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RESUMO  
 

Esta dissertação procura analisar e compreender os ícones. Alguns são marcados pela cultura 

científica e tecnológica e outros pela tradição religiosa e pelo seu significado espiritual. Explorando o 

sentido dos termos sagrado e profano, ou simplesmente observando as diferenças, vamos analisar os 

valores de uma sociedade que interage quotidiatamente com estes objetos.  

A dissertação parte de uma visão biblíco-teológica, passando por ligações e interpretações 

filosóficas que demostram a relação entre sagrado e profano no decurso da história da humanidade, 

chegando à época industrial. No dinamismo do novo século, num tempo de grandes transformações 

culturais e sociais, inclusive a nível material que, de algum modo, mostram novos estilos de vida, este 

trabalho ajudará a visualizar os novos vínculos materiais e imateriais entre o homem e os seus objetos.  

Com a consolidação do design, nos últimos trinta anos, assim como com a fundamentação de 

outras disciplinas como a simbologia ou a sociologia, é um desafio questionar estas matérias de modo 

mais eclético, detetando ambiguidades, comparando espiritual e tecnológico, sacro e profano. Conclui-se 

salientando o surgimento de novos paradigmas e mudanças culturais, assim como a relevância de um 

novo diálogo entre fé e tecnologia, de novas formas de expor e de comunicar e de novos meios de 

vivenciar uma experiência espiritual, permitindo aproximar o sagrado e o profano. 

O objetivo central deste trabalho de investigação é evidenciar os paradigmas que surgem de 

novos modos de expor estes objetos de referência, a nível profissional, num museu ou na dimensão 

espiritual de espaço sagrado. Mais concretamente, o contexto de análise dos objetos representados será, 

preferencialmente, espaços expositivos situados entre a “arte” e a “arquitetura”, inseridos entre o 

”espiritual” e o “funcional”. Tentar-se-á encontrar uma nova identidade expositiva que poderia ser 

definida e concretizada tendo em conta as especificidades próprias da arquitetura ou do design. 

A partir desta nova identidade procura mostrar-se uma proposta de uma exposição conceptual, 

numa época pós-industrial, no contexto da coleção do designer Paulo Parra, albergada na Igreja do São 

Vicente, na cidade de Évora, que promoveu a memória dos “Ícones de Design”. A exposição foi uma 

retrospetiva de épocas, temas e protagonistas do design industrial moderno, desde os primórdios até aos 

dias de hoje, e daqui vamos tentar perceber e ilustrar a importância da existência e relacionamento entre 

cada uma dessas realidades. 

  

PALAVRAS-CHAVE:  
Ícone, Objeto, Tecnologia, Espiritualidade, Templo, Museu, Exposição 
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ABSTRACT 
 

This dissertation intends to analyze and understand the icons. Some of these icons are shape by 

scientific and technological cultures and others by its religious tradition and its spiritual meaning. 

Exploring the meaning of the sacred and profane terms or simply observing the difference between them, 

we will make an analysis of the meaning and justification of the social values that interacts daily with these 

objects. 

The work starts from biblical-theological grounds and continues to identify and explore the links 

and philosophical interpretations that demonstrate the relationship between sacred and profane in the 

course of human history, reaching the industrial age. In the context of the new century, a time of 

significant and anthropological transformations of material objects and culture expressing the social life 

style, this work will help to visualize several new links material or imaterial between humans and its 

objects. 

With the consolidation of design, in the last thirty years, and the contributions of other subjects 

such as semiotics and sociology, it is real challenge to question these matters with a more eclectic 

perspective, comparing spiritual and technological, sacred and profane. We conclude stressing the 

importance of the new paradigms and cultural changes, as well as the developing of a new dialogue 

between faith and technology, and new ways to expose and to communicate spiritual experiences, 

allowing the gathering between sacred and profane realities. 

The main purpose of this thesis is to highlight the paradigms that emerge from the new ways of 

exposing these reference objects, with a professional approach, in a museum or in the spiritual dimension 

of a sacred space. In particular, the context to analyze these objects will be, preferentially, exhibitions in 

spaces located between "art" and "architecture" and positioned between "spiritual" and "functional." We 

will try to identify a new exhibition identity that could be defined and implemented by architecture or 

design. 

Bearing this in mind we will show a new proposal for a conceptual exhibition, in a post-industrial 

era, in the context of the designer Paulo Parra collection, located in the St. Vincent´s Church, in Évora 

(Portugal), that promoted the memory of the "Icons of Design". The exhibition was a retrospective of 

times, issues and protagonists of modern industrial design, from the beginning to the present days; from 

here we will try to understand and illustrate the actuality and importance of the relationship between these 

realities. 

 
KEY-WORDS: 
Icon, Object, Technology, Spirituality, Temple, Museum, Exhibition 
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1. 
ÍCONES 
 
 
 Introdução  
Corpo teórico 
 

O QUE É UM ÍCONE? 
 
A palavra ícone quer dizer literalmente imagem. Na origem, o verdadeiro sentido de ícone é o de 

uma imagem que nos leva a Deus. Esta palavra foi emprestada pela arte sacra, para adquirir novos 

significados no mundo contemporâneo, e tornou-se muito utilizada pelo novo mundo da tecnologia e dos 

media, usada porém com outros sentidos. O ícone poder significar uma figuração religiosa caraterística das 

igrejas ortodoxas, expressa por pintura em madeira, esculturas em pedra ou metal, de Jesus Cristo, de 

santos ou anjos. Pode servir para referir uma pessoa que se destacou no mundo, empregando o termo 

“ícone” como símbolo de grandiosidade; se a pessoa se tornou exemplo no seu ramo artístico, político ou 

outro. Seguindo este critério Andy Wahrol seria um ícone da Pop-Art e Mahatma Gandhi um ícone do 

pacifismo.  

No campo da semiologia e semiótica um ícone é um símbolo visual que representa outro objeto 

por ser semelhante a ele, um sinal que apresenta relação de semelhança com a realidade exterior. Graças a 

essa relação de semelhança, o ícone como que substitui aquilo que representa. Tal representação da 

pessoa ou do objeto pode simbolizar uma época, um estilo de vida, uma qualidade, um ídolo, uma 

imagem perfeita como a da Vénus de Milo considerada como um ícone da beleza ou da Mona Lisa, 

um ícone da cultura. Certos parâmetros, definidos por um grupo e num dado contexto, determinam essa 

relação de semelhança, tanto do ponto de vista da produção, como da perceção. O mesmo termo, 

aplicado em particular à imagem, denomina ainda uma dupla articulação: a articulação da imagem com o 

mundo do visível, por um lado, e a articulação da imagem com o universo do não figurável, por outro. 

Definir o conceito de iconicidade implica, assim, uma interrogação sobre o imaginário, o mistério, o 

enigma e o invisível. 

O ícone é um fenómeno que nos introduz no mundo da analogia. Esta capacidade que nos 

possibilita a apreensão do que é semelhante pode subdividir-se, por sua vez, em diagramas de relações 

entre elementos, através do reconhecimento proporcional das partes, em metáforas de relações entre 

elementos, através do reconhecimento de similaridades entre constituintes essenciais das partes, e, por 

último, em imagens de relação entre elementos, criada pela duplicação das aparências do real, através de 

modelos. 
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Pode ser a figuração simbólica de um objeto ou de uma pessoa, de forma a manter-se uma 

relação de similitude com o referente real. Do estudo dos ícones, chamado iconologia, à similitude formal 

estabelecida entre um conceito ou significado e o seu objeto referente ou significante chama-se, na 

semiótica, iconicidade. Nos estudos de várias áreas, estabelecem-se diferenças entre ícone que pode 

funcionar como a representação quase exacta de um objeto, pode ser uma representação de um aspeto de 

um objeto para sugerir o conceito que transmite; ou símbolo, seja a representação de uma ideia, ou 

sentimento com um sentido fixo. A distinção entre ícone e símbolo deve fazer-se pela completa 

representação analógica do objeto no caso do símbolo e por uma seleção de qualidades desse objeto no 

caso do ícone. 

A nível popular, um ícone pode ser uma pessoa importante e reconhecida na sua área de trabalho. 

Por exemplo, um ícone do mundo da música ou do desporto é uma pessoa cujo bom desempenho nessa 

área é reconhecido amplamente. Seguindo esta lógica, o Elvis Presley seria um ícone do Rock and Roll e o 

Pelé um ícone do futebol. Na área da informática, um ícone é a representação visual de um programa ou 

de um aplicativo. O ícone é um elemento de interface importante de um sistema operativo, pois facilita a 

identificação do objeto por parte do utilizador. Um ícone é, pois, uma representação gráfica de um objeto, 

conceito ou ação. É um elemento de ligaçao que deve ser desenvolvido para ser apreciado e para poder 

interagir com o usuário.  

 Resta acrescentar, por fim, que a iconicidade se aplica ainda, a par da imagem propriamente dita, 

ao texto. Para designar o conjunto das configurações escrito-visuais, usa-se a expressão textos icónicos. A 

noção deste texto que ilustra o “artesanato das palavras”, pode servir para denominar tal combinação de 

letra e imagem. Mais precisamente, é de destacar a longa história da pictografia, um termo que vem do 

período latino-grego e designa o pintar e escrever. Aqui aparecem  pictogramas, espécies de ícones em 

formas de imagens-signos e desenhos falantes. 

Numa fundamentação biblíco-teológica perpassando por ligações e interpretações filosóficas, o 

conceito de ícone pode encontrar-se nos primeiros textos da Bíblia, onde se argumenta que o homem foi 

concebido à imagem de Deus (imago dei). A humanidade reflete Deus na sua racionalidade, criatividade, 

capacidade de comunicação, espiritualidade, liberdade para decidir, e assim por diante. A humanidade 

integra a centralidade da criação. Por mais diferente que seja dos outros seres criados por Deus, o homem 

não é tão distinto dos restantes a ponto de não ter nenhuma relação com eles: o homem é parte 

constitutiva da criação. 

 Para Platão, o ícone ligava-se ao estudo da perceção das imagens, aparências e reflexões. 

Segundo ele e com base na teoria sobre a arte mimética, toda a criação era uma imitação, até mesmo a 

criação do mundo era uma imitação da verdadeira natureza, constituindo o mundo das ideias. Sendo 

assim, a representação artística do mundo físico seria uma imitação de segunda mão.  
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Figura 1. A cr iação de  Adão , Michelangelo, Capela Sistina, Vaticano, 1511. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.robertrenascer.blogspot.pt/> 
 

Modernamente, o conceito de ícone teve larga discussão a partir dos trabalhos semióticos de 

Charles Sanders Pierce1, que faz incluir na lista de signos icónicos não só imagens verbais mas também 

equações matemáticas, diagramas, correspondências e fonéticas. Para Pierce, um ícone é um dos três tipos 

de signos, para além do símbolo e do índice, em todos os casos retratando o tipo de relação que o signo 

estabelece com o mundo extralinguístico. No caso do ícone, a relação estabelecida determina-se pela 

similitude: um ícone contém as mesmas caraterísticas que o objeto que representa.  

Ernst Gombric2 propõe que a iconologia se defina como uma ciência das imagens, que permite 

não só investigar a função das imagens em figuras como a alegoria e a metáfora como permitiria fundar 

um sistema complexo de relações entre as imagens capazes de formar uma espécie de linguística, retórica 

ou gramática dos signos.  

Destacamos neste campo os estudos de William John Thomas Mitchell3 sobre a relação da 

iconologia com a ideologia, a partir das questões sobre género, raça e classe. Nas sociedades pós-

industriais, o estudo cultural dos ícones ganhou lugar de destaque, perante a abundância de imagens no 

cinema, no Internet, na publicidade, na televisão, que percorre o quotidiano e que são manipuladas de 

acordo com princípios ideológicos que podemos inquirir. 

 Tal como sublinha Marie-Jóse Mondzain4, o ícone define-se, assim, por uma relação de dupla 

semelhança, com o visível e o invisível, a presença e a ausência. A relação do ícone com o seu modelo é 

uma relação formal e intencional. Em lugar de um objeto de fascinação passiva, o ícone é agente 

transfigurador. Divulgando os termos extremos, o ícone devolve àquele que o contempla a consciência 

tanto do seu ser visto, como da presença de um vazio. Mais do que uma duplicação do mundo material, 

                                                        
1 Filósofo, pedagogo, cientista e matemático americano. Os seus trabalhos dão importantes contribuições à lógica, matemática, 
filosofia e, principalmente, à semiótica; nascido em 1839. 
2 Célebre historiador da arte do século XX, conhecido por seus estudos sobre o renascimento, nascido em 1909. 
3 Professor universitário estadunidense de Inglês e História da Arte na Universidade de Chicago, nascido em 1942. 
4 Uma das pensadoras francesas mais respeitadas na área da filosofia da imagem, nascida em 1942. 
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em termos de um realismo representativo, a figura icónica manifesta o vazio e a ausência daquilo que 

designa, evocando desde logo, nomeadamente, os princípios da abstração pictural.  

William Morris5, por sua vez, diz que um signo é icónico na medida em que possui propriedades 

do seu objeto original. Uma fotografia, um desenho, um diagrama, mas também uma fórmula lógica e, 

sobretudo, uma imagem mental são disso exemplos. Morris admite mesmo a ícone “perfeito” quando o 

signo se identifica com o próprio “imperfeito”. Contudo, a definição de ícone não é isenta de 

ambiguidade. Não se confundindo com o seu objeto, o ícone não possui necessariamente todas as 

propriedades da sua versão imperfeita.  

É assim que Abraham Moles 6  estabelece a sua teoria de iconicidade. O homem agrega 

simbologias aos objetos, está rodeado de objetos, imagina, cria, desenvolve-os, e essa tem sido a maneira 

como molda e participa no processo civilizacional. Afirma que o objeto configura-se como um elemento 

do mundo exterior, fabricado pelo homem, podendo ser assumido ou manipulado. Entende que os 

objetos têm propriedades como mobilidade e independência, explicando que um objeto de um material 

torna-se um objeto, enquando o material na sua forma natural não o é. Essa definição não se ajusta com a 

de Jean Baudrillard7, para quem o objeto passa a ser traduzido por extenso inventário de artefatos e coisas 

que o homem utiliza em sua vida habitual. Para ele os objetos transcendem a fenomenologia da vida 

quotidiana, estendendo-se aos conceitos de símbolo e signo.  

Um ícone vai designar sempre uma relação final objetiva com destino próprio que se não mascara 

e cuja transparência desafia história, mesmo que a sua forma mude continuamente com as determinações 

sociais e culturais. E na sua forma lógica qualquer ícone é traduzível no código abstrato geral da utilidade, 

que é sua a razão e o seu sentido existencial entre o céu e a terra. 

 

Introdução 
Corpo teórico 
 

ÍCONES RELIGIOSOS 
 

“Os ícones são um modo de participarmos na bondade e na santidade de Deus e dos seus santos.8” 
 

Na sua primeira definição, a expressão ícone religioso reserva-se a uma pintura, geralmente 

portátil, de género sacro, executada sobre madeira com uma técnica particular, e segundo uma tradição 

transmitida pelos séculos. A pátria original deste tipo de ícone é o oriente bizantino que, com cuidado, 

conservou obras-primas artísticas de grande valor espiritual que chegaram até nós. Os ícones representam 

                                                        
5 Um dos pricipais fundadores britânicos do Movimento das Artes e Ofícios, nascido em 1834. 
6 Engenheiro eléctrico e engenheiro acústico francês, nascido em 1920. 
7 Sociólogo e filósofo francês , um dos principais teóricos da pós-modernidade, nascido em 1927. 
8 Ícones ou imagens religiosos - suas origens antigas, A Sentinela, 2002, p.3. 
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Jesus Cristo, a Mãe de Deus, os anjos, os santos e outros temas religiosos, mas o ícone é muito mais do 

que uma simples figuração, que somente a encarnação do messias Jesus tornou possível. No mundo 

ortodoxo, os ícones estão em toda a parte. Nas igrejas, ícones de Jesus, de Maria e de muitos santos 

ocupam um lugar central. Os fiéis muitas vezes honram esses ícones com beijos, incenso e velas acesas. 

Além disso, em quase todos os lares ortodoxos há um lugar, onde se fazem orações, reservado para os 

ícones. Não é incomum os cristãos ortodoxos dizerem que é uma forma de evangelização e oração; 

considera-se habitualmente que a contemplação dos ícones não pode ser negada aos demais. 

A origem e a utilização da palavra ícone é muito mais antiga, e faz alusão a uma imagem com um 

sentido sagrado implícito. O primeiro ícone, ou seja, a primeira imagem de Deus citada na Bíblia é o 

primeiro homem criado, chamado Adão. Criado à imagem e semelhança de Deus, Adão é um ícone de 

Deus. Somos, segundo a Bíblia, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos portanto, todos nós, 

verdadeiros ícones de Deus, ou seja, uma imagem de Deus. O ícone não tem que ser um objeto de arte ou  

decoração. Tem como finalidade auxiliar-nos na oração, entendendo-se por oração todo o tipo de contato 

que se procura estabelecer com a divindade. Os povos islâmicos e judeus não permitem imagens de Deus. 

Os muçulmanos permitem apenas adornos mórficos, em formas de plantas, em suas decorações 

murais. A única representação presente nas três religiões oriundas de Abraão,  islamismo, judaísmo e 

cristianismo, são os anjos. Os cristãos protestantes, na sua maioria, não adotam o uso de imagens, 

excepto a imagem da Cruz. 

 Abordando todos os anos, crenças da nossa vivência humana a utilização destas imagens e sua 

tradição remontam a tempos antes da era cristã e provavelmente já tiveram origem no paganismo. Os 

historiadores afirmam que as raízes da adoração de ícones se encontram nas religiões de Babilónia, Egito 

e Grécia da antiguidade. Por exemplo, na antiga Grécia as imagens religiosas assumiam a forma de 

estátuas. Acreditava-se que estas tinham poderes divinos. As pessoas achavam que algumas dessas 

imagens não tinham sido feitas por mãos humanas, mas haviam caído do céu. Durante festividades 

especiais, essas imagens do culto eram levadas numa procissão pela cidade, e eram-lhes oferecidos 

sacrifícios. 

Em Bizâncio, e em toda a Igreja oriental, o ícone adquire um significado semiótico que justifica 

que seja considerado como uma metáfora. Neste sentido, e tal como pela primeira vez observaram Fílon 

de Alexandria e Orígenes e, depois, com maior profundidade, as obras de Gregório de Nissa e do 

Pseudodionisio Areopagita, o ícone é um signo material e expressão da essência imaterial e inexprimível 

da divindade. O ícone ortodoxo, por exemplo, possuia propriedades milagrosas ou taumatúrgicas. Por 

exemplo, na Rússia, os mendigos levavam dependurados ao pescoço ícones, à maneira de amuletos.  

 Neste contexto, como penetraram estas ideias e práticas no Cristianismo? Provavelmente 

começou após a morte dos doze apóstolos de Cristo, onde as ideas cristãs se confrontaram com práticas 

pagãs originárias de usos e crenças egípcias, gregas, judaicas, orientais e romanas, praticadas lado a lado, 

com a confissão cristã. Em resultado disso, os artesãos cristãos adaptaram um método inter-religioso e 
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usaram símbolos pagãos, colocando-os num novo contexto, sem os livrarem totalmente da influência 

original. Os ícones têm também um lugar importantíssimo na tradição espiritual ortodoxa. E, se 

quisermos apressar a união entre as Igrejas do Oriente e do Ocidente elas que no primeiro milênio tinham 

em comum também a língua viva do sinal iconográfico, devemos conhecê-los, apreciá-los, compreendê-

los como um tesouro espiritual, o que eles representam para os cristãos da tradição bizantina. 

No ano de 544 d.C., um lençol com a imagem de Jesus foi descoberto escondido acima de uma 

porta, nas paredes de Edessa. Seis anos após esta descoberta, um ícone do Pantocrator foi pintado no 

mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. Existem muitas similaridades entre este ícone e o sudário de Turim, 

incluindo o posicionamento dos olhos, nariz e lábios. Quando fazemos uma sobreposição entre as duas 

imagens, podemos visualizar mais facilmente as semelhanças. Note-se que o cabelo do lado direito cai 

sobre o ombro, como na imagem do sudário. O comprimento do nariz, a largura dos olhos, o 

comprimento do pescoço, enfim, os traços fisionómicos são coincidentes. 

 
Figura 2. O Ícone Do Cristo Pantocrator, Mosteiro Santa Catarina, Sinai. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.sergioprata.com.br/port/historia.html> 
 

Os ícones tornaram-se um ponto central, tanto na vida religiosa particular como na vida pública. 

O número de santos venerados multiplicavam-se, surgia a necessidade de identificá-los e lembrá-los. 

Como consequência, os seus retratos e os de Maria foram produzidos em grande quantidade. No caso de 

Jesus Cristo, não apenas a imagem, como também a cruz se tornaram objetos de reverência. Uma 

liberdade natural de fantasia entre o povo transformou as relíquias, as estátuas sagradas, e os retratos em 

objetos de adoração. As pessoas ajoelhavam-se à sua frente, beijavam-nos, acendiam-lhes velas e 

coroavam-nos com flores e esperavam milagres. Padres e concílios eclesiásticos tentavam explicar que as 

imagens não eram divinas, mas somente lembranças delas, mas o povo não considerava tais distinções. 

 No Antigo Testamento, Deus tinha proibido que se tentasse reproduzir a sua imagem. Textos 

bíblicos dizem-nos que, quando se ouviu o som das palavras de Deus, nenhuma imagem foi vista. Muitas 

censuras foram feitas a cada nova tentação de esculpir e adorar este “ídolo” e só a representação dos 
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anjos foi permitida no Antigo Testamento. Somente a arte decorativa, dominando a de forma geométrica, 

exprimia o sentido do infinito, como vemos ainda hoje com os hebreus ou os muçulmanos. O 

nascimento terreno do “filho de Deus” é a hora do nascimento do ícone: Jesus Cristo, com efeito, não é 

apenas o verbo de Deus, mas também a sua imagem feita carne num momento concreto da história da 

humanidade: «Cristo é a imagem do Deus invisível» (Cl 1,15).  

 Assumindo a palavra o seu significado mais amplo,  a imagem icónica torna-se, assim, a própria 

face de Jesus. E podemos representá-la não se trata mais de uma imagem inacessível à vista, mas de uma 

pessoa real. O ícone de Jesus Cristo exprime, através da imagem, o dogma definido no Concílio de 

Calcedônia (451 d.C.). Conforme tal dogma o ícone não representa só a natureza divina, nem só a 

natureza humana de Cristo, mas representa a pessoa de Deus-Homem, que reúne em si as duas naturezas. 

 Serão possíveis os ícones dos santos, porque, assumindo a natureza humana, o Filho de Deus não 

só renova no homem, a imagem trágica com a queda de Adão, mas recria-a mais profundamente à 

imagem de divina. Cristo abre para o homem o caminho da transfiguração pela graça. Como diz São 

Paulo: «Nós que (...) refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem» (2 Cor 

3,18). Também o ícone transmite verdadeiramente a imagem do um homem puro, revestido da beleza de 

Deus, de uma pessoa humana transformada em ícone vivente. 

 O ícone não é o resultado de uma intuição ou a figuração de uma impressão do artista, ele é fruto 

de uma tradição e, antes de ser pintado, é uma obra profundamente meditada, pacientemente elaborada 

por gerações de pintores. Um especialista soviético dizia que: “o ícone não é um quadro; nele vem representado 

não aquilo que o pintor tem diante dos olhos, mas certo protótipo a que ele deve ater-se. A veneração dos ícones deriva da 

veneração do protótipo. Os ícones são beijados; através deles esperam-se curas, são venerados, porque são representações de 

Cristo, da Virgem Maria, dos Santos.” Os ícones entram no ofício litúrgico e, com isso, entram numa arte 

ritual. A reverência devida ao ícone e a sua criação foram regulamentadas pelo VII Concílio Ecuménico. 

Os eclesiásticos consideravam-se verdadeiros criadores de ícones e os artistas eram tidos como 

realizadores das ideias deles. 

 Na civilização da imagem, frequentemente dispersiva, em que vivemos, a presença do ícone 

ajuda-nos a realizar nossa vocação cristã: reproduzir em nós a imagem de Cristo, tornar-nos seu ícone. Na 

arte tradicional da elaboração de ícones evitam-se os estilos pessoais e toda a forma de notoriedade do 

artista. O ícone não é assinado e só se escreve sobre ele o nome do santo e a invocação retratada não tem 

nada a ver com o dono da obra. Segundo a fé cristã temos que nos deixar ir e permitir que deus crie.  

