, é visto como útil a sua integração neste meio porque coordena as 

diferentes áreas afectas à exposição. Kathleen McLean designa este elemento como o 

exhibit planner, exhibit developer ou educational designer (neste caso para além de 

interprete do grupo e responsável pela administração, fica também a seu cargo o 

desenvolvimento do projecto de programas educativos)98. 

 

                                                
97 CARVALHOSA, Op. cit., p 22 
98 MCLEAN, Kathleen, Planning for People in Museum Exhibitions, Washington, The Association of 

Science Tecnology Centers, 1993, p. 38 
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I | 3. Breve história do Design de Exposições: Introdução às técnicas expositivas em 

contexto internacional 

 

Ao abordarmos a legitimidade artística do Design de Exposições, é obrigatório 

compreender as razões que estiveram na origem da sua emergência. Procurando os 

indícios históricos que precederam e/ou acompanharam o acto de expor, levantaremos o 

pano, e tentaremos situar a dialéctica subjacente aos diversos modos de apresentação 

museológica. Deixando em aberto outras possibilidades históricas, tentaremos não 

elaborar juízos de valor, já que a própria selecção dos acontecimentos considerados, 

remete por si só para uma visão particular do contexto que pretendemos mostrar. 

Ao tentar explicar a habilidade do acto de expor, constatamos que não é uma ideia nova 

deste milénio, pois foi uma presença assídua em toda a actividade humana. A prática 

expositiva tem expressão desde a Antiguidade, desde que o Homem sentiu a 

necessidade em expor obras com interesse visual para admirar99. Encontramos vestígios 

nas primitivas pinturas rupestres das cavernas pré-históricas, na decoração de túmulos 

das civilizações pré-clássicas, na apresentação dos despojos de guerra conquistados 

pelos gregos e romanos, nas igrejas góticas, renascentistas, barrocas, etc. Tempos que 

parecem extremamente longínquos do nosso quotidiano, condenados a residir num lugar 

para além da memória, mas tão próximos da prática contemporânea, na mediada em que 

o processo se continua a basear entre as intenções de quem expõe e a experiência de 

quem vê100. 

O efeito do museu opera atribuindo uma aura a qualquer tipo de objecto. Na criação de 

representações com uma carga simbólica, o objecto museológico revela ter uma 

capacidade narrativa sem limites, capaz de sensibilizar qualquer espectador. São 

inúmeros os museus com incorporações de objectos retirados do seu ambiente natural, 

que entraram em cena, desde as esculturas gregas provenientes de templos, aos próprios 

                                                
99 ALPERS, Svetlana, The Museum as a Way of Seeing, Exhibiting Cultures, The Poetics and Politics of 

Museum Display, Washington; London: Smithsonian Institution Press, 1991, p. 25. 
100  MCLEAN, Kathleen, Op. cit., 2004, p. 193. 
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templos (grupo escultórico do Parthenon no British Museum), às múmias egípcias, aos 

artefactos rituais que foram transformados em arte primitiva, aos retábulos 

renascentistas, etc. Em suma, the tendency to isolate something from its world, to offer it 

up for attentive looking and thus to transform it into art like our own [...] the museum 

effect is a way of seeing101. Profeticamente Walter Benjamin, em 1937, acreditava que a 

Era da Reprodutibilidade Mecânica poderia dissolver esta tendência ao desacreditar a 

ideia da autenticidade do objecto artístico, rompia com o culto, religioso e artístico do 

único102: 

[...] a possibilidade de reprodução técnica da obra de arte emancipa-a, 

pela primeira vez na história universal, da sua existência parasitária.103[...] no 

momento em que o critério de autenticidade deixa de ser aplicável à produção 

da arte. Então também toda a função social da arte se transforma. A sua 

fundamentação ritualista será substituída por uma fundamentação numa outra 

prática: a política104. 

A intenção permanece intocável, nos museus tradicionais continua a prevalecer a 

valorização da apresentação do objecto puro e sublime, as colecções do museu 

continuam fetichizadas105.                   

Se a maneira de expor esses objectos se constitui como a maneira de dar a ver, o seu 

suporte, a sua posição (em relação ao observador), a iluminação usada, a relação com os 

outros objectos, a informação contida nas legendas, e um sem fim de condicionantes 

expositivas, alteram e definem a forma como observamos, percepcionamos e admiramos 

os objectos num museu. Como poderemos comprovar seguidamente, em alguns casos, 

os diversos estilos sobrepõem-se cronologicamente, e em outros estabelecem 

inovadoras práticas expositivas, influenciados por ideologias intelectuais inerentes a 

                                                
101 ALPERS, Svetlana, The Museum as a Way of Seeing, Exhibiting Culture, The Poetics and Politics of 

Museum Display, 1991, p. 27. 
102 RANCIÈRE, Jacques, O Espectador Emancipado, Lisboa: Orfeu Negro, 2010, p.158. 
103 BENJAMIN, Walter (1936),  A obra de arte na época da sua possibilidade de reprodução técnica, A 

Modernidade, , Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p.  215. 
104 IDEM, Ibidem, p.216. 
105 MARSTINE, Janet, New Museum Theory and Practice Oxford: Blackwell Publishing, 2006,  p.9. 
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cada época, serão parte do signo cultural (como o são os artistas) merecendo uma 

atenção exclusiva por parte de quem estuda as exposições.  

Ao longo da História, assistimos a um esforço constante por parte dos museus, em 

acompanhar os novos gostos e hábitos emergentes. Os diferentes estilos expositivos 

adoptados em exposições, sofreram assim, uma constante alteração com a mudança dos 

tempos adaptando-se ao contexto individual, social e histórico que caracterizou a 

sociedade onde foram produzidos. Diversos modos de expor implicam também 

diferenças no modo de percepção do visitante, e na forma como o objecto exposto é 

abordado – o seu conteúdo e contexto. O público que visita as exposições, constituiu-se 

também, e no presente momento cada vez mais, como um agente preponderante na 

mudança dos espaços do museu, na medida em que se torna cada vez crítico e exigente. 
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3.1 Pré-história das exposições: Do Coleccionismo em Gabinetes aos 

primeiros museus públicos 

Muitos autores traçam as origens do museu, de acordo como o 

reconhecemos nos dias de hoje, com os antigos gabinetes de 

curiosidades ou câmaras de maravilhas (kunstkammer) das colecções de 

reis, príncipes e aristocratas, que surgiram na Europa durante a Idade 

Moderna.  

Nos gabinetes de curiosidades, exóticos e raros objectos, naturais e 

artificiais, eram dispostos numa apresentação autoritária106, como 

troféus científicos ou de caça, com o objectivo de demonstrarem o 

prestígio do seu coleccionador. Confinados às suas casas ou palácios, 

onde a posse dessas maravilhas servia para consumo doméstico, e em 

alguns casos para pesquisa científica, o acesso a tais colecções era 

apenas concebido à elite, amateurs reconhecidos, estudiosos ou 

convidados com ligações às cortes europeias. Judith Barry, refere este 

fenómeno como a fetichização do objecto doméstico, no qual o 

sentimento de posse sobre o objecto leva à necessidade em mostrá-lo 

aos seus pares. Apesar de referidas como excepção, as colecções 

naturais e artificiais de Florença e Bolonha em meados do séc. XVI, e 

de Copenhaga em meados do séc. XVII, eram consideradas públicas, 

embora sendo visitadas apenas por indivíduos com um estatuto social 

superior ou acompanhados de uma carta de apresentação107. 

A ideologia de poder, subjacente aos gabinetes de curiosidades, 

baseava-se no julgamento de objectos curiosos com interesse visual, a 

fim de representar uma imagem enciclopédica, total ou parcial108. O 

                                                
106 BANN, Stephen, The Return to Curiosity: Shifting Paradigns in Contemporary Museum Display, Art 

and its Publics - Museum Studies at the Millennium, Malden: Blackwell Publishing, 2003, p. 123. 
107  MACDONALD, Sharon, Exhibitions of power and powers of exhibition, An Introduction to the 

politics of Display, The Politics of Display: Museums, Science, Culture, London; New York, 1998, p.8. 
108  POMIAN, Krzysztof, Collectors and Curiosities: Paris and Venice, 1500-1800, Cambridge: Polity 

Press, 1990, p.65. 

 

Fig. 1.3.1 

Ferrante Imperato, Cabinet of 

Curiosities Dell’Historia 

Naturale, Nápoles, Italia, 1599 
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significado de curioso, durante o século XVI até ao séc. XVIII, refere-se a 

preciosidades, produtos raros e exóticos, vindos de terras longínquas que estimulavam a 

aprendizagem e a discussão intelectual. É curioso constatar, que mesmo após a criação 

do conceito de museu público, se assiste na época vitoriana ao ressurgimento da 

fetichização do objecto doméstico, que impulsiona a criação de gabinetes domésticos 

com objectos raros. Devido à sua rara beleza ou estranheza – cocos-do-mar, pedras 

preciosas, frutos bizarros, bestas quadrúpedes, pedras de Goa, cornos de unicórnio, 

relíquias de dragão, etc. - eram apreciados ou até consumidos (acreditavam no poder 

curativo de alguns produtos). Embora alguns desses artefactos fossem fantasiosos, a 

recolha dos mesmos tinha como objectivo a representação, compreensão e comparação 

de alguns fenómenos da natureza através da observação do mundo natural, o que levou 

posteriormente ao desenvolvimento de algumas ideias científicas109.   

Francis Bacon recomendava a cavalheiros eruditos a constituírem a goodly huge 

cabinet, wherein whatsoever the hand of man by exquisite art or engine has made rare 

in stuff, form or motion; whatsoever singularity, chance and the shuffle of things hath 

produced; whatsoever Nature has wrought in things that want life and may be kept; 

shall be sorted and included110. 

Os gabinetes de curiosidades eram espaços que representavam o mundo em miniatura, 

reduzido à escala da visão humana111, os objectos reunidos mostravam um novo 

paradigma do conhecimento, a transição entre um mundo não mais governado pela 

teologia e um ainda não governado pela ciência112. Em alguns casos, as colecções 

poderiam elas mesmas fazer parte da arquitectura do edifício, como é o caso das 

pinacotecas, que apresentavam a representação pictórica de alguns espécimes 

coleccionados como elementos decorativos dos tectos e paredes das galerias.  

                                                
109  MACDONALD, Sharon, Op. cit., 1998, p.9. 
110  IDEM, Ibidem., 1998, p. 7. 
111  POMIAN, Krzysztof, Op. cit., 1990, p.78. 
112  IDEM, Ibidem, p. 77. 
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O novo estatuto epistemológico que as colecções adquirem, vai sofrer 

uma adaptação às novas formas de apresentação institucional quando 

são levadas para o museu. Com a introdução do Iluminismo e da 

Revolução Francesa e Americana, durante o séc. XVIII, muitas das 

colecções provenientes de gabinetes e colecções privadas são 

reivindicadas tornando-se públicas113. Exemplo disto, é o caso do 

Museu do Louvre, cuja colecção, que era propriedade da Igreja, da 

Coroa e de aristocratas, foi confiscada, nacionalizada e aberta ao 

público em 1793114. A adaptação de antigo palácio real a museu ocorreu 

após a Revolução Francesa, seguindo um projecto de Hubert Robert 

datado de 1784.  

A Galeria de Exposição no Louvre (1833), de Samuel F. B. 

Morse, é perturbadora para o olhar moderno: obras-primas 

como se fossem papel de parede, cada qual ainda não 

separada e isolada no recinto, como um trono [...] É preciso 

alugar pernas de pau para chegar ao teto ou apoiar-se nas 

mãos e nos joelhos para espiar uma coisa próxima do rodapé? 

As áreas de cima e de baixo são desprivilegiadas (...) Perto do 

chão, os quadros eram ao menos acessíveis e atendiam ao 

olhar ‘próximo’ do conhecedor antes de ele se afastar a uma 

distancia mais sensata (...) As pinturas maiores vão para o 

topo (mais fáceis de ver a distância) e são às vezes 

distanciadas da parede para manter o plano do observador; os 

‘melhores’ quadros ficam na zona central; quadros pequenos 

caem bem em baixo. O trabalho perfeito de pendurar quadros 

                                                
113 Uma das mais conhecidas é  a colecção que deu origem ao Museu do Louvre. 
114 MCCLELLAN, Andrew, A Brief History of the Art Museum Public, Art and its Publics, Museum 

Studies at the Millennium, Malden: Blackwell Publishing, 2003, p.5.  

 
Fig. 1.3.2 

Galeria no Louvre, 1793,  ano de 

abertura ao público. 

 

 

 
Fig. 1.3.3 

Jean-Luc Godard, Band à Part, 

cena filmada no Louvre, 1964 
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resulta num mosaico engenhoso de molduras sem que se veja uma nesga de 

parede desperdiçada115[...]  

Durante o séc. XVIII, o Louvre constrói a imagem coesa de instituição museal 

tradicional por excelência, elitista e conservadora, que permanece em parte, até aos dias 

de hoje. Levando à criação de uma das experiências cinematográficas mais marcantes 

da nouvelle vague francesa, no filme Bande à part (1964), Jean-Luc Godard coloca o 

Museu do Louvre como cenário de uma corrida entre três amigos pelos corredores do 

museu, que perturbam o silêncio (sistema) e quebram as regras que ele representa. A 

cena visa testemunhar o espírito de uma época assumidamente vanguardista marcada 

pela rebeldia, que empreendeu uma luta contra os museus enquanto instituição detentora 

da verdade universal.  

No final do séc. XVIII, com a transferência da esfera privada para a pública, o saber 

enciclopédico e o irracionalismo atribuído à organização das colecções dos gabinetes 

ganha uma nova ordem. Assistimos a partir de então, ao inicio do conhecimento 

taxonómico baseado em ideias de observação objectiva,116 as colecções passam a ser 

organizadas cronologicamente e de acordo com escolas. Outro dos contributos 

históricos para a promoção da nova ordem do mundo dentro dos museus foi a formação 

dos Estados-Nação. Os museus começaram, a partir de então, a ser vistos como 

símbolos de identidade nacional117. A criação das comunidades imaginadas e a expansão 

colonial, introduziram um vastíssimo património de ostentação e conquista territorial, 

expresso em modelos de apresentação de outras nações dentro dos museus nacionais118. 

Impulsionados pela referida ciência de ordem, alguns museus erigiram novos edifícios e 

implementaram novas técnicas expositivas para albergar colecções que passaram do 

interior de gavetas para o domínio público119. Museus como o Louvre, o British 

Museum e o Peale’s Museum, começaram a abrir as suas portas ao público a partir do 

                                                
115 O’DOHERTY, Brian, No interior do cubo branco: A ideologia do cubo branco, São Paulo: Martins 

Fontes Editora, 2002. 
116  MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p. 9. 
117  IDEM, Ibidem, p. 9. 
118  DICKS, Bella, Encoding and Decoding the People, Circuits of Communication at a Local Heritage 

Museum, European Journal of Communication 15, 2000, pp. 147-48. 
119  NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., p.9. 
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final de 1700 dando o exemplo de lugares com preocupações na 

educação cívica das massas. Para além das exposições públicas em 

museus, havia também a oportunidade das Academias exporem o 

trabalho dos seus membros, não só aos potenciais compradores 

endinheirados, coleccionadores e mecenas, como também ao público em 

geral, realizando exposições de arte, a partir de 1737 no Salon de Paris, 

e de 1768 na Academia Real de Londres120.  

O historicismo romântico da Arquitectura Neo-Clássica e Neo-

Renascentista foi o estilo eleito na construção de edifícios de museus 

durante o séc. XIX, conferindo assim  um carácter representativo à 

instituição museal. Apesar da aparente sobriedade das fachadas, o 

interior dos edifícios primava pela ostentação decorativa das salas de 

exposição.  

Numa época em que viajar se tornou uma tendência, experienciada 

apenas por alguns, os museus poderiam apresentar diversas culturas aos 

cidadãos comuns121, mostrando objectos, réplicas em gesso e até 

reconstruções de arquitectura e monumentos de locais, as if they were 

phisically present at the original site122.                                                  

O legado arquitectónico dos primeiros museus provem de três 

importantes tipos de apresentação: as salas dos gabinetes de 

curiosidades, as galerias progressistas e as salas de época123. O formato 

espacial de salas enfiadas foi derivado de tipos arquitectónicos 

(edifícios adaptados, tal como palácios), os vãos das portas eram 

alinhados permitindo a visualização linear de todas as galerias do início 

ao fim do edifício. 

                                                
120 MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p.4. 
121 DICKS, Bella, Culture on Display: The Production of  Contemporary Visitability, Maidenhead, 

Berkshire, UK: Open University Press, 2003. 
122  BEARMAN, David, 3D Representations in Museums, Curator 54, 2011, p. 55. 
123  DERNIE, David , Op. cit., p.8. 

 
Fig. 1.3.4 

John Ramberg, Etching of the 

Royal Academy, Londres, 1787 
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Inicialmente, numa fase embrionária, a metodologia expositiva dos primeiros museus, 

resultava ainda numa abundância visual124 de interiores sombrios e desordenados, com 

disposições de pinturas onde as paredes eram cobertas por inteiro, predominando o 

horror vacui, referido como apresentação ao estilo salon125. Só mais tarde, a partir de 

1800, se dá uma mudança na cultura visual, na qual, a organização e apresentação  das 

colecções museológicas, começa a ser feita cronologicamente, de acordo com escolas 

estilísticas e classificações científicas. Disciplinas como a História, História da Arte, 

Arqueologia, Geologia, Biologia e Antropologia ajudaram os museus a organizar o 

conhecimento subjacente aos objectos expostos126. A exposição de objectos de arte era 

submetida a rigorosos padrões estilísticos e de precisão, no que toca à suspensão de 

telas, seguiam regras de equilíbrio quanto ao tema e/ou dimensão127, quanto aos 

artefactos culturais seguiam classificações etnográficas e, os espécimes botânicos eram 

organizados taxonomicamente de acordo com a classificação de Lineu, e mais tarde, 

segundo os esquemas evolutivos de Darwin128.  

Nos Estados Unidos, o primeiro museu da História da América a abrir as suas portas ao 

público foi o Museu Peale, em Filadélfia. Charles Wilson Peale, considerado o pai do 

movimento museológico americano, em 1880, demonstrou preocupações em reflectir 

acerca da apresentação museológica do museu: A menos que sejam sistematizados e 

arranjados de modo a serem vistos de forma adequada, as vantagens de os expor (os 

objectos do museu) serão imperceptíveis para o público129. Porém, esta preocupação vai 

ser levada ao extremo pelos seus futuros proprietários, Moses Kimball e P.T. Barnum, 

dois empresários do mundo do bizarro. Entendem que a forma teatral da apresentação 

museológica, ao estilo show business, era a mais eficaz de entreter o público. O Museu 

de Peale, é transformado a partir de então, num espaço onde é difícil fazer a distinção 

entre onde começa o museu e onde começa o espectáculo de circo.  
                                                
124 CONN, Steven, Op. cit., p.22. 
125 IDEM, Ibidem, p. 22. 
126 BENNET, Tony, The Birth of the Museum; History, Theory Politics, London and New York: 

Routledge,1995. 
127 RECHT, Roland, Le regard sur l’histoire de l’art: l’ivention du musée, La lettre de Humboldt, Du 

jardin paysager au daguerreotype, Paris: Christlan Bourgeois, 1989, pp. 77-102. 
128 ROPPOLA, Tiina, Op. cit., p.14. 
129 KLEIN, Larry, Exhibits Planning and Design, New York: Madison Square Press,1986, p.10. 
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Na Europa, um dos primeiros profissionais de museu a mostrar 

preocupação com a apresentação museológica foi William Bullock, 

(contemporâneo do anteriormente referido Charles Wilson Peale). 

Bullock ficou conhecido por ter inventado uma nova linguagem visual 

para expor a sua colecção, constituída de curiosidades naturais e 

artificiais130. A colecção, iniciada a partir de 1795, segundo consta 

proveniente das viagens do Capitão Cook, podia ser vista inicialmente 

no seu gabinete localizado em Liverpool, continha mais de trezentas 

curiosidades e era cobrado um valor para entrar. Com o crescimento da 

sua colecção, começou a ser pensada a transferência do gabinete para 

Londres, algo concretizado em 1810, onde o pequeno gabinete se 

transformou num museu com outras proporções: the most fashionable 

place of amusement in London; more than 22.000 have already visited it 

during the month it has been opened131, visitado até por Jane Austin em 

Abril de 1811. Com a abertura de um novo espaço, surgiram novas 

preocupações expositivas. A área expositiva contava com 9x7 m!, com 

iluminação zenital, feita a partir de uma grande cúpula oval no tecto. 

Era composta por uma zona central que recriava o habitat dos 

espécimes, cercada por uma vedação e vários assentos para os 

visitantes, dentro da vedação havia árvores e animais (elefante, zebra, 

urso, canguru, pássaros – um deles um cisne negro – e cobras nos ramos 

das árvores). A cobrir as paredes da sala, do chão ao tecto, estavam 

caixas de vidro com mais espécimes expostos, armaduras e armas. Com 

a grande adesão que o Museu teve, Bullock começou no final de 1810, a 

fazer planos para um novo edifício, localizado no lado sul de Picadilly, 

que ficou conhecido como o London Museum, Egyptian Temple Hall ou 

Bullock’s Museum. Neste novo espaço, Bullock mostrou decididamente 

o seu espírito imaginativo e gosto em expor. Agrupou os espécimes de 

                                                
130

  PEARCE, Susan, William Bullock, Inventing a visual language objects: Museum Revolutions, 
How Museums change and changed, Museum Revolutions How Museums change and are changed, 
London; New York: Routledge, 2007, p. 18. 
131  IDEM, Ibidem, p. 15. 
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William Bullock, Bullock's 

Museum in Piccadilly, Londres, 

1810 
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acordo com categorias familiares, introduziu os espécimes de conjunto - com o intuito 

de mostrar a interacção entre animais e conferir realismo dramático à cena expositiva – 

e elaborou complexos cenários naturalistas para os expor. O mais conhecido conjunto de 

espécimes é o tigre a envolver a serpente que estava colocado junto à zona dos felinos. 