 O artista tenta servir de instrumento invisível para a obra espiritual. Segundo o Padre Cannuli9, o 

processo usa sempre os mesmos materiais e a mesma técnica. Os modelos nunca são imaginados pelo 

artista, mas correspondem a réplicas de figuras antigas de grande tradição. Os ícones são venerados, mas 

não são adorados, o religioso agostino considera que actuam como canais da graça de Deus. Da mesma 

                                                        
9 Sacerdote nascido em 1947, ensinou Artes na Universidade de Villanova, Pensilvânia, durante 33 anos, 13 dos quais os dedicou 
a elaboração tradicional de ícones religiosos. 
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forma como um moderno ícone religioso também nos transporta a outro mundo, que está por detrás da 

imagem. Nas palavras deste religioso, o ícone "é uma janela que se abre à eternidade”10. 

 A frase, propositadamente repetida, não é um slogan: através do ícone o divino nos ilumina. O 

ícone visto do coração iluminado pela fé, abre-nos para a realidade invisível, para o mundo do espírito, 

para o mistério cristão na sua totalidade eterna. O ícone é inspirado e sagrado de modo específico, 

símbolo que contém presença, cujo tempo, espaço e movimento não são representados pela perceção 

comum. Para compreender os ícones, é necessária uma tríplice aproximação entre: conhecimento 

científico, valor artístico e visão teológica. O ícone é realmente a apresentação dos dogmas de modo 

visível; é antes um lugar de presença e de encontro espiritual, um sinal de graça. O ícone mostra-nos o 

homem como Deus o ama, transfigurado pelos seus dons, e é um convite para nos abrirmos à realidade 

espiritual. 

 

ÍCONES DO DESIGN 
 

A palavra ícone, como vimos anteriormente, refere-se a uma representação física portadora de 

uma mensagem poderosa em que a imagem e a ideia têm a intenção de ser idênticas entre 

si. Tradicionalmente, a palavra estava associada a imagens religiosas, aos ícones religiosos, únicos ou 

produzidos em massa, que eram vendidas aos peregrinos. Eram objetos que tinham a capacidade de 

iniciar e estimular ideias, transcendendo e superando a sua imagem exterior e remetendo-nos para uma 

consciência coletiva. Numa sociedade altamente organizada e tecnológica quais são os objetos que 

conseguem estimular as novas ideias refletindo o seu interior espiritual e exterior material? 

Ao longo dos séculos, as sociedades foram colecionando memórias. Algumas transformam-se em 

ícones, imagens fixas na cabeça. Com emoções em estéreo, com  imagens a cores, de formas e exemplos 

que os marcaram profundamente. Muitas vezes, o material do qual é feito um determinado objeto não 

tem praticamente valor nenhum mas o valor existe no trabalho executado graças a uma sofisticada 

tecnologia. O único elemento que confere valor a um ícone pode ser o seu design. O design aqui 

representa o ponto onde convergem grandes ideias que, derivando da arte, da ciência, se enriqueceram e 

se sobrepuseram de forma criativa umas às outras. O design aqui consegue conquistar um lugar principal 

porque a arte e tecnologia são fontes de valor e permitem darmo-nos conta da intenção que as sustenta. 

E o seu valor estético? Ícones têm o valor estético condicionado pelo ambiente, cultura e críticos, 

mas podem ter também valor em função de gostos pessoais. Prestígio do material, hierarquia nos objetos 

do passado, durabilidade. O valor de antiguidade e historicidade a que o objeto está ligado, algum 

acontecimento histórico conhecido ou de história de prioprietários de virtude ou fama. O verdadeiro 

valor do objeto é o seu valor genealógico, o seu nascimento, transações, ou o ciclo dos sucessivos donos. 

                                                        
10 Padre Richard Cannuli, A antiga tradição de elaboração dos ícones: Roma, 2012. 
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 Os ícones de design tornaram-se objetos de culto desejados em todo o mundo. Os objetos mitícos 

nunca se reformam, não cansam, mas continuamente explicam a progressão humana construindo os 

padrões e as tendências socio-culturais. Alguns objetos são tão revolucionários e bem recebidos pelo 

público, que se tornam verdadeiros ícones. Propõe-se a definição, onde o ícone de design è um objeto 

portador de uma forte mensagem imaginária e pela qualidade do seu design mantêm-

se praticamente inalterados e em produção há mais de 25 anos.  

 Estes ícones traduzem acontecimentos relevantes na área do design industrial, não só nacional 

como internacional, que contribui para uma homenagem aos objetos úteis, que, de algum modo, ajudaram 

a melhorar significativamente a qualidade de vida do homem ao longo da sua história. O ícone conta uma 

história da cultura moderna no seu sentido mais abrangente, através do objeto que, dentro de 

determinado contexto económico, social, político, cultural foi concebido. Cada objeto é o resultado de 

uma pesquisa específica do objeto perfeito que cumpra, da melhor forma, uma função dentro da estrutura 

de representatividade das atividades humanas. O resultado final da sua vida é avaliado pela sua economia, 

pelo valor de uso, bem como na sua eficácia. Cada um dos ícones visto numa coleção completa, é movido 

pela tentativa de compreensão da mobilidade do tempo. Alguns são considerados únicos, provocam 

a transformação do mundo, dão a direção futura da produção, mostram um universo particular 

dos artefatos de excelência. 

 O objeto por ser um ícone, depois de uma longa vida e após ter-se tornado um grande sucesso, já 

nem precisa mais da utilização de textos para expressar o que quer dizer. Ser o ícone é mais do que 

suficiente e, quando bem elaborado, fala por si, é reconhecido imediatamente. E qual é o segredo que se 

esconde atrás da sua construção? 

 A construção destes objetos icónicos está diretamente associado a valores, ideias e identificação 

com o público, de forma que a vida pessoal, as escolhas e preferências do consumidor caminhem 

espontaneamente em direcção a determinado produto. O objeto constrói um símbolo, o símbolo torna-se 

um ícone reconhecido, que se transforma em uma referência cultural. Assim se constroi um ícone. Para 

ser icónico, tem que cumprir o papel de ser altamente reconhecível, significativo, e com ressonância 

cultural duradoura. Não é do dia para a noite que esse fenómeno acontece. O grande desafio é manter-se 

como ícone ao longo dos anos. Podemos afirmar então que, a maior virtude de uma identidade icónica é 

o fato de ela tocar a mente das pessoas e ficar na memória delas, por ter feito bem o seu papel ao longo 

da história humana. 

 Ao empregar a expressão ícones do design, fazemos menção a grandes nomes do design na 

Alemanha e no Brasil, mas, sobretudo, consideramos os produtos do design como objetos-ícone, com 

caraterísticas qualitativas inerentes ao ícone. Abordamos, assim, o contexto do qual emergiu a escola que 

fundou o design enquanto disciplina, a Bauhaus, passando por seus métodos práticos e filosóficos, que 

inspiraram o design no mundo. O signo icónico identifica-se com o design na medida em que o ícone 

mantém com seu objeto uma relação de qualidade. O ícone, no dizer sobre o objeto, diz algo dele 
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próprio, algo dele se faz presente no produto, ele se autoreferencia. A constituição do ícone a partir da 

similaridade entre as materialidades expressivas do produto configura seu caráter estético-formal 

transmissor de informações. 

 Estes ícones de excelência podem ser sobreviventes de espécies já descontinuadas. Testemunham 

épocas, atitudes criativas e funcionais, movimentos artísticos, sociais e económicos, capacidades 

productivas e ainda a evolução dos materiais, da técnica e da tecnologia, constituindo-se como parte 

fundamental do álbum museológico da nossa mais recente evolução. È uma herança que remonta à 

memória e à aprendizagem, num panorama de evoluções contextualizadas no Design, funciona como 

motivação para compreensão e criação de outras inovações. Como os objetos são capazes de se projetar 

ciclicamente a si mesmos, podem recriar este novo paradigma icónico. 

 Esse paradigma, numa época de crise de valores morais, é o seu maior desafio. Terá de conseguir 

propôr modelos inovadores capazes de apontar novos caminhos, num desenvolvimento sustentável e 

coerente. Para conseguir tal objetivo, o Design terá de começar por se redesenhar a si próprio, 

apresentando-se como área de conhecimento sem medo na construção de um novo mundo que passe 

pelo encontro de uma identidade própria com uma identidade já experimentada, vinda do design do 

último século. Há vários objetos, considerados ícones que são os mais representativos de grandes 

momentos históricos da evolução humana. Desde a pré-história que o Homem conseguiu com êxito o 

seu desenvolvimento, começou a domesticar animais e deu os primeiros passos na agricultura. Além 

disso, a cerâmica, a fiação, o artesanato e a arquitetura começam a compor o quotidiano do homem na 

pré-história e presentemente, os mais icónicos objetos da pós-história da revolução digital. Milhões de 

anos de evolução, entre biologia e tecnologia, que permitem perceber as potencialidades evolutivas, ao 

nível estético, tecnológico, material e energético que se desenharam com a história das criações humanas. 

Um ícone pode dar a um objeto significados que advêm simutaneamente de duas fontes. Uma é a 

maneira como uma sociedade em mudança aceita novos utensílios e artefatos e como estes se 

desenvolvem semioticamente ao longo dos anos. A outra vem de como as coisas são feitas. A primeira 

explica a transformação dos objetos quanto às suas formas, funções e contextos espaciais. A segunda é o 

modo da elaboração das coisas. Anteriormente, um objeto apresentava sinais da mão do seu criador, o 

que formava uma ligação tátil e espiritual entre o produtor e o utilizador. Com os atuais métodos de 

produção, perdeu-se esta ligação. É importante construir uma teia mais apertada de relações entre 

processo e produto, forma e contéudo, designer e utilizador. Temos que recuperar esta harmonia perdida 

tendo como referência os ícones de design.  

 Um objeto de uso é um objeto necessário à remoção de outros objetos do seu caminho. 

Perguntamos com que finalidade exsitem objetos nas nossas vidas. Foram projetados por pessoas que 

passaram ali primeiro e são estes objetos que lhe permitem continuar e crescer. O homem ao criar o seu 

projeto tem que atribuir-lhe uma forma para que os que vêm depois possam utilizá-lo de forma 
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continuada. No caso dos ícones de Design, havia que ter presente o fato de que quando se trata de 

produzir e dar forma a objetos temos de nos confrontar com  responsabilidade social.  

Ícone é comumente entendido como ídolo, expoente, algo representativo, notável.  Certo é que o 

ícone não desaparecerá por completo, seja a contar a sua história aos novos mundos, seja como um 

objeto de coleção seja na memória do que nela viveu. Continuará, assim, após a morte da sua função, um 

símbolo da evolução humana. A Segunda Revolução Industrial, a que assinalou a passagem dos utensílios 

às maquinas, tem apenas 200 anos e só agora começamos a compreendê-la. As máquinas, utensílios 

projetados e produzidos segundo teorias científicas, são mais eficazes, rápidas, caras. Assim o 

relacionamento entre o ser humano e o utensílio é subvertido e a existência humana muda. 

 

Conclusão 

 

Como a relíquia que seculariza a função, o objeto de design reorganiza o mundo de um modo 

profundo, preservando o essencial no âmbito do conhecimento sobre a nossa evolução humana. Estes 

ícones do espaço público entram também na esfera privada. Mesmo sendo de épocas, estilos, modelos ou 

séries diferentes, nada disso muda a especialidade vivida, não é nem verdadeiro nem falso, é perfeito, e 

nesta dimensão perfeita tem que somente proceder para ser. Pobre em funcionalidade, rico em 

significados, é quase como um objeto absoluto de valores. Os objetos sobrevivem à prova e devido a isso 

se tornam os signos de uma vida anterior. O que homem encontra nos objetos não é a garantia de 

sobreviver, é a de viver em uma forma controlada o processo e evolução da sua existência.  

Primeiro era a palavra, depois Deus criou o homem. Este recriou o objeto através da técnica, 

colocando a questão de como os objetos são vividos e que necessidades atendem. Os objetos quotidianos 

podem ser objetos de paixão; os objetos sagrados permitem aproximarmo-nos de Deus criador; e os 

objetos profanos são o efeito de nossa paixão humana e do nosso talento.  

O ícone tem algo que o diferencia do objeto comum, algo misterioso e único. Como portador de 

forma e matéria, portador de símbolos, percorre um caminho social e cultural  contínuo, onde adquire um 

valor estético reconhecido por todos, que nos ajuda a definir o belo.  

Cada uma destas realidades mostra uma sociedade que necessita de personalizar os objetos e as 

crenças para melhor integrar as pessoas. Construimos uma sociedade e um estilo de vida onde há muitos 

objetos e pouco espaço. O ícone, por sua vez, construiu o seu espaço próprio, cada vez  mais 

desmaterializado: não é apenas matéria ou tecnologia, tornou-se um símbolo único e cada vez mais 

autónomo do seu criador.  
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2.  
O SOCIAL NOS OBJETOS 
 
Introdução 
Corpo teórico 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DOS OBJETOS 
 

O objeto surge do exterior, é uma coisa fora de nós próprios, posta em frente de nós, de natureza 

material, com resistência e permanência, oferecendo-se à nossa vista e afetando os nossos sentidos. Na 

nossa civilização industrial o objeto é artificial, passivo e fabricado. Podem existir os objetos que se 

deixam analisar, os objetos da nossa escala, mas com pouca mobilidade, os objetos que podem ser 

agarrados à mão e os mini-objetos de “entre dedos”. O que interessa, na perspectiva da sociologia, é 

como os objetos convivem e se expressam socialmente. Por sua vez, para a psicologia, o que interessa é 

como os seres humanos se expressam através de objetos e como se relacionam.  

A linguagem apoiada na materialidade comporta diversos aspetos: semântico, real e estético, 

figurado e subjetivo. Por outras palavras, o significado semântico está ligado à sua função conforme as 

necessidades humanas, como um cálice para servir o vinho, mas pode ser em vidro ou cristal, simples ou 

ornamentado e, com isso, modifica sua função explicita. O mesmo cálice pode variar em lugar, 

oportunidade, ambiente, etc., constituindo uma mensagem complexa sobreposta à primeira.    

Os critérios da classificação dos objetos, tão variados como a nossa realidade, permitem as mais 

diversas categorias, dependendo dos aspetos que se desejam avaliar. Pode-se estabelecer uma primeira 

classificação a partir das condições funcionais e estruturais de um objeto. Segundo Moles, os objetos 

possuem dois níveis de complexidade: um funcional, ligado ao conjunto de funções combinadas para uma 

dimensão estatística; e outro estrutural, entendido como informação, utilizado para se comunicar com 

outros objetos. Complexidade estrutural e complexidade funcional são as dimensões essenciais da 

materialidade no mundo, definidas pelo ser humano para os objetos, permitindo, dessa forma, traçar um 

mapa do mundo dos objetos. 

Para um ser humano individual, ou para um ambiente mais específico esta classificação é mais 

instintiva, porque está nos limites do seu consciente, posto numa ordem e resulta de uma coisa inerte, 

tradicional e influenciada pela vida quotidiana. No vínculo das suas funções os objetos estão ligados aos 

centros de interesse onde se come, dorme e descansa. Também, a divisão funcional é uma herança da 

tradição de centros de interesse repartidos pelos pisos diferenciados de uma casa, um museu ou templo. A 

realização dos objetos implica uma análise consciente e intuitiva por parte daqueles que os produzem. Em 

tempos antigos, eram produzidos por um artesão e as suas funções principais e secundárias iam-se 
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juntando progressivamente. O artesão captava mais pelo seu talento natural do que por via  intelectual. 

Desde o nascimento da civilização industrial e sobretudo desde a produção em série, a profissão foi 

nomeada como o criador dos objetos. Neste ritmo acelerado, de gerações, de produtos, de aparelhos, etc., 

o homem surge como particularmente estável.  

Um objeto é tudo o que se oferece à vista, que afeta os sentidos. Pode ser qualquer coisa e tudo o 

que se oferece ao espírito, que o ocupa com intenção e propósito. Em sociologia pode existir como 

motivo de um sentimento, de uma ação humana singular ou coletiva. Num sistema jurídico, o objeto 

pode ser aquilo sobre que incide um direito, uma obrigação, um contrato ou uma demanda em juízo. Em 

filosofia, pode ser tudo o que é pensado e se opõe ao ser pensante, ou sujeito. Há objetos diretos e 

objetos indiretos, objetos amados e desprezados. Os objetos são companheiros nas experiências da vida 

quotidiana,  conectando os mundos emocionais ao espaço mental dos indivíduos, mediante suas funções 

e simbolismos, caraterizando-os como verdadeiros predicados da cultura.  

Água, comida e abrigo, essas, em tese, deveriam resumir as necessidades básicas do homem. Das 

fundamentais coberturas corporais, dos ornamentos feitos com restos de ossos e, eventualmente, das 

pinturas corporais e dos registos rupestres, tivemos que migrar através dos mais severos climas e tipos de 

terrenos em nossa caminhada pela evolução material. As necessidades de subsistência e de deslocação 

foram os desafios do ser humano na constante busca de novas ideias, na esfera da materialidade, para sua 

sobrevivência. 

Forma e conteúdo são fatores que podem responder a muitas questões sobre a natureza dos 

objetos, sejam naturais ou fabricados pelo homem. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais 

com os quais o homem constrói a sua vida através de objetos. O objeto traduz, materialmente, a intenção 

do ato preexistente, que lhe deu origem; a sua forma é produto de uma performance imaginada, até mesmo 

antes de sua própria configuração física.  

No princípio, tudo eram coisas, enquanto atualmente tudo tende ao objeto. O meio natural era 

utilizado pelo homem sem grandes interferências ou transformações. Técnicas e trabalho humano 

gozavam de comunhão direta com a natureza, sem qualquer mediação. Hoje, no entanto, a própria 

natureza transforma-se em objeto, quando o homem utiliza as suas dádivas com finalidades sociais, 

atribuindo-lhes valor, como no caso dos mais recentes movimentos ecológicos. Consolida-se, então, de 

forma vital, a presença do objeto na existência humana. Dos rústicos artefatos à moderna organização do 

indivíduo, conetado ao ciberespaço, nas grandes metrópoles modernas, estamos cercados por uma 

materialidade sem fim. 

Objetos, coisas, despojos e tralhas. Todos estão repletos de sentidos e significados que lhes 

atribuem valores e simbolismos, fruto das experiências intersubjetivas dos indivíduos, entre si e com o 

resto do mundo. No meio das várias dimensões que o objeto encerra, encontramos um eco da 

gestualidade humana, de forma mais evidente na sua dimensão ético-estética. Criar, desenvolver, construir 

e operar formam um conjunto de ações pertinentes aos mais variados objetos, em distintos lugares. O 
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objeto reflete simbolismo que envolve universos mentais, com atribuições de sentidos caraterizados por 

fluxos imagéticos de diferentes graus de subjetividade, desde simples experiências de “estar no mundo”, até 

à aura criada pelo próprio artefato, enquanto ícone, comunicando experiências culturais. 

Henri Focillon11 defende que as coisas são dádivas da natureza, enquanto os objetos resultam do 

trabalho humano, pois, pelo fato da natureza ser objetiva, e não prospectiva, as coisas não podem ter 

propósito nem projeto. A constituição material, de fato, caracteriza a realidade do objeto por si. Se 

tomado isoladamente, teria um valor apenas como coisa, porém, assume um valor como dado social, 

determinado por sua existência relacional. Abraham Moles, em “Teoria dos Objetos”, afirma que o objeto 

configura-se como um elemento do mundo exterior, fabricado pelo homem, podendo ser assumido ou 

manipulado. O autor entende que os objetos contêm, prioritariamente, propriedades como mobilidade e 

independência, explicando que um cálice de ouro torna-se um objeto, enquanto o ouro, na sua forma 

natural, não o é. Essa definição não é aceite por Baudrillard, para quem o objeto passa a ser contido num 

extenso inventário de artefatos e coisas que o homem utiliza em sua vida quotidiana. Os objetos 

transcendem a fenomenologia da vida quotidiana, estendendo-se aos conceitos de símbolo e signo. 

O homem agrega simbologias aos objetos o que, segundo Moles, é algo habitual: estamos 

rodeados de objetos que confirma isso mesmo. Imaginamos, criamos, desenvolvemos e construímos 

objetos. Essa tem sido a maneira como moldamos e participamos no processo civilizacional. Na verdade, 

não há nada mais banal do que o objeto em si. Este tem presença garantida em todos os lugares, 

assumindo diversas configurações, nas mais variadas funcionalidades, do desejável ao inútil. 

Todo o objeto é efeito de uma causa. De acordo com Baudrillard, as sociedades humanas sempre 

organizaram seu quotidiano através da produção e do uso dos objetos, obrigando o homem a estabelecer 

sempre novas categorias de significados para classificar os objetos conforme suas necessidades. Nesse 

sentido, eles podem ser objetos domésticos, públicos, modernos, barrocos, folclóricos, exóticos, 

religiosos, masculinos, femininos, numa infinita taxonomia. Cores, materiais e design ajudam a configurar 

estilos e modelos, aos quais atribuímos uma série de significados que, paralelamente, nos ajudam a 

estabelecer uma noção de tempo. 

Como lembra Baudrillard, não se trata do tempo real, porém, através dos signos, sugerem 

indícios culturais que ajudam a situá-los no tempo. Dessa forma teremos uma tipologia que classifica os 

objetos como antigos, modernos ou contemporâneos. Essa cronologia refere-se ao tempo atual, no qual 

nos situamos, pois qualquer inversão nesse sentido poderá ocorrer. O que é contemporâneo, hoje, poderá 

transformar-se em arcaico, em breve, retornando depois à contemporaneidade.  

Immanuel Kant12 já escrevia que os “objetos mudam e criam diferentes geografias em diferentes épocas13”, 

dando o entendimento de que o objeto pode variar de significado ao longo do tempo, estabelecendo 

novas relações, independente de suas proporções originais. Os objetos já não possuem morfologia 

                                                        
11 Historiador de arte francês, nascido em 1943. 
12 Filósofo alemão, geralmente considerado como o último grande filósofo dos princípios da era moderna, nascido em 1724. 
13 Marcus Dohmman, Artigo - O objecto e a experiência material, Arte e Ensaio, julho de 2010, nr.20. 
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padronizada, sendo apresentados, representados ou imaginados de forma distinta em cada lugar, 

ganhando muitas vezes significados diferentes, de acordo com a imaginação e ação dos sujeitos. Aos 

objetos são atribuídos valores simbólicos que se relacionam com os contextos nos quais estão inseridos, 

seja fora ou dentro do espaço orientado pelo senso comum ou mesmo pelas convenções sociais. Um 

objeto pode superar sua função prática, comunicando informações, pois há sempre um sentido que 

transborda do seu uso. 

De acordo com Ernest Dichter14, os objetos que nos cercam não têm apenas aspetos utilitários, 

porém, mais do que isso, atuam como espelhos que refletem nossas próprias imagens. As coisas com que 

convivemos, no dia a dia, influenciam diretamente o nosso comportamento social. Em termos de 

importância, podemos afirmar que os bens materiais sofrem aumento no contexto da existência humana. 

Nunca tivemos tantos objetos como temos agora. Nossas casas estão repletas de objetos, dos quais nos 

vemos cada vez mais dependentes. Atualmente os objetos, de diferentes maneiras, determinam como 

devemos andar, comer, sentar, olhar uns aos outros e, sobretudo, nos relacionar. 

O espaço impõe aos objetos uma lógica que muitas vezes passa a ser redefinida apesar de suas 

vocações originais. Todo o espaço consiste em um conjunto de objetos e suas inter-relações, que, em suas 

constantes transformações, materializam novas funções sociais. Sistemas de objetos e sistemas de ações 

conformam o espaço de forma inseparável e solidária. Temos um espaço formado por sistema de objetos 

cada vez mais artificial, penetrado por sistema de ações igualmente artificial, devido à total interação entre 

ambos. De um lado vemos os objetos como condicionantes da maneira como se dão as ações e, de outro 

lado, o sistema de ações como motor do desenvolvimento de novos objetos ou mesmo da transformação 

de objetos preexistentes. A política e a prática de competitividade levam a esse envelhecimento prematuro 

do inventário de objetos técnicos que nos cercam. Desta forma, o espaço estabelece uma dinâmica, 

constantemente renovada.  

Segundo Giles Simondon15, quanto mais os objetos se aproximam da natureza, mais imperfeitos 

são e, pelo contrário, quanto mais “tecnicizados”, mais perfeitos serão. Enquanto produtos da ciência e 

da tecnologia, os objetos técnicos aspiram através de sua precisão funcional, à perfeição maior do que a 

da própria natureza, constituindo, de modo único, as bases materiais para o empreendimento de ações 

mais representativas do nosso tempo.  

Os objetos permitem as mais diversas classificações, dependendo dos aspetos que se desejem 

avaliar. Pode-se estabelecer uma primeira classificação a partir das condições funcionais e estruturais de 

um objeto. Segundo Moles, os objetos possuem dois níveis de complexidade, um funcional, ligado ao 

somatório de funções combinadas para o uso como a dimensão estatística do uso, e outro estrutural, 

entendido como informação, utilizado para comunicar-se com outros objetos. Complexidade estrutural e 

                                                        
14 Psicólogo austríaco, nascido em 1907. 
15 Filósofo e tecnólogo francês com conhecimentos em mecânica, eletrônica e termodinâmica, nascido em 1926. 
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complexidade funcional são, portanto, as dimensões essenciais da materialidade no mundo, definidas pelo 

ser humano para os objetos, permitindo, dessa forma, traçar um mapa do mundo dos objetos.  

A determinação funcional poderá implicar diversas outras classificações, dependendo dos aspetos 

que devam ser realçados. Objetos naturais, técnicos, de arte e de design são apenas parte integrante de um 

estudo demográfico maior dos objetos, empreendido para o reconhecimento de uma verdadeira ecologia 

de objetos. Todo o objeto possui lógica própria, advinda de sua unidade. Sua eficiência pode ser 

aumentada ou diminuída se alterarmos partes de sua estrutura ou funcionalidade.  

Baudrillard lembra que alguns objetos atuais mantêm caráter de dependência muito forte, não 

funcionando isoladamente. Trata-se de um todo cujas partes só são viáveis quando em conjunto – “uma 

coisa tem propriedades, e essas estão principalmente nas relações com as outras coisas”. 

As técnicas contam a história dos objetos na trajetória do homem através dos tempos, datando a 

materialidade artificial construída pelo homem em seus mais diversos segmentos, da produção à 

comunicação, da sociabilidade à subjetividade. Segundo a antropologia, o capitalismo vai contribuir para a 

aceleração do processo que leva à internacionalização das técnicas, em sua globalização, não mais como 

tendência a ser seguida, mas como fato. 

A inovação tecnológica influencia fortemente os objetos técnicos que empreendem constantes 

renovações e perdem meteoricamente seu valor. Moles lembra que o uso dos objetos quotidianos é uma 

memória datada e inscrita na duração cultural em que vivemos. O objeto é um entrave na estrada da 

evolução cultural. O novo sedimenta-se na cultura, e o objeto impõe-se ao exame crítico pela sua perda 

cultural, fenômeno linear, mas apresentando acelerações que são a marca da emergência de novos 

estímulos. 

Entre papéis simbólicos e funcionais, cabe estudar os objetos como sistemas e não como simples 

agrupamentos ou coleções, pois sua utilidade, seja no presente, passado ou futuro, advém de seu uso 

combinado pelos grupos humanos que os criaram e herdaram das gerações anteriores. Apesar de a ideia 

de tempo ser inseparável da ideia dos objetos e de seu valor, cabe lembrar que se torna muito difícil 

discutir a idade social de um objeto. Porque o envelhecimento moral depende de um jogo de fatores que 

não é revelado com antecedência, pois a conexão existente entre os objetos é conferida pelos eventos, 

materiais ou não. 

Outra noção importante que podemos associar ao tempo está focada no tamanho do objeto, pois 

é comum sermos induzidos a avaliar o seu grau de complexidade relacionando-o diretamente a essa 

variável. Apesar da convivência e das ações colaborativas entre as dimensões da miniaturização e do 

gigantismo nos objetos, podemos atualmente observar insistente investimento nas tecnologias para 

produção. Todo e qualquer período histórico conta com um conjunto correspondente de técnicas e 

tecnologias que o caracterizam, bem como um sistema correspondente de objetos como resposta. Moles 

afirma que o papel do objeto é duplamente mediador, pois, além de se colocar entre o homem e a 

sociedade, é necessário considerar também sua situação material. Por sua vez, Baudrillard complementa 
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que não basta definir os objetos em sistemas, pois a descrição de um sistema de objetos dependerá da 

descrição de um sistema de práticas, caracterizando interferência contínua entre as duas partes. Conforme 

Baudrillard os objetos impõem seu ritmo e sua constante sucessão ao homem através da multiplicidade 

dos vectores materiais, fazendo com que interfiram constantemente no espaço, redefinindo sua 

configuração, estrutura, fisiologia, aparência e, sobretudo, suas relações.  

Hoje assistimos à criação de objetos com funções cada vez mais determinadas, comprometendo 

eficácias com intencionalidades absolutamente científicas, obedientes a uma lógica muitas vezes estranha 

ao ser humano, a respeito da qual, diante da extrema funcionalidade, os fins muitas vezes nos escapam. 

Trata-se de intencionalidade comercial, ao mesmo tempo, dotada de generosas doses de simbolismo. É 

comum considerar objetos úteis, estéticos ou necessários. Vivemos um tempo em que pensamos os 

objetos como companheiros para nossas emoções ou como provocadores de um pensamento. A noção 

de objeto evocativo traz esses dois tipos de abordagem, ressaltando a condição inseparável do 

pensamento da sensação em relação às coisas materiais. Pensamos com os objetos que amamos e amamos 

os objetos sobre os quais pensamos. Nos tempos atuais, a sociedade humana experimenta total imersão 

no culto dos objetos, que se renovam e multiplicam aos milhares configurando o nosso ambiente e 

influenciando profundamente as nossas relações sociais.  

Entre coisas, troços e tralhas, o objeto atual confirma seu papel como uma extensão do homem, 

traduzido em objetividade externa ao ser, convertendo e consolidando-se como o instrumento material da 

sua existência e sinalizando outro mundo permeado pelo sentido, no qual desperta o signo ou uma 

função. 

O objeto na sociedade moderna é tudo o que é artificial e fabricado para ser manipulado pelo 

homem, para servir para alguma coisa. Ao contrário, aquilo a que chamamos coisa, nem sempre é um 

produto específico do homem. Um objeto, de acordo com Abraham Moles, é independente e móvel; 

caracteriza-se por ser “submisso à vontade do homem”, podendo ser manipulado e usado pelo mesmo. 

Para uma coisa se tornar objeto ela deve possuir essas qualidades, bem como cumprir uma ou mais 

determinadas funções.  

Ora, definir o objeto como um elemento artificial manipulável e transportável pelo homem 

significa considerá-lo em relação à proporção do corpo humano, de modo que ele possa ser deslocado e 

dominado pelo indivíduo, usando o seu próprio corpo. Portanto, os objetos são produtos feitos na escala 

do homem, que podem ser manuseados pelo corpo humano, que podem ser segurados e movimentados, 

enfim, que podem sofrer diversas ações produzidas pelo e para o corpo do homem. 

Além do corpo humano, na maioria das vezes, é a função que determina a criação e a forma de 

um objeto. Percebemos isso pelo desenvolvimento do desenho industrial no século XX, como resultado 

de avanços em diversos setores da sociedade: do urbanismo, da construção civil e da arquitetura. O 

desenho industrial desenvolveu-se relacionado à arquitetura moderna, a qual necessitava de um recurso à 
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padronização e à progressiva industrialização de todos os tipos de objetos relativos à vida quotidiana, 

segundo um pensamento racional e funcionalista. 

A Bauhaus que tinha enorme importância para o desenvolvimento do desenho industrial, tinha 

como uma de suas finalidades recompor, por meio do racionalismo, o vínculo entre a arte e a indústria, de 

modo a constituir a arte como um componente cultural da sociedade industrial. A escola afirma que a 

qualidade estética de um objeto deve ser a forma de sua função, na busca de sua utilidade prática; o valor 

artístico é alcançado por meio da tecnologia industrial da produção. Existe uma preocupação com o 

apuramento estético do ambiente quotidiano, no sentido de torná-lo propício à liberdade individual, 

integrando o indivíduo no espaço funcional. No entanto, essa integração e liberdade são limitadas por 

uma organização racional da existência, na qual se baseia Bauhaus. 

Pode ser tudo o que nos cerca, que podemos tocar e dar nomes, podem ser coisas desconhecidas 

e sem nome que chamaremos de objeto. Como os objetos entraram no coletivo humano?  

Os estudos sociológicos devotados à arte podem, grosso modo, ser divididos entre aqueles que 

buscam uma compreensão das condições histórico-sociais que explicam a criação de uma dada obra 

artística e aqueles que propõem uma abordagem sintética em que se privilegie tanto problemas externos 

quanto internos da obra de arte. É possível mencionar também um corpo de estudos cuja preocupação 

central está mais relacionada com a interpretação da própria obra artística em termos propriamente 

estéticos. No entanto, este corpo teórico não será aqui tratado por se circunscrever mais especificamente 

à crítica e à história da arte.  

Com a intenção de sistematizar o discurso que os objetos de design manifestam ao serem 

consumidos, aquilo que escapa de essencial ao Moles e que, nos objetos, adquire simbolicamente vida 

própria, esta obra apresenta um conjunto de reflexões sobre o caráter simbólico dos objetos como sendo 

um nível que transcende ao funcional. Em linhas gerais, parte-se do pressuposto de que os objetos de 

Design estão ligados de forma direta ao homem e são portadores de significados que mediam as relações 

humanas. A partir disso, Baudrillard sugere que os objetos passam continuamente do enfoque funcional 

para o simbólico dentro de um determinado sistema cultural. Afirma ainda que os objetos possuem 

significados permanentes e que o próprio adjetivo “funcional” não está ligado apenas à finalidade prática 

dos objetos, mas também à sua capacidade de fazer parte de um jogo de relações. “Somos continuamente 

remetidos, por meio do discurso psicológico sobre o objeto, a um nível mais coerente, sem relação com o discurso individual ou 

coletivo, e que seria aquele de uma língua dos objetos” (op. cit., p.11). Por esta razão, o objeto somente é funcional 

quando consegue interagir dentro de um determinado sistema, adquirindo assim uma capacidade de 

significar.  

Logo na primeira parte do livro “O Sistema dos Objetos”, o autor propõe uma revisão da noção 

de objeto funcional amplamente divulgada por Bauhaus, a saber, da perfeita correspondência entre forma 

e função. Encarando a própria “função” como um mito emancipado do homem e do objeto “O objeto 

funcional é ausência de ser” (op. cit., p.89), Baudrillard conclui que o homem contemporâneo, ao invés de 
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manipular objetos, está sendo por eles manipulados. A importância dos objetos antigos dá-se justamente 

na medida em que contradizem o raciocínio funcional para cumprirem um propósito de outra ordem: a 

sobrevivência do tradicional e do simbólico através do testemunho, da lembrança, da nostalgia e da 

evasão. E por também dividirem espaço no cenário moderno, revelam um duplo sentido da modernidade: 

“a funcionalidade dos objetos modernos torna-se historicidade do objeto antigo.” 

Baudrillard revela-nos que os objetos em geral atuam como um espelho perfeito já que não 

emitem imagens reais, mas aquelas por nós desejadas. “Eis por que os objetos são investidos de tudo aquilo que 

não pôde sê-lo na relação humana” (op. cit., p.98). Adquirindo então um papel regulador na vida quotidiana, os 

objetos manifestam uma “alma” que garante uma integração recíproca do objeto e da pessoa: possuímos, 

consumimos e colecionamos sempre a nós mesmos. Abraham Moles não propõe um método de projeto, 

limita-se a fornecer uma série de tabelas de análise referem-se a objetos, que são a constante fundamental 

da sua obra. Ele afirma que a estreita relação entre o homem e seus objetos se manifesta através de 

colocar estes em espaços fechados são identificados com uma funcionalidade de coordenação particular.  

 

Corpo material  
Discussão das ideias 
 

APONTAMENTOS PARA UMA SOCIOLOGIA DOS OBJETOS 

RELIGIOSOS 
 

           O sagrado relaciona-se com a santidade, ou seja, ao estado de ser santo, associado com o divino.  

Os objetos sagrados são considerados dignos de devoção espiritual, que inspiram reverência entre os 

crentes. Noutro contexto, estes objetos são considerados sagrados se utilizados para fins espirituais, como 

o culto da divindade. O termo sagrado é também atribuído a pessoas de profissão religiosa (v.g. os santos 

profetas), ao tempo (dias santos ou dedicados a Deus, como o domingo) ou lugares sagrados. 

A sociologia dos objetos religiosos é o campo da sociologia dedicado ao estudo do 

comportamento religioso, que envolve aspetos cognitivos e afetivos dos seres humanos. Assim, apesar do 

nome, este tipo de sociologia não estuda propriamente a religião, mas a relação do ser humano com a 

religião, seja ela qual for, tanto de adesão como de afastamento, de modo a serem estudados tanto o 

comportamento dos religiosos como o comportamento dos não-religiosos. Os sociólogos da religião não 

se pronunciam quanto à realidade do objeto religioso, ou seja, não afirmam nem negam a existência da 

transcendência, nem de figuras religiosas como deuses, demónios, espíritos, mas querem conhecer o que 

leva as pessoas a afirmarem ou negarem essa transcendência, a crer ou não crer nessas figuras, a venerá-las 

ou ignorá-las. 
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Enquanto a religião procura aproximar o homem a Deus, a psicologia procura compreender o 

homem na sua totalidade e auxiliá-lo a viver em harmonia, equilíbrio e de forma saudável. Embora muitos 

tentem separar a religião da ciência elas não se opõem nem se excluem. Sigmund Freud16, considerava a 

religião como uma criação da psique humana, uma ilusão dispensável que afasta o ser humano da realidade, 

surgida a partir da necessidade de defesa contra as forças da natureza. O pensamento freudiano tem as 

suas raízes noutros filósofos, como Karl Marx17, que via na religião o “ópio do povo”. Para Marx a 

religião tende a desresponsabilizar os homens pelas consequências de seus atos. 

Podemos olhar para o ser humano como um ser tridimensional, com uma base biológica, 

psicológica e espiritual. Ele é medida e fim das as coisas, que não são mais que um meio ao serviço do seu 

desenvolvimento. A dignidade do homem constitui e justifica a “prioridade da ética sobre a técnica, o primado da 

pessoa sobre as coisas, a superioridade do espírito sobre matéria”.18  E quando escrevemos “homem”, queremos 

referir-nos a todos os homens sem exceção, e a cada um deles, na sua dimensão material, cultural, social, 

moral e religiosa que lhe permite realizar-se humanamente. 

No livro do Génesis está escrito que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e lhes  dirigiu 

estas palavras: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra” (1,28). Segundo a Bíblia, a terra foi confiada 

ao engenho humano, a fim de a dominar e adaptar às suas necessidades. O homem usa os bens que ela 

lhe proporciona, não apenas para se alimentar, se vestir e se defender dos perigos, mas também para se 

desenvolver e evoluir. Os bens da terra são da humanidade inteira, e todos os homens são iguais no 

direito de fruir deles. A terra é a fonte primeira do nosso bem-estar e das coisas essenciais de que depende 

a nossa vida. Com a industrialização e o desenvolvimento da tecnologia, os bens são cada vez mais 

transformados pelo trabalho do homem.  

Entre muitos outros, os objetos religiosos suscitam devoção, procuram fazer uma ponte entre 

aquilo que é visível e aquilo que é invisível, entre o material e o espiritual. Materializam aquilo que não 

vemos e isso depende de como queremos olhar para eles. Depende de como lidamos com eles. Depende 

do momento em que lidamos com eles. Assim é a vida, assim somos nós enquanto seres humanos. 

Atribuímos valores a objetos que encontram eco dentro de nossos corações. Porém, às vezes, precisamos 

deixar o eco espiritual para lidar com os objetos profissionalmente, no âmbito material.  

Enquanto os objetos religiosos desempenham o seu papel no âmbito do sagrado, no contexto 

material, são vistos como produtos religiosos. Tais produtos são os objetos produzidos, admitidos sem a 

sua conotação espiritual, ou seja, vistos apenas como produtos. O “religioso” torna-se apenas uma 

designação do produto. Essa pequena diferença pode representar uma enorme distância: podemos 

contemplar uma cruz apenas como um produto religioso. Nesse caso, ele será, para mim, nada mais do 

que um objeto produzido para fins religiosos e comercializado nos meios religiosos. Ele perde a 

conotação simbólica e espiritual que carrega quando o vejo apenas como produto, porque tudo depende 

                                                        
16 Médico neurologista e criador da Psicanálise, nascido em 1856. 
17 Inteletual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, economista, filósofo, nascido em 1818. 
18 Encíclica Redemptor Hominis, n.º16. 
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do nosso olhar e interpretação. Por outro lado, quando vejo uma cruz como um artigo religioso, além do 

objeto, vejo todo o simbolismo e força espiritual que ele tem: um símbolo de amor e entrega de alguém 

pela humanidade, que me toca enquanto ser religioso. 

Os objetos religiosos são apreciados pelas diversas comunidades religiosas e objeto de compra e 

venda. Têm origens diversas desde os conventos ou comunidades religiosas, passando pelas fábricas 

chinesas, aos antiquarios e colecionadores privados. Partindo dos objetos mais simples, eles sempre 

testemunhavam a qualidade e experiência de artesãos, marceneiros, bordadeiras e ourives. Entre os países 

europeus de raízes cristãs, apesar do laicismo oficial, no início do século XIX, a França continuava a ser 

um dos maiores fornecedores de têxteis e roupas litúrgicas. Para além dos templos, os colecionadores 

privados constituem a clientela mais relevante para esses objectos. 

Entre os objetos de culto encontramos medalhas, rosários, cruzes, quadros, entre muitos outros. 

Os trabalhos manuais de mosteiros e conventos tornaram-se as famosos, mas perderam o exclusivo com 

as técnicas mecanizadas do século XIX.  

Os paramentos religiosos são componentes indispensáveis ao exercício da liturgia, que no 

passado serviam ao lançamento das primeiras paramentarias. Além da paramentaria, onde se incluía o 

vestuário eclesiástico, integravam-se também as roupas litúrgicas, destinadas a complementar outras 

alfaias, como o cerimonial ou o próprio local de culto. Alguns destes artefatos que assumiam ao longo dos 

tempos um papel importante nas celebrações cristãs, foram sendo afastados das suas funções originais. 

Conservando um inegável valor histórico e patrimonial, permanecem maioritariamente depositados nos 

templos religiosos. Constituídas por materiais nobres, e frágeis, frequentemente readaptadas e deslocadas, 

a sua acelerada degradação tem vindo a gerar inúmeros problemas de preservação. Essa fragilidade, aliada 

à incúria a que são muitas vezes votadas, conduz à sua deterioração, em alguns casos ao seu 

desaparecimento, sem que alguma vez cheguem a ser estudadas, ou sequer inventariadas. 

A preservação e veneração das relíquias dos santos teve o seu apogeu no século IX e XII. Esses 

restos humanos eram guardados em relicários, cofres ou trípticos. Sem esquecer o certificado de 

autenticação elaborado pelo bispo competente, no momento da criação do relicário Exemplificando, “o 

relicário destituído no seu conteúdo, não tem valor”, mencionou o Patrice Biget 19. Além disso, a Igreja veda o 

comércio de relíquias no Código de Direito Canónico, que prevê a proibição de venda das relíquias 

sagradas, mas não dos relicários, que representam bens culturais, objetos de arte respeitados pelos 

colecionadores.  

 Sem esquecer outros objetos sacros, como os ícones, quadros e pinturas que decoram os templos, 

tal como os  vasos sagrados que integram a liturgia cristã, objetos de ouro, prata ou outros materiais 

nobres ricamente decorados e tratados com respeito pelos seu valor sagrado. Mas é nas esculturas, com 

representações de Cristo, Maria ou dos santos, que houve uma maior aproximação com o mundo da arte. 

Esculturas em madeira, mármore ou marfim, a estatuária religiosa sempre atraiu colecionadores, pela sua 

                                                        
19 Mestre Patrice Biget, o leiloeiro e especialista em vendas de arte sacra em França. 
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qualidade, simbolismo, originalidade e policromia. Na segunda metade do século XIX, apareceram as 

estátuas de terracota e gesso policromado. Estes já não eram de arte funcional, mas vinham da devoção 

pelos personagens ou objetos sacros.  

Alguns artigos religiosos têm uma caraterística especial, enquanto auxiliares de oração, como por 

exemplo, os terços, dezenas e crucifixos. Não confundir, porém, artigos religiosos com produtos 

religiosos. Os primeiros são objetos de contemplação e devoção, pelo significado que encerram que nos 

remete para o transcendente. Já os produtos religiosos, apesar do seu uso religioso, secundarizam a 

conotação simbólica e espiritual, muitas vezes prejudicada pelo fabrico e comercialização em série. O lado 

artístico e místico pode ficar prejudicado pela componente industrial e de comércio massificado. 

          Falámos de artigos, produtos e objetos religiosos, mas convém mencionar os objetos que servem 

diretamente ao culto divino designadas alfaias sagradas ou litúrgicas, que são usadas durante a liturgia 

eucarística, razão pela qual não podem ser manuseados desrespeitoso. São feitos de materiais nobres, 

ornados de tal forma que invoquem a riqueza dos mistérios que eles servem.  São normalmente de 

produção única ou artesanal, o que não significa que não possam ser produzidos em série. Entre as alfaias 

litúrgicas aquela que mais se realça é o cálice, usado na celebração eucarística cristã para conter o vinho e a 

água no altar, durante a celebração. Junto ao cálice, encontramos a patena, que leva a hóstia grande; 

o sanguíneo, um pano rectangular e comprido que serve para purificar, ou seja, limpar o cálice após a 

comunhão; a pala, que serve para cobrir o cálice; o corporal, pano no qual se coloca o cálice; e as âmbulas. 

           O cálice é considerado um dos vasos mais sagrados do culto litúrgico cristão. São muitas vezes 

abençoados antes de ser usados. Os cálices têm sido usados desde os primórdios do cristianismo, para a 

celebração da missa – enquanto renovação da última ceia de Jesus com os seus discípulos – que se tornou 

um sacramento central na liturgia cristã . Naturalmente, os objetos utilizados neste importante sacramento 

são tratados com respeito. Alguns exemplares de cálices tem uma tigela grande e duas alças. Ao longo do 

tempo, o tamanho do vaso diminuiu e tornou-se a base maior para uma melhor estabilidade. Com o 

tempo, os regulamentos oficiais da Igreja ditou a construção, bênção, e tratamento de cálices. Algumas 

tradições religiosas ainda exigem que o cálice, pelo menos no interior do copo, seja feito de ouro. 

No cristianismo ocidental, cálices, muitas vezes, têm um pomo ou nó onde a haste se encontra com o 

copo para fazer a elevação mais facilmente. No catolicismo romano, cálices tendem a ser em forma de 

tulipa, e os copos são bastante estreitos. Os padres católicos, muitas vezes, recebem cálices das suas 

famílias quando são ordenados sacerdotes. 
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Figura 3. O Ícone da Última Ceia, Teofanes, Mosteiro Stavronikita, Monte Athos, Grécia, 1546. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.flickr.com/photos/aureo-ferreira/5185127962/in/photostream/> 

 

No cristianismo oriental, os cálices têm frequentemente ícones esmaltados ou gravados, assim como uma 

cruz. Durante a eucaristia todos os comungantes recebem tanto o pão e o vinho sacramentais; para isso, 

uma parte da hóstia é colocada no cálice e, em seguida, os fiéis recebem a comunhão numa colher. Por 

esta razão, os cálices orientais tendem a ter copos maiores e arredondados. Na Igreja ortodoxa russa, os 

fiéis, muitas vezes, beijam o pé do cálice depois de receber a comunhão. Como resultado, o copo é mais 

alto e a base mais larga.   

 

APONTAMENTOS PARA UMA SOCIOLOGIA DOS OBJETOS 

PROFANOS 
 

Os objetos converteram-se num elemento central do ambiente moderno, em especial como parte 

da relação entre o homem e a sociedade. Daí surge o conceito da envolvência que rodeia o indivíduo e 

dentro da qual passam sucessivamente as mensagens do outro. Neste contexto, um objecto profano 

significa apenas não religioso.  