Alguns destes conjuntos eram construídos, neste caso especifico, a serpente foi 

inventada e construída a partir de dois espécimes de forma a conseguir preencher todo o 

corpo do tigre, sendo a cabeça  uma escultura em madeira. É certo que Charles Wilson 

Peale, foi o primeiro profissional a aplicar no museu cenários naturalistas de espécimes, 

no entanto, Bullock completou esta ideia, elaborando os cenários, criou inter-relações de 

espécimes, e forneceu informação sobre o que estava exposto através da criação do 

Companion (uma espécie de catálogo para o visitante acompanhar a exposição).  

Eliean Hooper-Greenhill refere-se ao museu do séc. XIX como o Museu Moderno132 133, 

traçando as suas raízes nas novas ideias introduzidas pelo Iluminismo, e nas inovações 

técnicas e sociais, características deste século. A invenção do ferro fundido e a 

possibilidade em criar grandes chapas de vidro, levou à criação de um novo estilo 

arquitectónico do Museu Moderno, a Arquitectura do Ferro. Um novo tipo de edifício 

de museu surgiu também, com o principal objectivo em criar espaços capazes de 

distribuir da melhor maneira, uma grande massa de visitantes ao longo do edifício, com 

uma iluminação superior capaz de iluminar os objectos expostos. Para cumprir com os 

objectivos propostos, muitos museus começam a ser projectados à semelhança de 

edifícios desenhados para a exposição comercial de objectos, como as lojas de 

departamentos e os pavilhões de exposições universais134. Surgem duas tipologias 

distintas de edifício de museu, em primeiro lugar aquele constituído por um grande hall 

central, com iluminação no tecto e com várias escadarias que dão acesso às galerias dos 

outros pisos (tipo característico em museus de História Natural, Antropologia e Ciência; 

lojas de departamento e pavilhões de exposições), em segundo, os que se caracterizam 

por uma serie de galerias com acesso interligado (característico de grande parte das 

                                                
132 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.16. 
133 Sendo o Modernismo um conceito bastante complexo, convém ressalvar que neste caso não se refere à 

Época ou Idade Moderna, o período que sucede como ruptura da Idade Média, mas sim ao 
Modernismo enquanto estética, que surgiu a partir de 1820 até 1975. 

134 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., p.12. 
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galerias de pintura deste século)135. Em 1820, em Inglaterra começam a ser introduzidas 

baias ou barreiras nos museus, como medida de protecção entre os objectos expostos e 

os visitantes. E em alguns museus, começam a ser vistas zonas de assento, com sofás e 

bancos, para os visitantes poderem contemplar as peças a uma distância adequada e 

numa posição fixa.                                   

Também novos suportes expositivos começam a servir a exposição dos objectos,  

vitrinas e caixas de vidro começam a ser copiadas das vistas nas lojas que vendiam 

produtos luxuosos, como nas joalharias, in which watchmakers place their merchandise, 

so that they may be seen, but not touched136. As vitrinas, para além de protegerem os 

objectos de roubo e questões de conservação dos objectos, impunham uma distância de 

observação dos objectos expostos e definiam o espaço da galeria, tornando o seu espaço 

mais ordenado guiando o visitante ao longo do percurso. Sempre existiu uma grande 

semelhança entre os modelos de apresentação dos museus e das lojas de departamento. 

O acto de expor não se limitava ao espaço expositivo dentro do museu e nas lojas, no 

século XIX, começam a surgir as exposições universais, (a primeira realizada em 

Londres em 1851, no Palácio de Cristal) que desenvolveram fortemente o espírito de 

exibicionismo nacional137, impulsionaram a experiência do Grand Tour europeu. Num 

tempo marcado por grandes inovações técnicas, o Grand Tour desenvolveu a qualidade 

das colecções museológicas e permitiu a proliferação de técnicas expositivas. A 

experiência da realidade vivenciada por viajantes e o posterior registo fotográfico ou 

ilustrativo de objectos e lugares, permitiu a reprodução de imagens em grande escala 

que enriqueceram a informação visual e o conteúdo das exposições museológicas.  

                                                
135 IDEM, Ibidem, p.44. 
136 Citado por Julia Noordegraaf, Strategies of Display - Museum Presentation in Nineteenth-and 

Twentieth-Century Visual Culture, 2004, p.47 in Alexis Joachimides, Die Museumreformbewegung in 
Deutschlan und die Entstehung des modernen Museum 1880-1940, Dresden: Verlag der Kinst, 2001, 
pp. 195-198. 

137 MACDONALD, Sharon, Op. cit., 1998, p.9. 



O   C U B O   E X I B I C I O N I S T A 

52 

O Museu Moderno estava motivado pelos ideais revolucionários em 

libertar, democratizar, civilizar e educar a sociedade, entendendo o 

público não como visitantes individuais mas como uma massa 

indiferenciada de pessoas, o denominado público em geral 138. Durante 

a segunda metade do séc. XIX, a função educativa do museu para o 

longo alcance social, era vista como uma oportunidade para muitas 

pessoas adquirirem conhecimento, numa época em que a escolaridade 

não estava ao acesso de todos. Os museus contribuíram desta forma para 

a difusão do conhecimento e para a formação da opinião crítica dos 

indivíduos que o visitavam, que começaram a ser também eles 

testemunhas da experiência estética do museu. A colecção do V&A foi 

constituída para este fim. No entanto, o ideal de pedagogia do museu era 

limitado, na prática não ia muito mais além da simples exposição dos 

objectos ao alcance de todos, no seu entender os museus deveriam falar 

aos olhos139, chegando a sua mensagem mais facilmente a um público 

especializado de estudiosos e artistas que conseguissem interpretar e 

extrair informação com base no seu conhecimento prévio de vários 

campos do saber. 

O cenário do museu, no século XIX, apresentava os seus corredores 

cheios de especialistas, estudantes e artistas; os artistas desenhavam os 

grandes mestres, enquanto os historiadores, naturalistas e antropólogos 

faziam a comparação, classificação e descrição de espécimes, artefactos 

ou obras-de-arte140. À semelhança das catedrais da Idade Média, que 

utilizavam a apresentação visual para materializar conceitos religiosos 

para aqueles com pouca escolaridade, igualmente nos primeiros museus, 

a apresentação dos objectos procurava transmitir valores. Só a partir de 

1840, a informação das peças começa a ser melhorada, e muitas galerias 

                                                
138 HOOPER-GREENHILL, Eilean ,  Museums and the Interpretation of Visual Culture, 2000, p.124. 
139 IDEM, Ibidem, p. 14. 
140 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 52. 
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francesas começam a fornecer legendas com a informação do nome do artista, data de 

nascimento e morte, e título da obra141.  

Esta aparente ruptura com o museu privado, que durante muito tempo fechou os 

objectos entre as paredes, tinha algumas restrições. Em alguns casos, o horário de 

abertura era limitado, e apesar da proclamação de acesso livre a todos, os visitantes 

eram acompanhados por um guarda que os supervisionava ao longo da visita, como 

acontecia no British Museum. Em Berlim, alguns museus encerravam ao Domingo 

propositadamente, visto ser o único dia da semana em que o povo tinha a oportunidade 

de ir visitar o museu142. Gustav Waagen, director do Gemäldegalerie, proferiu que todos 

não quereria dizer aqueles cujas roupas são tão porcas que criam um cheiro 

desagradável aos outros visitantes143.  

Para muitos museus, a questão da abertura ao público em geral era vista como uma 

oportunidade com potencial para moldar a percepção política e os comportamentos 

sociais de uma multidão trabalhadora, e evitar a anarquia. John Ruskin, um dos grandes 

defensores desta ideologia, apontou como a primeira função do museu ser example of 

perfect order and perfect elegance... to the disorderly and rude populace, adverte ainda 

para este facto, a precaução aos conservadores na abertura do museu ao público em 

geral, you must not make your Museum a refuge against the rain or ennui, nor let into 

perfectly well-furnished, and... palatial rooms, the utterly squalid and ill-bred portion of 

the people. There should indeed be refuges for the poor from rain and cold, and decent 

rooms accessible to indecent persons...but neither of these charities should be part of 

the function of a Civic Museum144.   

A partir do final do séc. XIX, o espaço idealizado do Museu Moderno hierarquizou a 

sua distribuição, separando fisicamente duas zonas distintas para públicos distintos. 

Passou a contemplar uma zona privada, reservada à produção de conhecimento para 

                                                
141 IDEM, Ibidem, 2004, p. 55. 
142 IDEM, Ibidem, p. 50. 
143 MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p.8. 
144 IDEM, Ibidem, p. 11. 
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investigadores, e uma zona pública destinada ao público em geral145. A partir de então, a 

apresentação museológica sofreu alterações, as galerias dos museus tornaram-se menos 

abarrotadas tornando-se mais atractivas e organizadas, os objectos expostos deixaram de 

estar destinados à produção de conhecimento científico e passaram a servir a 

disseminação de conhecimento146. É na sequência desta mudança que surgem novas 

técnicas expositivas nos museus, tais como os dioramas ou habitats nos museus de 

História Natural e as salas de época nos Museus de Arte. A recriação do contexto 

original dos objectos ou espécimes era o mote principal dos museus.  

O museu, em conjunto com as bibliotecas e os parques e espaços abertos, faziam parte 

do projecto vitoriano de regular a saúde, a limpeza e o bom comportamento, permitindo 

o desenvolvimento do lema da mente sã em corpo são, promovido no final do séc. 

XIX147. Na época vitoriana, o Museu era o espaço para observar e ser observado, 

consequência da grande expansão da burguesia nesta época, os museus eram vistos 

como uma oportunidade para esta classe expor os seus valores democráticos.  

                                                
145 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.126. 
146 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 51. 
147 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.131. 
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3.2 O experimentalismo das vanguardas modernas 

O início do século XX ficou marcado por momentos de grande 

instabilidade, grandes transformações sociais, económicas e políticas - 

guerras, revoluções – lutas pela democratização e emancipação de 

grupos sociais mais baixos - greves, lutas trabalhistas, movimentos 

sufragistas e feministas. Nas cidades, muitos trabalhadores do campo  

procuraram uma vida melhor, levando ao crescimento urbano da 

população e à procura da melhoria das condições laborais que 

proporcionassem mais horas de lazer aos trabalhadores. Deste modo, 

surge um novo potencial público de museu, mais literato e mais 

abrangente que o do séc. XIX, que incluiria também um novo género - 

o feminino. 

É no seio deste clima de grandes mudanças que os museus adoptam 

uma nova apresentação museológica, como alternativa à apresentação 

taxonómica e ao eclectismo histórico presente nos museus durante o 

séc. XIX. Novas correntes estilísticas dentro das artes visuais começam 

a surgir a partir de 1900, às quais se associam novos valores estéticos e 

formais de entender a arte, comportando um desejo desconcertante em 

romper com o academismo vigente das artes plásticas e dos espaços 

expositivos do museu do século passado.     

As exposições realizadas no âmbito do movimento Sezession, em 

Berlim, Munique e Viena, decorridas na década de 1890, são 

referenciadas como impulsionadoras da adopção de novos critérios 

expositivos por parte de alguns museus. Por outro lado, uma influência 

exponencialmente maior tiveram as novas perspectivas elaboradas por 

alguns elementos do grupo The Stijl, e pelos construtivistas, dadaístas e 

surrealistas no inicio do século, que defenderam a necessidade da 

criação de  espaços mais conscientes da arte que estavam a produzir. 

Kurt Schwitters, em 1923, expressou este entendimento com a criação 
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de Merzbau em Hanôver. Seguindo-lhe Marcel Duchamp, na Exposição 

Internacional do Surrealismo na Galerie de Beaux-Arts (1938) com a 

instalação 1.200 Sacos de Carvão, e com a instalação 16 Milhas de Fio 

(1942), criada para a exposição Retrospectiva da Arte Surrealista 

organizada André Breton em Nova Iorque, uma enorme armadilha feita 

por uma gigante teia de fios que limitavam o percurso do espectador no 

espaço expositivo.  

O novo estilo de design expositivo em museus reflectiu-se em particular 

após a I Guerra Mundial. Julia Noordegraaf define quarto princípios 

característicos da mudança: a selecção mais rigorosa dos objectos 

expostos, (que diminuiu o preenchimento excessivo das parede do 

museu); a distinção temática de cada sala (para captar a atenção e o 

interesse do visitante); uma nova organização espacial, (que tornou a 

sala mais ampla e isolou as peças entre si); e um design expositivo 

adaptado às qualidades formais das peças. O novo modo de 

apresentação das colecções nos museus de arte, em particular de pintura, 

caracterizou-se por uma linha horizontal, enquanto que nos museus de 

História Natural e de Ciência, na substituição das vitrinas e caixas de 

vidro que habitualmente preenchiam as paredes dos museus, por 

dioramas e dispositivos interactivos. 

O pressuposto de uma nova linguagem visual viria a chamar a atenção 

para o julgamento do objecto individual. Contrariamente ao que 

aconteceu durante o século XIX, em que as colecções do museu eram 

organizadas tendo em conta o estudo de especialistas e artistas, no início 

do séc. XX o museu começa a construir a ideia de contemplação 

individual da obra-de-arte. A ênfase abandona a preocupação da 

apresentação segundo critérios que valorizam o contexto histórico da 

peça, e passa a centrar-se na apresentação das potencialidades estéticas 

do objecto, a fim de criar uma empatia  com o observador148. Para os 

                                                
148  NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 91. 
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museus que introduziram esta reforma, a menor atenção dada ao 

contexto dos objectos, seria uma medida estratégica para chegar a um 

público mais vasto,  significando com isso a reorganização e selecção 

das colecções museológicas, e não o desaparecimento da informação 

das mesmas. De facto, ocorreram nesta época melhorias no auxílio 

informativo, introduziram-se  legendas mais desenvolvidas, gráficos e 

imagens em exposições, que permitiriam aos visitantes avaliar melhor 

os objectos expostos.  

A ideia da contemplação solitária da obra-de-arte enraizou-se na 

concepção contemporânea, marcando presença no comportamento 

social dentro do museu. O objecto museológico passou a ser visto como 

um receptáculo de emoções, enfeitiçando o espectador operando um 

canto onírico sobre ele. Esta ideia foi fixada por Alfred Hitchcock nos 

seus filmes, em quatro cenas rodadas em museus e exposições. No mais 

célebre, Vertigo (1958) rodado em São Francisco, Hitchcock relembra a 

imagem sagrada do museu, que isola a obra-de-arte e transforma o 

objecto numa experiência ritual149. A personagem interpretada por Kim 

Novak (Judy/Madeleine), rende-se à contemplação da obra-de-arte no 

Palace of the Legion of Honour. Sentada num banco em frente a um 

retrato, calma e pacificamente, é projectada para o interior do objecto. 

Numa espécie de ritual contemplativo, reforçado pelo silêncio 

perturbador do museu, é uma metáfora que alude ao museu como 

mausoléu, sendo o museu o símbolo da morte e desejo da personagem 

num vínculo ao tema da necrofilia que o filme explora. É a 

concretização da famosa citação de Adorno, Museum and mausoleum 

are connected by more than phonetic association150.  

                                                
149 JACONS, Steven, In the Gallery of the Gaze, The San Francisco of Alfred Hitchcock’s Vertigo: Place, 

Pilgrimage and Commemoration, United Kingdom: Scarecrow Press, 2012, p.203. 
150 ADORNO, Theodor W., Valéry Proust Museum, Prisms, Cambridge: MIT Press, 1997, p, 173-86 
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Hitchcock situa as suas personagens em museus com uma tipologia 

arquitectónica convencional, datada do final do séc. XVIII e XIX, um 

habitat para snobs ou dandies151. É este o retrato do museu que sofrerá 

uma reforma no inicio do século XX, apagando todas as pistas que 

lembravam aos visitantes estarem num museu. 

A arquitectura do edifício do museu, durante os primeiros anos do séc. 

XX, vai marcar o início do interesse pela simplicidade estilística, o 

abandono da monumentalidade e do decorativismo estilístico no interior 

e exterior. A utilização da planta baixa, trará melhores condições 

expositivas e maior amplitude na circulação dos espaços do museu. O 

formato espacial das salas enfiadas do museu do séc. XIX é 

abandonado, por se considerar distractivo, interferindo na contemplação 

da obra-de-arte individual, e cansativo, por obrigar o visitante a 

percorrer todo o edifício, as salas de exposição passam a ser localizadas 

em redor de corredores, permitindo a livre escolha do que o visitante 

pretende ver152.  

Após a I Guerra Mundial, nos Estados Unidos, assinala-se a construção 

do Fogg Art Museum (1927) e do MoMA (1938-39), que vão vestir o 

papel de arquétipo de museu de arte moderna durante várias décadas153. 

A essência da arquitectura do museu do pós-primeira guerra mundial, 

converte-se no funcionalismo do edifício, sob a influência do 

modernismo, e especificamente dos novos conceitos de habitar 

formulados por Le Corbusier. A arquitectura do museu, inicia a 

aplicação de um novo sistema construtivo, feito a partir de betão 

armado, que assumirá a ideia de tecnologia como padrão cultural, 

permitindo a adopção da fachada plana e da planta livre. A entrada no 

                                                
151 JACOBS, Steven, The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock, Roterdão: 010 Publishers, 

2007, p. 55. 
152 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 97. 
153 Uma tendência que durará até ao aparecimento do Museu Guggenheim em 1960, que acendeu o gosto 

pela arquitectura simbólica em construções de museus.  
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museu moderno era feita ao nível da rua, abandonando a escadaria monumental; no seu 

interior: as diferentes áreas funcionais do museu eram separadas, as salas de exposição 

espaçosas e perfeitamente iluminadas (com iluminação natural proveniente de 

clarabóias ou de iluminação artificial), tinham as paredes claras, sem painéis ou 

qualquer outro tipo de decoração, pavimento em madeira polida ou carpete de cor clara, 

as ombreiras das portas lisas, os quadros encontram-se pendurados separadamente entre 

si e ao longo de uma única linha horizontal, as esculturas elevadas em pedestais cúbicos, 

os assentos e as baias de separação desapareceram, as legendas abandonaram as 

molduras das pinturas e são colocadas ao lado do quadro de uma forma bastante tímida 

e discreta154. 

O museu que melhor descreve a nova tipologia de arquitectura e espaço expositivo 

criado no pós-guerra, foi o MoMA, localizado na 53rd Street de Manhattan, fundado 

por Alfred H. Barr Jr. em 1929, crítico, historiador da arte, museólogo. Foi ele um dos 

responsáveis por introduzir uma nova filosofia estética em exposições no inicio do séc. 

XX. Discípulo de Paul Sachs, o fundador do famoso curso de Harvard dirigido a formar 

profissionais de Museu desde os anos 1920, Alfred Barr introduziu no MoMA, uma 

sabedoria que lhe foi confiada por Sachs. Visitou a Europa de 1927 a 1928, destacando-

se a passagem pela alemã Weimar onde teve a oportunidade de conhecer Walter 

Gropius, a escola de arte Bauhaus e o Museum Folkwang em Essen, onde pela primeira 

vez viu salas de exposições com paredes bege. Após a visita pela Europa parte para a 

Rússia, onde fica durante dois meses (1927-1928), estabelecendo contacto com artistas 

como Moholy-Nagy, Kandisky e Lissitsky, e onde visita o equivalente russo da Bauhaus 

a VKhUTEMAS. Estas experiências vão permitir a Barr completar a sua educação e 

formular uma noção estrutural de modernismo, que mais tarde culminou na abordagem 

formalista e na inovadora técnica expositiva que introduziu no MoMA155, intitulada de 

cubo branco. O conceito de cubo branco, foi uma atribuição feita posteriormente, 

referia-se à apresentação quase transparente do espaço expositivo, que culminou na 

prática comum de design de exposições a partir da década de 30. A visão de Barr, 

                                                
154 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 158 
155 KANTOR, Sybil Gordon, Alfred H. Barr, Jr. And the Intelectual Origins of the Museum of Modern 

Art, Cambridge; London: MIT Press, 2001, p.155. 
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pensava o espaço expositivo segundo o método de analise estrutural e  estética 

formalista, na qual,  a poster or a toaster was subject to the same laws of formal logic 

as a painting or a sculpture156. Procurou ordenar o sentido caótico das vanguardas 

modernas, aplicando o pluralismo que reconciliava a objectividade clássica do 

modernismo purista da arte abstracta com a irracionalidade mítica da arte figurativa157. 

Dois exemplos da aplicabilidade prática das suas teorias, são as exposições Cubism and 

Abstract Art e Fantastic Art, Dada, Surrealism, ambas realizadas no ano de 1936. 

No primeiro edifício do MoMA, concluído em 1939, o exterior apresentava uma 

fachada plana, com grandes janelas no piso térreo, semelhantes às utilizadas nas lojas de 

departamento. No interior, as salas expositivas eram idealizadas como espaços 

utópicos158, quase higienizados como laboratórios. Caracterizados pelo neutralismo e 

minimalismo das paredes e tecto, os espaços eram flexíveis permitindo alterar o layout a 

cada exposição. Sem janelas, a iluminação era feita através de projectores colocados no 

tecto, o pavimento era em madeira polida, ou em carpete de cor discreta. As esculturas 

estavam sobre pedestais brancos ou neutros, as pinturas alinhadas numa linha horizontal 

contínua. Os arranjos espaçosos entre as peças abaixo do nível dos olhos, faria com que 

não interferissem entre si e pudessem ser apreciadas como obras singulares, criando um 

field of vision (termo de Herbert Bayer)159. A instalação das obras-de-arte era pensada 

para proporcionar prazer estético e também informar o observador, estavam 

acompanhadas por legendas explicativas, algo que viria a tornar-se numa das marcas da 

sua técnica expositiva. Para Margaret Barr, historiadora da arte e mulher de Barr, The 

labels that my husband used to write were not only labels for each Picture, but they 

were general intellectual labels to make people understand what they were seeing...they 

explained the general nature...of that room or of the whole exhibition...Such a thing had 

never been done before160. Deste ponto de vista, as legendas no cubo branco imaculado 

                                                
156 IDEM, Ibidem, Preface XXI 
157 IDEM, Ibidem, Preface XX 
158  IDEM, Ibidem, Preafce XXI 
159  STAINSZEWSKI, Mary Anne, Op. cit., p.66 
160  IDEM, Ibidem, p.64 
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de Barr, não poderiam ser entendidas como uma distracção, tal como viria a ser 

afirmado numa publicação no Museu Cleveland em 1971, 

The Museum’s permanent galleries and special exhibitions are designed as 

quiet areas where the individual visitor can see and respond to the individual 

work of art. This personal encounter between the viewer and the object is the 

deep and particular satisfaction a museum offers. Explanatory gallery labels 

usually keep their text to a minimum to avoid intruding between the visitor and 

the work of art161.  

A atmosfera expositiva criada por Barr é vista para alguns como uma representação 

ideológica e elitista da classe média162, principalmente para Brian O’Doherty. No ensaio 

e manifesto, em que exerce o assalto ao cubo branco, atacou a transparência e 

invisibilidade da representação formal criada por Barr, que no seu entender atribui 

forçosamente uma intensidade contemplativa ao objecto exposto, onde qualquer pintura 

ganha o estatuto de pintura séria: 

A estética é transformada numa espécie de elitismo social – o espaço da 

galeria é exclusivo. [...] o que está exposto tem a aparência de produto, jóia ou 

prataria valiosos e raros [...] o espaço da galeria é caro. Público exclusivo, 

objectos raros difíceis de entender – temos ai um snobismo social, financeiro e 

intelectual que modela (e na pior das parodias) nosso sistema de produção 

limitada, nosso modo de determinar o valor, nossos costumes sociais como um 

todo. Nunca existiu um local feito para acomodar preconceitos e enaltecer a 

imagem da classe média alta, sistematizado com tanta eficiência163. 

[...] A criação do cubo branco impoluto, ubíquo, é um dos êxitos do 

modernismo – criação comercial, estética e tecnológica. Num strip-tease 

insólito, a arte lá dentro de desnuda cada vez mais, ate apresentar produtos 

                                                
161  MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p. 
162  IDEM, Ibidem, p.66  
163 O’DOHERTY, Brian, No interior do cubo branco – A ideologia do cubo branco, São Paulo, Martins 

Fontes Editora Lda., 2002. 
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finais formais e porções de realidade externa – tornando o recinto da galeria 

uma ‘colagem’164. 

O método expositivo introduzido por Alfred Barr permanece ainda hoje como o mais 

comum em salas de exposições. Admitindo outras contribuições próximas 

cronologicamente da técnica expositiva de Barr (até anteriores), o trabalho de El 

Lissitzky é referido como um oposto ao cubo branco. Aclamado por muitos como o pai 

do design de exposições, El Lissitzky, foi um dos lideres do movimento construtivista e 

uma figura preponderante na História da vanguarda soviética do séc. XX. Aplicou o 

conceito modernista da arte como meio de transformação social165, em vários campos da 

prática artística - Arquitectura, Design de Exposições, Pintura, Fotografia e Tipografia. 

Tendo vindo a protagonizar, uma das obras mais singulares e inovadoras do design de 

exposições, baseada na abordagem ideológica de apresentações multimédia, utilizou as 

técnicas de colagem dadaístas articuladas com  gigantes photomurals como elementos 

espaciais. Numa articulação da mensagem e imagem no espaço expositivo, procurou 

sempre o recurso a novos materiais (celofane) e a ideias construtivistas para reduzir 

volumes estruturais166. 

A instalação Prounenraum, na Große Berliner Kunstausstellung (Grande Exposição de 

Arte de Berlim) em 1923, assinala o primeiro projecto importante de Lissitzky na 

Alemanha. Os conceitos artísticos de quadros e litografias do artista são aplicados ao 

espaço expositivo, tais como os Prounen (uma série de composições suprematistas com 

movimento que irá criar exaustivamente). Posteriormente, as intervenções nas salas de 

exposição de arte abstracta de Dresden e Hannover, em 1926 e 1927. A sua participação 

na Exposição de Artes Gráficas de Toda a União, em Moscovo no ano de 1927, assinala 

o reconhecimento do seu talento como designer de exposições por parte do governo 

soviético, que esteve atento à produção de Lissitzky no Ocidente. É neste contexto, que 

surge o convite para ser responsável pela direcção artística do pavilhão soviético Pressa 
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em Colónia (1928). Uma exposição comercial tipográfica, que procurou 

apresentar ao longo de 20 salas de exposição, o desenvolvimento da 

imprensa no estado socialista, uma espécie de montra publicitária para o 

mundo ocidental. Face a outros projectos em que Lissitzky esteve 

envolvido, este tinha a particular característica do material expositivo 

ser concebido de raiz167, o que significou a sua estreia em coordenar um 

colectivo composto por 37 artistas. O resultado final notabilizou-se 

como o primeiro projecto expositivo no qual demonstra fortes 

preocupações face ao envolvimento do público, utilizando dramáticas e 

inovadoras técnicas expositivas: um conjunto visual multimédia, através 

da introdução de movimento cinético em alguns objectos, de novas 

técnicas fotográficas como a fotomontagem em grande escala, de novos 

materiais como o celofane e o acrílico, de filme e iluminação dramática 

(focos luminosos que criavam jogos de sombras no espaço expositivo). 

A fotografia e a fotomontagem surgem na exposição como meios 

primordiais na comunicação da mensagem propagandística, veículos 

que permitiam, através da sua capacidade argumentativa e papel de 

linguagem imagética universalmente compreensível, chegar a todos sem 

a necessidade de apresentar informação textual.168 Uma das peças-chave 

que criou, foi a imponente estrela soviética, coroada por uma elipse 

ilustrando a massa de terra soviética, e encimada por seis globos 

suspensos no ar representativos das suas 6 Repúblicas, na qual se lia: 

Trabalhadores do mundo, uni-vos! 

Segundo uma declaração de Alfred Barr na década de 50, a criação de 

El Lissitzky Abstraktes Kabinett (Gabinete Abstracto/ Sala dos 

Abstractos) de 1927-1928, was probably the most famous single room of 

twentieth-century art in the world169. Um projecto expositivo, que 
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Fig. 1.3.15 

El Lissitzky, The Abstract 

Cabinet, 1927 

 

 

Fig. 1.3.16 

El Lissitzky, desenho para The 

Abstract Cabinet, 1927 
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resultou da colaboração de El Lissitzky e do director do Landesmuseum de Hannover 

Alexander Dorner. O principal objectivo era a criação de uma intervenção que 

apresentasse e organizasse diferentes obras do Modernismo numa sala, obras 

provenientes de diferentes nações como um conjunto que expressassem o carácter 

internacional da arte.170 Obras da autoria de Piet Mondrian, Léger, Francis Picabia, 

Laszlo Moholy-Nagy, Naum Gabo, Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer.  

El Lissitzky demonstrou intenções claras em que a instalação expositiva interferisse 

com a experiência do espectador, pretendia criar um cenário dinâmico, que considerasse 

o observador como um participante activo. 

If on previous occasions...[the visitor] was lulled by the painting into a 

certain passivity, now our design should make the man active171.  

Para cumprir com este desejo, Lissitzky adoptou a estratégia de conceber o espaço  

como um cenário para a arte e não apenas como arte em si mesmo172, uma unidade 

visual que actuava igualmente no pavimento, tecto e paredes da sala. A iluminação 

também foi inovadora, feita a partir de um foco de luz elevado que ocupaba todo el 

techo. Lissitzky utilizó esta gran masa de luz desigual que cubría toda la superfície 

como un modo adicional de crear forma introduciendo muselina, por médio de la cual 

la luz caía indirectamente sobre la sala, y cubriéndola de azul por un lado de la pared, 

y de amarillo por el otro173. As paredes cinzentas foram revestidas com riscas metálicas 

colocadas verticalmente como uma persiana, pintadas de preto de um lado, cinzento de 

outro e as bordas a branco, colocadas sobre uma parede cinzenta funcionavam como 

painéis deslizantes. O efeito provocava a ilusão de transição de cor, quando o visitante 

se movimentava ao longo da sala174, de um lado a parede parecia branca, do outro 

parecia preta e quando vista de frente parecia cinzenta, conferiam uma vida tripla às 
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obras-de-arte expostas175. O método usado para pendurar os quadros, 

era composto por tábuas e painéis de madeira, que convocavam a 

assimetria espacial, também comum na composição pictórica das obras. 

Apesar de nos dias de hoje ser incontestável o valor do Abstraktes 

Kabinett, em 1936 foi destruída pelo III Reich que considerou o 

conteúdo do mesmo como Jewish-Bolshevist e degenerate176. Por 

iniciativa de Lydia Dorner, viúva de Alexander Dorner, em 1968 foi 

criado o Abstraktes Kabinett II no Landesmuseum (que a partir de 1979 

viu a sua colecção incorporada no Sprengel Museum de Hannover), um 

falso histórico que permite ter a percepção do que outrora tinha sido a 

sala mais famosa do século XX. 

No final dos anos 1920 e inicio de 1930, a Alemanha irá testemunhar 

uma explosão artística e um acelerado progresso arquitectónico que 

contribuem substancialmente para o aparecimento de uma inovadora 

abordagem ao Design de Exposições. O primeiro presságio, do que viria 

a ser uma série de experiências inovadoras e radicais, foi anunciado nas 

exposições organizadas pela Deutscher Werkbund,. Uma organização de 

cultura alemã moderna criada em 1907, que pretendia valorizar e 

unificar o trio da arte, indústria e artesanato nacional, produzido pelas 

mãos de conjunto artistas, artesãos e industriais. Será no seio da 

Deustscher Werkbund, então presidida Mies Van der Rohe, a partir de 

1926, que serão produzidas algumas das exposições europeias mais 

emblemáticas do séc. XX. Embora Mies Van der Rohe, seja um dos 

expoentes máximos do Modernismo na arquitectura, irá desenvolver 

alguns projectos expositivos juntamente com Lilly Reich (até 1938), 

arquitecta, designer de exposições, equipamento e moda. A primeira 

colaboração da dupla decorreu na exposição Die Wohnung, realizada em 

Estugarda em 1927. No contexto das diversas componentes da 
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Fig. 1.3.17 

Mies Van der Rohe e Lilly Reich, 

Café Samt & Seide, 1927 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.18/19 

Mies Van der Rohe e Lilly Reich, 

Pavilhão Alemão na Exposição 

Universal de Barcelona, 1929 
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exposição, a instalação residencial da Sala de Vidro revelou-se numa das mais 

surpreendentes. Os efeitos dinâmicos das paredes de vidro colorido, que dividiam o 

espaço, e a inovadora iluminação de tecto, feita através de um tecido esticado que criava 

o efeito de um campo luminoso, contribuíram para essa valorização. Ainda assim, a 

exposição mais famosa fruto desta colaboração foi o Pavilhão da Representação Alemã, 

mais conhecido como o Pavilhão de Barcelona, inserido na Exposição Universal de 

Barcelona de 1929. Não querendo caminhar pela controvérsia, parece ofensivo o destino 

que a História confinou a Lilly Reich, enquanto sombra de Mies Van der Rohe, 

desvalorizando o legado deixado por esta artista. A criação da cadeira Barcelona, parece 

mais vezes referenciada a Mies Van der Rohe que a Lilly Reich, sendo da autoria de 

ambos. Em 1996, o MoMA decidiu atribuir algum sentido de justiça a este episódio e 

organizou a exposição Lilly Reich: Designer and Architect. Foi a primeira exposição 

dedicada a uma designer de exposições, na qual foram apresentados desenhos, peças de 

mobiliário, fotografias e recriações de instalações, dois protótipos de mobiliário e um 

modelo arquitectónico, no qual era possível ver o pavimento de linóleo bastante 

recorrente nas exposições e interiores que criou. 

Traçando o rumo do Design de Exposições durante a conjuntura das vanguardas 

modernas, e particularmente durante o período entre as duas grandes guerras, no qual a 

disciplina de Design atinge o seu reconhecimento e internacionalização, é impossível 

não fazer referência, aquela que foi a Escola de Artes mais famosa de todo o século XX 

- a Bauhaus- e ao seu fundador Walter Gropius. Desde o inicio da fundação da Bauhaus, 

em Weimar, que Gropius demonstrou intenções em desenvolver aprendizagens neste 

campo, tendo em conta o Manifesto e Programa publicado em 1919. Evoca como um 

dos princípios da escola, New research into the nature of the exhibitions, to solve the 

problem of displaying visual work and sculpture within the framework of 

architecture177. No entanto, é incapaz de levar à prática as suas palavras, não 

encontramos no plano de estudos inicial nenhuma oficina dirigida a este fim. Apenas a 

partir de 1928, com a reestruturação da Bauhaus sob a direcção de Hans Mayer em 

Dessau, é criada a Oficina de Design Expositivo, integrada no Departamento de Arte 
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Comercial. Nesta oficina, o aluno poderia desenvolver competências na 

área da técnica expositiva e posterior aplicação de base projectual. A 

instalação de 1928 criada por Schmidt, em colaboração com Xanti 

Schawinsky e Johan Niegeman para a Gas und Wasser Ausstellung em 

Berlim, surgiu no âmbito referido178. 

Um dos alunos e também professor da Bauhaus que irá ganhar 

particular destaque pela abordagem praticada no Design de Exposições, 

quer na Alemanha como posteriormente nos Estados Unidos, é Herbert 

Bayer. De origem austríaca foi também pintor, gráfico, fotógrafo. 

Fortemente influenciado pelas ideias de El Lissitzky, especialmente no 

projecto do pavilhão Pressa, despertou o seu interesse pelo Design de 

Exposições, aplicando as ideias construtivistas e os princípios de Design 

de Comunicação nas exposições que criou. 

Juntamente com László Moholy-Nagy, Walter Gropius e Marcel Breuer, 

participou numa das apresentações do pavilhão da Deutsche Werkbund 

em 1930, para o Salon des Artistes Decorateurs Français, no Grand 

Palais e da Deutsche Bau-Ausstellung (Exposição Alemã de Construção) 

de Berlim em 1931. Bayer instalou fotografias de grandes dimensões 

segundo o método Field of Vision. Baseado na teoria da mobilidade do 

olho humano no espaço expositivo, o método assentava em valores 

antropométricos da relação do observador com o objecto apresentado179. 

As fotografias apareciam colocadas em diferentes ângulos e alturas, 

desde o chão ao tecto, quebrando os limites da sala e aproveitando de 

uma forma melhor o espaço, criando uma experiência expositiva 

dinâmica180. Uma formulação partilhada com as experiências 

expositivas praticadas por Frederick Kiesler, na Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs (1925) em Paris, e por Lissitzky no 
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Fig. 1.3.20 

Herbert Bayer, Digrama Field of 

Vision 

 

 

 

Fig. 1.3.21 

Herbert Bayer, Deutsch 

Werkbund, 1930 
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Pavilhão Russo da Pressa em Colónia em 1926. Para representar o 

conceito descrito, concebeu o diagrama que representa esta ideia, o qual 

foi publicado no catálogo da Deutscher Werkbund. Também nesta 

exposição, Bayer colocou ao longo do percurso expositivo recortes de 

pegadas no pavimento, que guiavam o visitante, e foram vistas pela 

primeira vez, peças de mobiliário fixas à parede. Algo que o casal 

Eames irá usar anos mais tarde. 

A metodologia de Bayer aplicada ao Design de Exposições, foi referida 

na Teoria critica como o the reader in the text181. Mary Anne 

Staniszewski, reforça esta ideia afirmando que para Bayer:  

[...]the exhibition is treated as a representation 

experienced by an observer who is moving through the space 

at a specific time and place; and it is through this dynamic 

interrelation that meaning is presumed to be created[...]182 

It must be brought close to spectator and leave an 

impression on him. It must explain, demonstrate, persuade him 

and even lead to a planned reaction. The presentation must 

serve in support of the display theme183. 

Para Bayer, qualquer projecto que envolva de uma linguagem 

expositiva, teria obrigatoriamente que ter em conta quatro questões 

fundamentais:   

1) Importance of the floorplan with the aim towards a 
functional flow of the traffic;    

2) Consideration of the visitor’s walking direction and 
reading habit; 

3) Extended field of vision;  
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Herbert Bayer, Planta da 

Exposição Bauhaus 1919-1928, 

MoMA, Nova Iorque, 1939 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.23/24 

Herbert Bayer, Exposição 

Bauhaus 1919-1928, MoMA, 

Nova Iorque, 1939 
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4) Exploitation of the new materials, techniques, 
animations, lighting184. 

Herbert Bayer, juntamente com tantos outros foi forçado a emigrar para 

Nova Iorque em 1938, onde haveria condições para prosseguir com a 

sua carreira. Uma das suas primeiras exposições nos Estados Unidos foi 

realizada no MoMA - Bauhaus 1919-1928 (1939) – e tinha como 

objectivo apresentar o mundo moderno criado pela Bauhaus, que Bayer 

tão bem conhecia. Apostando fortemente nesta exposição, criou uma 

linguagem visual dinâmica que entoava o mote desenvolvido pela 

Bauhaus, no entanto, a imprensa considerou-a perturbadora e 

inacessível.  

Road to Victory (1942) e Airways to Peace (1943), foram duas das 

exposições que criou para o MoMA de Nova Iorque, que conquistaram 

a opinião pública ao contrário do que sucedeu em Bauhaus. Ambas 

seguiram a linha narrativa cinematográfica das exposições de guerra, 

predominando o forte militarismo que seguiu o modelo das exposições 

deste género dos anos 30, e transportavam o visitante numa viagem 

através das instalações expositivas. Talvez o afinco e empenho de Bayer 

nestes  projectos serviriam propósitos pessoais, visto ter sido obrigado a 

deixar a Alemanha quando os nazis consideraram o seu trabalho como  

Arte Degenerada. Em Road to Victory (1943), uma exposição de 

propaganda política encomendada pelo governo americano depois da 

entrada do pais na II Guerra Mundial, o projecto de Design chamou a 

atenção pela forma como as fotografias expostas se sobrepunham e 

saltavam das paredes. Um tipo de modernidade bastante diferente do 

modelo organizado e separado adoptado por Barr, que viria a tornar-se 

na norma expositiva durante o Pós-Guerra. 

                                                
184 IDEM, Ibidem, pp. 9-10. 

  

 

Fig. 1.3.25/26 

Herbert Bayer, Exposição Road 

to Victory, MoMA, Nova Iorque, 

1942 
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A exposição era maioritariamente composta por fotografias, das 10.000 fotografias a 

preto e branco provenientes de arquivos de organizações estatais e de agências de 

imagem americanas foram seleccionadas 150, ampliadas para vários tamanhos, desde 30 

x 40 cm até photomurals de 2,5 x 12 cm185. O espaço expositivo estava organizado em 

onze núcleos, nos quais a apresentação das fotografias estava feita de acordo com o 

método extended vision, por si elaborado, colocando as imagens nas paredes e no chão 

em diferentes ângulos. O visitante percorria a exposição ao longo de uma passadeira, a 

estrada da vitória, uma metáfora ao caminho que o espectador deveria seguir, na 

exposição, e ideologicamente, na posição política face à intervenção na II Guerra 

Mundial. Se por um lado, Bayer criou uma instalação que pensou os limites físicos dos 

visitantes, os movimentos e a visão do ser humano activo186, por outro, provocou um 

forte impacto psicológico e emocional187. Airways to Peace: An Exhibition of 

Geography for the Future (1943), mais uma exposição em que o cenário é a Guerra e os 

americanos seus heróis. Neste caso, o objectivo era encorajar o cidadão americano a 

sentir-se literalmente no centro do mundo, através da representação do espaço 

expositivo num cenário cartográfico, um mapa interactivo a 3 dimensões.  

Também em Itália o desenvolvimento do Design Expositivo fez-se sentir nas primeiras 

décadas do século XX, tendo maior expressão em exposições cuja utilização do Design 

era tida como um instrumento político representativo da ideologia fascista de Mussolini. 