O mundo material é feito de formas. A cultura materializa-se, o que nos leva a concluir que 

algumas formas permanecem escondidas, durante muito tempo, atrás de conteúdos, à espera de serem 

descobertas. Pitágoras e Ptolomeu estudaram as formas divinas por detrás dos fenómenos naturais e 

desenharam-nas. Será que a divindade usou círculos, epiciclos ou elipses no primeiro dia da criação? Será 

que estas formas são humanas ou divinas? E nosso código genético? O mundo, para nós, tem as formas 

que estão inscritas no código genético desde que começou a vida na Terra. O que pode explicar porque 
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não podemos impor ao mundo formas segundo a nossa vontade, ou arrumar a realidade à nossa maneira. 

Mas será as formas são limitadas ao desenho da nossa mente e da nossa vida? 

  Podemos olhar para um designer como tendo dois olhos: um que olha para o tempo, outro que 

olha para mais longe, para a eternidade. O modo de ver, através do primeiro olho melhorou visivelmente 

em virtude de conquistas no campo da técnica. Um olhar chamado profano e inserido no presente. 

Quanto ao segundo olho – o sagrado – o olhar que percepciona a eternidade, só nos últimos anos é que 

começou a dar os primeiros passos com vista ao seu aperfeiçoamento técnico.  

Não há dúvida de que as formas, independentemente de terem sido descobertas ou inventadas, 

projetadas por um designer celeste ou humano, são independentes do tempo e do espaço. Na visão do 

designer, quer o humano, quer o imaterial, podem ser vistos pelo segundo olho da alma, permitindo 

perceber e relacionar-se com a eternidade.  

           Num espaço expositivo, por exemplo, podemos analisar a história dos objetos criados. Ao fazê-lo, 

precisamos de ter consciência das distorções quando olhamos para algo através de um espelho do passado 

ou do presente. Encontraremos muito que nos encanta na sua elegância, simplicidade ou uso específico. 

No Japão, por exemplo, um batedor de chá, também um dos objetos vindos das viagens, cortado de um 

tronco único de bambu, para usar no ritual da cerimónia do chá ou um balde para água fria feito com 

ripas de vidreiro, para a sauna finlandesa. Ou um barco viking, ou mobiliário construído pelos Shakers, na 

América, ou umas taças de arroz chinesa da dinastia Tang. O presente destes objetos é incompleto. Para 

lhe extrairmos a essência, temos de examiná-los inseridos na matriz cultural e social onde se 

desenvolveram. Quando o fazemos, podemos verificar que estão de alguma maneira, relacionados com os 

valores espirituais.  

O batedor do chá é um objeto puramente cerimonial. O chá verde triturado não é normalmente 

consumido como refrigerante, mas está reservado para a cerimónia tradicional do chá. Nem sequer se 

mexe a água do chá, exceto como parte deste rito. O balde usado na sauna, tal como a própria sauna, 

remonta às tradições pré-cristãs da história finlandesa. É uma cerimónia de purificação que continua 

rodeada de valores místicos. Para os vikings, os valores espirituais profundos misturavam-se com a 

tecnologia da madeira, a sua resistência e dureza necessárias para cortarem as ondas oceânicas e garantir a 

segurança dos navegadores. O barco viking, como qualquer barco de navegação de século XVI, surge 

como instrumento metafísico para a exploração e túmulo para a viagem final. A extrema simplicidade do 

mobiliário Shaker reflete diretamente os valores espirituais e regras religiosas da seita que, ao promover a 

austeridade e a ordem, tentou  reduzir as carências e falsas necessidades, permitindo viajar sem a 

sobrecarga dos bens. Por fim, a tradicional taça chinesa de arroz fala do lugar ímpar e simbólico, quase 

sagrado, do arroz na cultura tradicional chinesa.  

Na estética dos objetos o vínculo entre o indivíduo e o objeto é totalmente independente da 

relação funcional que também implica o laço universal permanente, de ser com todos os objetos, pelo 

menos com aqueles que o homem isola, de atenção particular. Esta atenção que o observador dá ao 
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objeto, faz transformá-lo em um ícone e faz diminuir a sua expressão funcional. A estética do objeto está 

ligada ao prazer de tocar, de ver, de sentir. Há uma estética para os cegos, substancialmente menos 

variável, pois a estética está vinculada ao sensorial. No sistema de objetos tradicional, a relação estética 

guarda um vínculo forte com a ideia de posse, o que nos pertence a nós é mais belo do que o possuído 

pela coletividade, em qualquer dos casos e menos percebido esteticamente, pois o  prazer da beleza passa 

também por possuí-la.  

Nem toda a cultura produz objetos: o conceito é próprio da nossa cultura, nascida da revolução 

industrial. A sociedade industrial conhece melhor o produto do que o objeto. O objeto só começa 

verdadeiramente a existir com a sua libertação formal da funcionalidade, e esta libertação só aparece 

quando a sociedade entra na época pós-industrial que consagra o sentido do objeto com o seu estatuto 

tecnológico. O objeto não é apenas uma coisa, nem mesmo uma categoria: é um estatuto de sentido e 

uma forma que é uma mensagem universal de semantização, que lhe dá um significado no meio ambiente.  

Qualquer análise terá de incluir também uma observação ideológica, filosófica e religiosa, que 

distingam o objeto na sua interioridade. Num primeiro exame, podemos considerar os objetos em si 

próprios e a sua soma como pertença social. Mas é muito mais importante considerá-los na sua escolha, 

organização prática, como suporte de uma estrutura global do ambiente circundante, que é 

simultaneamente uma estrutura ativa do comportamento humano. 

A psicologia social passa pelos objetos que povoam o espaço humano, testemunhos da existência 

do outro e dos outros. Com a sociologia e seus objetos, como a vida quotidiana, são promovidos ao 

primeiro plano por um vazio social. Toda esta categoria de objetos parecem contradizer as exigências do 

cálculo funcional para responder a um propósito de outra ordem: testemunhal, educativa, de serviço aos 

outros. Pode ser vista neles uma sobrevivência, da ordem tradicional e simbólica, mas também da 

modernidade e tecnologia dando-lhes um duplo sentido. Nem é funcional nem é simplesmente 

decorativa. Tem uma função bem específica dentro do seu “ser”, significa o tempo na sua presença 

alegórica eterna. Apresenta uma menor dependência para com outros objetos e dá-se como totalidade, 

com sua presença autêntica e excêntrica, tem um estatuto social especial. É vivido de outra forma. Um 

objeto profano pode já não servir para a vida de um homem quotidiano, mas serve à humanidade, como 

um ícone religioso que existe sob a forma concreta de um objeto, desmaterializa os espaços e os torna 

sagrados.  

O objeto social empírico, na sua contingência de forma, de cor, de matéria, de função e de 

discurso, ou se é cultural, na finalidade estética, esse objeto é um mito. Não é nada mais do que  a 

convergência dos diferentes tipos de relações e de significados. Através dos objetos, cada indivíduo e cada 

grupo procura o seu lugar numa ordem, procurando ao mesmo tempo forçar essa ordem conforme a sua 

própria vocação pessoal. Os objetos são portadores de valores sociais, portadores de uma hierarquia 

cultural e social, desde o mais pequeno dos seus pormenores: forma, matéria, cor, duração, disposição no 
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espaço. Numa palavra constituem um código. Isso leva a pensar que os indivíduos e os grupos usam os 

objetos como usam qualquer outro código moral ou ético.  

 

Conclusão 
 
 

A sociologia é a parte das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do 

meio e os processos que interligam os indivíduos em comunidades, grupos e instituições. Enquanto o 

indivíduo na sua singularidade é estudado pela psicologia, a sociologia tem uma base teórico-

metodológica voltada para o estudo dos fenómenos sociais, tentando explicá-los e analisando os seres 

humanos nas suas relações sociais. A sociologia da religião busca explicar empiricamente as relações 

mútuas entre religião e sociedade. Os estudos fundamentam-se na dimensão social da religião e na 

dimensão religiosa da sociedade. 

As mitologias e religiões dividem o mundo em dois domínios: o sagrado e o profano. Ambos são 

distintos e, por vezes, opostos um ao outro, mas também podem decorrer um do outro, visto que um 

pressupõe o outro. A oposição entre os dois coincide com a distinção entre o real e o que é irreal, numa 

oposição ontológica. Essa oposição entre sagrado e profano permite organizar todo o universo mítico-

religioso, tornando a cultura mais rica, com os seus ritos e mitos.  

          Na manifestação do sagrado não existe uma continuidade simples entre os dois reinos, mas uma 

quebra que resulta do surgimento de uma ordem diferente que não pertence propriamente ao profano e 

que, paradoxalmente, se dá através de objetos, plantas, animais, ações, instituições e pessoas que integram 

o mundo profano. Esta manifestação opera também uma ruptura humana na medida em que aquilo que 

se revela se distingue das demais presenças profanas. O sagrado atrai e causa receio sendo por isso 

rodeado de proibições que o interdita. Por ser distinto, o sagrado não participa no profano, havendo uma 

série de regras a respeitar na sua presença. Não as respeitar é romper a diferença entre os dois mundos.  

O objeto em que se manifesta o sagrado torna-se um outro sem deixar de ser ele, pois algo é 

sagrado exatamente pelas qualidades específicas que o caraterizam enquanto objeto profano. Uma pedra 

pode considerar-se sagrada pela sua antiguidade, dureza, beleza, resistência às tempestades do tempo. Para 

os judeus a terra prometida era sagrada. O templo de Jerusalém e a arca da Aliança onde estavam os dez 

mandamentos irradiavam um brilho sagrado. Deus não proibiu as imagens profanas, apenas a adoração de 

imagens naturais.  

A fascinação pelo objeto, por um traço que foi criado, por uma assinatura, um marco, confere-

lhe um valor especial. Os objetos profanos asseguram a continuidade da vida quotidiana; os objetos 

sacros asseguram a continuidade das dimensões espirituais da cultura e da crença. 
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3.  

LOCAIS DE EXPOSIÇÃO 
 
Introdução 
Corpo teórico 

O LUGAR DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA 
 
Várias pesquisas têm tentado descobrir exatamente quando os seres humanos começaram a 

comunicar com os métodos que usamos hoje. Num momento e lugar desconhecidos e incertos, na 

evolução da humanidade, as pessoas começaram a usar objetos. Da multiplicação dos usos destes objetos 

nasceu uma necessidade social de expô-los, celebrá-los em suas casas, ambientes e espaços cada vez 

maiores, cada vez menos privados e mais públicos.  

Com esta primeira observação surge a seguinte questão: o que faz um espaço tornar-se uma 

exposição pública? Essa pergunta muitas vezes desperta um debate entre arquitetos, designers e 

historiadores. Não é qualquer espaço que pode interpretar o tempo, lugar ou expressão humana. Isso 

pode ser verdade, mas a diferença de grandes espaços é que eles constituem parte de uma história 

importante. Essa história existe e pode ser ouvida  nas antigas ruínas, nos palácios, nos museus ou nas 

igrejas.  

Uma exposição pública designa tradicionalmente o espaço e o tempo onde os objetos vão ao 

encontro de um público. A sua organização vem conforme a função de um período de tempo. O seu 

caráter público tem uma forte conotação coletiva e social pelo fato de os objetos poderem ser expostos 

nas instituições especializadas como: museus, centros de arte, mas também nas galerias privadas, centros 

comerciais, átrios ou espaços abandonados. É uma apresentação ordenada a partir da qual os objetos 

estão colocados uns ao lado dos outros para serem vistos pelo público. Os objetos expostos são 

portadores de informações e contribuem assim para explicação do conteúdo de uma exposição. Há locais 

que têm elementos interpretativos de alta qualidade e conectam o público  com o ambiente. A grande 

maioria dos visitantes utiliza o local, além do mais, para prazer do olhar. Querem acrescentar a 

consciência de uma busca, de uma recriação do universo frente à criação original.  

O acolhimento do público é hoje fundamental, como uma necessidade social e coletiva. Por isso, 

um espaço público deve ser espaçoso e acolhedor de forma a que os visitantes recebam uma informação 

completa das finalidades e atividades deste espaço expositivo e estabeleça claras ligações com outros 

espaços públicos. 

É importante pensar sobre o que se pretende alcançar com as exposições, incluindo as 

temporárias e as itinerantes. É necessário levar a sua missão e sua filosofia em relação à pesquisa, gestão 

de acervo, educação e acesso público, assim como a natureza do acervo. 
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Num mundo em mudança permanente, o designer é chamado a antecipar problemas, definir 

estratégias, gerar oportunidades e liderar projetos multidisciplinares. As correlações entre arte, design, 

função estética, materiais e usabilidade, constituem algumas das questões recorrentes no tempo presente. 

 No período modernista, na primeira metade do século XX, a produção do design bauhausiano 

exaltava a funcionalidade e a satisfação das necessidades sociais, na tentativa de uma conciliação entre a 

arte, artesanato e a produção industrial, sob a égide da arquitetura. Neste processo, devido às restrições 

impostas pela máquina, a questão estética foi orientada para a subordinação da forma à função. Os 

grandes movimentos das vanguardas históricas tais como o cubismo, futurismo, abstracionismo, 

neoplasticismo e construtivismo russo vão, paralelamente, influenciar o surgimento de uma “estética da 

máquina” vinculada à produção. Nesse contexto, o modo artesanal de conceber e realizar, 

simultaneamente, uma obra utilitária é substituído pela metodologia projetual, visando a produção em 

série industrial, pela incorporação da máquina e da tecnologia.  

 

 
Figura 4. “A última exposição de pintura futurista: 0.10”, São Petersburgo, 1915. Disponível em WWW:<URL: 
https://iconographiahafluc.wordpress.com/2014/06/19/quadrado-preto/> 

 Entre as décadas de 1960 e 1980, com o desgaste das experiências modernistas, em atenção ao 

movimento das estéticas ao longo de toda a história da arte, começa a observar-se o retomar dos valores 

precedentes ao modernismo. Estabelecendo novas conexões simbólicas, a citação dos estilos históricos, a 

redescoberta da ornamentação, a profusão das cores e das formas e novas conjunções de materiais, são 

marcos de um novo pensamento misto, contrário e ao mesmo tempo complementar ao modernismo, que 

passa a designar-se por pós-modernismo.   

 Daí que os primeiros objetos recolhidos nas galerias dos Papas e Príncipes, e nos gabinetes de 

curiosidades dos humanistas do Renascimento, tenham sido obras de arte da antiguidade greco-latina, 

principalmente a escultura. Nos séculos XVII e XVIII, às antiguidades do período greco-latino vieram 



 
ÍCONES SACROS e ÍCONES DE DESIGN 

Entre espiritualidade e tecnologia!
!

 

  Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes 38 
 

juntar-se, nas galerias dos palácios, obras de pintura dos grandes mestres do passado e mesmo alguns 

contemporâneos que gozaram do favor dos poderosos mecenas desses tempos. Com a Revolução 

Francesa e o liberalismo, as galerias, até então para fruição privada, deram origem aos grandes museus 

públicos da Europa, principalmente dedicados à apresentação das antiguidades egípcias, clássicas, sem 

esquecer a pintura e a escultura desde o final da Idade Média.  

 

 
Figura 5. Gabinete de história natural, Ferrante Imperato, Nápoles, 1599. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.contradiccoes.net/publicacoes/silencios/> 

 Em Portugal, os primórdios do colecionismo remontam à Idade Média, aos tesouros de 

mosteiros e catedrais, e às primeiras coleções régias, que culminam, na época manuelina, numa enorme 

concentração de bens artísticos nas instituições religiosas e no Palácio Real da Ribeira. No espaço 

sagrado, as obras de arte tinham essencialmente um valor devocional e de culto, enquanto no palácio elas 

contribuíram fundamentalmente para a imagem de grandiosidade do rei. 

 Nos finais de setecentos, algumas figuras eclesiásticas preocuparam-se em organizar os primeiros 

museus de arte, como foi o caso do Bispo de Beja, D. Frei Manuel do Cenáculo Villas Boas, em 1791, na 

sua sede episcopal, instituição que seria transferida para Évora, quando o erudito religioso ascendeu ao 

arquiepiscopado da Capital do Alentejo. No mosteiro beneditino de Tibães foi montada a primeira 

pinacoteca, em finais do século XVIII e inícios do seguinte. 

 As coleções públicas dos museus de arte tiveram origem mais na nacionalização dos bens das 

ordens religiosas, decretada em 1834, do que nas coleções da nobreza ou da casa real ou nesses primeiros 

museus. Essa nacionalização proporcionou a constituição de grandes depósitos de bens artísticos, em 

Lisboa e no Porto, a partir dos quais se viriam a formar os grandes museus nacionais dessas cidades.  

 O Museu Nacional de Arte Antiga, que é, sem dúvida, o primeiro entre os museus portugueses, 

apresenta excepcionais coleções de pintura, escultura, ourivesaria, cerâmica, mobiliárias e têxteis, tanto 

sacras como profanas, as primeiras provenientes, na sua maioria, de extintos conventos e igrejas. Com 

essas coleções pode fazer-se uma verdadeira história de arte portuguesa.  

O design expositivo, entendido simultaneamente como uma  atitude  projetual e como um sistema  

comunicativo multidireccional, apelativo e  sensorial, funciona  em progresso com o espaço. Este espaço 
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transforma-se e é produto da relação entre conteúdo e receptáculo, entre figura e fundo, entre o conceito 

e a sua representação. Nesta  tensão do  processo comunicativo atua todo um sistema  de  códigos cujo 

objetivo é  permitir a transmissão da  mensagem,  recorrendo a  uma  linguagem diferente daquela  que  

esteve na  origem dos conteúdos. 

As representações técnicas do projeto, das peças desenhadas, de figurações reais ou abstratas que 

unem o aspeto estético da comunicação a um formalismo ditado pelos materiais, permitem criar um novo 

sistema de linguagem capaz de nos colocar em constante contato com o passado, com o mundo da 

memória como forma simbólica e, com o mundo performativo, em constante transformação, que 

caracteriza a estética contemporânea. O objetivo é mostrar um novo espaço e momento expositivo capaz 

de gerar uma nova impressão estética que dê intensidade do evento. Este novo espaço de representação 

deverá ser assumido como um código espacial diferenciado daquele outro código que nos é proposto pelo 

espaço real que acolhe  a  exposição. A exposição é, na sua  essência, o palco e o espaço cénico onde os 

vários códigos comunicativos interagem, se compõem e se articulam fazendo a síntese da imagem global. 

A exposição é, em suma, o espaço onde cronologicamente o evento se experimenta, se vive de modo 

mais ou  menos intenso, de  modo mais ou  menos instável e ou efémero. E o código estrutural 

corresponde ao local ou seja, ao novo espaço de representação que recebe e envolve a narrativa no seu 

todo. Este corresponde ao território que guarda, que preserva e legenda a narrativa. É ainda extensível à 

ideia de edifício, de paisagem ou, em sentido restrito, à ideia de sala, galeria, compartimento, espaço que 

alberga o percurso expositivo e que condiciona o discurso narrativo. 

A motivação que acompanha a conceção e posterior montagem de uma qualquer exposição 

reside na capacidade de diálogo que conseguirmos estabelecer entre o lugar da exposição, os objetos e os 

conceitos a expor nesse  lugar e o fruidor ou intérprete de ambos. 

 
Corpo material  
Discussão das ideias 

IGREJA 
 

Antes de mais nada, a palavra “igreja”, no original grego significa "chamados para fora". Num 

aspeto histórico, os cidadãos de uma determinada cidade eram chamados mediante o toque de uma 

trombeta, para se reunirem em assembleia, num local determinado, para discutirem e exporem ideias e 

assuntos peculiares à comunidade. Literalmente, o termo igreja refere-se a reunião de um povo, por 

convocação. Nesse sentido percebe-se, que a Igreja no sentido de comunidade ou instituição seja formada 

por um grupo de pessoas chamadas para sair do mundo, para formar um povo especial, para pertencer a 

Deus e servi-lo. 

 A função social da Igreja é estabelecida de acordo com os padrões religiosos e éticos exercidos 

nas escrituras sagradas. A bíblia resume num só sentido e ação, de “missão”. Tudo que realizamos em 
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nome de alguém, representará cumprir nossa missão. E nesta missão a Igreja une-se à sociedade secular 

para constituir uma sociedade sustentável e estruturada.  

Em arquitetura, igreja ou templo é um grande espaço coberto, destinado à realização de assembleias 

cuja origem remonta à Grécia clássica. O seu modelo foi largamente desenvolvido pelos Romanos, sendo 

mais tarde adaptado como modelo para os templos cristãos. 

A primeira basílica romana descende das colunadas gregas, sendo que estes espaços romanos 

eram cobertos. Na sua génese, as basílicas romanas eram edifícios multifuncionais, que poderiam albergar 

áreas públicas, políticas, comerciais e sociais. Eram espaços de reunião destinados a assembleias cívicas, 

funcionando muitas vezes como tribunais ou espaços comerciais, tornando-se um edifício central e 

indispensável em qualquer cidade importante. Por outro lado tratando-se de um edifício oficial não seria 

conotado com o paganismo. Na ábside onde antes se situava o tribunal, lugar de poder, situam-se agora 

os assentos concêntricos do clero e o altar. Esta ábside é quase sempre orientada a Este. A entrada que 

antes era feita lateralmente, passa a fazer-se a eixo com o altar, uma reminiscência dos templos egípcios. 

O seu interior dividia-se longitudinalmente e era em geral composto por uma nave central, duas colaterais 

e uma ou mais ábsides. As naves laterais eram mais baixas, por forma a não obstruir as janelas altas na 

parte superior da nave central. Numa posição bem visível, ao fundo, estava a tribuna que mais tarde era 

adaptada transformando-se no altar e no púlpito do culto cristão. Ao corpo principal da Igreja foi 

acrescentado um transversal: o transepto que dividia a Igreja em dois espaços, para os fieis e para o clero, 

e acrescentava o simbolismo da planta em cruz latina. À fachada simples foram acrescentadas duas torres 

e, por vezes, um nártex, uma espécie de pórtico, à entrada das antigas basílicas, para conter e expor os 

catecúmenos, energúmenos e penitentes.  

  Para o cristianismo, o espaço da igreja foi inundado pela vida em Jesus Cristo, tornando-se 

sacramento ou sinal da definitiva morada prometida. Os templos cristãos são lugares de oração, 

celebração e memória da presença de Jesus. A comunidade para celebrar necessita de um espaço, um 

lugar no qual possa se reunir. No inicio a celebração era feita nas casas particulares. Esta celebração 

começou em casas privadas porque, uma das caraterísticas deste novo movimento era, que não estava 

conetado a nenhum templo, o novo templo era Jesus com seu corpo: a assembleia. Os únicos elementos 

absolutamente necessários para a eucaristia eram a assembleia, o padre (enquanto sucessor dos apóstolos), 

o pão e o vinho. Em relação ao espaço físico, a assembleia exigia apenas um lugar, uma casa e uma mesa 

de família. Com o crescimento das comunidades, foi necessário organizar casas reservadas para a 

comunidade se reunir. 

 Os primeiros cristãos de Roma logo não aceitaram o termo templo. Dessa forma o espaço passou 

a receber o nome de igreja, que é a finalidade do edifício. O termo igreja quer dizer a comunidade dos 

convocados, que celebram o acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Fica claro então que este 

edifício, a igreja, deve ser o lugar do encontro e manifestação divina. No momento em que a comunidade 
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se reúne como igreja, torna-se clara a finalidade do espaço litúrgico pelos sacramentos onde a comunidade 

renova a sua fé. 

Trata-se de conhecer também os traços gerais da arquitetura destinada ao culto cristão, uma 

arquitetura que praticamente permaneceu configurada nos primeiros séculos, de tal forma que a partir dos 

começos da Idade Média, a evolução é puramente acidental dentro do que representam os grandes estilos 

românicos, gótico, renascentista e barroco.  

A igreja ou templo cristão é também o resultado de uma tripla herança: herança judaica, a herança 

helenística e a herança bizantina. Na herança judaica condensa-se fundamentalmente na sinagoga e na sala 

superior das casas, o lugar de honra onde se desenrola a liturgia doméstica, especialmente na ceia pascal. 

O papel que o judaísmo dava à leitura e explicação da palavra de Deus, ao canto dos salmos e às orações 

dá lugar a espaços não muito grandes, porém suficientes para uma assembleia íntima e numerosa ao 

mesmo tempo.  

Na herança romana, o ato de expor tem seu máximo expoente na basílica que nada tem a ver 

com templos pagãos cujas ruínas podem ainda ser contempladas em Roma e em outros lugares. Tratava-

se de um edifício civil, um amplo pátio interno ou pavilhão essencialmente funcional e apto ao convívio 

social, às negociações ou ao passeio, no qual a proporção de volumes, a altura e largura e o colorido de 

suas ábsides e muros, com o sol penetrando pelas janelas ofereciam um conjunto cheio de beleza. O 

cristianismo tomou este modelo arquitectónico como base de seus lugares de culto, mais tarde, 

acrescentando-lhes um átrio com colunas à entrada, que lembra a estrutura da casa romana. A amplitude e 

sumptuosidade destes novos edifícios permitiram a realização de uma liturgia caraterizada pela 

intervenção de numerosos ministros e pelos movimentos processionais. 