Em 1932, os arquitectos Adalberto Libera e Mário De Renzi foram contratados para 

projectar a Mostra della Rivoluzione Fascista no Palazzo delle Esposizioni em Roma, 

que assinalava o décimo aniversário da marcha de Mussolini e  apresentava a história do 

Fascismo Italiano de 1915 a 1932. Ao longo de 23 salas de exposição, o design 

expositivo resultou num estilo épico, numa das salas localizadas no segundo andar, 

encontrava-se um grande globo metálico de ondas radiofónicas, uma instalação que 
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homenageava o inventor da rádio, sendo descrito como grande glorificazione plastica di 

Marconi 188. 

Nos Estados Unidos a partir dos anos 30, a importância do Design de Exposições 

aumentou. Talvez o que melhor justifica esta consciência tenha sido o cataclismo que 

condenou o Modernismo como arte degenerada (Entartete Kunst) pelos nazis, a partir 

de 1935. Levando a que algumas das figuras mais distintas do movimento moderno 

europeu emigrasse para os Estados Unidos (Walter Gropius, Marcel Breuer, Moholy-

Nagy, Gyorgy Kepes, Josef e Anni Albers, Mies van der Rohe, Herbert Bayer, Lyonel 

Feininger, George Grosz), bem como alguns dos grandes nomes da historiografia da arte 

(Swarzenski, Krautheimer, Panofsky, Karl Lehmann, Walter Friedländer, Anton 

Riefstahl e Alfred Salmony)189, uma forte presença que funcionou como um verdadeiro 

estimulante a fazer girar as rodas da produção de exposições. 

A intitulada ciência visual de Walter Gropius, que juntava as três grande áreas da 

criatividade humana –Arte, Ciência e Tecnologia – estava prestes a atravessar o 

Atlântico rumo à América. Uma vaga modernista que assolou a América e que trouxe 

particularmente ao MoMA, de 1929 até 1970, a glória e o estatuto de baluarte das 

exposições mais vanguardistas feitas durante o séc. XX. 

Consigo levaram a ideologia de que uma exposição era muito mais do que uma simples 

mostra de objectos, e que deveria ser levada em consideração a sua apresentação e o 

respectivo espaço onde se inseriam, pondo assim fim ao embelezamento superficial e ao 

eclectismo histórico190.  

                                                
188 IDEM, Ibidem, pp. 50-51. 
189 CAUMAN, Samuel, The Living Museum Experiences of an art historian and museum director: 

Alexander Dorner, New York University Press, 1958, p. 127. 
190 Citado por Pat Kirkham, Charles and Ray Eames- Designers of the Twentieth Century, 1998, p. 266 in 

Arthur A. Cohen, Herbert Bayer: The Complete Work, Cambridge: Mass, 1984, p.284. 



O   C U B O   E X I B I C I O N I S T A 

72 

A influência da filosofia da arte de Alexander Dorner, nas reflexões que 

teceu nos campos da arte, da História da Arte e dos museus de arte, 

contribuíram para motivar uma nova geração de designers de 

exposições que estava a formar-se durante este período nos Estados 

Unidos. De formação humanística, Alexander Dorner, durante os quinze 

anos que exerceu a direcção do Landesmuseum em Hannover na 

Alemanha, (de 1922 a 1936), trabalhou uma nova abordagem à 

apresentação e reorganização das colecções do museu, baseando-se no 

princípio da universalidade das colecções, a História da Arte era vista 

como uma fase da psicologia evolutiva, permitindo a possibilidade de 

apresentar a justaposição de objectos provenientes de diferentes 

períodos e contextos. No seu entender, o museu era um instrumento 

poderoso de comunicação, que poderia ajudar qualquer indivíduo a 

crescer,  

[...]we grow in seeing, in understanding, in shapping; that 

we trace our growth from before history to this very moment; 

that, always, we transform ourselves by transforming our 

experience and thus continue to be vital and stron191.  

Para isso, era necessário aplicar um novo método expositivo, que 

rejeitasse a passividade e autoridade do museu tradicional e trouxesse 

uma nova linguagem visual, dinâmica e activa para o espaço expositivo. 

Dorner criou um novo tipo de museu, que inter-relacionava peças 

provenientes de diferentes períodos e contextos artísticos numa mesma 

instalação, faria com que as obras modernistas fossem consideradas 

menos estranhas ao serem parte integrante de diferentes etapas de um 

mesmo processo192. 
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Alexander Dorner, proposta para 

a reformulação do Rhode Island 
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Room), 1939 

 

 

 

 

Fig. 1.3.28 

Pola Stout, Textile Design, 1957 
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His effort to unify art and science took the form of reshaping humanistic 

mythology to fit the needs of today’s public for the first time, with the aid of 

new and original types of installation, historic art was shown in relation to 

modern life and for the first time the film was presented as part of modern art. 

A developing new visual language was transmitted to a public concurrently 

being trained to receive it. This work led to an evolutionary philosophy of art 

that transformed the art museum, which itself became an instrument for the 

transformation of life and civilization193. 

Apesar do entendimento de Alexander Dorner ao Design de Exposições expressar uma 

forma de comunicação sem ideologia, em 1936 vai liderar uma luta contra a exposição 

nazi Entartete Kunst (Arte Degenerada) em Munique, que trará repercussões drásticas 

na sua estabilidade como cidadão alemão. Fará com que o governo confisque as suas 

colecções, destrua as instalações do museu e que seja perseguido pela Gestapo. Em 

1937, parte para França, onde fica durante dez dias até partir para Nova Iorque, onde 

através do relacionamento que tinha com Erwin Panofsky e Alfred Barr, consegue o 

cargo de Director da Rhode Island School of Design em 1938. Nos Estados Unidos, 

Alexander Dorner tem a oportunidade de dar continuidade aos estudos teóricos que 

forçosamente interrompeu. 

The traditional art object, be it a painting, a sculpture, a piece of 

architecture, can no longer be seen as an isolated unit, but must be considered 

within the context of changes in time and space, moving physically and 

percepted visually in all directions of environment [...] 

Yes architecture cannot be experienced by plans, space planimetrically 

flattened out. Space, it seems, one gets by walking, tramping through it. 

- Frederick Kiesler –  

                                                
193 IDEM, Ibidem, Preface IX. 
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Frederick Kiesler, (1890-1965), formado em arquitectura em Viena, 

trabalhou como arquitecto, designer, cenógrafo de teatro em Viena, 

Berlim e Paris. Membro do movimento De Stijl e da Wiener Secession 

(Secessão de Viena), a sua aproximação a estes conceitos artísticos terá 

bastante influência nos projectos de design expositivo iniciais que 

desenvolve. Em 1926 emigra para os Estados Unidos, para recriar a 

instalação Internationale Ausstellung Neuer Theatertechnick em Nova 

Iorque, depois do sucesso da apresentação da mesma em Viena (1924). 

Nos Estados Unidos, trabalha como arquitecto e designer de exposições 

mas continua ligado ao teatro, onde de 1933 a 1957, fica encarregue da 

cenografia e design do Juilliard Opera Theater. A relação entre as 

distintas disciplinas da sua formação irão leva-lo à formulação da teoria 

da arte holística que desenvolve em tom de motivação obsessiva - o 

Correalismo - um conceito que se baseia no princípio da unidade, 

partindo da aplicação da teoria da correlação multidimensional entre o 

ser humano, artes e o espaço, o Manifesto do Correalismo será 

publicado em 1949.  

Nas reflexões teóricas que tece a propósito do design expositivo, 

caracteriza a disciplina como staging works of art194, defendo a inter-

relação com outras disciplinas. A propósito da apresentação de uma 

vitrina, interrogou-se Why doesn’t the show window hold instead of a 

display – a Play? Where Mr Hat and Miss Glove are partners195. 

A propósito da exposição Internationale Ausstellung Neuer 

Theatertechnick de Viena, segundo a admiração expressa pelo artista 

alemão e e co-fundador do grupo De Stijl, Theo Van Doesburg: 

In no city in the world have I seen anything similar to it. In 

contrast to previous exhibitions in which art objects were hung 

                                                
194 IDEM, Ibidem, p.40. 
195 BOGNER, Dieter, Staging Works of Art, Frederick Kiesler’s Exhibition Design 1924-1957, Peggy 

Guggenheim & Frederick Kiesler The Story of Art of This Century,  2004, p. 41. 

 

Fig. 1.3.29 

Frederick Kiesler, Internationale 

Theaterausstellung, Viena, 1924 

 

 

Fig. 1.3.30 

Frederick Kiesler, City in Space, 

1925 
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next to one another without relation, in this method of 

demonstration the closest relations between the different works 

were established by their arrangement in space196. 

O design expositivo criado por Kiesler, para a exposição é referido 

como inovador, resultado do sistema interactivo e modular que criou 

intitulado de Leger e Träger (sistema L e T). A instalação consistia num 

sistema que utilizava traves de madeira horizontais e verticais, pintadas 

de vermelho, preto e branco, que criavam um esqueleto de suporte para 

colocar as peças em níveis variados, dispostas labirinticamente ao longo 

do espaço. O sistema de Kiesler permitia a fácil montagem, 

desmontagem e transporte em qualquer outro espaço expositivo.  

Para Dieter Bogner, existem dois conceitos dominantes na abordagem 

de Kiesler ao Design de Exposições, 

First: the will to organize art works within three-

dimensional space as part of a total environment rather than 

simply to hang them along two-dimensional walls; second: the 

desire to maximize the perception of art197. 

O projecto para o Museu/Galeria Art of This Century (1942), tornou-se 

no mais conhecido e importante na obra de Kiesler, atingido o estatuto 

de ícone. O conceito em que se baseia, é originário das suas reflexões 

no design expostivo e nos mecanismos de percepção dos visitantes, que 

começaram a ser a sua preocupação a partir de 1924198. O projecto 

nasceu de uma encomenda de Peggy Guggenheim para projectar um 

centro de arte em Nova Iorque, no sétimo andar do número 28-30 da 

West 57th Street. A ideia inicial partia da intenção de criar duas galerias, 

uma de carácter permanente para albergar a sua colecção de arte 

                                                
196 IDEM, Ibidem, p. 35. 
197 IDEM, Ibidem, p.36. 
198 IDEM, Ibidem, p.278. 
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Frederick Kiesler, Art of This 

Century Gallery (Galeria 

Futurista), Nova Iorque, 1942 

 

 

 

Fig 1.3.32 

Frederick Kiesler, Art of This 

Century Gallery com Max Ernst 

e Peggy Guggenheim, Nova 

Iorque, 1942 
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abstracta e surrealista, e outra dedicada a exposições temporárias com 

objectivos comerciais, às quais vieram a somar-se outras. Do ponto de 

vista conceptual, a Galeria Abstracta e a Galeria Surrealista merecem o 

principal destaque. A Galeria Abstracta, era composta por um pavimento 

azul turquesa, cortinas ligeiramente inclinadas em azul ultramarino, que 

cobriam as paredes e criavam um efeito ondulante, e 10 sistemas de 

ilhas suspensas, um sistema criado para expor as peças feito com bases 

de madeira e cordas. 

O espaço da Galeria Surrealista apresentava um ambiente confortável, o 

objectivo era criar um espaço que evocasse o desejo de repousar e 

estudar os trabalhos expostos. Para tal, Kiesler pensou numa iluminação 

especial - feita a partir de luzes fluorescentes colocadas no tecto que 

projectavam flashs sequenciais sobre as cores vivas das paredes - e 

efeitos sonoros, a aproximação de uma carruagem, técnicas que 

remetiam para as utilizadas pelo dramatismo cinematográficas do Film 

Noir, desencadeando associações com um túnel de metro199. A criação 

de um ambiente, na opinião do próprio Kiesler, era tão importante como 

os próprios objectos expostos: 

[...] if no more so because the object breathes into the 

surroundings and also inhales the realities of the environment 

no matter in what space, close or wide apart, open air or 

indoors200.  

A utilização de madeira nas paredes, pavimento, tecto e mobiliário 

acentuava essa intenção. Às paredes, feitas a partir de painéis curvos e 

côncavos, Kiesler fixou um sistema engenhoso de suportes móveis que 

criavam a sensação de que as pinturas flutuavam no espaço. A intenção 

de Kiesler, era dar resposta à composição das obras expostas: 

                                                
199 IDEM, Ibidem, p.227. 
200 IDEM, Ibidem, p.342. 
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Robert Siodmak, The killers, 

1946 
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This advanced position of the picture has two 

consequences: it is separated from the background and brought 

closer to the spectator. The Picture seems to float freely. It 

ceases to be a decoration on the wall and becomes a small 

solid island in space. It is a world in itself which the painter 

has conceived and the architect has anchored201.  

O mobiliário de assento das diferentes salas expositivas era também da 

sua autoria, intitulado de Correalist Instruments e Correalist Rockers, a 

forma era uma citação às formas biomórficas que surgem nas telas de 

Joan Miró e nos relevos de madeira criados por Hans Arp. Construídos 

pelo próprio Kiesler com a ajuda de um carpinteiro alemão numa 

garagem no Bronx, feitos a partir de uma superfície de contraplacado 

moldável coberto de linóleo em cores variadas. O seu uso permitia 

múltiplas utilizações, segundo Kiesler, a cada um estavam atribuídas 

oito funções. 

Com o fim da II Guerra Mundial, os danos sofridos pela guerra, vão 

levar a que se reúnam esforços e recursos na reconstrução e recuperação 

de uma Europa carenciada de bens e em ruínas, o que terá repercussões, 

ao nível do experimentalismo nos projectos de exposições 

museológicas, sendo mais recorrente em exposições de design e 

indústria e exposições internacionais.  

Os projectos de Erberto Carboni em exposições e feiras comerciais em 

Itália merece destaque durante o pós-guerra, no qual deve ser 

mencionado a extensa produção de ambientes expositivos para a Feira e 

Trienal de Milão nas décadas de 40 e 50. 

Na Grã-Bretanha, os nomes de James Gardner, Misha Black são 

incontornável na História do Design de Exposições no período do pós-

                                                
201 IDEM, Ibidem, p.36. 

 

Fig. 1.3.34 

Erberto Carboni, Pavilhão da 

ENI na Feira de Milão, 1955 

 

 

 

Fig. 1.3.35 

Erberto Carboni, Pavilhão da 

Montacani  na Feira de Milão, 

1954 
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guerra. Segundo Velarde202 refere, James Gardner foi o primeiro designer a ganhar o 

estatuto de designer de exposições neste pais, sendo referenciado no âmbito dos 

projectos Britain can make it (1946) e do Festival of Britain (1951).  

Nos Estados Unidos, as exposições Timeless Aspects of  Modern Art (1948-9) e The 

Family of Man (1955) no MoMA marcaram este período, bem como as exposições da 

dupla de designers Eames.  

A alegria de viver parece ter sido o tom dominante da dupla de carismáticos designers 

Ray e Charles Eames, graças à missão que levaram a cabo de decorar uma nova 

América, restabelecida após a II Guerra Mundial, e a uma visão muito particular de 

entender o mundo, conseguindo estabelecerem-se no mercado. Charles e Ray, a partir de 

1946, trabalham na tentativa de criar uma nova abordagem ao Modernismo, que no seu 

entender estava saturado e aborrecido, sendo aquele o momento propício a criar algo de 

novo para uma nova sociedade, e especificamente para uma classe média endinheirada 

pronta a investir em mobiliário Eames. Sempre movidos pela curiosidade e por dar 

resposta a problemas, a par do sucesso obtido na produção de design de mobiliário, a 

partir dos anos 1940 começam a desenvolver outro tipo de projectos – fotografia, filme, 

arquitectura, brinquedos e design de exposições. Os projectos de exposições em que se 

envolvem, surgem do interesse que sempre os moveu em comunicar ideias aos outros, 

nos quais transportam para o espaço expositivo a linguagem que os caracteriza. A 

contribuição que deram à História do Design de Exposições, ficou marcada por uma 

inovadora abordagem que aliava o uso de novos meios de comunicação (filmes, slide 

shows e jogos interactivos) com uma dose substancial de antigos conceitos de 

aprendizagem. 

As exposições iniciais, New Furniture Designed by Charles Eames, em 1946; Good 

Design, em 1950, no Chicago Merchandise Mart e posteriormente no MoMA, 

promoviam o trabalho do atelier Eames no design de interiores e mobiliário, mas a 

partir de 1960, a convite da IBM começam a trabalhar a produção de exposições 

relacionadas com a divulgação da Ciência e Tecnologia. Após o lançamento do Sputnik 

                                                
202 VELARDE, Giles, Designing Exhibitions; London: The Design Council, 1988 
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em 1957, os Estados Unidos estabelecem uma reforma na educação da 

Ciência e Tecnologia como prioridade, gerando um programa intensivo 

que veio a intitular como a Idade de Ouro da Educação da Ciência, o 

período que decorreu entre 1955 e 1974. Claramente que o grande 

impulso para esta viragem foi dado pela disputa tecnológica gerada com 

a Rússia comunista, e pela visão da Guerra Fria em desenvolver 

carreiras científicas, funcionando este tipo de exposições como estímulo 

aos futuros cientistas e como propaganda nacionalista. 

Robert Venturi, compara as exposições científicas dos Eames ao design 

de interiores criados pelos mesmos, com um conteúdo variado e rico. A 

tarefa em seleccionar objectos e conferir-lhes a aura de obra-de-arte, 

isolando-os no espaço expositivo não era sua intenção, pelo contrário, as 

exposições que criaram tentaram lutar contra a tendência de exposições 

que sacrificavam o conteúdo a favor da aparência. Ficaram conhecidas 

pelo arriscado experimentalismo ao nível do material explicativo e pelo 

preenchimento total do espaço, fazendo por vezes recordar as 

exposições do séc. XIX, que curadores e designers estavam a reunir 

esforços para fugir. A luta empreendida partia da tarefa em envolver o 

visitante na matéria apresentada, através de um complexo estilo que 

estimulava o sentido auditivo e visual. A obsessão com a ideia da 

contextualização pareceu a alguns excessiva, tendo sido bastante 

criticada pela ousadia de colocarem ao mesmo nível de importância 

visual, a apresentação dos artefactos e objectos, equiparada com a 

informação textual e auxiliar (ilustrações ou imagens). Pretendiam com 

isto, que as exposições fossem tão divertidas quanto educativas, com 

recurso à seriedade da aprendizagem do séc. XIX em simultâneo com 

alguns jogos interactivos.  

O estilo das exposições que criaram ficou conhecido como visão de 

complexidade, nas quais, a insistência em manter a qualidade das 

exposições a todos os níveis, era a característica que os distinguia dos 
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Ray e Charles Eames, New 

Furniture Designed by Charles 

Eames, Museum of Modern Art, 

Nova Iorque 1946 
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Ray e Charles Eames, 

Mathematica: A World of 

Numbers and Beyond, 1961 



O   C U B O   E X I B I C I O N I S T A 

80 

demais, bem como a apurada sensibilidade de Ray, no processo de pesquisa e recolha de 

objectos ilustrativos de determinados pontos de vista. Na exposição Mathematica, 

batalharam ferozmente para conseguir que todo o pavimento da área expositiva fosse 

coberto com carpete de excelente qualidade.  

A pesquisa científica era primordial no processo de produção das exposições, uma 

equipa de especialistas era responsável por desenvolver esta função. Foi neste contexto, 

que a primeira linha de tempo ou mural da história em exposições nasceu no atelier 

Eames, aquando da exposição Mathematica: A World of Numbers and Beyond (1961) 

com a ajuda de um professor de Matemática da UCLA e de Duck Bungay, especialista 

em ferramentas matemáticas. A linha do tempo, ajudava os visitantes a contextualizar o 

assunto através de eventos e imagens conhecidas. Uma ideia inspirada no conceito de 

Alvar Aalto, da utilização de histórias pessoais para contar um história mais ampla, 

aplicada ao design de exposições. Desta forma, conseguiram cumprir com o objectivo 

pretendido em apresentar conceitos matemáticos de uma forma agradável ao público. 

Para além da linha do tempo, foram criados nove demonstrações interactivas, que 

através do incentivo à interacção e divertimento do visitante, ensinavam diferentes 

conceitos matemáticos. Em termos formais, a exposição Mathematica, foi baseada na 

ideia de confusão visual das exposições vitorianas e nos gabinetes de curiosidades203, 

através de um leque opcional bastante variável, o visitante poderia decidir sobre o que 

desejava aprender, já que não era fisicamente possível absorver toda a informação 

contida na exposição. A selecção informativa não era feita pelos curadores mas sim 

pelos próprios visitantes.  

Outros dos exemplos que assinalam a produção e Design de Exposições dos Eames, são 

as exposições Think (1964) e Computer Perspective (1971), ambas encomendadas pela 

IBM (a única empresa na altura que produzia computadores) que cumpriam com o 

objectivo de desmistificar o mito gerado em torno do computador como uma tecnologia 

da ficção científica, gerado desde os anos 50 nas mentes dos americanos. As exposições, 

pretendiam acabar com a ideia do computador como robot, através de algumas das 
                                                
203 GURIAN, Elaine Heumann, Noodling Around with Exhibition Opportunities, Exhibiting culture, The 

Poetics and Politics of Museum Display, Washington; London, Smithsonian Institution Press, 1991, 
p.181. 
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capacidades das suas ferramentas, tais como a resolução de problemas, demonstrando a 

inevitável evolução do progresso tecnológico.  