 

 
Figura 6. Interior de uma casa romana - Vista desde o atrium,  século I. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.fineartamerica.com/> 
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Na herança bizantina, à igreja de tipo basílica foram acrescentadas grandes cúpulas harmónicas 

entre si, para dar uma vista do universo. A cúpula central é comparável ao céu, e sob ela transcorrem 

celebrações que reproduzem toda exposição, toda a pompa da corte imperial. A liturgia da terra se vê 

assim transportada à liturgia do céu e o ouro dos mosaicos, dos vasos sagrados e das vestes litúrgicas só 

pode evocar as descrições que o apocalipse faz do culto que tem lugar diante do trono de Deus e do 

Cordeiro. A arquitetura adota um caráter teológico, no qual os elementos arquitectónicos e decorativos 

expressam um conteúdo simbólico-celeste. 

O espaço celebrativo da liturgia cristã ficou definido por esta tríplice herança. As igrejas 

posteriores aos séculos V e VI permaneceram substancialmente fiéis à basílica romana e bizantina. A 

nave, única ou central, sempre foi o elemento característico do templo cristão, como lugar da assembleia 

que se orienta para o santuário presidido pelo altar e, desde o século XIII, pelo tabernáculo, como um 

palco expositivo. 

A majestade e a serenidade da arte românica, expressão da divina misericórdia que é derramada 

sobre o homem, abrem espaço ao atrevimento e à complicação do gótico. O templo ganha em luz e em 

tensa espiritualidade, como se quisesse eliminar a separação entre o espaço interior e exterior. Os grandes 

vitrais com decorações históricas e as abobadas, os encaixes decorativos das esculturas e as enormes 

dimensões reduzem toda a mensagem simbólica da época anterior a uma dialéctica de linhas dinâmicas e 

tensas, a ponto de chegar à ruptura. O espaço celebrativo está em diálogo com a escala humana e produz 

em quem olha não uma contemplação sossegada mas uma sensação de desequilíbrio e de luta. A 

assembleia está perdida e dispersa, assistindo a uma liturgia que já não entende, e celebrada por um clero 

estruturado numa complicada escala de dignidades, ofícios, capelanias e funções. 

Depois do Concílio de Trento, as igrejas convertem-se num poderoso meio de suscitar a adesão 

do povo à fé cristã. A emoção religiosa é provocada pela exuberância de formas e pelo contraste de cores, 

e a exaltação do tabernáculo e do expositor. A música, a retórica na pregação e a pompa nas cerimônias 

parecem mais uma intrusão do mundo profano na arte cristã do que o triunfo da verdade. A liturgia 

consegue impressionar o povo, mas a fonte da espiritualidade do povo está nas devoções populares, em 

alguns casos supersticiosas. A seguir, o movimento litúrgico inicia uma tímida aproximação da arte 

moderna à arquitetura religiosa e cultural. Pio XII afirma a propósito que “não se devem desprezar e repudiar 

genericamente e por princípio as formas e imagens modernas, mais adaptadas aos novos materiais... É absolutamente 

necessário dar livre campo também à arte moderna desde o momento que sirva com a devida reverência e honra aos templos 

sagrados e aos sagrados ritos”20.  

O espaço celebrativo de uma comunidade é, na realidade, um conjunto de diferentes espaços que 

formam o ambiente litúrgico total. Quando se fala dos espaços onde a liturgia é celebrada, refere-se o 

lugar e tudo o que esse lugar contém: arte, arquitetura e todos os demais objetos e elementos que se 

encontram ao redor, fora ou dentro do edifício. Em outras palavras, falamos do ambiente. Na liturgia, a 

                                                        
20 Encíclica Mediator Dei, 1947. 
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arte tem um lugar privilegiado, por sua capacidade de abrir o significado da palavra mais amplamente à 

compreensão. A arte ilustra a palavra, enquanto a palavra revela e explica a imagem. O Catecismo da 

Igreja Católica afirma: "A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura 

transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente” (CIC 1160). A história da arquitetura ao 

serviço da celebração é muito rica. Desde a época paleocristã até hoje, os responsáveis pela liturgia 

sempre tiveram que resolver o problema da relação entre os diferentes lugares da celebração: altar, cadeira 

do sacerdote, ambão, espaço dos fiéis, dos cantores e de outros participantes. 

 Se observarmos, em muitas igrejas há um espaço geométrico, em geral um rectângulo cujo 

comprimento fica perpendicular à nave principal da igreja. Nesse espaço há ornamentos ou obras 

artísticas que evocam o mundo material. Assim, essa galeria coneta-se com uma série de outros elementos 

simbólicos que despertam arquétipos do nosso  coletivo e é a partir desse espaço que crescem outros 

elementos arquitectónicos que expressam, consciente e inconscientemente, o seu caráter expositivo. A 

igreja é constituída por vários espaços e todos têm significado e funções específicas. Os conceitos dos 

espaços orientam para o projeto de uma igreja hoje, após o Concílio Vaticano II. Como num projeto de 

arquitetura procura-se atender às finalidades da construção, entende-se que na organização dos espaços de 

uma igreja e de suas dependências, sendo um local de reunião, devem-se seguir também outras regras do 

projeto de arquitetura e orientações mais específicas da diocese e da comunidade de determinado local. O 

exemplo de qualquer igreja mostra estes espaços, ou seja, a entrada, a nave, o presbitério, a capela do 

Santíssimo, a sacristia e outros que são próprios das outras igrejas. 

O presbitério é o local onde se celebra, onde atuam o celebrante e seus ministros, nele estão as 

principais peças litúrgicas. Lugar onde está o altar, a cadeira da presidência e dos ministros. O ambão e a 

estante do comentarista poderão ser colocados no presbitério, porém não são obrigatórios. Encontra-se 

nas igrejas antigas e muitas das atuais uma divisão entre presbitério e nave, mas o presbitério não deve ser 

separado e sim diferenciado da nave, comunicando-se com ela. Deve dar a ideia de inserido na 

assembleia, aproximar-se do povo, pelo fato da celebração da eucaristia ser uma ação conjunta do 

celebrante e do povo. 
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Figura 7. Distribuição dos espaços (após Concílio Vaticano II), Igreja do Jardim Brasília, Uberlandia, 1999. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.arquiteturadosagrado.com/> 
1. Nave 
2. Entrada 
3. Capela 
4. Apoio 
5. Presbitério 
6. Sacristia 
7. Coro 
8. Apoio  
9. Salas de apoio 
 

A nave é o local onde os fiéis se reúnem, é o espaço da assembleia. Os fiéis necessitam, 

dependendo da sua tradição e rito, de sentar-se, ajoelhar-se, ficar de pé, circular pela Igreja e aproximar-se 

do altar. A nave é o local onde estão os bancos voltados para o presbitério, deve ser funcional e favorecer 

a participação dos fiéis nos ritos. Como todos devem sentir-se em comunhão com todos, neste sentido, 

devem evitar-se fracionamentos no espaço, grupos isolados e lugares privilegiados. Deve ter conforto 

físico com cadeiras ou bancos, boa visibilidade, boa acústica e espaços para circular. Uma boa 

configuração dos bancos é aquela em que as pessoas se possam  ver, porque o principal elemento litúrgico 

é reunir-se, é estar juntos. Deve-se prever um espaço para circulação na nave com largura suficiente para 

permitir procissões.  

O átrio é o lugar de chegada e encontro ou hall de entrada. Na arquitetura cristã, a entrada 

sempre teve uma grande importância, significa um lugar de transição, separa o exterior do interior. Passar 
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pelo átrio significa inserir-se na comunidade e ser acolhido nos braços de Deus. É comum, neste local, 

fixar quadros de avisos, disporem folhetos para distribuir, e situar a pia de água benta que tem o 

significado de purificação e preparação para a liturgia. 

O batistério é o lugar da fonte batismal, onde se realiza o batismo, pode ser numa capela lateral, 

ou em um lugar na entrada da Igreja, ou ainda, na frente da assembleia. Após o Concílio Vaticano II, deu-

se preferência à localização na frente da assembleia ou no meio porque facilita a participação dos fiéis no 

acolhimento dos novos membros. 

A capela do santíssimo é o lugar dentro da Igreja destinado à colocação do sacrário. A Instrução 

Geral sobre o Missal Romano recomenda que o tabernáculo, onde se conserva a Santíssima Eucaristia, 

seja colocado numa capela apropriada, e, se colocado no presbitério, que seja fora do altar de celebração. 

A capela deve estar também preparada para favorecer a oração individual e comunitária. É importante 

que esteja separada do espaço principal, mas organicamente ligada à igreja e visível ao povo. O sacrário é 

como um pequeno cofre que serve para guardar as reservas eucarísticas. De acordo com a tradição, deve-

se manter uma lâmpada sempre acesa ao lado do sacrário, o que indica a presença de Cristo. 

A sacristia é a sala de apoio, serve para guardar o material da celebração, é também o local onde o 

celebrante, ministros e outras pessoas se preparam para as funções litúrgicas. É necessária uma pia e, se 

possível, uma casa de banho. Até ao Concílio Vaticano II, normalmente sua localização era nas 

imediações do presbitério, atrás ou ao lado. Hoje, com a liturgia reformada que pede um caráter mais 

solene na entrada e saída do celebrante, passando pelos fiéis na nave, indica-se a localização da sacristia 

nas proximidades da entrada da Igreja.  

Construir ou organizar um lugar para abrigar uma comunidade com práticas litúrgicas é muito 

mais que levantar paredes e mobilizar o espaço. O espaço litúrgico precisa atender dois objetivos: ser 

funcional para as práticas que nele serão desenvolvidas e ser sinal do mistério de Jesus Cristo. As pessoas 

envolvidas na concepção e construção devem preferencialmente conhecer os fundamentos teologia cristã 

e a fé que anima aquela comunidade. 

Quando os recursos escasseiam a beleza e a mística não devem ser prejudicadas. O pobre tem 

direito ao belo, enquanto dom de Deus. O belo não está associado ao luxo. A arte é capaz de valorizar a 

matéria, mesmo que pobre em valor económico, e sublimar a forma mais simples. A simplicidade é um 

caminho curto para atingir o belo e mesmo o sublime. Não é preciso encher o lugar da celebração com 

muita coisa, muita decoração, muito simbolismo. O espaço da assembleia, a mesa da eucaristia, a mesa da 

palavra, o lugar da presidência e a liturgia já são carregados de simbolismo e bastam por si só. Um lugar 

muito cheio de coisas pode esvaziar a alma humana. O vazio, pelo contrário, pode encher-se pelo espírito. 

Deus gosta do vazio, do silêncio para comunicar. Estamos repletos de mil e uma imagens que nos podem 

fazer esquecer a dimensão espiritual da vida e o mistério. Um espaço de celebração devem apontar ou 

representar esse mistério. Os elementos que manifestam a presença espiritual divina devem formar um 

conjunto harmónico. A unidade  manifesta-se na matéria usada, nas cores, no design das peças. 
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A construção de um local para a celebração só faz sentido se for feito por e para uma 

comunidade de fé concreta. O que vai sendo construído materialmente com tijolos deverá estar sendo 

construído também no seio da comunidade. Os materiais devem ser verdadeiros, evitando as imitações de 

plástico, evitando-se o descartável ou mais efémero da sociedade de consumo. 

Decoração significa “glória”, algo intrínseco ao espaço e não um acréscimo, um adereço 

posterior. Não se faz o templo para depois pensar nas peças. As peças e a sua colocação devem gerar o 

espaço. Outro aspeto é a questão iconográfica, simbólica do espaço. A igreja deve ser sinal, símbolo da 

nova Jerusalém, do espaço transfigurado, da paz, da harmonia, da esposa vestida em trajes de festa para as 

núpcias. É um espaço cujo centro é o Jesus Cristo, o cordeiro pascal, presente na comunidade, na palavra, 

no pão e no vinho, na mesa preparada para o banquete.  

Um espaço expositivo numa igreja é um espaço celebrativo. É um todo que exerce uma 

influência maior do que se possa pensar sobre o comportamento humano. Criado e definido pelo 

homem, acaba por envolvê-lo e condicioná-lo com suas próprias caraterísticas. A celebração não pode 

subtrair-se desta realidade. A fé religiosa de uma comunidade, o nível de participação de uma assembleia 

estão de alguma maneira, influenciados pelo nível em que se desenrola a celebração. Não é exatamente a 

mesma coisa uma catedral que uma igreja românica, uma ermida rural que uma praça aberta ou uma sala, 

como espaço para a celebração. Cada um desses lugares, embora tenham em comum, serem destinados ao 

culto, possuem caraterísticas especiais e dimensões próprias que obedecem a um estilo, a um gosto 

artístico, no fundo a uma maneira de conceber o espaço, que não deixa de criar condicionamentos 

diferentes em cada caso. 

   

MUSEU 
 

O museu é um dos locais que mais nos ensina sobre a humanidade, mas os nossos 

conhecimentos são mais extensos do que os nossos museus. Porquê? O objeto ou obra não tem outra 

função senão a de ser objeto ou obra. Numa época de tanta tecnologia e onde o acesso à arte está 

facilitado, a reunião de obras primas ou a sua ausência convoca, em imaginação, todas as obras primas.21 

O processo de classificação abordado anteriormente pode penetrar no universo estético 

considerado outro território do objeto: o museu. Como primeira impressão iremos referir um museu 

como algo idealizado que serve como protótipo de raciocínio para outros casos. Face à sua mais universal 

definição, realiza uma seleção dos objetos, caso contrário seria a negação de si próprio. Instala e reúne os 

objetos belos sem precisar de definir um termo. Nesta função estética apresenta ao público um número 

considerável de elementos que causam prazer estético. Por vezes existe apenas um exemplar de cada tipo 

de objetos, sem necessidade de objetos de nível intermédio. O corredor normalmente é linear para 

                                                        
21 André Malraux, O museu imaginário, Lisboa, 2013, p.11. 
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conseguir uma maior sensibilidade, e na sua sequência permite que se cruzem várias pessoas. Tem uma 

conotação privada e pessoal, o que implica ter a noção de supérfluo e de refúgio. É um lugar de sonhos, 

da ociosidade, das recordações, porque representa a história e as memórias da vida, com uma reserva 

secreta de objetos e sentimentos. Na sua função topológica-teológica, que aparece como um “purgatório” 

entre o “inferno” das antiguidades sem valor, e o “paraíso” das antiguidades valiosas expostas na primeira 

fila. A classificação pode ser o critério do desejo, onde um objeto, mesmo retirado do espólio expositivo, 

pode ser digno de ser visto uma e outra vez. 

Os museus são tão antigos quanto a própria história da humanidade. São uma máquina do tempo 

porque, se nós deixarmos, nos transportam para a época e contexto específico de cada objecto ou peça 

neles exposta ao nosso conhecimento. Pode-se considerar que eles existem desde que o ser humano 

começou a colecionar e guardar objetos de valor, querendo mostrá-las em salas construídas especialmente 

para esse fim. A palavra museu tem origem antiga, vem do grego, e significa “santuário dos templos dedicados 

às musas, que recebem doações, ex-votos, oferendas...”22.  

 
Figura 8. Interior da sala, Palácio Medici, Florença. Disponível em WWW:<URL:http://www.geocities.co.jp/> 

 

Mas são as coleções públicas ou privadas, como a reunida no palácio dos Médici, formadas 

sobretudo a partir da Renascença, que vão constituir o núcleo inicial dos museus nacionais no século 

XVIII. Também é no Renascimento que se desenvolve, ainda, uma verdadeira paixão pela exibição de 

curiosidades ou câmaras de maravilhas, onde são expostos objetos exóticos trazidos por exploradores: 

“animais, objetos ou obras raras, fabulosas ou insólitas. Esboça-se, assim, a divisão que se fará notar mais adiante entre as 

artes e as ‘curiosidades’, duas direções a partir das quais surgirão, a seu tempo, a arte como fruto de uma essência 

                                                        
22 GIRAUDY, Danièle e BOUILHET, Henri. O museu e a vida. Porto Alegre: IEL, 1990. 
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intemporal, e a outra como de feitos históricos perfeitamente determinados.23” Estes gabinetes tinham caráter 

enciclopédico, juntavam objetos e  classificavam-nos, buscando guardar o conhecimento do mundo. 

Em a “Arte de projetar em Arquitetura”, de Ernst Neufert24, um dos poucos livros da época 

moderna onde se encontra, um capítulo sobre museus, curiosamente ainda inserido entre escolas de arte e 

bibliotecas, resumem-se questões funcionais específicas. Neufert recomenda salas espaçosas, faz algumas 

considerações sobre ângulos visuais e, o que é mais interessante, mostra a grande mudança conceptual do 

museu modernista. A parede do museu deve deixar de ter realidade material, a espessura que contêm as 

paredes deve-se transformar em cenário neutro para  fazer ressaltar objetos autónomos. Apesar de os 

museus, em sua especificidade de colecionar e proteger objetos preciosos ou de interesse de indivíduos ou 

da coletividade, serem tão antigos quanto o próprio homem, eles, na verdade, são uma criação recente. Os 

museus, tal como os entendemos hoje em dia, nasceram apenas no século XVIII. O museu foi criado 

como um dos instrumentos que exibia, ao mesmo tempo, a decadência e a tirania das velhas formas de 

controlo do regime e da democracia do novo. 

As ideias iluministas, espalhadas pela Revolução Francesa, estão por detrás da criação dos 

primeiros museus. Criados em resposta à crescente participação nos negócios da burguesia, encontram 

nos palácios e sua tipologia uma primeira forma de expressão arquitetónica. Assim, os próprios palácios, 

sedes de aristocratas, foram transformados em museus. Como exemplo mais notório, é o caso do Museu 

do Louvre, em Paris, que ocupou parte do palácio do governo. 

Um dos primeiros museus públicos que se inspirou no Louvre foi o Museu do Prado, em 1819, 

em Madrid. Projetado inicialmente pelo arquiteto Juan Villanueva para ser o Museu Real de Ciências 

Naturais, ficou inacabado. Mas o edifício original estava estruturado em três corpos principais que 

formavam o vestíbulo, a basílica e o palácio. A organização das salas em suite, típica dos palácios, 

convinha aos museus, já que a sucessão de grandes salas interligadas que caracterizavam essas edificações 

era adequada para a exposição de telas e de todo tipo de objeto que os museus abrigavam. A fórmula de 

museu-palácio conseguiu resultados significativos em termos urbanos e simbólicos durante mais de um 

século, tendo por base os protótipos, que permitiam tanto um circuito sequencial de visitação quanto o 

estabelecimento de subcircuitos independentes e especializados.  

Com o nascimento da arte moderna, em 1912, com as pinturas de Picasso e Braque, quando a 

pintura deixa de ser uma relação perceptiva entre a imagem como ficção e o espaço como realidade, a arte 

deixa de ser uma relação entre o objeto e o espaço que o contém para criar uma nova relação entre artista, 

museu e espetador. Uma alteração importante na forma do museu modernista será a simplificação dos 

seus espaços internos. As circulações e as salas de exposição integram-se num contínuo espacial. A fluidez 

e transparência são as marcas dos museus desse período. Fluidez e transparência que a maior parte das 

vezes inclui também os espaços exteriores desses edifícios. Mas não era apenas a forma do museu que 

                                                        
23 Enciclopédia Larousse Cultural, São Paulo: Universo, 1988. 
24 Arquiteto alemão, conhecido como assistente de Walter Gropius, nascido em 1900. 
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estava mudando, havia um novo conceito por detrás desses projetos. Os museus agora eram projetados 

para serem lugares agradáveis para estar, independentemente do acervo exposto. Para isso foram 

agregados novos serviços como restaurantes, lojas, parques e jardins, além de outras facilidades e, mais do 

que tudo, em contraposição ao museu antigo, muita luz natural para iluminar os grandes espaços de 

exposição mais integrados e fluidos.  

As mudanças mais radicais têm sido produzidas pelas vanguardas mais recentes. O seu tamanho, 

forma e caraterísticas têm exigido a transformação do espaço de exibição. Pop art, land art, minimalismo, 

instalações e tantos outros meios artísticos, mais ou menos interativos começaram a ditar as suas próprias 

leis, para guiar as exposições num museu. Às vezes uma exibição específica exige um espaço 

especialmente constituído. Outras vezes, o tamanho e o peso do trabalho obrigam o prédio a possuir 

certas condições especiais de infraestrutura. Quase invariavelmente é exigido um espaço com recursos 

tecnológicos sofisticados. Espaços destinados a abrigar “ícones” devem possuir certas qualidades 

cuidadosamente definidas, incluindo flexibilidade, versatilidade e uma boa dose de tecnologia.  

 
Figura 9. Exposição de Artes Decorativas e Indústrias Modernas, Paris, 1925. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.vam.ac.uk/> 

 

As novidades introduzidas pelas primeiras gerações de arquitetos modernos foram feitas de 

forma muito mais intuitiva do que científica. Todos esses exemplos pioneiros de renovação do método de 

projetar museus mostram a grande sensibilidade dos seus arquitetos às novas necessidades surgidas no seu 
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tempo. Muitos museus foram elaborados mais com a sensibilidade e intuição dos seus autores do que 

fundamentados em regras lógicas ou científics. Não existia ainda, nessa época, uma ciência museológica 

estruturada. Entretanto, esses museus, comparados aos velhos museus, mais fechados e escuros, são uma 

boa oportunidade de comparação e estudo para o desenvolvimento da ciência museológica. 

Os estudos arquitectónicos de um museu não deviam ser iniciados sem definir uma finalidade, de 

modo a obter-se um programa que organize logicamente o seu espaço interior. Habitualmente a 

atribuição de áreas que integram um museu variam consoante as suas finalidades. Assim torna-se 

importante analisar profundamente tais finalidades de forma a poder-se atribuir áreas adequadas, 

incluindo caraterísticas e condicionamentos de outra natureza.  

As salas destinadas à apresentação do acervo do museu devem ter, de preferência, paredes 

contínuas e poucos vãos, portas e janelas, para melhor aproveitamento e distribuição das peças. O tipo de 

circulação a adotar vai depender da arquitetura do edifício, podendo ser horizontal, quando as salas estão 

localizadas num mesmo andar; ou vertical, pelos vários andares do prédio. Limpeza, boa iluminação, 

ventilação e condições de segurança contra roubo e incêndio são exigências básicas que devem ser 

tratadas com seriedade. Quanto à iluminação, é aconselhável o uso de cortinas ou persianas que permitam 

a regulação da intensidade luminosa, evitando a incidência direta de luz solar sobre as obras expostas. A 

iluminação artificial deve ser indireta e a distribuição dos focos de luz deve ser feita de modo a permitir 

uma iluminação homogénea em todo o espaço, eliminando cantos escuros. As salas devem apresentar boa 

ventilação, evitando-se correntes de ar. 

Quando se pensa num museu e nas suas galerias, deve dar-se uma grande importância à 

apresentação de uma coleção. O assunto ganha ainda mais acuidade, se as peças a expor puderem ter 

caraterísticas e dimensões variadas. Os materiais a utilizar não devem ser inflamáveis e devem ser sempre 

tratados de forma especial. A cor é primordial tanto para a valorização das obras como para a 

visualização. Arquitetonicamente, o conjunto das galerias deve ter uma sequência lógica de modo a que o 

visitante tenha uma leitura exata da coleção e possa dispor de zonas de repouso. Pensando no espaço, 

será sempre conveniente antecipar a possibilidade de ampliação das galerias para poder preencher lacunas 

ou enriquecer a própria coleção. Há que ter em conta os outros elementos expositivos, como a iluminação 

que exige cuidados especiais, pois tem que garantir ao mesmo tempo uma boa visibilidade e a 

conservação das peças. Nas igrejas esta preocupação parece ter um papel secundário. No caso dos têxteis, 

papéis, materiais orgânicos, encontrados no museu, a iluminação natural será excluída dependendo do 

nível das luzes. Abordam-se também os problemas relacionados com a temperatura e humidade, 

circulação de ar e a qualidade da luz. Relativamente à importância de uma galeria de exposição temporária 

está diretamente ligada com a dimensão do museu, onde os regulamentos definem que a área não deve ser 

inferior a 300m² e deve ser concebida de modo a poder ser compartimentada consoante as exposições. As 

galerias devem-se localizar de forma a permitir um fácil acesso do público, uma fácil comunicação com a 

entrada e saída, bem como com os armazéns de materiais de exposição.  
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Arquitetonicamente o museu é um espaço ativo, dinâmico, onde acontecem eventos, exposições, 

palestras. É um local de pesquisa e estudos, com salas específicas para o desenvolvimento de atividades 

técnicas, artísticas ou educativas, exigindo, para tanto, que o edifício destinado a este uso seja projetado 

ou adaptado para atender estas expectativas. De acordo com as caraterísticas formais da abordagem e 

organização dos elementos expositivos, existem vários critérios e metodologias que servem para definir 

corretamente o desenvolvimento dos seus espaços interiores.  