A exposição Think, estava inserida no âmbito da Feira Mundial de Nova Iorque, no 

pavilhão representativo da IBM, projectado por Charles Eames em colaboração com 

Eero Saarinen Associates. A área inferior da exposição, era composta por pequenos 

pavilhões e quiosques, numa alusão ao modelo tradicional de exposição universal, o 

design gráfico utilizado era o comum do séc. XIX, meticulosamente escolhido para 

transportar os visitantes para uma atmosfera popular e nostálgica204. No interior do 

pavilhão, 22 ecrãs de diferentes formas e tamanhos, projectavam imagens e vídeos 

simultaneamente, em diferentes ângulos e alturas, fazendo lembrar a técnica expositiva 

de Herbert Bayer. Através do efeito de abundância visual criado, Charles e Ray Eames 

demonstraram a sua obsessão pessoal pelo mundo das imagens, algo que sempre os 

acompanhou no desenvolvimento dos projectos de design, e que levou à constituição de 

um arquivo de mais de 750.000 imagens no atelier Eames205.  

Para a exposição Computer Perspective, a reinterpretação do mural da história, um dos 

maiores e mais complexos de sempre, composto por seis painéis, representavam 

diferentes décadas. A grande inovação face ao mural tradicional por eles desenvolvido, 

foi a aplicação de objectos, documentos e fotografias no próprio mural, criando um 

efeito composto de várias camadas sobrepostas. A última camada era o vidro que 

protegia o mural, composto por setas, linhas e texto, ajudava o visitante na sua leitura, já 

que o movimento criado pela deslocação do visitante ao longo do mural faria com que 

alguns objectos desaparecessem visualmente do ponto de vista em que estavam 

colocados, e que outros surgissem, proporcionando um efeito caleidoscópico que 

remeteria para a complexidade dos processos do computador. No entanto, devido à sua 

densidade os visitantes acharam-no difícil de entender.   

 

 

                                                
204 KIRKHAM, Pat, Op. cit., p.300. 
205 MIDAL, Alexandra, Re-Think the Eames, Abitare nº 531, Abril 2013. 
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Os exemplos referenciados durante este fértil período histórico de produção de 

exposições, não se constituem como os mais excepcionais dos seus criadores. São sim 

exemplos que mostram a fascinante tapeçaria de talentos, numa época incomparável na 

originalidade e revolução estética com o que tinha sido feito anteriormente (e na opinião 

de alguns com o que iria ser criado depois). 
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3.3 A utilização politica do espaço expositivo 

A partir de 1960-1970, deu-se uma redução na variação e experimentalismo no Design 

de Exposições. Esta diminuição relaciona-se com a reconfiguração profunda das 

técnicas de produção artística e dos fundamentos teóricos a partir dos anos 60, que 

passaram a questionar o papel do artista na sociedade e o papel da instituição museal. 

Alguns artistas pretenderam restabelecer o contacto com o público, levando a 

determinar o modo como o seu trabalho era exposto, passando o museu a ser o estúdio 

do artista e as exposições interpretativas como veículos de classificação didáctica e de 

tomada de consciência critica206. 

De facto, a relação de amor-ódio estabelecida entre o artista e o museu é tão comum 

quanto mítica. Se o museu como alvo de crítica social e política já tinha sido lugar de 

investigação para artistas, a partir dos anos 60 intensifica-se ainda mais. Para alguns 

museus, foi uma verdadeira dor de cabeça lidar com as críticas e intervenções que 

estavam a sofrer, para outros, convidar artistas conceptuais a trabalhar os fundamentos 

ideológicos de que eram alvo, dentro das próprias paredes da instituição, era uma 

oportunidade para mostrar a sua abertura207. Marcaram particularmente essa intenção o 

trabalho criado por Marcel Broodthaers, Hans Haacke, Louise Lawler, Andrea Fraser, 

Daniel Buren, Hans Haacke, Richard Serra e Fred Wilson. 

A crítica à voz autoritária do museu, que representava os valores tradicionais que 

estavam a ser postos em causa, teve a sua mais famosa representação naquele que ficou 

conhecido como o mais profundo e radical assalto ao cubo branco, pelo artista/escritor 

Patrick Ireland/ Brian O'Doherty em 1976, num ensaio publicado no jornal Artforum, 

que viria anos depois a ser contemplado na obra No interior do cubo branco: A 

Ideologia do Espaço da Galeria. Uma crítica hostil à integridade da imagem do cubo 

branco e às suas limitações representativas.  

                                                
206 SCHNECKENBURGER, Manfred, Documenta, Idee und Institution, München: Bruckmann, 1983, 

p.20. 
207 MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p.31. 
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O primeiro artista a manifestar uma atenção peculiar à crítica 

institucional durante esta época foi Marcel Broodthaers. A obra 

implicitamente irónica do artista, constitui-se como uma interrogação do 

museu enquanto instituição reguladora da produção artística - das 

formações discursivas, da História, da Crítica, do Coleccionismo e do 

Mercado. A sua intervenção O seu Museu (1968) é um ataque radical ao 

museu, articulado em diferentes estratégias. O início começou com o 

envio de um comunicado, um convite endereçado a membros da elite 

cultural francesa e internacional, para a inauguração do Musée d’Art 

Moderne (onde explicita a não admissão a pessoas da classe operária e 

crianças). No dia da inauguração, convocada para o dia 27 de Setembro 

de 1968, a sala de exposições do museu de Broodthaers, não 

apresentava mais do que um conjunto de caixas de transporte de obras-

de-arte e postais de pinturas de mestres franceses do século XIX, após o 

discurso, o artista incentiva o debate entre os convidados. Durante um 

ano, decorrem intervenções, performances e concertos no espaço do 

Museu. No dia 27 de Setembro de 1969, é assinalado o encerramento do 

Museu com uma cerimónia que prevê o deslocamento dos convidados 

até Antuérpia num autocarro, que terá lugar numa galeria onde são 

apresentados postais de mestres flamengos do século XVIII. Em 1971, é 

afixada uma declaração no Museu que refere que o Museu está à venda 

e declara falência. Com uma subtil ironia, o trabalho de Broodthaers 

troça dos cânones instituídos pelos museus em paralelo com a reflexão 

do papel social do artista no mercado.  

Joseph Beuys, uma referência na arte contemporânea pela postura 

anárquica e audácia nas performances e intervenções que começa a 

trabalhar a partir do inicio dos anos 60. No seu prolífero trabalho existiu 

sempre um incessante apelo a um sentido transcendental de 

comunidade, que questionou as barreiras do trabalho da arte e o seu 

papel na sociedade. Ousou questionar o silêncio de Marcel Duchamp, 

 

Fig. 1.3.39 

 Joseph Beuys, «Das Schweigen 

von Marcel Duchamp wird 

überbewertet», 1965 
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construiu uma autobiografia fictícia e propôs o aumento do muro de 

Berlim em 5 cm por razoes puramente arquitectónicas, entre outras 

acções que marcaram indelevelmente a conjuntura artística da época. 

Fred Wilson a partir de 1987, começa a desenvolver um trabalho com 

base na atribuição de novos contextos a objectos museológicos, enfatiza 

a necessidade crítica em mostrar a ambiguidade presente nos museus, a 

sua capacidade dúbia em informar e ao mesmo tempo ocultar partes da 

História. Em The Colonial Collection, em 1991, no Gracie Mansion 

Gallery, atribuiu uma nova legenda a um conjunto de máscaras africanas 

que dizia, Stolen from the Zonga Tribe, 1899. Numa declaração 

provocativa o artista reforça o seu ponto de vista:   

This got a lot of collectors upset, but indeed, if it came out 

of the African country in 1899, more than likely it had been just 

swiped. In a newly installed space in one museum, a label next 

to an object read, Acquired by Colonel So-and-so in 1898. How 

does a colonel acquire something? He goes up there and says, 

Give that to me or I’ll shoot you208. 

Em 1992, Fred Wilson desenvolveu um projecto expositivo em 

colaboração com a Maryland Historical Society Maryland, intitulado 

The Mining the Museum. O seu trabalho consistia em apresentar 

colecções museológicas à luz de um novo entendimento crítico, com 

uma insistência mordaz, demonstrou que o valor do contexto e a forma 

como os objectos são expostos nos museus tendem a apresentar um 

único ponto de vista. Na sua opinião, People see museums as a specific 

truth, but they’re very subjective institutions. When people don’t know 

that there’s a point of view it’s not good for the public.209 O seu trabalho 

encarregou-se de apresentar alguns objectos da colecção do museu de 

                                                
208 WILSON, Fred, KARP, Ivan, Constructing the spectacle of culture, Thinking about exhibitions, 1996, 

pp. 251-268. 
209 www.toledo.com/Art/2012/06/13/Fred-Wilson-to-share-idea-of-recontextualizing-at-art-museum.html  
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forma distinta, recorrendo ao uso da sátira através das legendas que criou para cada 

peça, o artista obrigava os visitantes a considerar um outro contexto na instalação. 

Quatro cadeiras decoradas do séc. XIX estavam rodeadas de um poste de açoitamento 

do período da pré-Guerra Civil, e Metalwork 1793-1880, justapunha na mesma vitrina 

uma baixela produzida para a sociedade de elite de Baltimore (gomil, samovar, copos, 

jarro, etc.) em prata, com um par de algemas de escravo, em ferro produzidas no mesmo 

período.  A partir da reflexão da possibilidade de ambos terem sido feitos pelas próprias 

mãos, o artista sugere como o modo como a história é apresentada ou obscurecida pode 

alterar o seu significado, I became aware of the disjuncture between the meaning of 

objects and what was being said about them by the labels and the environment they’re 

placed in210. 

Nos Estados Unidos, na Costa Oeste, em geral, e em São Francisco, em particular, os 

museus demonstraram preocupações face à transformação social que se fazia sentir, o 

poder incomensurável dos motins radicais, das demonstrações anti-guerra e dos 

activismos sociais impulsionaram descontentamentos vários e levaram à apreciação de 

relatórios presidenciais que concluíram que a América era dois países, privileged and 

poor, black and white211. O esforço em desenvolver uma programação que envolvesse 

os diferentes públicos começou a fazer-se sentir nos museus, levando a que as histórias 

de pessoas comuns e grupos marginalizados passassem a ser assuntos presentes em 

exposições.  

Dito isto, a apresentação museológica como em outras épocas, era o reflexo da mudança 

que acompanhava as transformações operadas na sociedade. Se por um lado, se assiste à 

criação de exposições permanentes, em particular de colecções de arte moderna, que 

elegem o modelo expositivo do cubo branco de Barr - espaços fechados e 

compartimentados de cores neutras e disposições espaçosas – que exalam uma 

linguagem na tentativa de serem sinónimo de modernidade e institucionalização, mas 

que acabam por ser uma série de ideias estagnadas, repetidas inúmeras vezes. Por outro, 

a tentativa em criar uma nova tipologia expositiva durante os anos 70 e 80 marcou 

                                                
210 www.toledo.com/Art/2012/06/13/Fred-Wilson-to-share-idea-of-recontextualizing-at-art-museum.html  
211 MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p.29. 
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presença dominante. O Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, assinala 

esta intenção, enquanto legado de um novo paradigma museográfico. Projectado por 

Renzo Piano e Richard Rogers (1971-77), o edifício resultaria numa construção de seis 

andares que acreditou na dessacralização do cubo branco com espaços expositivos 

abertos, que apresentariam as obras de uma maneira livre no espaço.  No entanto, é 

preciso não nos esquecermos, que cedo se provou impróprio para a apresentação da 

colecção de arte moderna, passados oito anos foi necessário avançar com um novo 

projecto. Em 1985, o arquitecto Gae Aulenti reconfigura o projecto anterior, fazendo 

com que as salas de exposição fossem alinhadas e forradas de paredes e tectos brancos, 

voltando o modelo expositivo do cubo branco e da apresentação cronológica da 

colecção a provar ser o mais eficaz. Estamos perante a prova indubitável, que a vontade 

em romper com o cubo branco acabou no final de provar ser a melhor solução. Não terá 

sido este um sinal da intemporalidade e capacidade de adequação a qualquer 

circunstância do cubo branco?  

Com o surgimento no final dos anos 70 do conceito de exposições blockbuster, o  

questionamento centrado no método do cubo branco fica adormecido. Os museus 

começam a preocupar-se, a partir de então, em levar a cabo a missão de envolver uma 

grande massa de visitantes, recorrendo a estilos expositivos espectaculares, capazes de 

envolver os visitantes com os objectos expostos, enquanto forneciam material 

informativo, o conceito de  museu como experiência passa a ser a grande prioridade. A 

respeito disto, Andrew McClellan demonstra que as pessoas começam a sentir-se mais 

seduzidas pela imagem que os museus promovem do que propriamente pelo produto, 

fazendo com que exposições que incluíssem as palavras impressionismo, múmias e 

qualquer coisa com ouro no título, teriam êxito garantido. Os pesados custos de 

investimento deste tipo de exposição temporária (transporte de peças, seguro, logística, 

publicações), levou a que muitos dos museus procurassem o financiamento de empresas 

privadas, e que começassem a pensar em melhorias das infra-estruturas que 

possibilitassem uma gama variada e completa de escolhas dentro dos espaços do museu.  

É neste contexto que são projectadas extensões e atractivos arquitectónicos aos edifícios 

pré-existentes dos museus, que satisfariam o imediato hedonismo de prazer dos 
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visitantes. A posição do museu na indústria do entretenimento foi já 

palco de diversas investigações por distintos teóricos, Velarde em 1984  

chamava-lhes lugares de entretenimento culto212. Posicionar os museus 

como destinos de lazer capaz de competirem com a Disneyland é um 

cenário realista, já que a Disneyland tem a capacidade de produzir a 

experiência transportando o visitante para cenários com referências 

históricas e literárias, só ainda não conseguiu fazê-lo com objectos 

reais. 

Não faltariam nestes novos projectos, salas de exposição extra, 

restaurantes, lojas, bibliotecas e quiosques informativos. O arquitecto 

I.M.Pei nos anos 70 e 80, criou alguns dos espaços que melhor 

representam esta tendência, o West Wing, no Museu de Belas Artes de 

Boston, o East Wing  na National Gallery of Art de Washington e a 

Pirâmide no Museu do Louvre de Paris. O êxito destes atractivos sobe 

a ritmos tão frenéticos que levará outros hiper-museus, com o passar 

dos tempos a acreditar cada vez mais na arquitectura como atracção. 

Como foi o caso do re-design da Great Court no British Museum, da 

autoria dos arquitectos Foster & Partners em 2000, que levou a que 

everyone was overwhelmed by the architectural experience213.     

Nestes anos que assinalaram o boom do museu e a ascensão do 

capitalismo globalizado nasceu o conceito de edifício satélite ou 

franchising de alguns museus. Os mais famosos, o Museu 

Guggenheim, a Tate e o Louvre expandiram ramificações. O 

Guggenheim conta com museus no Soho (Nova Iorque), Veneza 

(Peggy Guggenheim Collection, Berlim (Deutsche Guggenheim), 

Bilbao (Guggenheim Museum Bilbao) e em breve contará com a sua 

estreia nos Emiratos Árabes Unidos (Guggenheim Abu Dhabi) e fala-se 

                                                
212 Citado por Michael Belcher, Organizacíon y diseño de exposiciones - Su relacíon con el museo,1994. 
213 GREENBERG, Stephen, Op. cit., 2005, p.231. 
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na possibilidade  da criação do Museu Guggenheim em Helsínquia. A Tate distribuiu a 

sua colecção por quatro museus, Tate Britain, Modern, Liverpool e St Ives. Enquanto o 

Louvre com duas, o Louvre –Lens e o Louvre Abou Dabi.  

O circuito dos museus na indústria de entretenimento, levou a que alguns designers de 

exposições entrassem no mesmo domínio dos designers de espaços comerciais,  ambos 

procuraram criar apresentações teatrais e atractivas para atrair público. Tornando cada 

vez mais difícil estabelecer os limites entre os dois domínios, as apresentações dos 

museus assemelham-se a lojas e as lojas pretendem apresentar os produtos que vendem 

como objectos museológicos. Alguns profissionais de museus, expressaram o seu 

desagrado em seguir este caminho chamando a atenção para os valores que sustentam a 

existência dos museus, John Walker  mostrou o seu desagrado, nas declarações que fez a 

respeito de uma das exposições blockbuster mais populares de sempre, que contou com 

a presença da Mona Lisa na National Gallery em 1963, quando era então Director: I was 

and still am, an elitist, full well that this is now an unfashionable attitude. It was my 

hope that through education, which I greatly promoted when I became a museum 

director myself, I might increase the minority I served; but I constantly preached an 

understanding and a respect for quality in Works of art...The sucess or failure of a 

museu mis not to be measured by attendance but by the beauty of its collections and the 

harmony of their display214. 

 

                                                
214 MCCLELLAN, Andrew, Op. cit., 2003, p. 35. 
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3.4 A Pós-Modernidade e o Pós-Museu 

A partir dos anos 80, o Design de Exposições voltou a ganhar terreno, eclodiu a 

consciência da sua importância215, tornando possível a muitos designers voltar a sonhar 

com grandes projectos. Esta mudança, sentiu-se com o advento das exposições 

temporárias de género blockbuster, particularmente durante o Pós-Modernismo, que 

como grandes propagandas empresariais criaram novas possibilidades representativas a 

fim de mover multidões. Esta nova atenção prestada às exposições, está também 

relacionada com a introdução das teorias da Nova Museologia nos anos 80, que 

demonstraram fortes preocupações na luta pela restituição dos valores do museu. O 

museu como lugar de apelo à mediação de um público heterogéneo, com espaços 

democráticos que reequilibrassem as relações de poder entre as instituições, as 

comunidades e os visitantes216, passaram a ser preocupações na produção de exposições 

museológicas, permitindo o reequilíbrio entre edifício, design expositivo e conteúdo 

informativo. O reconhecimento do conhecimento construtivista, é também referido na 

alteração de intenção do museu durante esta época217. Esta linha de pensamento passou 

a considerar a criação de significado como algo construído, individual e socialmente, 

sendo intitulada de perspectiva meaning-making218. Em oposição às tradicionais noções 

positivistas de conhecimento, a teoria construtivista de aprendizagem, abre o 

pressuposto de que o visitante faz a sua própria interpretação da experiência 

expositiva219, impulsionando a vontade dos museus em não quererem ser vistos como 

autoridades neutras e imparciais220, que começam desde então, a representar diversos 

pontos de vista, nos assuntos que abordam nas exposições, na concepção de programas 

educativos que tenham em vista o envolvimento físico e mental do visitante, que 

                                                
215 STAINSZEWSKI, Mary Anne, Op. cit., p.295. 
216 ROPPOLA, Tiina, Op. cit., 2012, p.23. 
217 IDEM, Ibidem, p.23. 
218 SILVERMAN, Lois H., Visitor Meaning-Making in Museum for a New Age, 1995. 
219 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.118. 
220 VOLKERT, James W., Monologue to Dialogue, 1991, p.48. 
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encorajem o diálogo221, e [...] enables exhibit design to self-consciously tackle its 

stagecrafted nature222.  

A agenda inclusiva do novo paradigma do museu, foi traçada em 2000 por Eilean 

Hooper-Greenhill, como o conceito de post-museum. O qual se define por um conjunto 

de esforços concentrados a fim de melhor entender e avaliar o público que o visita. 

Como é o caso dos estudos de públicos, das avaliações front-end e das pesquisas 

educacionais,  estudos qualitativos que permitem definir formas de actuação integradas 

antes da exposição, ao contrário dos estudos quantitativos que forneciam uma avaliação 

irrealista do panorama museológico. Não sendo possível o museu agradar e falar a 

todos, a  sua diversidade ganhou expressão, essencialmente na capacidade em fornecer a 

vários públicos uma grande variedade de experiências, promovendo a educação e a 

aprendizagem activa. Extravasando o local e decorrência da exposição, paralelamente 

começaram a ser produzidas conferências, leituras, workshops, performances, 

concertos, etc, que tornaram as exposições em grandes eventos com diversas 

experiências ao dispor. E tendo em consideração que a cultura visual dentro do museu é 

uma tecnologia de poder,223 a capacidade comunicativa do design expositivo passou a 

ser vista como um meio essencial para cumprir com os novos objectivos. Na tentativa 

de captar a atenção perante os olhos ávidos dos visitantes ansiosos por novos estímulos, 

alguns museus adoptaram estratégias lúdicas - um edifício ousado, um design 

expositivo teatral e uma série de gadgets que prendessem os visitantes - e após 

proporcionarem o espanto permitiram o descanso, criando zonas de conforto para os 

visitantes. A reavaliação dos papéis sociais do museu e a aproximação da relação com o 

público, levou a que os diferentes públicos que acorrem ao museu passassem a ser tidos 

em conta nas representação do museu, dando a conhecer as culturas ditas marginais. A 

exposição Ignatius Sancho: An African Man of Letters, na National Portrait Gallery em 

1997, foi um indício desta nova abertura a novas abordagens dentro do museu. Tratado 

museologicamente como um espécime médico, (mesmo em 1968) como demonstrou um 

                                                
221 HEIN, George E., Constructivist Learning Theory, Developing Museum Exhbitions for Lifelong 

Learning, (Ed.) Gail Durbin, 1996, pp. 31-34. 
222 ROPPOLA, Tiina, Op. cit., 2012, p.25. 
223 HOOPER-GREENHILL, Eilean, Op. cit., 2000, p.162 
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relatório da Administração do museu, que associava o seu retrato a um 

espécime Pentacrinus caput-medusae224, a exposição pretendia dar a 

conhecer a vida deste que foi um escravo africano cujas vivências 

transitaram entre a escravidão e o acesso aos padrões culturais da 

aristocracia inglesa do séc. XVIII. Para além disso, pretendia criar 

conexões com o contexto em que viveu, representando a sociedade 

londrina e o comércio de escravos no séc. XVIII. Uma história 

impensável um museu contar noutra época. A selecção dos objectos foi 

feita a pensar nas relações e contrastes do conceito expositivo, 

agrupando por exemplo um cravo, que tocava música composta por 

Sancho, e um estrado que escondia no seu interior objectos de 

repressão e tortura de escravos – algemas, um colar e um chicote.  