A entrada constitui um espaço de grande importância dentro da estruturação de um museu, 

devendo ser acolhedora e convidativa, dando acesso direto à parte destinada ao público. Deve abrigar 

uma recepção, com atendimento e controlo dos visitantes, e um espaço para folhetos explicativos. A 

entrada deve dispor de um local para a guarda de valores pessoais dos visitantes. Pode-se ainda instalar 

controlos mecânicos para entrada de visitantes, objetivando o controlo do número de visitas e ainda 

aumentando a segurança. É um espaço da preparação para a viagem que se está prestes a realizar. É aqui 

que se vai iniciar a primeira e, por vezes, definitiva ideia sobre o local que se irá visitar, é a passagem física 

do exterior para o interior. Este espaço de recepção deve ser de transição gradual, poderá ter alguns 

objetos expostos unicamente para suscitar interesse. 

 A parte central são as salas de exposições destinadas à apresentação do acervo do museu. Outros 

espaços como uma biblioteca são muito importantes, pois propiciam o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e estudo, gerando mais um espaço de interesse público. As áreas de reserva técnica destinam-se a 

guardar o acervo não exposto; o setor administrativo engloba todas as atividades relacionadas com a 

administração do museu, salas para a direção, secretaria e, por fim, o setor técnico para salas de 

preservação e restauro, oficinas e laboratórios. 

No século XXI têm surgido vários novos museus em construção e em inauguração. A arquitetura 

dos museus contemporâneos torna-se um potente agente de inserção e manutenção das instituições no 

sistema da arte. As forças que desenham as relações entre forma e imagem, espaço expositivo e espaço 

público nos projetos arquitectónicos de museus contemporâneos, colocam na ordem do dia a reflexão 

sobre os conceitos de arquitetura dos museus, uma arquitetura que deve ter em conta uma dimensão mais 

abrangente sobre as suas finalidades. As galerias, já anteriormente descritas, aparecem interligadas num 

conjunto inteiro: bibliotecas, setores de animação, espaços destinados a especialistas e estudantes, espaços 

privados, oficinas de restauro, salas de registo, reservas, armazéns ou central de segurança; espaços 

dimensionados de acordo com as características de cada museu e das coleções que reúne.  

Os museus são, por norma, lugares especiais que remetem o visitante para outras realidades, que 

influenciam os seus comportamentos e atitudes; em que o sentido de espaço e tempo é alterado, através 

dos objetos, discursos e ambientes. Os museus são, então, espaços relacionais entre o homem e os 

objetos que vários autores entendem ter aquilo a que se poderia chamar espírito. Esse espírito será 

próprio de lugares que tenham a particularidade de descontextualizar o visitante do seu espaço e realidade, 

do seu quotidiano, remetendo-o para outros lugares ou ambiências como, por exemplo, as igrejas. Certos 
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museus podem ter carateristicas mais espirituais, com espaço para o sagrado, mais ou menos acentuado, 

conforme as caraterísticas da coleção, espaço e instituição que a acolhe.  

 
 
Conclusão 
 
 

O museu desafia e transporta-nos o tempo. Alarga as nossas fronteiras privadas e a perceção 

cultural que pode adquir uma dimensão estética, implicando o surgimento de sentimentos, emoções e 

vínculos entre os objetos expostos e as atitudes estéticas que nos sucitam.  

Assim como a arte se modificou nos últimos anos, a arquitetura também passou por um processo 

de revisão. Todos os dogmas modernistas passaram por uma reavaliação conceptual importante. A 

arquitetura dos museus e dos templos religiosos modificou-se bastante. Os arquitetos de hoje gozam de 

uma ampla liberdade para propor as mais diferentes soluções para seus projetos. 

A igreja evoca o templo espiritual que se edifica interiormente nas almas e resplandece da 

magnificência do espírito divino. Numa igreja, cada ícone religioso, cada escultura deve ser coerente com 

a sua função e revestir-se de uma dignidade simbólica. É um espaço específico, pois os objetos existem 

não apenas para ocupar um espaço, mas para possuir uma alma, para evocar a transcendência do passado 

e do presente.  

Assim, uma igreja, tal como um museu, compreendidos figurativamente, relacionam-se e são 

parte de um povo, de um corpo mais amplo que é a comunidade onde se inserem e servem. O maior 

desfio que têm é humanizar os objetos expostos, mas sobretudo elevar os sentimentos, emoções e 

memória dos seres humanos que os frequentam e se agregam à sual volta. 
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4.  
EXPOR 
 

“Mais vale mostrar numa sala uma única obra boa do que rodeá-la de outras secundárias que a prejudiquem e 
desvalorizem.”25 

 
Introdução 
Corpo teórico 

O QUE É EXPOR 
 

Desde os primeiros passos que o homem deu na terra, ele sempre teve a necessidade de 

colecionar. Já no Paleolítico, juntava conchas, no Egito enchia as sepulturas com objetos valiosos, ao seu 

redor dispunha alguns pertences pessoais, como pulseiras, colares, instrumentos de caça e vasos. Na 

Grécia guardavam-se as peças mais preciosas nos templos até poderem ser visitadas. Importantes 

bibliotecas e núcleos de pinturas e esculturas foram organizados na época helenística. Porém, com os 

Romanos surgem coleções com finalidades diferentes. São troféus das suas vitórias e do seu poder, 

proveniente não só das vitórias dos seus exércitos, mas também de compras, ou ainda da execução de 

cópias de esculturas gregas. São também os Romanos os primeiros a preocuparem-se com a conservação 

das obras de arte, como é o caso da orientação das pinacotecas que Vitrúvio aconselhava a receberem luz 

de norte. Na Idade Média, os objetos preciosos constituem os tesouros das Igrejas e, no século XIV, 

surgem os tesouros reais. O termo museu, com o sentido que hoje tem, só aparece na segunda metade do 

século XVI quando se organizam as famosas coleções dos Médicis. É no decurso dos séculos XVI, XVII 

e XVIII que se constituem as grandes coleções que vieram a criar o acervo de numerosos museus, de que 

são exemplo significativo a dos Médici em Florença, Parma em Nápoles, dos Valois e dos Bourbons no 

Louvre. 

 

                                                        
25 João Couto, As Exposições de Arte e a Museologia, Lisboa, 1950, p.5. 
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Figura 10. Pintura do interior do templo de Zeus no Olimpo, Atenas, Grécia Antiga. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.allposters.com/> 
 Graças ao triunfo das ideias enciclopedistas, as famílias reais abrem ao público as suas coleções. 

Porém, a Revolução Francesa vem transformar radicalmente os museus quando as coleções particulares 

são confiscadas e se criam novos museus que, no início, são instalados em palácios devidamente 

adaptados às suas novas finalidades. Na altura desses edifícios de grande esplendor, posteriormente 

denominada época das catedrais, eles possuíam enormes galerias iluminadas, escadarias e 

colunatas. Após a 2ª Guerra Mundial, reconstroem-se ou constroem-se de raiz um considerável número 

de novos museus. Mas tal não sucedeu apenas na Europa, também na América do Norte e no Japão. 

Grandes nomes da arquitetura são chamados, nos anos 50, para elaborar projetos de museus, tais como 

Le Corbusier que projetou o Museu de Arte Ocidental em Tóquio, Frank Lloyd Wright o Museu 

Guggenheimem de Nova Iorque, e Mies van der Rohe o Museu de Houston. 

Todavia, grandes modificações ocorreram no Museu de Arte Moderna (MOMA), em Nova 

Iorque, o primeiro a adquirir obras de todas as tendências de arte contemporânea, juntamente com 

fotografia, e a organizar, de modo sistemático, exposições temporárias e permanentes. A sua atividade 

serviu de exemplo a todo o mundo surgindo assim um novo período para a vida dos museus. Daqui para 

a frente o espaço expositivo dos palácios e das igrejas ficou quase no esquecimento.  

Na atividade expositiva, dá-se cada vez mais relevância aos fenómenos de interpretação e de 

comunicação, que, graças ao Design, possibilitam a compreensão da mensagem por todos os 

visitantes. As exposições resultam de uma técnica expositiva aplicada, que relaciona o número de peças ou 

objetos a expor e o modo de conexão com o conjunto temático ou conceptual dos interiores. Assim, 

justifica-se a seleção do objeto pela sua capacidade de relação com outros, a sua representatividade em 

relação ao tema. Para isso, os equipamentos expositivos, também terão que corresponder à conexão entre 

espaço, objeto e identidade corporativa. Deste modo, a planificação de uma exposição resulta da aplicação 

dos conhecimentos de cada uma das áreas, criando assim um discurso expositivo coerente.  

As exposições são muito mais do que o simples processo de colocar objetos em vitrinas ou 

quadros em paredes com um texto e legendas. Muitos fatores diferentes influem na comunicação da 

exposição com o visitante: cor, textura, som e iluminação; a maneira como objetos de diferentes períodos, 

culturas ou áreas de conhecimento são agrupadas, a distribuição de espaço na apresentação; a adequação 

do texto ao público-alvo e a linguagem usada, a maneira como os objetos são apresentados como 
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testemunho, elementos cenográficos, elementos de comparação ou símbolos, e a seleção de material 

contextual tais como os esboços iniciais para uma pintura, o testemunho do autor ou do usuário, fotos de 

um objeto durante a produção, em uso ou durante a conservação. Os mesmos objetos usados em 

diferentes montagens podem contar histórias diferentes e fornecer novas perspetivas ou visões. 

Para poderem contar uma história têm de comunicar. Essa transmissão define-se por 

praticamente tudo que os nossos olhos vêem: as imagens, os objetos que, têm valor diferente segundo o 

contexto em que estão inseridas, dando informações diferentes. Comunicar é sobretudo expor. Da 

exposição irradiam mensagens visuais, que pertencem à grande família das mensagens e que atingem os 

nossos sentidos. Assim, partimos do princípio que existe um emissor, que emite mensagens e um receptor 

que as recebe. No núcleo de qualquer exposição, encontramos o conceito de comunicação, sendo 

objetivo do designer articular as mensagens que se procuram transmitir, de forma inclusiva e de modo a 

criar benefícios para os visitantes. Neste sentido, o grafismo, a cor, os audiovisuais desempenham um 

papel fundamental na exposição. O jogo das dimensões e do horizonte, conformado por grafismos, luzes 

e cores, afetará o modo como o visitante se vai mover através da exposição.  

É de salientar que todos os elementos atrás referidos devem estar subordinados à mensagem que 

queremos transmitir, mensagem essa que está presente com o objetivo de conseguir uma comunicação 

imediata e eficaz. Desta forma, a colocação de objetos para serem percepcionados implica uma tentativa 

de definição de conteúdos, que são portadores de importância icónica. Daí a necessidade de se exporem 

de forma evidenciada. Os objetos representam um papel fundamental na comunicação e a experiência 

multissensorial conseguida pode transmitir uma mensagem de forma imediata e eficaz, sendo que, neste 

sentido, uma imagem vale mais que mil palavras. Através dos objetos, adquirimos informações que 

podemos associar à sua história e a diversas leituras e significados que é necessário interpretar. 

Segundo São Tomás de Aquino, devemos chegar ao conhecimento das coisas simples a partir das 

coisas compostas e alcançar o que é anterior a partir do que é posterior, de maneira a que a exposição, ao 

iniciar-se pelo que é mais fácil, se torne mais adequada. Começaremos com a significação de ente para 

chegarmos à significação de essência. Ora, umas substâncias são simples e outras compostas; numas e 

noutras há essência. Mas nas simples, porque são mais nobres, a essência encontra-se de uma maneira 

mais verdadeira e mais singela. Por conseguinte, elas são, pelo menos, a substância primeira – Deus – a 

causa das substâncias compostas. Porém, como as essências destas substâncias nos são mais 

desconhecidas, devemos começar pelas essências das substâncias compostas, de modo a que a exposição 

se torne mais acessível por partirmos do que é mais fácil. Consoante esta conceção, uma forma de uma 

igreja ou museu é a demarcação absoluta entre o interior e o exterior. Exterior é continente fixo e interior 

é substância, que pode ser alterada e exposta de várias formas e critérios expositivos que vamos analisar a 

seguir. 

Os elementos da exposição podem ser conjugados de diferentes modos para dar lugar a distintos 

tipos de discurso expositivo. Assim, no discurso museológico, cada maneira de apresentar o objeto 
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propõe vias e conceitos diferentes. O objeto ao entrar numa exposição muda o seu estatuto, porque o 

objeto sai da sua realidade materna e entra noutra. O objeto é escolhido, selecionado, separado e a sua 

significação será definida pelas relações que o manterá com os outros objetos. A conceção e realização é, 

definitivamente, ato de criação de um espaço ou da exposição, que é um mundo de linguagem. 

 

Discurso e critérios expositivos: 

 

Objetivos 

 

Um dos objetivos primordiais de uma exposição é avaliar o impato da exposição e os recursos 

associados em etapas diferentes. Ajudará a ter a certeza de que os objetivos pretendidos foram atingidos e 

servirá de orientação para futuros projetos. Poderão testar-se ideias logo no começo, determinar-se 

problemas e objetivos e avaliar as medidas porque há diversas maneiras de entender e explicar a resposta 

que tem de satisfazer as necessidades e exigências de uma sociedade atual. Para alguns seria o estudo dos 

fins e da organização, ou realização e integração de um determinado espaço, ou preservação e utilização 

do património natural e cultural dentro do contexto de um determinado local. Finalmente, o objetivo da 

museologia é estudar a relação específica entre o homem e sua realidade material e espiritual. 

Enquanto o museu trata de apresentar e difundir o património a toda a sociedade, a igreja 

procura utilizar o património religioso como forma de apresentação de valores espirituais que possam 

despertar o nosso interesse pelo divino e os seus valores fundamentais. 

 

Conceção e organização 

 

 A conceção e a organização de uma exposição científica ou didática não é uma tarefa fácil, nem 

algo que se improvisa. Não se reduz apenas a suspender os objetos das paredes, a fixá-los em painéis e 

colocá-los no interior de vitrinas, segundo critérios. A organização depende sobretudo de dois dados 

essenciais: o estudo da adequada seleção dos objetos e o conhecimento dos interesses dos destinatários. 

Após a recolha e estudo dos objetos para divulgar, devem ser definidos os grandes princípios da 

apresentação do património museológico: como devem ser expostos e como devem ser apresentados. 

Não existem regras rígidas para a conceção de uma exposição porque esta depende da temática, dos seus 

objetivos, dos objetos selecionados e estudados, do espaço, do percurso, dos materiais de suporte e das 

técnicas de comunicação adoptadas. Na verdade a primeira fase da preparação, isto é, da seleção dos 

objetos, criação do seu contexto, escolha do espaço e dos suportes e das técnicas, bem como o percurso, 

é fundamental para se obterem bons resultados. 

Toda esta conceção do mundo expositivo, dentro do panorama cultural é controversa desde o 

ponto de vista político, que promove e utiliza para a sua propaganda e prestígio. O nível ideológico evoca 
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e potencia uma arte sobre outra, a nível nacional aumenta o prestígio e competência internacional; no 

patamar institucional exige um controle de um determinado programa; e num último plano, o pessoal 

provoca a competição de um autor frente a outro concreto. 

Por sua vez, a conceção da Igreja, dentro do panorama social cultural, está sobretudo focada 

na  missão da edificação progressiva de uma sociedade ou reino espiritual, mais justa e fraterna. Devido à 

sua particular importância, exige coerência e clareza na proclamação dos seus valores e pensamento. 

O conjunto dos objetos, vistos do outro ângulo, tem a noção estética de coleção, no sentido de 

que um museu coleciona e se vocaciona a realizar-se no prazer que assume a referida posse. Esta coleção, 

no seu fundo organizativo, pode começar a partir do seu conjunto de objetos reunidos com um fim 

funcional até à estética social e o ao mais profundo de ser humano. Uma coleção arruma-se dentro de um 

conjunto de objetos pois tem uma estrutura geralmente linear. Expor os objetos é um fenómeno que se 

caracteriza por uma imagem de uma forma fechada e que se traduz em uma forma imperfeitamente 

fechada e por tanto aberta para o futuro. O objetivo e o significado desta compilação é obter e possuir 

todos os modelos imagináveis de um determinado tema que guia a coleção. O espírito de uma coleção 

não tem limite enquanto não consegue adquirir todos os elementos da série. Às vezes pode ser pouco 

funcional, mas de certeza tem uma origem funcional que ambiciona conduzir os objetos para perfeição. 

Essa série nunca se acaba, pois sempre se descobrem novas variedades à medida que se constrói.  

 

Objetos 

 

 “O objeto somente se reveste de valor excepcional na ausência.”26 O objeto contém um papel fundamental 

pela sua acessibilidade a todos os sentidos, porque se toca, se vê, se manipula, se sente. Com esta 

experiência sensorial pode transmitir uma mensagem de forma imediata e daí um espaço expositivo ganha 

uma comunicação completa: uma imagem vale mais do que mil palavras. 

Em contrapartida com os outros meios de comunicação, através de uma informação transferida, 

ela pode distorcer a realidade. Até um objeto pode expressar diversos conceitos com a nossa habilidade 

de interrogação: O que é? Quando, onde e como foi feito? Qual é a sua função e significado? Qual é o seu 

contexto histórico, social e económico? Há muitas perguntas e ainda mais respostas constituindo um 

círculo de uma enorme quantidade de informação. Desse modo, relacionado um determinado objeto com 

o seu significado sociológico ou histórico, pode fornecer-nos os dados sobre as formas de vida de época. 

Pode ser vista a relação com sua função, e dentro desta lógica, o objeto pode comparar-se com outros 

objetos, como uma travessa em vidro pode ser confrontada com uma de cristal, ou um cálice de pedra 

confrontado com um de ouro. Todas estas leituras, ao nível da significação do objeto, são portadoras de 

mensagens que é necessário descobrir e interpretar. E cada mensagem pode variar dependendo do lugar 

ou cenário onde foi inserido ou exposto.  

                                                        
26 Baudrillard, Jean, O sistema dos objectos: O objecto único, 1968, p.100. 
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Seria relevante nesta tese de investigação compreender a presença no museu de um determinado 

objeto, artefacto ou escultura. O que fazem esses objetos colocados atrás de vitrines, à distância do 

visitante, diferentes daqueles que manuseamos em nosso quotidiano, em casa ou no supermercado? O 

que os torna assim tão diferentes e especiais? Considerando-se que os objetos no contexto de um museu 

se transformam em documentos, ou seja, têm a função de fornecer informação sobre a sociedade, 

percebe-se que também podem informar sobre as motivações que levaram os atores sociais a inseri-los 

num museu. Por sua vez, numa igreja, algumas destas referências escritas passam despercebidas, entre as 

suas naves sombrias. 

O objeto como peça de museu, distingue-se dos demais de duas formas. Uma que o reveste de 

um discurso enunciado através dos procedimentos de classificação, inventário, etiquetagem; outra ao ser o 

resultado de uma escolha, expressa na sua admissão no interior de uma coleção. Essa passagem de um 

objeto do quotidiano a peça de museu revela motivações individuais ou sociais. 

Esse percurso pode ser feito através de uma busca efetivada pela instituição, de acordo com seus 

próprios critérios de coleta e pesquisa, ou pelas doações que são oferecidas ao museu. Dessa forma, o 

museu e os objetos ali preservados são frutos de uma vontade de conservação levada a efeito por grupos, 

instituições ou indivíduos. Tudo que é guardado no museu, deve-se a escolhas efetivadas por agentes 

sociais.  

Na exposição, o objeto passa a comunicar-se com as novas gerações, uma das preocupações 

presentes entre os doadores. A relação de representação entre os objetos e o mundo que representam 

apenas pode ser satisfeita quando estes são submetidos à vista. Expô-lo poderia significar, assim, para 

muitos doadores, tornar possível a relação do objeto com tudo aquilo que desejam evocar, sejam aspetos 

alusivos à sua própria vida ou à vida de outras pessoas, instituições ou grupos sociais, ou seja, tornar 

presente a sua dimensão simbólica, o que representam para além da sua materialidade. Como peça de 

museu, a sua duração reforça o caráter simbólico até que o objeto seja considerado sagrado. Dessa forma, 

o sagrado estaria relacionado não apenas aos objetos de culto, mas também quando se opera a escolha do 

que deve ser perpetuado individual ou coletivamente. O museu, assim, ao receber os objetos escolhidos 

pelos indivíduos para durarem, ao dar-lhes o estatuto de peça de museu, transformam simples objetos em 

objetos valiosos.  

Inserido no museu, esse aspeto é reforçado até o objeto ser considerado digno de contemplação 

e, nesse sentido, intocável. Aqui acrescenta-se um valor privilegiado, o valor estético que está ligado ao 

prazer sensorial que o indivíduo obtém com a posse de um objeto à margem das suas utilizações 

específicas como: o prazer dos olhos, do toque, do olfato face aos odores do que antigo, um prazer 

pessoal e íntimo. 

Estes valores aumentam quando se acrescentam outros valores como o valor da posição social, 

ligado a imagem que o homem faz de si próprio na pirâmide social, tendo em conta a motivação de ter 

mais.  
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Ao objeto pode ser atribuído o valor que é a medida das suas relações com o individuo e que 

carateriza um vector das atrações, no sentido económico, de uso e de posição social. A sua localização e 

as condições do seu deslocamento serão o tema da psicologia económica. Com efeito, os valores 

atribuídos a um objeto material ou a um produto não são permanentes, mas sofrem uma variação 

conforme a satisfação de certas necessidades.  

 

Relação entre o objeto e espaço 

 

Os equipamentos expositivos tdevem corresponder à conexão entre espaço, objeto e identidade 

corpórea. Uma das mais importantes caraterísticas do espaço é o seu caráter dinâmico, sua constante 

renovação, onde não apenas o tempo, mas o homem pode recriá-lo incessantemente. Tanto no campo 

quanto na cidade, e principalmente nesta, o espaço movimenta-se em compartimentações, verticalizações, 

inflexões, enfim, num processo que tem sua origem no próprio homem, pois a sua construção está 

condicionada à formalização de noções abstratas, concebidas pelo pensamento humano. 

Somente a partir da organização mental, ou seja, da capacidade de formalização conceptual do ser 

humano, é que o espaço se organiza. Ocorre que a transformação do espaço, e de algum modo, do seu 

design, é, na realidade, a própria transformação do pensamento humano, ou se preferirmos, um 

movimento correlativo no espírito, uma faculdade intelectual, onde a sua lógica abstrata transparece na 

morfologia da paisagem. Novos espaços surgem enquanto os antigos são reconfigurados porque são 

criados e refinados noções ou valores culturais pelo homem, tal como conforto e bem-estar. 

Poucas atividades culturais têm tanta agitação, confusão e surpresa como a exposição de objetos e 

seu conteúdo espacial. Os espaços podem afetar positiva ou negativamente a própria exposição. Os 

espaços neutros sacralizam as obras de arte. Espaços específicos põem a obra em tensão, mantendo um 

diálogo com ela. Hoje procura-se a recriação dos ambientes com o fim de aproximar o público à obra. 

Independe mente daquilo que o visitante pode selecionar dentro do itinerário, aconselha-se propor um 

percurso de acordo com o discurso expositivo. A contextualização dos objetos é uma prioridade atual, 

respeitando e oferecendo diferentes níveis de leitura a cada um.  

A utilização da exposição como uma espécie de estúdio provoca as necessidades visuais, cenários 

complexos e, numa especificidade externa, ela deve entender-se como componente integrante de uma 

cidade, tal como monumentos isolados ou agrupamento das malhas de reabilitação urbana, havendo 

complexidade na coordenação: a visão neutral da obra, necessária para a sua reflexão, identificação e 

orientação de forma espacial e um lugar de culto que prevalece frente a outras obras. 