Contrariamente aos objectivos que estavam na base da criação dos 

museus durante o século XIX, enquanto locais concebidos para expor 

colecções, o conceito de post-museum antecipa o fim do coleccionismo 

desmedido dentro dos museus. O museu virado para si próprio deixa de 

ser o centro da sua pertinência, passando a representar mais o seu 

público. Não esquecendo com isso as tradicionais funções de 

salvaguarda, conservação, investigação e exposição das colecções a seu 

cargo, a preservação do património imaterial será primordial225. Steven 

Conn, na obra Do Museums Still Need Objects?, aborda esta questão, 

imaginando o museu no séc. XXI sem objectos. A ênfase da 

Museologia actual has shifted from the object to the subject, from the 

collection and the architecture of the building to the viewpoint of the 

visitor226.  

Um dos projectos expositivos mais criativos, que exemplifica um 

museu sem objectos é a criação em 1983 da Savitsky Regional Picture 

                                                
224 IDEM, Ibidem, p. 146 
225 IDEM, Ibidem. 
226 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 250. 
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Gallery em Penza (Rússia), mais conhecida como The One Picture Gallery. O conceito 

consistiu na criação de exposições temporárias que apresentassem um único quadro, 

proveniente de grandes museus soviéticos, durante vários meses patente num pequeno 

edifício de época. A exposição, era nada mais nada menos, do que uma sessão de 

visualização de um quadro durante 40 minutos. A visita apenas era feita com a compra 

antecipada do bilhete, visto que apenas 25 pessoas poderiam entrar em cada sessão. Ao 

entrar na sala, o visitante era convidado a entrar e sentar-se, as luzes eram desligadas e 

era mostrada uma apresentação de slides com a introdução de outros trabalhos do 

artista. Seguidamente havia uma pausa, o ecrã levantava, as luzes eram ligadas e uma 

cortina lentamente abria mostrando a pintura. Durante os minutos seguintes o visitante, 

admirava o quadro acompanhado de uma banda sonora meticulosamente seleccionada 

para criar uma atmosfera e estimular a visualização227. Numa entrevista, o Director da 

One-Picture Gallery afirmou que what is presented in the gallery really is a form of 

theatre...I think that we not only can but must make use of expressive techniques from 

different arts in exhibition work. After all, the contemporary theatre uses cinema 

techniques228. 

Qualquer autor nos dias de hoje que aborde a reflexão evolutiva do Design de 

Exposições, indubitavelmente, encontrará dois caminhos aos quais não pode escapar. A 

abordagem à depressão do mundo nos dias de hoje e seus questionamentos, e o 

entusiasmo das novas tecnologias. Ambas são aqui admitidas, já que colocam em 

evidência a importância do Design de Exposições nas práticas museológicas 

contemporâneas. Vivemos num mundo em que a obsessão das crises (económicas, 

ideológicas, psicológicas, políticas, artísticas) de âmbito global, pressionam o museu a 

reinventar, e até a ir mais longe, a reformular a sua identidade museológica. Todavia, o 

entusiasmo da velocidade do mundo em rede vai tecer considerações e caminhar não no 

fim da Era Museológica, mas sim na importância do seu papel no seio da Revolução 

Digital que vivemos. Imprescindível no processo da aparente amnésia cultural229, o 

                                                
227 SAZONOV, Valery Petrocich, The One-Picture Gallery, Thinking about Exhibitions, London; New 

York, Routledge, 1996, pp.211-217. 
228 IDEM, Ibidem, p. 214. 
229 MARSTINE, Janet, Op. cit.,2006, p.9. 
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museu ganhará e fará cada vez mais sentido pela sua capacidade de nos 

lembrar a importância da aproximação à experiência, do valor do 

momento experiencial com o objecto autêntico, que nos posiciona em 

algum lugar e contexto no mundo, que nos relembra quem somos.  

As novas plataformas comunicativas e tecnológicas que vieram 

associadas à recentemente intitulada Web 2.0 (2ª geração da internet)230, 

alteraram  radicalmente a nossa forma de aprendizagem e comunicação, 

permitindo que em qualquer local a qualquer momento tenhamos acesso 

a uma rede ilimitada de informação e conhecimento, e que possamos 

partilhar e discutir em tempo real. O que faz com exista uma nova 

geração de público que visita os museus, com um vasto pré-

conhecimento por via da internet que através de dispositivos 

tecnológicos são transportados do virtual para o real sem qualquer 

receio e dificuldade, em instantes. Algo que para uma geração de 

profissionais de museus é pura ficção cientifica. Podendo levar a que, 

aprendam através do Discovery Chanel mais do que um curador saberia 

no séc. XIX231. 

O conceito de museu imaginário criado por André Malraux, é 

facilmente consagrado virtualmente hoje em dia. Num mundo onde os 

limites da exposição dentro dos muros do museu e das galerias foram 

quebrados, é possível a qualquer indivíduo criar o seu próprio museu 

pessoal. Com isto, cai-se por vezes no erro de banalizar o acto 

curatorial. Algo que apela à intervenção dos guardiões do conhecimento 

- os curadores -  como moderadores, auxiliando o público a navegar em 

informação mais correcta e mais completa, e facilitando o acesso a 

materiais no domínio publico online232, descomplexizando-se. 

                                                
230 O’REILLY, Tim, What is Web 2.0. Design Patterns and Bussiness for the Next Generation Software, 

2005. Disponível em: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html  
231 GREENBERG, Op. cit., p.226. 
232 ROPPOLA, Tiina, Op. cit., 2012, p.35. 
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Alguns museus já começaram a tirar partido das novas oportunidades tecnológicas, 

aproveitando a mediação das tecnologias digitais. As vantagens na adesão às 

comunidades virtuais, por parte das instituições museológicas, podem ir desde a básica 

divulgação e promoção da programação, ao contacto directo com os seus públicos e  

melhorias consideráveis na documentação das colecções museológicas. A criação do 

conceito de Museu Virtual, viria a tornar-se útil na aproximação e incentivo ao estudo 

das colecções. O acesso livre durante 24H, com diversas informações disponíveis, de 

acesso rápido, fácil e de custos de manutenção reduzidos, foram incentivos à sua 

participação. Nos dias que correm, os projectos digitais tornam-se mais sofisticados, 

com a criação de plataformas culturais como a Google Art Project ou a Europeana, e de 

outros mais participativos que permitem aos usuários a interacção e participação com os 

conteúdos que o museu produz. 

Sherri Wasserman, em 2011, enumerou algumas das experiências que os museus 

poderiam utilizar para benefícios de divulgação, downloadable maps and audio files; 

iPhone apllications extending an exhibit experience; geolocation technologies spurring 

exploration of the physical environment around a museum; regular SMS messages 

linking audiences to other platforms engaged by the museum such as Facebook, Twitter 

and museum blogs; and, weaving real-time data feeds into a virtual game so as to 

emulate a marine biologist’s expedition233.  

Nos dias que correm, o projecto de design de exposições parece apontar para a criação 

de investimento em projectos centrados na experiência do visitante, seja ela multi-

sensorial ou colaborativa (onde confluem diversas disciplinas criativas).234  Em alguns 

casos, a utilização dos novos media visuais começam a ser usados estratégica e 

conscientemente, não substituindo os antigos, servem para fornecer informação 

adicional ao  visitante na exposição: a aplicação de leitura do código QR em 

smartphones, os áudio-guias, os highlights e as apresentações em ecrãs touch screen, 

são exemplo disso. É claro que o sentido de adequação a cumprir objectivos específicos 

                                                
233 WASSERMAN, Sherri, Beyond Information: Ritual, Relationship and Reencounter through Mobile 

Connectivity, Curator 54, 2011, p.13. 
234 MACLEOD, Suzanne (Ed.), The Vital Museum, Reshaping Museum Space: Architecture, Design, 

Exhibitions, 2005, p. 236. 
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e bem integrados não chega a todos, tornando em alguns casos o seu uso excessivo 

obsoleto.  

Entre a expectativa de cumprir com a função educativa do museu e a necessidade de 

criar experiências visualmente impactantes, o trabalho do Design de Exposições na 

criação de significado do visitante é uma tarefa cada vez mais complexa na 

contemporaneidade, como já em 1991 Klein afirmava: The conceptual design of an 

exhibit is the enormousley engrossing and demanding task of developing the very means 

of content delivery235. Sendo cada vez mais a sensibilidade museal a liderar a 

conceptualização e ligação entre o design expositivo e o conteúdo exposto, a 

importância do designer assume-se como igual perante a do curador numa exposição, 

tarefa essa nunca antes legada. O designer passa de decorador da exposição a ser visto 

como profissional capaz de criar o significado para a instalação do conteúdo expositivo 

e autor da exposição museológica. 

                                                
235  KLEIN, Larry, Team Players, Museum News, Março-Abril, 1991, p. 45. 
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II Capítulo | Caso de Estudo “Exposição 360° Ciência Descoberta” 
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II | 1. Projecto Expositivo – 360º Ciência Descoberta 

1.1 Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian: Objectivos da 

realização do projecto 

 

A realização da exposição 360º Ciência Descoberta, surge no seguimento de uma linha 

de acção promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian em comunicar e divulgar a 

cultura científica em Portugal. Levado a cabo nos últimos vinte anos, este programa, 

desenvolvido pelo extinto Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian (actual 

Iniciativa Gulbenkian Oceanos), pretendeu a sua concretização através de uma série de 

exposições de natureza científica que organizou. A primeira exposição, que inscreve a 

missão, foi a Engenho na Arte (1997), seguindo-lhe Potências de Dez (2002), À Luz de 

Einstein (2005), Ao Serviço da Saúde (2006) e mais recentemente A Evolução de 

Darwin (2009). 

Realizada na Sala de Exposições Temporárias da Sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian (Lisboa), de 2 de Março a 2 de Junho de 2013, a exposição 360º Ciência 

Descoberta, contou com a curadoria de Henrique Leitão, investigador do Centro 

Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, dedicando-se ao estudo de História das Ciências exactas nos 

século XV a XVII, e de Teresa Nobre de Carvalho, investigadora especializada no 

estudo de Botânica e História Natural quinhentista. A exposição pretendeu ilustrar o 

desconhecido contributo do conhecimento científico e técnico, alcançado por 

portugueses e espanhóis na época das grandes viagens oceânicas dos Descobrimentos. 

Cabe também destacar, o desejo expresso de Henrique Leitão, em não evocar os 

Descobrimentos em geral, mas a Ciência nesse período histórico. O discurso expositivo 

seguiu o pensamento de uma nova corrente historiográfica científica, na qual o curador 

defende e contribui como autor, ao desencadear a discussão acerca da narrativa heróica 

da Ciência considerando o contributo de portugueses e espanhóis, durante os séculos 

XV e XVI, como precursores da Ciência Moderna do séc. XVII. Devolve assim o 
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diálogo, e confere o mesmo protagonismo a navegadores, naturalistas, botânicos, 

astrónomos, matemáticos, cartógrafos, cosmógrafos, inventores e tratadistas, que 

através de ideias e práticas científicas contribuíram para um novo conteúdo cientifico236. 

Poderemos caracterizar a exposição como uma exposição histórica de carácter 

internacional, onde a apresentação de material inédito em Portugal (como o único 

manuscrito sobrevivente de Pedro Nunes proveniente de Itália), se constitui como um 

património capaz de validar o contributo que se pretende consagrar. 

A concepção do espaço expostivo e a selecção das obras apresentadas, pretendeu assim 

seguir, o eixo argumentativo de um olhar renovado sobre este assunto, sendo um convite 

à descoberta do novo entendimento do mundo que as viagens oceânicas trouxeram: a 

crítica do saber antigo, as transformações e inovações científicas alcançadas, a excitação 

da descoberta e o estabelecimento de novas práticas empíricas.  

                                                
236 LEITÃO, Henrique, Catálogo 360º Ciência Descoberta, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2003, p. 13. 
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1.2 A recusa do Projecto Inicial: 

Da ESPHERA. Descobertas e Ciência à Ciência Descoberta 

 

Em 2011 a empresa YDreams, a pedido e sob a orientação de Henrique 

Leitão apresenta um projecto museográfico ao Serviço de Ciência da 

FCG, para a realização da nova exposição de carácter científico, a ser 

apresentada entre Janeiro e Maio de 2012.  

Na apresentação do projecto, a empresa propunha uma abordagem que 

garantia grande impacto público e mediático, num registo que 

surpreenderia o visitante. No discurso eram valorizadas demonstrações 

virtuais de tecnologias modernas com potencial didáctico na 

representação expositiva : 

É inegável que, ao ‘experimentar por si’, o visitante 

assimila com mais propriedade e compreende com maior 

profundidade os conceitos gerais e as matérias particulares 

que se lhe pretendem veicular. [...]Não pretendemos que a 

utilização das nossas tecnologias que acreditamos serem de 

vanguarda venha roubar o protagonismo dos conteúdos 

expositivos. 

Citando exemplos, que expressam a linha de produção da proposta e que 

colocam em evidência a justificação da recusa por parte do curador, são 

referências a criação da Sala da Ruptura, constituída por um túnel que 

convidava o visitante a atravessar, uma metáfora à alteração de escala 

que a Descoberta do Mundo por inteiro potenciou. Ou A Sala do Rumo, 

onde uma vitrina de instrumentos náuticos, mostrava um plano 

holográfico de conteúdos sempre que o visitante tocasse na superfície 

do vidro, criando uma fusão entre objectos e conteúdos digitais. Para 

 

Fig. 2.1.1 

Projecto Sphera – Fotomontagem  

da zona exterior de entrada 

 

 
Fig. 2.1.2 

Projecto Sphera – Simulação da 

entrada da exposição 

 

 

Fig. 2.1.3 

Projecto Sphera – Imagem 

virtual do interior 
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além das salas, a instalação de atractivos, também estavam contemplados e na entrada 

principal, que dá acesso ao Museu Gulbenkian, poderiam ver-se elementos, duas velas 

de uma nau a flutuar sobre água e elementos gráficos de plantas e animais nas zonas 

ajardinas. 

O parecer negativo do projecto proposto pela YDreams, traduz a dúvida por parte por 

parte de Henrique Leitão de que, a artificialidade do espaço (num tom quase insólito), 

pudesse inequivocamente resultar na subtracção das obras expostas. Note-se, pois, que o 

tipo de mostra proposta é mais facilmente próxima das exposições científicas que 

decorrem nos centros de ciência, onde as opções são livres face à liberdade de trabalhar 

sem objectos museológicos a apresentar, permitindo a criação de experiências virtuais 

interactivas, do que numa exposição que pretende mostrar documentos que vivem de 

um requinte e beleza sublime. Não se trata aqui de tecer considerações quanto à 

qualidade maior ou menor do projecto inicial, mas de reforçar que é relevante a 

consideração de que a recusa é facilmente justificada pelo distanciamento face ao que se 

pretendia. Veremos portanto, de que forma a anterior proposta se distancia radicalmente 

daquilo que virá a ser concretizado. Convém concluir que após esta recusa, a proposta 

do projecto museográfico fica a cargo da equipa responsável pela Museografia do 

Museu Calouste Gulbenkian, liderada pelo designer Mariano Piçarra, que dará um outro 

formato à concepção da exposição. Após a definição da equipa responsável pela 

museografia da exposição, o título da exposição sofreu uma alteração, ficando desde 

logo intrínseco, que o projecto deveria ser norteado por uma visão construtiva do tema e 

fundamentalmente original. Perante uma nova imagem do que iria ser a exposição, os 

vários conceitos temáticos que abrangeriam a narrativa curatorial deveriam ter 

ressonância na escolha do título. Primeiramente foi pensado 360º Dos Mitos à Simetria, 

até se optar pelo título final 360º Ciência Descoberta. A ambiguidade do novo título 

explica-se como analogia ao alargamento da posse da terra proporcionado pelo novo 

conhecimento científico. 360º refere-se ao domínio à volta da terra (de um lado a posse 

portuguesa e do outro espanhola) e Ciência Descoberta, porque não é uma exposição 

sobre os Descobrimentos mas sobre Ciência no período dos Descobrimentos.  
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1.3 Projecto – 360º Ciência Descoberta: 

Problemáticas à técnica expositiva: Como expor Ciência?  

Para um melhor entendimento do projecto expositivo, é necessário 

analisar com justeza a problemática presente ao longo do 

desenvolvimento do projecto - Como expor Ciência? 

Artur Santos Silva, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, 

menciona no Catálogo da Exposição que, Comunicar e divulgar Ciência 

constitui uma arte, pois não se resume apenas a transmitir 

conhecimento. Deve, sobretudo, suscitar a curiosidade e estimular a 

imaginação237. Neste sentido, o entrosamento entre a arte e a ciência, 

seria a substância da mostra, juntamente com a negação do espaço 

cibernético que marcou a anterior proposta formulada pela empresa 

YDreams. Considerando sempre a orientação e articulação do discurso 

dos curadores na procura da forma dos designers, a primeira fase do 

projecto traduziu-se na compreensão da problemática da matéria 

exposta. A resposta à pergunta primordial, que se impôs diante da 

complexidade que se ia construir, torna necessário entender de que 

forma a representação de conceitos científicos tem sido feita em Museus 

e Exposições de Ciência. 

A apresentação museológica científica, sentiu-se acompanhada pelas 

mesmas transformações que ocorreram nos Museus de Arte. Durante o 

séc. XIX, considerada a Era dos Museus Científicos238, devido ao 

desenvolvimento crescente de Museus de Ciência mais especializados, 

como o caso da criação de museus dedicados à História Natural. O 

espanto da novidade introduzida inicialmente nesses museus, não tardou 

                                                
237  Ibidem. 
238  CONN, Steven, Op. cit., 2010, p.48. 
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Museum of Natural History 

(AMNH), Nova Iorque, 1927 
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a sentir-se visualmente caótica quanto à apresentação que caracterizou os Museus de 

Arte e Antropologia. As colecções apresentadas dentro de caixas de vidro sobrepostas 

ao longo do espaço expositivo, a partir do inicio do séc. XX começam a ser entendidas 

como monótonas e desactualizadas, face a todas as transformações que o início do 

século presenciou. Desde o incremento das novas teorias evolucionistas de Darwin, e 

aceitação na comunidade científica, que uma nova organização das colecções científicas 

mereceu ser pensada. Perspectivando a ruptura com as técnicas tradicionais expositivas 

que dominavam o séc. XIX e tipificaram o Museu de Ciência como Biblioteca239, esta 

nova abordagem, levou a que o planeamento do layout fosse revisto, como no caso do 

Museu de História Natural de Londres e do Museu Geológico Jermyn Street240. As 

novas teses em vigor apelavam ao poder visual e epistemológico dos espécimes e 

artefactos, que deveriam ser parte integrante da mensagem científica e não meros 

recipientes de factos241. Para tal, a adopção da linguagem artística nos espaços 

consagrados à Ciência, torna-se uma possibilidade. Nos Museus de Ciência  no séc. XX, 

mostram-se também preocupações com a educação pública da ciência, sendo a maneira 

de expor a Ciência uma preocupação que potenciava o apelo visual a um público não 

especializado.  

A tarefa de levar o conhecimento à arte, começou a ter mais expressão na Europa e nos 

Estados Unidos, nos anos 1920. O abandono da apresentação taxonómica e 

enciclopédica das colecções e o aproveitamento das qualidades estéticas dos objectos, 

potenciam a criação de um novo sistema expositivo - os dioramas, em Museus de 

História Natural. Esta técnica expositiva pretendia, através do efeito cénico, criar uma 

verosimilhança com a realidade, algo que o aparato do cinema veio aguçar no 

espectador cada vez mais exigente. Os museus procuraram a partir dos dioramas, 

libertar os animais das caixas de vidro, superando o seu efeito estático242. A analogia 

dos dioramas como grandes telas tridimensionais, provém de técnicas expositivas que 

recriavam fidedignamente o habitat natural do animal e os coloca em poses dramáticas 

                                                
239 MACDONALD, Sharon, Op. cit., 1998, p.13. 
240 IDEM, Ibidem, p.12.   
241 IDEM. 
242 NOORDEGRAAF, Julia, Op. cit., 2004, p. 62. 
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interagindo com outros animais (em cenas que explicavam algo sobre o 

seu comportamento). O mais famoso, completado em 1926, foi o grupo 

de gorilas do taxidermista Carl Akeley, no AMNH. 

Outra das figuras ímpares da museografia científica foi o oceanógrafo 

Albert Parr, que começa, a partir de 1942, a trabalhar a renovação da 

exposição do AMNH. A primeira instalação por si criada foi o redesign 

do conjunto de pássaros Sanford Bird Hall, nele Parr demonstrou fortes 

preocupações em criar uma apresentação visualmente apelativa e 

dinâmica de espécimes, centrada na abordagem dos conceitos de 

evolução e relações dinâmicas da natureza243. O Plan and Scope 

Comitee, criado em 1942 no AMNH, para avaliar o museu, concluiu que 

os dioramas criados por Parr [...] they have become ends in themselves. 