Lugar baseado em um modelo de exposição que favorece a relação entre os diferentes objetos 

expostos e sua fruição, o conceito expositivo explora a relação entre o espetador, o espaço, o objeto e a 

arquitetura. Para isso, os equipamentos expositivos, também terão que corresponder à conexão 

entre espaço, objeto e identidade corpórea. 
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Para manter uma relação saudável entre ambos, é primordial criar uma relação onde o objeto e o 

espaço têm o mesmo valor. O equilíbrio entre o objeto e o espaço é tão delicado, que a menor 

desproporção em qualquer deles prejudica gravemente os dois, mas se a relação objeto-espaço é 

protegida, por exemplo, com atenção instalada na luz natural, sem bases ou barreiras, há uma relação 

direta e balançada. Em vez de sugerir um espaço ilusório, deve-se explorar a arte verdadeiramente abstrata 

para usar e definir bem um espaço real. 

Na prática, distinguem-se no conjunto duas categorias epistemológicas, inseridas na filosofia de 

conhecimento. O espaço próximo é todo aquele que está à nossa volta e ao alcance do nosso ser. Na 

perspetiva de espaço, o longe tem proporcionalmente menos importância do que o próximo. Por sua vez 

o espaço afastado, que implica e requer um esforço por parte do ser físico e psicológico, contém uma 

distância que ultrapassa os nossos sentidos. Um dos problemas essenciais que ocorrem aqui é o momento 

da espera, um prolongamento da ação, momento em que a sociedade escapa a apreensão do sociológico, 

onde o objeto é mediador entre cada homem e a sociedade.  

Neste mundo das proximidades e afastamentos, o papel fundamental do objeto é resolver e 

modificar uma situação perante uma ação que acontece entre o homem e o mundo. Um objeto como um 

prolongamento do ato humano e extensão do corpo do indivíduo transforma um lugar no elemento do 

sistema. Condiciona o ser humano por um lugar e uma função de portadores de sinais e exponentes 

sociais, como a oposição entre privado e público, entre artificial e natural.  

Os objetos sociais são submetidos ao impato da tecnologia, aos ciclos da produção em série. 

Facilmente neste rumo mudam o seu caráter. Isso provoca o crescimento do distanciamento social, da 

soma dos esforços a realizar para estabelecer um contato humano. Os objetos afastam-nos a nós uns dos 

outros onde o ser humano perde o seu significado. Neste vazio social o homem fecha-se na sua esfera e 

perde o contato, despersonalizando-se.  

Na perspetiva espacial, os objetos postos nos cenários, nas cenografias, confrontam duas 

situações onde a primeira é estática, passiva e a segunda expressa pelo seu dinamismo, pelos 

acontecimentos, estímulos, fenómenos visuais e sonoros. Depois, as reações dos homens de frente às 

mensagens circundantes, podem ter forma de palavras, opiniões, expressões, atitudes, ou atos que podem 

ser dirigidos para mudar a imagem do ambiente. 

Nesta perspetiva do ambiente natural, o papel da natureza está a diminuir, está posto em questão, 

eliminado em benefício do artificial, do produto industrial que se propõe como o fundamento dos todos 

cenários da vida quotidiana.  

A sociedade perdida entre as fronteiras recuadas da perceção individual, perde seu caráter 

carismático. Este vazio que vem da promoção excessiva do objeto, neste sistema social, adquire cada vez 

mais o caráter de máquina que exerce sua influência sobre todos os aspetos da vida. Os objetos exercem 

seu poder e constituem um novo mundo também real e acessível, íntimo e personalizado.  
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O objeto socialmente apresenta-se como mediador essencial da comunicação que envia as 

mensagens através das formas ou cores, através dos olhos ou mãos, que, como as mensagens 

permanentes do nosso corpo social, introduzem uma série de categorias sociológicas. Na primeira, o 

observador acompanha as transformações do objeto e identifica-se com ele; na segunda ele está situado 

no contexto como um marco ou referência; na terceira é visto no grupo num conjunto interrelacionado; 

por fim, na última, vem de uma massa formada de um conjunto desprovido de relação mútua.  

Os objetos profanos já eram comprados, utilizados, desenhados, multiplicados, copiados com 

uma excessiva frequência das imagens, sons, textos inspiradores e estudiosos, que tocaram 

profundamente uma esfera da vida quotidiana, permanentes para sempre na nossa vida cultural e pessoal. 

Permitem uma ocasião de contato direto com o humano propiciando uma relação com certo número de 

indivíduos como: lojistas, vendedores e proprietários. Finalmente uma sociologia dos objetos tem que 

tratar dos objetos em massa que invoca a ideia da coleção, que estuda ao mesmo tempo as diferenças de 

um grande número de casos e outros elementos complexos.  

A semântica dos objetos é um método das matrizes de similitude que trata de conceito de 

distância organizadora que pode ser denominada também como semântica. Alguns objetos são mais fáceis 

de se associarem a um dado conjunto do que outros. Em consequência infiltram-se naturalmente pois são 

da mesma composição. Num museu esta distância semântica pode causar algum conflito dialéctico, visto 

que os objetos são díspares. Observa-se que o objeto mais estranho vai ter sempre distâncias máximas. 

Entre outras coisas, é possível distribuir os grupos modificando as suas disposições, os valores, reagrupá-

los em subdomínios. É importante fazer esta experimentação semântica para uma distribuição ordenada 

de objetos num espaço bidimensional.  

A lei de alturas contém uma regra bem clara. Os espaços colocados por cima de altura de um 

homem em pé são geralmente os espaços livres, visto que o modulador de Corbusier que chega até 2,25 

metros. Outra lei que resulta através dos elementos estáveis ou não estáveis, toca a dialéctica vertical e 

horizontal como: a forma alta, seja vertical ou a forma cumprida seja horizontal, baseiam-se nesta 

oposição que constitui a regra fundamental da ordenação. Cerca de 90% das linhas do nosso campo visual 

pertencem a esta ordenação. Isto relaciona-se com o sentido do equilíbrio e do nosso conforto 

psicofísico.  

A lei de simetria tem uma grande importância quanto à disposição porque proporciona uma 

impressão estática, de repouso, de aconchego intelectual ou de atração pela forma. Estas formas, sempre 

perceptíveis, podem surgir das outras oposições propostas tal como: lateral/central, 

distribuído/concentrado ou aberto/fechado.  

Sem relação não há espaço, pois o espaço unicamente existe aberto, devido a uma correlação de 

objetos. O espaço é de certa forma a liberdade real do objeto, a sua função e liberdade formal.  

 

 



 
ÍCONES SACROS e ÍCONES DE DESIGN 

Entre espiritualidade e tecnologia!
!

 

  Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes 62 
 

Linguagem 

 

As primeiras igrejas e conventos utilizavam as imagens, como forma de comunicação da 

mensagem cristã com uma população que não sabia ler. Já no museu a linguagem foi-se transformando 

em formas escritas, gráficas, faladas ou maquetadas. 

Dentro da linguagem escrita devemos citar, primeiro, os textos que podem transmitir mensagens 

autossuficientes sobre o tema da exposição: os meios, aspetos sociais e espirituais. O texto deve ir 

associado aos restantes elementos, encontrado quase sempre em grande quantidade. Desde um título de 

um núcleo às explicações mais amplas sobre o conteúdo de uma vitrina, sobre técnicas de fabricação, 

produção, etc., ajudando o visitante a compreender como se integram dentro de um conjunto. E mais, a 

diversidade do tamanho, forma, extensão do texto, precisam de um cuidado especial, que pode provocar a 

diminuição de valor nos objetos. As etiquetas que identificam o objeto podem variar em forma e em 

função, no tema e no discurso. Colocadas junto aos objetos realçam os dados taxionómicos em relação ao 

objeto: nome, autor, data, material, dimensões. 

Quanto à linguagem falada, com suas gravações sonoras, enriquece a exposição com detalhes 

difíceis de comunicar de outra forma. A sua maior força reside na sua aproximação entre o objeto e o 

visitante, provocando uma relação direta e complementar. Com respeito à linguagem escrita e falada, 

podemos afirmar que surge a dificuldade da compreensão por parte do público que não conhece o idioma 

em que está transmitida. Por isso os museus cada vez mais utilizam, simultaneamente, vários idiomas.  

Um método baseado no conceito de linguagem é uma metáfora importante, na sua estética e 

semântica. Nesta sintaxe dos objetos reunidos no interior do discurso constituído por sagrado e profano 

constrói-se uma sequência de regras. A primeira consiste na limitação volumétrica: comparando o espaço 

global, a distribuição tem de ser feita de tal maneira que a soma dos volumes totais seja inferior ao volume 

disponível. De acordo com a prática urbana, reserva-se 30% para a circulação. A segunda lei é a 

acessibilidade: um objeto deve ser atingível sem esforço nenhum. A terceira lei é a densidade óptima e a 

distribuição dessa densidade, de muita ou de pouca no campo da perceção topográfica muito vinculada a 

fatores conotativos. Por fim, o fator de ordem próximo em que alguns objetos se associam entre si 

funcional e esteticamente.  

As pinturas atraem outras pinturas, as estátuas atraem outras. As frequências, as probabilidades 

de associação bastam para dar conta de uma parte notável de uma criação do conjunto. A última lei 

corresponde ao fenómeno psicológico, da irradiação do objeto. Este irradia ideias em seu redor, domina o 

ambiente, tem a sua esfera de influência. Cada objeto exige um espaço de domínio próprio, autónomo, 

vazio de outros objetos da mesma dimensão. Aumentar a densidade dos objetos provoca pressão 

psicológica e intensifica a impressão que faz no indivíduo. O valor simbólico existente neles não somente 

reflete os traços do indivíduo como acompanha no seu desenvolvimento o desenvolvimento histórico da 

consciência individual.  
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Suportes da exposição 

 

As vitrinas constituem uma parte essencial das instalações de um museu. Como concebemos na 

nossa época, uma vez que a sua origem se deve procurar quando começaram a separar-se as coleções 

dentro do museu, diferenciando os objetos que se selecionaram para a sua exposição ao público. Quando 

se iniciaram as grandes coleções privadas, os objetos guardavam-se nos armários, normalmente roupeiros 

que serviam de exposição e de armazém. Desempenhavam então uma dupla função: de preservar e de 

guardar. Estes armários formavam parte do mobiliário e instalavam-se nas salas de forma simétrica, 

segundo o critério que se seguia igualmente na colocação dos objetos. Numa sala, na qual se faz uma 

descrição detalhada de uma exposição ideal, especifica-se o número, a ordem, a localização das vitrinas, 

plintos, estrados e painéis. 

A disposição dos objetos distribuídos pelos respetivos suportes deve ser clara, bem concebida, 

variada e viva. Aqueles devem ir diminuindo de baixo para cima para conseguir uma adequada ordenação 

dos objetos segundo suas dimensões. À medida que as coleções começam a ser visitadas pelo público, 

surge uma maior preocupação pela apresentação dos objetos. Desde finais do século XVIII começam a 

apresentar-se nos espaçosos armários de cristal que podem considerar-se a origem das vitrinas atuais. 

Estes armários vêm de uma zona superior que servia à exposição e de outra inferior fechada com portas, 

que era utilizada como um pequeno armazém onde se encontravam aqueles objetos que se consideravam 

inadequados para exposição.  

 

 
Figura 11. Vitrinas de Dennis Adams, exposição Road to Victory, MoMA, Nova Iorque, 1991. Disponível em 
WWW:<URL:http//www.installations08.wordpress.com/> 

Os novos critérios museológicos foram impostos de forma gradual, surgindo a vitrina moderna, 

de estrutura metálica, na maioria construída em série. As transformações operadas nelas significaram o 

desaparecimento da madeira, que foi substituída por metal e vidro. Outra novidade que apresentam é a 

incorporação das fontes de luz no interior das mesmas, conseguindo um equilíbrio entre conservação, 

apresentação e segurança. Alguns museus, ao renovar as suas instalações, depararam-se com o problema 
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do que fazer com as vitrinas antigas de madeira que já não permitiam a sua adaptação a determinados 

espaços e, sobretudo, faltavam-lhes a fonte de luz.  

A vitrina cumpre uma importante função nas exposições dos museus, sendo um bom meio para 

apresentação dos objetos e para a sua conservação, ao oferecer uma maior facilidade para a criação de um 

microclima. Ao mesmo tempo, serve também de proteção contra o roubo ou qualquer outro dano. Um 

dos maiores inconvenientes é que constitui uma barreira entre o objeto e o visitante, pois perturba a 

comunicação. Os outros aspetos a ter em conta é a composição dos materiais utilizados na sua fabricação, 

sem danificar com substâncias que facilitam a provocação de alterações em determinados objetos. E mais, 

uma boa vitrina pode ser aquela perfeitamente desenhada, que assenta sobre o solo para evitar as 

vibrações, tem acesso fácil, tem equilíbrio entre o funcional e o estético, são estáveis e flexíveis de forma a 

permitirem a realização de modificações no futuro. Além disso tem que prever os espaços para os 

dispositivos reguladores de humidade e para os sistemas de segurança, sem afetar o aspeto exterior da 

vitrina. 

Depois, o desenho das vitrinas varia de uns modelos para outros. Um sistema modular permite 

uma grande flexibilidade, dado que podem ser utilizadas em conjunto ou individualmente e pode realizar-

se uma combinação adaptada aos locais e aos temas expositivos. Fabricam-se em metal e vidro, com parte 

superior para a iluminação. O interior pode dispor as prateleiras a diversas alturas, podem existir diversos 

tipos de vitrinas, embutidas ou fixadas à parede, ilhas ou vitrinas-mesas. 

Todos os objetos estão colocados sobre algo, que determina a necessária continuidade lógica a 

média distância. O objeto deve repousar sobre uma base, ou estar pendurado na parede ou no tecto 

através de um intermediário que tem que respeitar também a lei de obstrução que fala de um espaço livre 

de pelo menos 80 cm na sua periferia. Deste modo os espaços abrem-se, tudo se comunica, fragmentam-

se em ângulos, em zonas difusas. 

 

Formas de apresentação  

 

 Anteriormente, apontámos que, entre as diferentes técnicas de exposição, se encontra aquela que 

estabelece uma relação entre a realidade original e a realidade exposta. À frente da ideia que considera o 

museu como um asilo inútil onde os objetos perderam todo seu significado, hoje existe uma tendência 

que tem como prioridade mostrar as relações do objeto com seu contexto original.  

Entre várias formas de exposição que decorrem dos diferentes contextos distinguem-se:  

! quando o conjunto exposto está revalorizado no seu meio original, conservando as relações entre 

os diversos elementos. Neste caso, pode tratar-se de uma apresentação no sítio, porventura no 

solo, mantendo os laços internos entre os diversos elementos expostos, mas também respeitando 

todo o ambiente. São frequentes estes tipos de exposições na apresentação de um local de época, 
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incluindo neste grupo a reconstrução de ambientes a partir de documentos originais, se bem que 

estes podem proceder de meios e lugares diferentes. 

! Outra das formas faz referência à exposição como uma representação artificial de uma realidade, 

onde a relação com o meio original se expressa através de diversos meios visuais, com o objetivo 

de que seja melhor compreendida pelos visitantes. Este modo da exposição pode oferecer 

também diversas variantes de acordo com elementos complementares que se apresentam. Entre 

os múltiplos exemplos existentes, podemos citar a exposição de um tema de design industrial 

com um enfoque espiritual, ou a obra de um artista com documentos sobre a vida dele. 

 

Aqui se incluem as exposições, onde a relação com o meio original e a função dos objetos, não 

são expressos. Contemplam todas aquelas apresentações de objetos que carecem de uma mínima 

informação sobre seu meio original. Nestes casos, o critério expositivo pode seguir uma ordem 

cronológica, temática ou puramente estética.  

 

Iluminação e segurança 

 

A iluminação tem um papel fundamental na comunicação dado que, além de criar um ambiente 

adequado e generalizado da sala, põe em destaque o valor de uma obra, manifestando os seus aspetos e 

facetas novas, valores artísticos, cromáticos e formais, contribuindo inclusivamente para a criação de um 

efeito adequado dentro de um contexto. Outros aspetos técnicos são as vitrinas, os suportes, a disposição 

do objeto e a colocação da obra. Neste sentido, é importante ter em conta as cores, texturas, alturas. 

Todos estes elementos em análise, têm sempre de se ajustar à mensagem que queremos transmitir, pois a 

sua presença justifica-se como meio para se conseguir uma comunicação imediata e eficaz. 

A iluminação deve ser a suficiente, de modo a não prejudicar os objetos, seus aspetos estéticos e 

de conservação, nem a força comunicativa das diferentes espécies museológicas, ao mesmo tempo que 

devem aplicar-se equipamentos que favoreçam a redução do consumo elétrico. Sobre a exposição recaem 

todos os problemas referentes à segurança. É normal encontrar uma exposição com os objetos mais 

valiosos. Daí a necessidade de se tomarem todas as medidas necessárias que garantam a segurança e a 

conservação: desde sistemas contra-roubo e anti-fogo até à aplicação das normas que dizem respeito à 

humidade relativa e temperatura. 

A segurança dos museus é mais uma atitude do que uma técnica, porque o comportamento das 

pessoas pode comprometer a eficácia do equipamento, porque é o elemento humano que é o melhor 

detetor. Por outro lado, o papel da arquitetura é de extrema importância não só para tornar mais fácil o 

papel da prevenção, pela seleção de matérias, definição de áreas de circulação e acesso, mas também pela 

forma como são encaradas as áreas menos utilizadas. 
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É preciso monitorizar regularmente as condições ambientais e de segurança dos objetos, o 

desgaste da exposição, bem como o conforto e segurança do público. Pode ser necessária a adoção de 

medidas corretivas. 

A luz que intervém livremente, torna-se função universal da existência das coisas, das suas 

relações e dos seus valores. Tudo se passa como se o foco de luz fosse um apelo sobre a origem das 

coisas. Mesmo seja uma luz dispersa e reduzida, ela é um sinal de uma intimidade privilegiada, coloca um 

valor singular sobre as coisas, cria sombras, inventa presenças, como se quisesse buscar uma irradiação 

interior das coisas pelo olhar para ver o seu exterior profundo.  

 

Público  

Para a maior parte dos visitantes, as exposições são o museu. Elas constituem-se no contato 

inicial com o acervo do museu e as informações associadas, oferecendo ao mesmo tempo diversão e 

conhecimento. São poucos os museus que expõem seus acervos sem se preocupar com um mínimo de 

orientação e que deixam que o público tire as suas próprias conclusões. A maioria está bastante 

consciente da necessidade de oferecer uma mostra atraente e que prenda a atenção.  

Todas as pessoas envolvidas na organização de exposições têm uma enorme responsabilidade 

para com o público. Eles são intermediários entre os acervos dos museus e os visitantes que vêm para 

apreciá-los. Descobrimos muito nos últimos anos sobre a maneira como as pessoas aprendem com as 

mostras porque as exposições feitas com atenção e imaginação inspiram, surpreendem e educam. No 

entanto, ainda há museus que, em vez de serem um prazer a ser explorado, são cansativos para o visitante. 

Esta situação ocorre quando a insistência da equipa do museu em contar uma história específica, por 

meio de um caminho específico, exclui a descoberta ocasional, ou quando se quer exibir conhecimentos 

com excesso de palavras, linguagem muito técnica e com confusão em vez de clareza. Para garantir 

resultados mais agradáveis e educativos em qualquer exposição, é essencial definir o público-alvo e o 

objetivo do museu a fim de se obter previamente o conhecimento necessário para desenvolver uma 

abordagem apropriada e aprender a partir de experiências anteriores.  

A preparação e a montagem de uma exposição pode ser um dos processos mais desanimadores 

ou, ao contrário, mais empolgantes em que os profissionais de museus podem envolver-se. Os princípios 

expostos podem ajudar a produzir exposições eficazes, cheias de vida e ao mesmo tempo informativas e 

estimulantes. As exposições constituem um instrumento-chave para permitir o acesso público aos acervos 

de museus. Podem ser inovadoras, inspiradoras e conduzir o visitante à reflexão, proporcionando 

momentos de prazer e de aprendizagem. A mediação da visita torna-se necessária para que haja uma 

maior aproximação e comunicação entre o visitante e os objetos ou recursos observados dentro do 

espaço visitado, com o objetivo de reduzir a distância entre o saber do visitante e o saber científico. 
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Corpo material  

Discussão das ideias 
 

EXPOR EM IGREJA 
 

A Igreja, como espaço expositivo expõe apenas objetos sagrados ou religiosos. Se estivessem 

expostos objetos de natureza técnica ou funcional, da nossa vida quotidiana, isso provocaria algum 

constrangimento. É mais normal que os objectos religiosos sejam exibidos em museus ou galerias do que 

o contrário.  

Na vida do homem pré-histórico a arte tinha o seu lugar onde o espírito transmitido por ela vinha 

daquilo de que se necessitava. As mais notáveis dessas obras artísticas são as gravuras rupestres que 

aparecem nas paredes de cavernas. Esta arte vinda do passado foi transportada para interiores dos museus 

e espaços religiosos preservando as obras, guardando os seus tesouros e expondo os objetos. 

A arte que o cristianismo encontrou, no seu início, era o fruto maduro do mundo clássico, 

exprimia os seus cânones estéticos e, ao mesmo tempo, introduzia os seus valores. A arte de inspiração 

cristã começou escondida, ditada pela necessidade que os crentes tinham de elaborar sinais para 

exprimirem, com base nas escrituras sagradas, os mistérios da fé e simultaneamente de arranjar um código 

simbólico para se reconhecerem e identificarem, especialmente nos tempos difíceis das perseguições. 

Assim, a arte tornou-se um canal privilegiado de manifestação da fé. Enquanto a arquitetura desenhava o 

espaço sagrado, a necessidade de contemplar o mistério e de o propor de modo imediato aos crentes 

levou progressivamente às primeiras expressões da arte pictórica e escultural. Ao mesmo tempo surgiam 

os primeiros esboços de uma arte da palavra e do som. Assim, o “belo” conjugava-se com o “verdadeiro”, 

para que, também através dos caminhos da arte, a alma fosse transportada do sensível ao eterno. 

A idade média e os séculos seguintes foram testemunhas de um grande desenvolvimento da arte 

cristã. No oriente, continuou a florescer a arte dos ícones, vinculada a significativos cânones teológicos e 

estéticos e apoiada na convicção de que, em determinado sentido, o ícone é quase um sacramento. Com 

efeito, de modo análogo ao que sucede nos sacramentos cristãos, ele tornaria presente o mistério de 

Deus. No Ocidente, são muito variadas as perspetivas e fontes de inspiração de onde partem os artistas, 

dependendo também das convicções fundamentais presentes no ambiente cultural do respectivo tempo. 

O património artístico, que se foi acumulando ao longo dos séculos, inclui um florescimento vasto de 

obras sacras de grande inspiração, que deixam cheios de admiração mesmo os observadores do nosso 

tempo. 

Em primeiro plano, situam-se as grandes construções para o culto divino, onde a funcionalidade 

sempre se une ao génio artístico, e este último se deixa inspirar pelo sentido do belo e pela intuição do 

mistério. Nascem daí estilos bem conhecidos na história da arte. A força e a simplicidade do românico, 
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expressa nas catedrais, vai-se desenvolvendo gradualmente nos esplendores do gótico. Nos jogos de luzes 

e sombras, nas formas ora maciças ora ogivadas, intervêm certamente considerações de técnica estrutural, 

mas também tensões próprias da experiência de Deus, mistério grandioso e fascinante. 

No renascimento há também reflexos significativos do modo como os artistas concebiam o tema 

religioso. Miguel Ângelo, na Capela Sistina, de algum modo resumiu, desde a Criação ao Juízo Universal, 

o drama e o mistério do mundo, retratando Deus pai, Cristo juiz, e o homem no seu fatigante caminho 

desde as origens até ao fim da História. Rafael, apontando na variedade das suas pinturas e de modo 

especial na majestosa Basílica dedicada ao Príncipe dos Apóstolos, da colunata que sai dela com dois 

braços abertos para acolher a humanidade, mãe e companheira de viagem para todo o homem à procura 

de Deus. A arte sacra encontrou, assim, dentro de uma igreja, neste conjunto extraordinário, uma força 

expressiva excepcional, atingindo níveis de valor incalculável, quer estético quer religioso. O que vai 

caracterizando cada vez mais tal arte, sob o impulso do Renascimento e das sucessivas tendências da 

cultura e da ciência, é um crescente interesse pelo homem, pelo mundo e pela realidade histórica.  