The beauty of the composition and not only the natural history content 

is what the visitor sees. It has been suggested that such are 95% art and 

5% science244. A colaboração entre artistas e cientistas no projecto 

expositivo passou a ser denominada como SciArt, cruzando conceitos 

científicos e artísticos. As exposições científicas criadas pela dupla de 

designers Eames, anteriormente abordadas no capítulo I, durante a 

década de 60, contribuíram também para este conceito.  

A partir dos anos 60, começam a ser discutidas novas abordagens em 

museus e exposições de Ciência. Em 1962, Frank Greenway, 

conservador do Science Museum de Londres, defende que as ideias 

científicas podem ser comunicadas de diversas maneiras. Uma delas 

consiste em utilizar palavras e esquemas impressos nos livros [...]Mas 

as ideias cientificas referem-se em geral a coisas, vivas ou não; os 

investigadores científicos utilizam coisas: instrumentos e aparelhos; a 

aplicação das ciências conduz a novas coisas e a novos processos que o 

homem pode utilizar e aproveitar. Ora os museus são lugares onde as 

                                                
243 CONN, Steven, Op. cit., 2010, p. 143. 
244 IDEM, Ibidem, p.144. 
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Bird Hall no AMNH,  Nova 

Iorque, 1948 
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coisas, tanto móveis como imóveis, são reunidas, estudadas e apresentadas. Por 

consequência, os museus têm um grande papel a desempenhar na propagação da 

Ciência245.  

A associação que persiste ainda hoje dos Museus de Ciência e suas respectivas 

exposições, vocacionados para um público infantil e uma população escolar, provém de 

um novo paradigma museológico criado a partir dos anos 1960, que impulsionou a 

criação de um novo museu de Ciência, o Centro de Ciência. No contexto da Guerra Fria, 

o pânico gerado pela possível conquista tecnológica soviética pressiona o governo dos 

Estados Unidos a empreender um programa educacional de cultura científica, para 

despertar o interesse dos cidadãos na aprendizagem de Ciência e Tecnologia. A criação 

de instituições empenhadas nesta missão, como os Centros de Ciência, terão uma 

importante tarefa ao favorecer a aprendizagem de conceitos científicos de uma forma 

simples e acessível, a partir de aparelhos tecnológicos e programas que estimulem a 

participação física do visitante. O facto dos Centros de Ciência, não centrarem a sua 

existência na implementação de medidas que envolvam uma colecção museológica a 

seu cargo, permitirá uma maior liberdade da prática do conceito de interactividade no 

exercício da função educativa e da divulgação científica246. Os aparelhos tecnológicos e 

os programas criados pelos pioneiros deste movimento, o Exploratorium de São 

Francisco (Estados Unidos) e o Ontário Science Centre de Toronto (Canadá), foram 

desenvolvidos segundo o princípio de aprendizagem por estímulo e da experiência 

directa activa, levando à criação de expositores de ciência denominados hands-on. 

Sobre a forma de computadores autónomos interactivos, os hands-on são um modelo 

básico que aplica mecanismos experimentais que se alteram com a interacção do 

visitante247, e ensinam princípios e leis universais, onde cada homem poderia ser um 

                                                
245 GREENAWAY, Frank, Les Musées de Sciences dans le pays en voie de développement, ICOM, Paris, 

1962. 
246 CASALEIRO, Pedro Enreich, Museologia da Ciência: Perspectivas cruzadas numa década de 

excelência e inovação, Revista Museologia.pt nº4, Dossiê128, Instituto dos Museus e da Conservação, 
2010, p.128.  

247 TOON, Richard, Science Centres: A museums studies approach to their develpment and possible 
future direction, Museum Revolutions, How Museum Change And Are Changed, London and New 
York: Routledge, 2007, p.108. 
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Einstein248. O conteúdo informativo do Centro de Ciência também difere do praticado 

pelo Museu, raramente existe a preocupação em contextualizar historicamente os 

conhecimentos apresentados, por recearem aborrecer o visitante. Para outros, o que se 

tornava exaustivo era a repetição constante da participação física do visitante ao longo 

da visita, pouco estimulante a outras sensibilidades, foi o caso de Albert Parr, que 

mostrou preocupações com este método educativo: 

Audience participation has been the catchword of museum educators for a 

good many years [...] Apparently the participation is though of chiefly in 

physical terms. Turning a crank or pushing a button is supposed to make the 

visitor feel party to the events unfolding [...] A museum is not a gymnasium, not 

even for fingers exercises with push buttons249.  

 

Cath Styles, atenta na afirmação de que a utilização dos dispositivos interactivos criados 

pelos Centros de Ciência falharam em conseguir fazer jus ao seu nome. A autora 

propõem o termo extractive como mais adequado:  

[...] Such systems are characterised more by their prescriptive 

dispensation of information than they are by the interplay between the user and 

the system. The interaction certainly involved the body of the user (or at least 

their eyes and index finger); but the system’s pre-determination afforded no 

space for the user to contribute, even conceptually – even in their own mind – 

to the act of meaning-making250.              

A escolha por um projecto de design digital, não é uma escolha fácil, apesar das 

aparentes vantagens na acessibilidade de conteúdos informativos, os riscos da 

superficialidade dos dispositivos interactivos (por se tornarem em curto prazo 

obsoletos), é muito elevado. Aside from issues of usability and accessibility, which are 

                                                
248 citado por CONN, Steven, Op. cit., 2010 in WITTLES, David , Saturady Eveing Post: Chicago 

Museum of Science and Industry. 
249 CONN, Steven, Do Museums Still Need Objects?, Philadelphia, Pennsylvania: University of 

Pennsylvania, 2010 
250 STYLES, Cath, Museum experience design: lessons from across the field. 
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forgivable in the context of experimental media, and the perennial issue of technological 

obsolescence, these systems were hobbled by their constrictive approach to experience 

design251.                

Este é um assunto estabelecido na literatura referente a museus e exposições de Ciência, 

desde o surgimento até ao momento presente, o que aponta para um momento sem 

possível retorno. A tecnologia evoluiu, os visitantes cresceram  e os museus são 

obrigados a adaptarem-se. O conceito black box começa a ser cada vez mais recorrente, 

na sociologia da Ciência para se referir aos Museus de Ciência e Tecnologia modernos, 

espaços sem luz natural onde o conteúdo cientifico é transmitido por dispositivos 

hands-on: 

With a model of science divorced from its social construction in time and 

place and in a building separated from is locality both symbolically and 

physically [...] provides its users with a creative series of new places, each 

offering the visitor a particular version of the trope of a journey: in a 

planetarium, the possibility of travel to the stars; in the giant-screen film, 

immersion in exotic natural places; or in the gallery space, nomadic 

exploration through the woods of natural wonder252. 

Os dias em que os iniciais dispositivos, que somente serviam para a leitura de 

informação eram a melhor experiência digital a oferecer, já passaram. Com o avanço 

tecnológico dos dias de hoje, é possível criar um sem fim de experiências memoráveis 

aos visitantes. As tecnologias mais comuns nas exposições utilizam sobretudo a 

projecção digital, através de ecrãs especiais. Essas projecções podem ser capazes de 

transformar um interior e criar um ambiente simulado com o uso controlado de luz, som 

e imagens em movimento253. Mas para a maioria dos museus, especialmente para 

aqueles que surgiram do conceito de Museu Modernista do séc. XIX, a adaptação às 

novas tecnologias dentro do museu é ainda difícil de se fazer, isto comparando com 

                                                
251 IDEM, Ibidem. 
252 TOON, Richard, Black box science in black box science centres, Reshaping Museum Space: 

Architecture, Design, Exhibitions, London and New York: Routledge, 2005, p.34. 
253 DERNIE, David, Op. cit., 2006, p. 10. 
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museus recentemente criados, que prevêem a instalação dos dispositivos no projecto 

inicial, e consideram imprescindível como outro meio de comunicação museográfica.  

Nos dias de hoje o conceito de interactividade, deixa também espaço para outros 

contributos bastante criativos, que envolvem a participação dos visitantes na criação  de 

significado da exposição. Exemplo disto, a iniciativa uCurate criada pelo Clark Art 

Institute de Williamstown nos Estados Unidos, consistia na criação de uma aplicação 

digital que permitia a qualquer pessoa projectar uma exposição a partir da colecção do 

museu. O vencedor ganhava a oportunidade de conceber fisicamente a sua proposta com 

a ajuda do museu. O vencedor da primeira edição, foi um projecto curatorial concebido 

por uma jovem de 11 anos, Giselle Ciulla254, em que as legendas que acompanhavam as 

peças na exposição foram escritas pela própria Giselle Ciulla. Outra das iniciativas na 

participação activa dos visitantes na exposição, foi organizada pela Tate Britain em 

2004, na qual as legendas das peças incluíam comentários dos visitantes às peças. 

Segundo o director da instituição, Stephen Deuchar o Museu estava particularmente 

interessado in the contributions of visitors who might know much more on a painting 

than the museum experts or the artists themselves255. 

De forma a que a experiência participativa de facto o seja, é preciso que os museus 

abandonem o modelo tradicional que assenta no controle total do conteúdo que 

produzem e apresentam e potenciem a criação de experiências como as anteriormente 

enunciadas. O novo modelo emergente, leva a que o exercício do poder se faça também 

através dos visitantes, em vez de actuarem para os visitantes, o novo modelo do museu  

atrai visitantes na sua actuação256.  

A necessidade em que se desenvolvam aprendizagens que encorajem a interacção social 

entre os membros do grupo da visita e a contemplação individual257, é cada vez mais 

acentuada. Nina Simon, em The participatory museum descreve as exposições 

                                                
254 VLACHOU, Maria, Musing on Culture, Lisboa; Malmö: Bypass Editions, 2013, p.107. 
255 IDEM, Ibidem, pp. 107-108. 
256 STYLES, Cath, Op. cit. 
257 GURIAN, Elaine Heumann, Noodling Around with Exhibition Opportunities, Exhibiting Cultures: 

The Poetics and Politics of Museum Display, Washington; London: Smithsonian Institution Press, 
1991, p. 188. 
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participativas em termos do seu network effect, apontando três elementos fundamentais 

à sua concretização: a interacção personalizada, um algoritmo que relaciona cada 

interacção com as outras e o feedback para os indivíduos258. Este tipo de elementos 

funcionam como técnicas que envolvem o visitante numa experiência que envolve 

também o corpo do próprio do visitante. Ao contrário de alguns dispositivos 

interactivos, como os ecrãs tácteis, (que apenas transportam a mente do visitante para o 

ecrã através da interacção do dedo indicador), as instalações participativas criadas por 

designers à escala potenciam o envolvência de todo o corpo do visitante.  

A resposta em torno do debate Como Expor Ciência?, torna portanto necessário a 

possibilidade de construção de um discurso expositivo que promova a experiência do 

visitante e que invista na relação entre a Ciência e outras disciplinas como a Arte. Sem 

retirar valor aos conteúdos científicos, a apreciação e exaltação da beleza da natureza 

em si mesma, contribui para amenizar o risco de cansaço e descodificar a mensagem 

que se pretende comunicar, potenciando a obra como um todo capaz de estimular o 

visitante na aprendizagem de conceitos que à partida são para o público em geral uma 

obrigação académica. O rumo tomado no  projecto de design da exposição 360º Ciência 

Descoberta, procurou concretizar esta expectativa.   

                                                
258 SIMON, Nina, The Participatory Museum, Santa Cruz California: Museum 2.0, 2010. 
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II | 2.  A Exposição 

2.1 O Projecto curatorial 360° Ciência Descoberta 

 

O guião da narrativa curatorial da exposição 360º Ciência Descoberta, ficou a cargo de 

Henrique Leitão e Teresa Nobre Carvalho, estabelecido com a ajuda de um grupo de 

consultores científicos. Estes especialistas em áreas distintas que a exposição procurou 

abordar, ajudaram a completar algumas ideias ao diálogo, estiveram inscritos na 

Comissão Cientifica: a Prof.ª Doutora Ana Eiró, o Doutor António Sanchez Martinez, o 

Comandante Joaquim Gaspar, o Comandante José Manuel Malhão Pereira, o Doutor 

José Pardo Tomás, o Prof. Doutor Juan Pimentel, o Prof. Doutor Luís Mendonça de 

Carvalho, a Prof.ª Doutora Marta Lourenço, o Prof. Doutor Mendes Ferrão, a Doutora 

Paula Basso, o Doutor João Neto, o Prof. Doutor Pedro Casaleiro e o Prof. Doutor Rui 

Loureiro.   

A apresentação centrou-se nos desenvolvimentos científicos e técnicos ocorridos das 

grandes viagens oceânicas de portugueses e espanhóis no séc. XV e XVI e o 

consequente impacto na Ciência europeia. O discurso deveria assim, centrar-se em 

representar o fascínio das novidades do mundo natural americano e asiático, a critica 

do saber antigo, o estabelecimento de novas práticas empíricas, a disseminação de 

conceitos científicos pelos estratos menos instruídos da sociedade, os melhoramentos 

técnicos, os processos e as instituições de acumulação e gestão de novos 

conhecimentos, através de um conjunto de objectos seleccionados a documentar e 

interpretar os conceitos estabelecidos. Entre eles, mapas, globos, instrumentos, 

manuscritos, objectos de Exotica e Naturalia e uma pintura, provenientes de instituições 

internacionais e nacionais, 19 peças de emprestadores internacionais (Bayerische 

Staatsbibliothek na Alemanha, Abadia de Tongerlo na Bélgica, Museu Nacional do 

Prado, MUNCYT, Museu Naval em Espanha, Biblioteca Nacional de França em França, 

Leiden University na Holanda, British Library em Inglaterra, Biblioteca Estense 

Universitária, Biblioteca Medicea Laurenziana, Biblioteca Nazionale central em Itália) e 

86 peças de instituições nacionais (Núcleo Arqueológico do castelo de Alcoutim, Museu 
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Botânico da ESAB, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Museu de Ciência de 

Coimbra, Biblioteca Pública de Évora, Gabinete de Arqueologia da Universidade do 

Algarve, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca da Ajuda, Biblioteca Nacional de 

Portugal, Museu Calouste Gulbenkian, Jardim Botânico Tropical, Instituto de 

Investigação Científica Tropical, Museu Nacional de História Natural, Museu da 

Farmácia, Museu de São Roque, Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, 

Museu de Marinha, Museu de Metrologia, Museu Nacional de Arqueologia, Museu 

Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arqueologia).  

A narrativa expositiva foi desenvolvida numa orgânica articulada com o projecto 

museográfico, dada a exigência elevada do tema (que se estende em diversos universos 

do conhecimento científico) e a componente investigativa leva a um estreito cruzamento 

entre a visão teórica dos curadores e a procura por soluções de linguagem plástica dos 

designers, acabando este entrosamento de diferentes influências por se reflectir no 

resultado final. 

Destaque-se que o facto da exposição se constituir a partir de empréstimos de cedências 

de bens culturais, a algumas entidades internacionais, criando relações de dependência a 

condições logísticas de produção, e limitando ou impossibilitando por vezes, a 

exequibilidade curatorial e expositiva. O risco de que um emprestador recusasse o 

pedido de empréstimo de determinada peça, era muito elevado, sendo desta maneira 

imperiosa a prática de uma abordagem mais ou menos flexível ao guião delimitado. 

Falamos também de imprevistos que podem em muitos casos, como aconteceu, 

condicionar o projecto de design que decorre em simultâneo com o processo de 

cedência de empréstimos.  

Outro dos condicionalismos do projecto expositivo, foi a possibilidade da sua 

itinerância (para Espanha e América), sendo necessário apelar a um planeamento 

bastante cauteloso na manutenção do significado global da mostra. Para tal efeito,  

foram previstas adaptações de conteúdo, concepção, montagem, desmontagem e 

transporte. O projecto de design foi construído seguindo a forma de módulos e núcleos 

independentes, que tornavam possível a metamorfose ao espaço e às condições 

oferecidas noutra instituição.  
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A nível de conteúdo informativo, o projecto curatorial previu um diálogo articulado em 

quatro tipos de hierarquias de apresentação, em que se procurou contextualizar o melhor 

possível os objectos apresentados. A primeira hierarquia, de nível 0 são as frases 

citações de autores da época (inscritas nas vitrinas, no módulo/instalação B e C, e no 

painel final), funcionam como elementos informativos e expositivos; o nível 1 são as 

legendas tradicionais em todas as peças; o nível 2 são as legendas desenvolvidas para 

grupos de peças, e o nível 3 são as super-legendas, textos mais desenvolvidos em dois 

painéis de apresentação e nos separadores de núcleo (com informação que separa os 

diferentes núcleos temáticos).  

O material textual da exposição segue uma linha ideológica, que enfatiza as novas 

teorias em torno da Historia da Ciência na época dos Descobrimentos.                               

O conteúdo informativo queria-se directo e explícito. Os textos foram concebidos para 

uma leitura fácil, enquanto as legendas seguiram um modelo de selecção informativa 

adequada a cada tipologia de objecto, face à grande diversidade que a exposição 

oferecia. Nos espécimes naturais, expostos na Grande Estante, as denominações 

científicas foram retiradas, para os contextualizar numa época pré-classificatória (sécs. 

XVI-XVII) que simulasse o espanto do olhar, podendo uma atribuição categórica e 

enciclopédica correr o risco de os localizaria num século posterior. 

Organizada em 6 núcleos expositivos, o conceito que mediou a selecção dos objectos 

baseou-se em princípios documentais. Face às diferentes temáticas de cada núcleo o 

objectivo foi encontrar representantes à abordagem expositiva. (Consultar anexos – 

Lista de Objectos na Exposição). 

 Núcleo I. O Saber pela Palavra: remete para uma Europa Medieval onde o mundo 

parecia estável e conhecido e onde a autoridade dos clássicos, sancionada por séculos de 

confirmação, alimentava uma ambição enciclopédica. Testemunha o confronto entre o 

saber antigo e o novo saber.  

Núcleo II. O Espanto da Novidade: dá conta de como portugueses e espanhóis mudaram 

a forma de olhar o mundo através do contacto com uma natureza exuberante nunca 
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antes vista. A experiência directa, e não a leitura de livros, tornou-se o modo de 

conhecer o Mundo Natural.  

Núcleo III. Do Mediterrâneo ao Mundo Todo: a mudança de escala ocorrida em termos 

conceptuais, mentais e simbólicos – com a passagem das rotas mediterrâneas às imensas 

viagens oceânicas - proporciona o desenvolvimento do saber geográfico e do 

aperfeiçoamento de novas técnicas e instrumentos para navegar. 

Núcleo IV. Cada Estrela é um Número: um novo e inesperado passageiro a bordo nestas 

viagens - a matemática, foi necessário conceber novos métodos astronómicos e 

aperfeiçoar instrumentos que foram postos nas mãos rudes de homens do mar -  

astrolábios, quadrantes, balestilhas, tabelas e cálculos.  

Núcleo V. Planear: A Gestão do Saber: A necessidade de acumular, classificar e gerir as 

imensas massas de novidades que chegavam à Península Ibérica e dos programas de 

recolha de informação e instituições para gerir. A sistematização do conhecimento leva à 

criação das primeiras instituições de gestão do saber na Europa - A Casa de la 

Contratación em Espanha e os Armazéns da Índia em Portugal.  

Núcleo VI. Do Mundo Novo, Uma Ciência Nova - a mudança de mentalidade no séc. 

XVI, em que a experiência da novidade se tornou habitual e novas instituições surgiram 

por toda a Península Ibérica e pela Europa, fornecem o encontro com um Novo Mundo 

e uma Nova Ciência.  
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2.2 O projecto museográfico de Mariano Piçarra 

 

[...]O que fotografo: O ar das coisas, e o ar entre as coisas. Como se estes 

fossem vitrificados. Pesados enquanto vidro e leves uma vez que 

transparentes259.  

Mariano Piçarra 

Com formação académica no mundo do Design, Mariano Piçarra desenvolve actividade 

profissional na Fundação Calouste Gulbenkian como designer de exposições no 

Departamento de Museografia, desde 1986. Uma herança comovente à museografia 

nacional, que conta já com 36 projectos de exposições, até à data para a FCG, e 13 

exposições a nível independente. Desde 1986 que se dedica em paralelo à fotografia, 

muito presente na perícia e perfeição com que cria, organiza e ilumina o espaço 

expositivo.  

Enquanto fotógrafo, ganhou prémios em concursos de fotografia e Bienais onde expôs, 

(1ª Bienal de Chaves em 1983, a 4ª Bienal de Vila Nova de Cerveira em 1984  a 1ª 

Bienal de Design S.E.C, no mesmo ano). A sua obra fotográfica está presente em 

colecções públicas, na caixa Geral de Depósitos e no Museu da Cidade, tendo 

honrosamente sido referenciado por António Sena, como um dos fotógrafos da vaga 

emergente de portugueses no decénio de 1980-1991, na obra Uma História da 

Fotografia publicada em 1991, no âmbito da Europália: 

Toda a fotografia de Mariano Piçarra exprime a profunda necessidade de 

registar a essência das coisas através da oposição entre a luz que as ilumina e 

a sombra que elas próprias geram. (...)É o combate entre luz e sombra que 

confere à representação da coisa aquilo que ele designa como a sua pele. Será 

                                                
259 PIÇARRA, Mariano, Carneiro, Fotografias de Mariano Piçarra, Lisboa: Ether, 1993. 
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a qualidade, a textura, a reflectividade dessa pele que conjura, sinteticamente, 

no espectador, a essência do que lhe está por trás.260  

É precisamente no cruzamento da fotografia e do design que reside a mestria com que 

encena o espaço da exposição. Num paradigma só seu, com grande ênfase em diálogos 

literários, as soluções projectuais de Mariano Piçarra, realçam-se por um apurado 

detalhismo e sentido de escala, tal como o próprio refere: 

Fazer uma exposição é organizar um território, cada peça é um elemento 

arquitectónico 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 escala261.  

Percorrendo os projectos expositivos de sua autoria, é presença recorrente uma 

linguagem ancorada de maneirismos, que repete e reinterpreta, de exposição em 

exposição. É referência o formalismo, que situa nos alinhamentos simétricos e paralelos 

do espaço expositivo e no fascínio pelo objecto e sua fisicalidade. Mimetiza a acção de 

procura pela geometrização, através de estratagemas geométricos de auxílio 

compositivo das formas (cruz, secção de ouro, cubo, esfera) que se alicerçam na procura 

da perfeição.  

Antes de iniciarmos o percurso, cabe situar o layout da exposição, como uma gramática 

atomista, sem quaisquer barreiras físicas (ou painéis para estruturar e configurar o 

espaço), os objectos foram instalados em vitrinas e módulos centrados e em 

correspondência com um longo corredor central que atravessa a exposição e funciona 

como um elemento aglutinador. Na entrada, encontramos uma gigantesca esfera de prata 

azulada, um grande globo giratório com inscrições de formulas matemáticas suportado 

por uma elegante estrutura azul marinho, com um painel de texto introdutório que 

estabelece a relação com o que iremos encontrar na exposição. Este módulo (A) 

completa a série de estratagemas expográficos262, que marcaram presença na entrada das 

                                                
260 SENA, António, História de Fotografia: Portugal 1839 a 1991, Lisboa: Imprensa nacional- Casa da 

Moeda, 1999, pp.129 -142. 
261 MONTEIRO, Joana, Op. cit. 
262 IDEM, Ibidem. 
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exposições temporárias da sede da FCG, a recordar os jogo de espelhos criados para as 

exposições A Perspectiva das Coisas, A Natureza-Morta na Europa, primeira e segunda 

parte. 

Na exposição 360º, os estratagemas além de recorrentes ao longo do percurso ao 

funcionarem como módulos/instalação que estruturam o espaço expositivo e convocam 

as ideias presentes de cada núcleo, criam um grande impacto visual num espaço aberto 

que lhes confia a sua importância. No Núcleo I, encontramos o módulo B, uma esfera 

em gomos dourados com a inscrição de uma frase da autoria de Pedro Nunes; no Núcelo 

II, o módulo C um caleidoscópio para admirar o interior; e uma vitrina composta por 

caixas de especiarias; no Núcleo III, a representação de um mapa ibérico de circum-

navegação; e no Núcleo IV, as calotes do cruzeiro do sul.  

[...] obsessiva insistência que ele confere a todas as coisas e aos seus 

contrários. A noite e o dia, a luz e a sombra, o direito e o toro, a verdade e 

mentira, a lista era interminável. Aí, tive a intuição que se vem confirmando 

até hoje, que o essencial do olhar de M. Piçarra, o físico e o moral, é 

dialéctico.263  

Ao entrarmos na exposição, o olho ajusta-se à iluminação direccionada, aos contrastes 

entre a semi-obscuridade e o brilho ofuscante do ouro de alguns objectos. O segundo 

módulo (B), é o primeiro objecto a observar no interior da exposição. Composto por três 

cubos pintados com tinta de ferro pulverizada. Cada vértice do cubo tem um recorte que 

deixa a descoberto um interior esférico de ouro. Como se da ferrugem imanasse luz, 

vemos três gomos dourados que quando próximos parecem ser capaz de enfeitiçar o 

espectador, a circundar os gomos a frase: novas ilhas, novas terras, novos mares, novos 

povos, e o que mais é: novo céu, novas estrelas. O ouro sobre azul, e a ferrugem são as 

cores da exposição, sendo que a ferrugem estará sempre presente ao longo do eixo 

continuo que traça o percurso expositivo. 

Caminhado para o Núcleo I: O Saber pela Palavra, temos uma série de objectos que 

remetem para o saber da Idade Média, um enquadramento apenas completo com o  

                                                
263 SENA, António, Op. cit. 
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único manuscrito capaz de representar tal saber, e um dos tesouros nacionais mais bem 

guardados - a Bíblia dos Jerónimos. A construção de uma vitrina para tal preciosidade, 

exigiu um trabalho reforçado de segurança, através da sua blindagem (figura 2.3.6). 

Correspondeu a uma das exigências impostas pela entidade emprestadora (Biblioteca 

Nacional de Portugal) para a sua apresentação, bastante limitada dado o risco que a 

exposição causa na conservação dos fólios. Estabelecendo relação de continuidade 

surge uma vitrina em azul marinho (I), cuja forma é uma referência estilizada à 

arquitectura gótica de catedrais, permite a exposição e visualização das peças em dois 

sentidos, a iluminação foi feita através de leds na parte superior da vitrina sobre um 

plano branco. No seu interior um conjunto de instrumentos rudimentares e manuscritos 

medievais, elaboram o discurso em torno do mundo medieval local que pensava estar 

completo. 

Evoluindo para a propagação de um novo saber na Península Ibérica face à presunção 

enciclopédica medieval, passamos para o Núcleo II: O Espanto da Novidade. Na vitrina 

(H.3), encostada à parede, vários livros transportam o visitante para uma espécie de 

inventário de um mundo natural novo onde navegadores, marinheiros e viajantes 

testemunharam e registaram. Em frente da vitrina o módulo G, uma instalação cuja 

estrutura ziguezagueada equilibra 15 caixas que contêm especiarias no seu interior, 

permitindo ver alguns exemplos de produtos exóticos oriundos dos três continentes 

trazidos do Novo Mundo em barcos. Acerca do novo olhar sobre a natureza que estes 

homens testemunharam foi criado o módulo C. Um cubo de superfície enferrujada 

preenchido no exterior com citações descritivas de autores da época sobre as novas 

experiências vivenciadas. No interior, através de estreitas frestas, o visitante poderia 

também ele testemunhar a visão caleidoscópica e o espanto destes homens ao olharem 

as novas espécies (animais e plantas) nunca antes vistas, sem qualquer descodificação 

do mundo visível. Uma montagem da iconografia contemplada, feita a partir de 

ilustrações originais da obra cedida pela Abadia de Tongerlo na Bélgica, Suma de 

árvores e plantas da Índia Intra Ganges (1618) de Manuel Godinho de Erédia. Após 

uma visão distorcida da presença animal, o visitante pode presenciar a realidade através 

de dois espécimes taxidermizados, colocados sobre plataformas ligeiramente elevadas, 

um rinoceronte e um crocodilo. Um tela é colocada como cenário de fundo do 
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crocodilo, com a projecção de uma animação de um amendoim, retirado do manuscrito, 

História dos animais e árvores do Maranhão (1624-27) de Frei Cristóvão de Lisboa. O 

rinoceronte, encontra-se colocado no centro do eixo que traça o alinhamento da 

exposição, uma presença que coabita para equilibrar o espaço expositivo 

O Núcleo IV: Cada Estrela é um Número, representa a construção da imagem do mundo 

a partir da análise cartográfica. Através da apresentação de atlas e mapas o visitante 

poderia perceber a revelação dos contornos geográficos da terra, e ver alguns 

instrumentos que permitiam a realização de medidas de cálculo na navegação, como os 

astrolábios. Os mapas estão dispostos em mesas, enquanto os restantes objectos se 

encontram na vitrina relativa a este núcleo. O módulo/ instalação criado para ilustrar o 

núcleo foi colocada no eixo central da exposição, em frente ao rinoceronte. É uma 

projecção em estrela de um mapa cujos continentes surgem em relevo de madeira 

aplicados numa superfície azul metálica, fixa a um vidro emoldurado. A instalação 

materializa o título da exposição, mostrando as rotas traçadas pelo percurso espanhol e 

português durante as viagens oceânicas. O percurso é vazado de um lado e do outro do 

vidro, no qual são colocados leds de cores a percorrer as linhas das rotas, os portugueses 

representados em azul e os espanhóis em vermelho. Também neste núcleo, o visitante 

assiste a uma infografia animada (Morphing), uma representação da transformação do 

mundo. A projecção começa com um mapa, que assiste a uma mudança na forma, 

percepcionamos o evoluir da sua configuração em meia dúzia de décadas, passando de 

um aspecto medieval até ao que conhecemos nos dias de hoje. Continuando, voltamos a 

presenciar o escurecimento de iluminação, vitrinas com instrumentos científicos de 

medição e globos, e junto deles encontra-se o módulo E, a representação das 

coordenadas das estrelas, feitas a partir de instrumentos anteriormente expostos. O 

módulo é composto por dois cubos pintados de azul escuro equidistantes, com duas 

calotes internas iluminadas de leds que intencionalmente recriam o céu estrelado. Ao 

centro dos cubos, um importante documento no interior de uma vitrina estabelece a 

relação  - a primeira anotação do Cruzeiro do Sul, uma Carta de Mestre João a D. 

Manuel I sobre o Cruzeiro do Sul, no dia 1 de Maio de 1500.  
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No Núcleo V. Planear: A Gestão do Saber, numa extensa vitrina (módulo H), estão 

colocados objectos que documentam a recolha e sistematização de informação adquirida 

nas navegações oceânicas.  

Para finalizar, o Núcleo VI, disposto ao fundo da galeria apresenta um conjunto de peças 

distribuídas numa Grande Estante. Um grande plano de vidro, com objectos 

Naturalia/Exótica, instrumentos de análise e os primeiros livros a ser escritos sobre 

Ciência. Não pretendeu reproduzir a técnica expositiva Exótica, de caixas de vidro com 

animais no seu interior, havia uma razão para todos aqueles objectos estarem ali. No 

centro da estante, o mais importante, Instauratio Magna (1620) de Francis Bacon que 

anuncia a chegada da Ciência Moderna, que se relaciona com o painel que surge atrás 

da estante - uma ampliação do frontispício do livro que mostra a imagem de navios a 

passar os pilares de Hércules. Para se chegar à Nova Ciência era preciso passar além dos 

pilares de Hércules, ou seja do saber tradicional.264 A pintura As Ciências e as Artes 

(c.1650) de Adriaen Van Stalbent, inserida no núcleo referido, representa um gabinete 

de curiosidades, frequentado por sábios e fidalgos rodeados de maravilhas do mundo 

natural, globos, mapas e instrumentos científicos, no século que será profícuo para a 

Modernidade Científica. Para finalizar a exposição, uma parede repleta de nomes de 

heróis anónimos, mostra a extensão de personalidades que contribuíram para o 

desenvolvimento científico.  

No decorrer da análise do projecto museográfico da exposição 360º Ciência 

Descoberta, podemos dar visibilidade a alguns dos seus componentes expositivos. Cada 

instalação de objecto encerrou uma história, construída em torno de metáforas, texturas 

e pólos aglutinadores, espelhando a importância da colaboração entre designers e 

curadores, ao longo do desenvolvimento do processo criativo do projecto. Numa 

observação e intuição cuidada, essa relação é traduzível no impacto visual que a mostra 

possibilitou e no acto de expor que se revelou profundamente simbólico. Tem de 

relevante que a organização e disposição dos núcleos expositivos, propiciou uma 

experiência emotiva (e poética), permitindo aos visitantes uma prática visual 

                                                
264 LEITÃO, Henrique, Op. cit. 
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estimulante. A linguagem foi construída ritmadamente ao longo do percurso, cada passo 

da exposição é revelador da beleza do objecto, sempre construído sobre uma abordagem 

poética, reforçada pela luz e seus efeitos que ecoam numa empatia entre lugar e forma. 

A criação da ligação com o espectador, foi feita a partir de detalhes (jogos de luz e 

sombra), perceptíveis a alguns, que fizeram sobressair a volumetria dos objectos numa 

particular plasticidade. Embora a exposição sobreviva de momentos de puro deleite e 

contemplação visual, o conteúdo informativo não é descurado, deste modo, as palavras 

de Henrique Leitão vêm orientar e completar o cenário afectivo que se cria com os 

objectos expostos.  
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2.3 O Design Gráfico de Luís Moreira 

 

O projecto de design gráfico foi desenvolvido por Luís Moreira, responsável pela 

concepção do conteúdos gráficos da exposição e respectivos suportes à divulgação 

(logótipo, cartaz, convite, folheto informativo, catálogo, etc.). 

O cartaz, sofreu uma evolução até atingir a ideia final, não só a nível cromático mas da 

própria imagem que o ilustra, cumprindo o resultado final, o objectivo de abranger as 

diferentes temáticas da exposição: mundo natural (amendoim canto inferior direito), 

cartografia (Livro de Marinharia de João de Lisboa), matemática (Tabela de Declinação 

do Sol como fundo) conhecimento da terra a 360º (representação gráfica em torno da 

circunferência, representação bipartida do império português e espanhol). As cores que 

predominam são o azul e o laranja, que simbolicamente se relacionam com o exotismo 

das novas terras e o azul em analogia ao mar atravessado nas viagens oceânicas. Em 

termos tipográficos, a palavra 360º surge em destaque (laranja a Bold), e Ciência 

Descoberta mais discretamente (branco a Light). Bastante curioso é o facto do º da 

palavra 360º, representar a Terra, havendo uma correspondência directa entre o º e a 

representação da Terra no mapa. O logótipo da exposição segue a mesma linha gráfica  

do cartaz, bem como o folheto informativo e o catálogo. 

Na exposição, os conteúdos informativos de nível 1, 2 e 3 foram concebidos com 

lettering branco sobre superfícies azul marinho. A informação de nível 0 (as frases 

citação de época), quando vistas no topo das vitrinas estavam eram azuis sobre branco. 

As restantes, as que preenchem o exterior do módulo C encontravam-se a vermelho, e as 

que componham a totalidade do grande painel de heróis anónimos eram azul sobre 

fundo branco. Em termos tipográficos o nível 0 seguiu um tipografia que se aproxima 

do estilo caligráfico da época referenciada, enquanto os textos com mais conteúdo 

utilizaram um estilo mais tradicional que se pretendia o mais legível e menos cansativo 

ao visitante. Outro dos elementos gráficos em destaque na exposição foram os detalhes 

em marca de água nas vitrinas laterais que ilustravam a temática do núcleo. A título de 
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exemplo, a vitrina do módulo H.2 continha uma ilustração fixa ao vidro de um 

navegador com uma balestilha em marca de água, correspondendo ao interior da vitrina, 

onde se vê o instrumento real.  
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II | 3. Actividades complementares à Exposição 

  

Para além da exposição foi planeado um ciclo de conferências, com um painel de sete 

especialistas oriundos de várias universidades europeias e americanas, que foram 

convidados a falar do tema.  

O Serviço Educativo, através do Descobrir, Programa Gulbenkian Educação para a 

Cultura e Ciência, desenvolveu um programa educativo bastante completo e muito 

abrangente a nível temático e a nível de público-alvo, com  visitas orientadas, temáticas, 

oficinas e sessões complementares noutras instituições (sessão de observação 

astronómica nocturna, sessão de planetário e um laboratório experimental de 

astronomia).  
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Conclusão 

 

Face a tudo o que foi analisado e reflectido ao longo da dissertação, parece-nos redutor 

e inadequado apresentar uma conclusão alongada, não beneficiando a nossa linha de 

investigação, que pretende levantar a ponta do pano. Se sobressaíram mais dúvidas que 

incertezas, se as linhas de investigação se adensaram e repartiram, deveremos procurar a 

sua causa na dimensão complexa do tema, e principalmente assim o cremos, no 

caminho que falta trilhar em renovar o olhar dos profissionais e público de museus no 

tempo que vivemos.  

O cerne da questão foi procurar dar a entender que o investimento num projecto de 

design de uma exposição, seja uma exposição produzida para comunicar às massas ou a 

uma elite, e deverá sempre ser praticado em articulação com a equipa que produz. É na 

apresentação museológica que se constroem os sentidos dos objectos, estruturando as 

experiências do espectador, não podendo o responsável por estabelecer o conteúdo a 

transmitir (curador), se limitar a escolher a história que pretende contar, sem se envolver 

na forma como se vai contar, ou seja na sua apresentação visual que é parte da produção 

do sentido da mostra. E não podendo o designer se ocupar apenas em conceber a forma 

sem se debruçar e investigar sobre o que lhe é proposto. E se a produção de uma 

exposição é parte do seu processo de construção, a visibilidade de opções que foram 

tomadas ao longo da construção da linguagem museográfica deverão estar contempladas 

no catálogo e na própria exposição, assumindo que o saber transmitido não é absoluto 

mas uma interpretação.  

 Contribuindo assim para novas perspectivas que sirvam para abrir caminhos a estudos 

futuros sobre o tema, o cubo que passou de branco a preto, no qual viu o artista a passar 

a curador e a exposição a obra-de-arte, vai metamorfosear-se no tempo e 

simbolicamente adaptar-se a outras realidades e vivências do ser humano, passar por 

novos sistemas de valoração, adaptar-se e responder a novos contextos históricos, 

artísticos, sociológicos, etnológicos, psicológicos, antropológicos, mas vai ter sempre 

vontade em ser um exibicionista.    
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1. Projecto e montagem da exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 e Fig 1.2 Reunião de trabalho na Fundação Calouste Gulbenkian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1.3 Estudo de cor Fig. 1.4 Estudo de iluminação das paredes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Estudo para expositor da Bíblia dos Jerónimos Fig. 1.6 Estudo para o módulo G 
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Fig. 1.7  Maqueta de estudo – Módulo A 1.8 Maqueta de estudo – Módulo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9  Maqueta de estudo – Módulo I 1.10 Maqueta de estudo – Módulo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11  Maqueta de estudo – Módulo G 1.12 Maqueta de estudo – Módulo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13  Maqueta de estudo – Módulo E 1.14 Maqueta de estudo – Módulo F 
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Fig. 1.15  Planta geral da exposição com a localização dos módulos 
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Fig. 1.16 Projecto gráfico do conteúdo informativo (desenho geral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.17 Projecto gráfico do conteúdo informativo (pormenor de desenhos de execução) 
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Fig. 1.18 Lista de objectos na exposição – Núcleo I 

(cópia do catálogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19 Lista de objectos na exposição – Núcleo II 

(cópia do catálogo) 
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Fig. 1.20 Lista de objectos na exposição – Núcleo II 

(cópia do catálogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.21 Lista de objectos na exposição – Núcleo III 

(cópia do catálogo) 
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Fig. 1.22 Lista de objectos na exposição – Núcleo III 

(cópia do catálogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.23 Lista de objectos na exposição – Núcleo IV 

(cópia do catálogo) 
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Fig. 1.24 Lista de objectos na exposição – Núcleo V 

(cópia do catálogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.25 Lista de objectos na exposição – Núcleo V 

(cópia do catálogo) 
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Fig. 1.26 Lista de objectos na exposição – Núcleo VI 

(cópia do catálogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.27 Lista de objectos na exposição – Núcleo VI 

(cópia do catálogo) 
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Fig. 1.28 e Fig. 1.29 Construção dos módulos de exposição G e E (ainda na oficina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.30 Vista geral da exposição em fase de construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.31 Vista geral da exposição em fase de construção 
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Fig. 1.32 Modulo I em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.33 Modulo I em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.34 Modulo I em construção 
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Fig. 1.35 Colocação do conteúdo informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.36 Colocação do conteúdo informativo 
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Fig. 1.37 Rota de circum-navegação em construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.38 Rota de circum-navegação – Pormenores 
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2. Projecto gráfico da exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Logotipo da exposição – Evolução da ideia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Logotipo da exposição – Forma final 
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Fig. 2.3 Cartaz da exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Convite para a inauguração da exposição 
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Fig. 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 Suportes de divulgação da Exposição - Fundação Calouste Gulbenkian, 

Metropolitano de Lisboa e Imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 e 2.10 Folheto informativo da exposição (frente e verso) 
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Fig. 2.11 Catálogo da exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12 Catálogo da exposição (interior) 
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3. Fotografias da Exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Vista do átrio de entrada do edifício da Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Módulo A - Painel de Apresentação da Exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Vista da entrada da exposição 
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Fig. 3.4 Vista geral do Núcleo I – O Saber Pela Palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Pormenor do Núcleo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Pormenor do Núcleo I - Bíblia dos Jerónimos 
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Fig. 3.7 e 3.8 Pormenor do Núcleo I – Módulo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Vista geral do Núcleo I – O Saber Pela Palavra 
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Fig. 3.10 Vista geral do Núcleo II – O Espanto da Novidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Vista geral do Núcleo II – O Espanto da Novidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Pormenor do Núcleo II – Rinoceronte preto 
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Fig. 3.13 Vista geral do Núcleo II – O Espanto da Novidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14 Pormenor do Núcleo II –  Módulo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Pormenor do Núcleo II –  Módulo C 
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Fig. 3.16 Vista geral do Núcleo III – Do Mediterrâneo ao Mundo Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17 Representação da rota de circum-navegação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18 Globo terrestre 
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Fig. 3.19 Vista geral do Núcleo III – Do Mediterrâneo ao Mundo Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20 Vista geral do Núcleo V – Planear: A Gestão do Saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.21 Vista geral do Núcleo IV – Cada Estrela É Um Número 
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Fig. 3.22 Vista geral do Núcleo VI – Do Mundo Novo, Uma Ciência Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.23  Pormenor do Núcleo VI – Módulo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.24 Pormenor do Núcleo VI – Módulo H.4
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