Na idade moderna, ao lado deste humanismo cristão que continuou a produzir significativas 

expressões de cultura e de arte, foi-se progressivamente afirmando também uma forma de humanismo 

caraterizada pela ausência de Deus senão mesmo pela oposição ao fenómeno religioso. Este clima levou, 

por vezes, a uma certa separação entre o mundo da arte e da fé, pelo menos no sentido de menor 

interesse de muitos artistas pelos temas religiosos. Mas a Igreja continuou a nutrir admiração pelo valor da 

arte enquanto tal. De fato, mesmo fora das suas expressões mais tipicamente religiosas, a arte mantém 

uma afinidade íntima com o mundo da fé, de modo que, até mesmo nas condições de maior separação 

entre a cultura e a Igreja enquanto instituição, é precisamente a arte que continua a constituir uma ponte 

para a experiência religiosa.  

Essa expressão religioso-artística exprimia-se nas estátuas, mosaicos, pinturas e outros recursos 

estéticos. Da mesma forma que ao olharmos para uma fotografia lembramos a pessoa nela incorporada, 

ao olharmos uma estátua remetemo-nos mentalmente para o que ela representa. Os católicos dão às 

estátuas uma função especial pois são utilizadas como ferramentas de ensino. No início da Igreja elas 

foram especialmente úteis para passar a mensagem ao povo que não sabia ler. Também as igrejas 

protestantes usam imagens de Jesus e outras figuras da Bíblia na escola dominical, para ensinar as 

crianças. As estátuas permitem imortalizar a lembrança de certas pessoas e eventos, do mesmo modo que 

se usam os presépios no Natal. 

 Voltando à distinção entre a arquitetura e a arte, através da manifestação de ambas, é interessante 

analisar o efeito da planta, enquanto projeção gráfica, na diversidade e dinâmica deste conjunto. As novas 

plantas das igrejas, sobretudo as circulares, quadradas ou em forma de leque, prestam-se à dinâmica da 

celebração litúrgica reformada, sendo que os assentos da assembleia podem localizar-se ao redor da ação 

do presbitério que se estende na direção e parcialmente dentro da nave. Os lugares dos fiéis devem ser 

dispostos com todo o cuidado, para que possam participar devidamente das ações sagradas com os olhos 
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e o espírito. O povo de Deus, que se reúne para a celebração da missa, constitui uma assembleia orgânica, 

com funções e ações as mais variadas. Daí a importância da posição do edifício, que deve oferecer uma 

visão da assembleia reunida, em que a disposição dos elementos seja a mais conveniente para que cada um 

possa exercer sua função de maneira correta. Os fiéis e o grupo dos cantores ocuparão lugares que lhes 

favoreçam uma participação ativa. O sacerdote celebrante, o diácono e demais ministros tomarão lugar no 

presbitério, onde serão preparadas as cadeiras dos concelebrantes. O edifício deve portanto suscitar a fé 

dos fiéis e ser um marco expositivo de sacralidade. 

Entre os elementos arquitectónicos, suportes e apoios que fazem parte desta “exposição sagrada” 

distinguem-se principalmente o presbitério e a nave central com as suas ábsides, nichos e capelas. 

Começando pelo eixo central, uma ábside tem a forma de um arco com a ala de um edifício que se projeta 

para fora de forma semicilíndrica e em que o remate superior é geralmente uma semi-cúpula ou abóbada. 

Em algumas igrejas este anexo é aberto para o interior, chamada a capela-mor, no seguimento do eixo da 

nave, situando-se na extremidade Leste. Depois do altar, na área do coro, este anexo pode ainda unir 

ábsides mais pequenas conhecidas como capelas radiais. É comum a presença de uma ábside singular no 

edifício. A sua origem está nas basílicas romanas onde era destinada à presença de juízes e onde poderia 

existir um altar para sacrifícios. Nas cavidades semicirculares dos templos surgem também estátuas ou 

representações em mosaico de divindades. Quando da incorporação no século IV na Igreja Católica 

paleocristã, para apoio ao serviço religioso, estes anexos tornam-se espaços ricamente decorados com 

mosaicos e mármores para a permanência dos padres, relíquias e figuras religiosas, substituindo-se a figura 

do imperador pela de Cristo. Aqui passa a estar o altar, a cadeira do bispo e as cadeiras dos clérigos que 

pode comparar-se com as tribunas romanas. Por exemplo, as igrejas ortodoxas do oriente podem 

apresentar ábsides triplas poligonais, chamadas absidíolos, uma para cada terminação das três alas: nave e 

colaterais. 

Esta tipologia que acabou por ser transportada para as igrejas do ocidente sob a influência da arte 

bizantina. Nas catedrais cristãs pode-se observar um excesso de capelas radiais de menores dimensões, em 

diâmetro e altura, a coroar a principal ou ainda ao longo da nave que eram do típico gótico francês em 

catedrais de planta cruciforme. Nestas construções góticas é comum surgir um deambulatório a circular 

ao longo da ábside. 
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Figura 12. Planta de uma Catedral Gótico. Disponível em WWW:<URL:http://www.blog.adrianascartaris.com.br/> 

 
1. Nártex 
2. Nave 
2*. Nave lateral 
3. Cruzeiro 
4. Transepto 
5. Coro 
6. Presbitério 
7. Ábside 
8. Deambulatório 
9. Capela radial 
 

 
Pormenorizando a sua estrutura, a ábside é composta, de um modo geral, por áreas bem 

diferenciadas em altura no seu interior. Na catedral gótica a zona inferior apresenta um pedestal, que se 

prolonga ao coro. Nas ábsides românicas é comum encontrar-se uma cripta, geralmente o elemento mais 

antigo do edifício e a superior é dividida verticalmente por diversos lances de vitrais em que o central é 

alinhado diretamente com o eixo da nave. No exterior podem ser encostadas colunas de corpo circular 

que acentuam a divisão vertical da parede com uma galeria de função decorativa. A ábside é o local 

glorioso no interior da Igreja, onde toda a decoração converge numa abundância iconográfica de 

mosaicos, esculturas e pintura e para onde o olhar do fiel é incontornavelmente direcionado e que foi um 

elemento arquitectónico de destaque já na arquitetura religiosa bizantina, românica e gótica. 

 No românico, além da imagem de Cristo, surgem cenas em frescos, mosaicos e túmulos 

decorados. No gótico a sua decoração torna-se mais exuberante, surgindo no seu interior também 

estátuas de santos e vitrais, interligando o seu destaque imponente do exterior a uma outra série de 

elementos dando lugar a cabeceiras complexas. Mais tarde, no barroco, a abside vai ser simplificada, mas a 

utilização da pintura vai ser mais difundida, especialmente em efeitos de perspetiva de modo a dar a ilusão 

de um espaço maior. 
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Figura 13. Presbitério barroco, Igreja de Sant Fruitós de Ilofriu, Catalunha. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ca.wikipedia.org/wiki/sant_fruit%c3%b3s_de_llofriu> 

Nos lados da nave central, rasgam-se os nichos com plintos que se situam diretamente sob a base 

de um pilar, pedestal, estátua ou monumento. Esse plinto colocado na cavidade em uma parede é uma 

peça quadrangular que constitui a parte da base para o objeto religioso, normalmente representado em 

alto para elevá-lo e distanciá-lo daquele que ora. Este afastamento no espaço e na mentalidade ajuda-o na 

oração contemplativa, enriquece a reflexão no isolamento, evoca respeito e um certo misticismo.  

O espaço geral celebrativo da igreja é composto por presbitério para o clero, pelo lugar dos fiéis e 

a mesa, o centro do templo onde a cruz de Jesus se faz presente mediante os sinais sacramentais e onde é 

oferecido o banquete pascal de Cristo, no qual o povo de Deus é convidado a participar. As três peças 

mais importantes e essenciais que compõem o presbitério, o espaço dedicado a esta exposição sagrada, 

são: o altar, o ambão e a cadeira da presidência. A atenção dos fiéis deve estar nestas três peças no 

momento da celebração e desta cerimónia eucarística.  

Quanto às caraterísticas essenciais de um presbitério podem mencionar-se: ser o lugar mais 

importante no edifício sagrado; ser o centro para onde seja atraída espontaneamente a atenção de toda a 

assembleia; ser o único dedicado só a Deus; não ter imagens nem relíquias sobre a sua superfície. Entre as 

caraterísticas secundárias: ser fixo no edifício; estar consagrado; ser de material sólido e artisticamente 
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trabalhado; estar edificado sobre o sepulcro de mártires ou de santos, ou por incluir relíquias na sua parte 

inferior.  

O altar é a mesa da eucaristia, é a peça mais importante de uma igreja. O propósito do altar é pôr 

nele o pão e o vinho e, por necessidade, o missal romano. O altar é um símbolo não um móvel. Seu 

objetivo é único não devendo servir para outras funções. No altar desenvolve-se a eucaristia, sobre ele 

está o missal, de onde o padre faz orações, e os objetos necessários à comunhão. O altar deve estar 

fisicamente perto da assembleia, deixando o espaço necessário ao movimento livre, mas não o estendendo 

mais do que o necessário. No caso dos degraus, busca-se tão somente a elevação necessária à visibilidade 

dos fiéis. A essas sugestões acrescenta-se a necessidade de realçar o altar para exprimir seu caráter de mesa 

expositiva. No culto católico, por exemplo, é a mesa onde se celebra a missa. No protestantismo é a mesa 

de onde os pastores consagram e administram a comunhão durante o culto. Para o catolicismo, o altar 

disposto nas igrejas e capelas é objeto consagrado e representa a rocha sobre a qual Jesus Cristo, o 

cordeiro de Deus, foi sacrificado pela redenção da humanidade. 

Numa igreja católica, o altar-mor é o altar principal, geralmente mais adornado, disposto em 

frente à entrada principal. Depois do Concílio Vaticano II, os novos altares tornam-se antropocêntricos, 

mas os altares tradicionais, na tradição antiga eram sobretudo teocêntricos.  

O espaço especial para a proclamação da palavra é conhecido como ambão. É o lugar onde  se 

coloca o missal com as leituras para a missa, e também o evangeliário decorado que contém as leituras do 

Evangelho. Considerando-se a importância da proclamação da palavra de Deus, vemos que deve haver 

um só ambão. Como foi dito seu propósito não é meramente funcional, mas também simbólico. Por estar 

a mesa da palavra relacionada com o altar, mesa do corpo de Cristo, requer-se harmonia entre o altar e o 

ambão. Sua ornamentação deve ser festiva e ajudar a destacar o lugar da palavra de Deus. O ambão é 

necessário para que os fiéis possam escutar o leitor e também focalizá-lo, assegurando a sua visibilidade 

por toda assembleia. O ambão é reservado às leituras, à homília e à oração dos fiéis.  

A sede deve permitir que o celebrante se apresente como quem preside à celebração com a 

comunidade dos fiéis. Por conseguinte, o seu lugar não é meramente funcional, mas também simbólico. 

Os assentos dos outros ministros sagrados devem ter uma forma que os distinga da sede que deve ser 

única, apresentando, porém, qualidade igual. A sede, de acordo com a estrutura de cada Igreja, deve ser 

colocada de tal modo que possa ser vista comodamente pelos fiéis. Por isso, deve achar-se elevada e 

destacada, mas não demasiadamente separada da assembleia. 

A cruz é um forte símbolo cristão, é um elemento básico e próximo na celebração litúrgica. A 

Instrução Geral sobre o Missal Romano recomenda uma cruz sobre ou perto do altar e que permaneça 

também fora das celebrações. A cruz do altar, sob a forma de cruz processional, é a mais recomendada. 

Ela é carregada em procissão, na missa ao domingo e dias de festa, e depois é apoiada sobre uma base 

junto ao altar. Como a cruz deve ser única no altar, se houver outra deve ser guardada em lugar 

apropriado. 
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Os castiçais usados na missa manifestam a reverência e o caráter festivo da celebração e podem 

ser colocados sobre o altar ou junto dele. Sobre o altar, somente quando houver espaço na mesa, que seja 

de pouca altura para não impedir os fiéis de verem o que se realiza no altar. Os colocados no piso são 

mais altos e têm a vantagem de deixar o altar livre, sendo mais aceites atualmente. 

O círio pascal é uma grande vela acesa durante o tempo pascal e nas celebrações do sacramento 

do batismo. Representa Cristo ressuscitado. O círio é renovado a cada páscoa e continua aceso nas 

celebrações do tempo pascal até ao Pentecostes. Algumas igrejas acendem-no também nas celebrações de 

domingo, por considerem que cada domingo é uma páscoa. Sendo assim, pode estar localizado no 

presbitério. 

A imagem central no presbitério deve ser Jesus Cristo. Apresenta-se em forma de escultura, 

pintura ou ainda em mosaico. Várias são as suas representações: pode ser um Cristo ressuscitado ou 

messias pregando, ou Cristo na cruz. Outra imagem que pode estar presente no presbitério é a imagem de 

algum santo, mas o seu lugar e destaque não deve desviar a atenção dos fiéis da celebração ou do principal 

foco que é Jesus. Recomenda-se que não haja mais de uma imagem do mesmo santo.  

Não é possível falar de pontos focais do espaço celebrativo sem incluir o lugar dos fiéis. A forma 

desse lugar que tem a maior influência sobre a forma exterior da Igreja, é feita de tal modo que constitui 

uma imagem da assembleia reunida. O objetivo primordial dessa reunião é a ação celebrativa de 

participação numa cerimónia: qualquer outro propósito é secundário diante desse. Os fiéis participam da 

ação e o edifício tem de refletir essa realidade. Assim eles devem estar reunidos ao redor do altar na 

medida do possível. Isso significa que podem estar diante e dos lados dele, segundo a forma do lugar. 

Uma igreja, por norma, tem um tipo de iluminação onde a luz não tem um foco direcionado, a 

luz espalha-se difusamente. Um local pode deixar-nos com a sensação de estar mal iluminado, de não ter 

as caraterísticas apropriadas, mas isso tem como objetivo criar um ambiente místico. A luz, quanto ao 

papel na criação do ambiente numa igreja, pode ser analisada através de distintos aspetos. Pode modificar 

as sensações espaciais, dando a impressão das dimensões de um local ou de um objeto serem diferentes 

do que são na realidade, por exemplo, de fazer um espaço parecer maior ou menor. Pode funcionar como 

uma ferramenta para criar efeitos e sensações. E, finalmente, apresenta o aspeto simbólico da luz, 

enquanto vida, início, sagrado, transcendente. 

Num museu a luz é vista como uma necessidade, ou seja, para se ver o espaço e os objetos, nos 

seus contornos, sua textura e forma, e ainda permitir uma satisfação dos visitantes com o ambiente. A luz 

sinaliza o espaço, pode classificar e articular espaços, indicar um caminho ou um objeto sobre que se quer 

chamar a atenção. A importância da luz nas igrejas é a determinação da identidade e caraterísticas do local.  
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Figura 14. Abside lateral, Basílica de São Pedro, Roma. Disponível em WWW:<URL:http://www.cronicasmacaenses.com> 

 

Todos os objetos de arte numa igreja têm uma específica presença no espaço e um significado 

simbólico. Na intenção de sugerir mensagens e sentimentos de espiritualidade, a iluminação incorpora os 

elementos do espaço, que estão na arquitetura, nas artes plásticas, nos ornamentos e objetos litúrgicos. O 

uso da luz natural faz parte de uma estratégia arquitectónica que deve ser considerada na conceção do 

espaço. A maneira como a luz natural entra e interage com a forma e o espaço cria ambiências na Igreja. 

É um marcador temporal, e a alternância de luz e sombra cria um sentido de movimento. 

Suaves efeitos de gradações de luz e sombra criam o efeito claro e escuro dentro do edifício. A 

entrada indireta de luz e os seus reflexos nas superfícies produzem um ambiente de iluminação difusa e 

relaxante que favorecem a calma interior propiciando o recolhimento e a oração. Uma focalização de luz 

com maior brilho no presbitério é desejada para dar destaque e guiar o olhar dos fiéis. Diferentes formas 

de aberturas revelam a presença da luz natural dentro de um edifício, e o modo de como esta luz é tratada 

é que faz a ligação interior e exterior. Quando o interior de uma igreja é muito escuro e o exterior muito 

iluminado, o contraste enfatiza a separação dos dois ambientes. No caso em que os aspetos do exterior 

aparecem no interior, a conexão com o exterior é enfatizada. A luz também pode ser filtrada, e mesmo 

sem a visão do exterior as pessoas conetam-se com a presença da luz natural.  

Para conseguir vivenciar a sacralidade fundamental das igrejas católicas, o arquiteto pode usar 

todos os elementos construtivos à sua disposição, como pedra, madeira, tijolo, ferro, vidro, mosaico, 

pintura, que ele harmonizará para que, através dessa fusão, os fiéis se elevem até Deus.  

Para os católicos, o templo é o espaço não somente de sentimentos e emoções religiosas, mas, 

sobretudo, da presença real de Jesus Cristo na eucaristia e que, a partir dessa experiência, faz viver todo 
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aquele espaço. A arquitetura sacra é o meio para encarnar e mostrar essa presença. Portanto, cada obra ou 

escultura deve ser única, significante e exposta. A luz tem de ali existir para que não somente clareie o 

ambiente, mas embeleze o edifício, dando uma luminosidade envolvente que realce o sagrado, criando 

uma atmosfera de contemplação e de oração. 

A igreja do futuro deve ser alegre, causar emoções espirituais não porque está carregada de 

ornamentos, mas porque expressa e materializa a presença divina, oferecendo força espiritual para as 

vidas e caminho dos fiéis cristãos. 

 

EXPOR NUM MUSEU 
 

Vivemos na era da comunicação, da imagem e do visual. Os museus ocupam um espaço 

importante na transmissão ou comunicação sendo um instrumento essencial de educação e cultura. Expor 

é comunicar com o público, realizar uma exibição artística, pois a exposição contém esta dimensão 

espetacular. Uma visita a um museu chega a ser comparada com um espetáculo, no qual sobressai o ator e 

o espetador, tendo, entre si, a mensagem e receptor. Será um espetáculo cujo cumprimento e intensidade 

depende do utente através da escolha do percurso e da duração da visita, face à escolha individual entre a 

superficialidade e a atenção. Os objetivos são apresentar e divulgar o património aos diferentes públicos, 

transmitir conhecimentos, promover a investigação, manter-nos atualizados.  

 A exposição constitui uma das funções essenciais do museu. Esta função é a que está mais virada 

para o público, e por isso mais social e que melhor define a identidade duma sociedade. A exposição é a 

função que permite ao museu realizar, de modo específico, a missão cultural e educativa. 

 A constituição de qualquer museu tem como base a existência de uma coleção de objetos, sejam 

eles de natureza artística, tecnológica ou científica. Contudo uma exposição de Design nunca deverá ser 

apenas uma coleção de objetos reunida ao acaso, ao gosto ou ao capricho de um ou outro colecionador. 

Assim, a sua formação pressupõe a existência de programa baseado num conjunto de ideias conducentes 

a uma finalidade cultural que se quer transmitir. Tal fato contém implicitamente que os objetos, para além 

do seu valor intrínseco, transmitam, por si só ou em conjunto com outros, informação ligada à história, 

ao ambiente social, à economia e ao avanço tecnológico. 

 Na nossa época, em que existem várias modalidades possíveis de expor objetos, escolheremos 

um tipo de exposição em que a produção de informação a partir dos objetos seja particularmente eficaz. 

O design está ligado a vários campos disciplinares: às artes aplicadas, à arquitetura, à ciência e técnica, etc. 

Assim, será importante entender que o processo de “expor” nunca foi tão linear e fácil ao longo da 

história. As primeiras exposições, com certeza, não eram “puramente” de design, mas envolviam diversas 

áreas como a técnica, a ciência ou a arte. 
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 Os primeiros museus de ciência e técnica, desde que surgiram nos finais do século XVIII com a 

Revolução Francesa, até aos nossos dias, obedeceram a diversas orientações e caraterísticas dependentes 

dos objetivos que se propõem atingir. No seu programa, num tudo homogéneo histórico, o objetivo é de 

não se limitar ao passado, mas procurar mostrar a evolução do equipamento científico e tecnológico até 

aos nossos dias. Nestes museus, os objetos escolhidos são apresentados em si próprios como 

testemunhos da ciência e tecnologia do passado, sendo particularmente destacados os de maior raridade, 

estado de conservação ou até os que apresentam maior beleza decorativa. Nessas exibições não são, em 

geral, evidenciados o uso dos objetos, o modo de funcionamento, a importância que tiveram para o 

progresso da ciência e da tecnologia, nem o seu posicionamento na evolução humana, face na procura de 

solução para um dado problema. 

 Estas coleções, estas primeiras exposições, são as atividades destinadas não apenas a conservar os 

objetos, mas a estudá-los e apresentá-los no contexto espácio-temporal da sua criação e utilização, 

transformando-os em elementos de informação, preciosos para a compreensão da atividade humana e sua 

evolução. Um objeto inútil no presente pode apresentar-se, numa coleção, hoje, como peça de inestimável 

interesse, para o conhecimento e divulgação do nosso passado. 

 
Figura 15. Exposição Universal, Revolução Industrial, Paris, 1855. Dísponivel em 
WWW<URL:http://www.coisasdaarquitetura.wordpress.com/> 
 Na realidade, a coleção é um conjunto de memórias cheias de informações geradas por objetos. 

O objeto tem valor em si próprio como exemplar autêntico ou como réplica de equipamento 

efetivamente utilizado numa dada época e num certo local, num determinado ramo de atividade humana. 

Uma tendência atual da museologia dos objetos de design, no que respeita à apresentação da revolução 

industrial do passado, consiste em integrá-los em mostras em que, além de se evidenciar a sua 

funcionalidade e evolução, sejam compreendidos os contextos históricos, sociais, culturais e económicos, 

da sua produção e utilização. Desse modo, o objeto adquirirá uma nova dimensão informativa, 
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aumentando consideravelmente o seu interesse museológico, e em consequência, a atração do público que 

deseje adquirir cultura no âmbito da evolução humana. 

 Numa perspetiva museológica moderna, uma exposição constitui um espaço de lazer e de 

entretenimento do público, um sistema de comunicação com aqueles que a frequentam, um ambiente 

pedagógico onde se transmitam e adquirem conhecimentos diversificados, de forma orientada e 

sistemática. É um encontro com os objetos num espaço de investigação científica e de criação cultural, é 

um repositório de materiais de valor patrimonial, vocacionado para a sua conservação a longo prazo. No 

contexto das vocações já indicadas, as restantes perdem consequentemente peso e relevância. Nesta 

perspetiva, pouco sentido faz guardar sem exibir; recolher sem estudar; investigar sem publicitar os 

resultados daquilo que se descobriu ou apurou.   

 A tendência começou nos templos, depois nos palácios, atualmente nos museus com suas 

exposições nascidas do hábito que o homem desenvolveu de colecionar aquilo a que atribui valor. Não se 

poderá negar que os objetos artísticos, chamados as obras primas são, porventura, o que representa visual 

e materialmente a consciência máxima de uma cultura. 

 A maioria das coleções dos museus de arte em Portugal reporta-se a épocas anteriores a 1900 ou 

mesmo a 1800. Faz-se sentir a falta de coleções de arte contemporânea que permitam conhecer a 

evolução artística nos séculos XIX e XX. A primeira tentativa de suprir essa lacuna foi realizada com a 

criação do Museu Nacional de Arte Contemporânea, em 1911, que teria obrigação de ir enriquecendo as 

suas coleções oitocentistas com obras do século XX, representativas das mais diversas tendências 

artísticas da modernidade. Infelizmente, esse objetivo nem sempre foi alcançado, pelo que, a partir dos 

anos sessenta, se voltou a sentir a necessidade de formar um verdadeiro museu de arte moderna.  

 Relativamente à tecnologia, são muito mais recentes as origens dos museus de ciência e técnica. 

Embora se saiba da existência de antigas coleções de máquinas e instrumentos científicos, que não eram 

mais do que coleções de curiosidade, aquilo que podemos considerar como o primeiro museu de ciência e 

técnica, surgiu em Paris durante a Revolução Francesa; trata-se do Museu de Artes e Ofícios. Nele foram 

sendo depositados os protótipos de máquinas e ferramentas que se iam criando, bem como equipamentos 

técnicos e científicos já existentes como, entre muitos outros, os laboratórios dos físicos. Este museu 

punha em prática um dos princípios básicos da moderna museologia das técnicas: sessões públicas em 

que se mostravam máquinas em funcionamento, tal como se se tratasse de uma autêntica oficina 

industrial. Quer dizer, nas suas exibições dos objetos, procurava-se sempre exibir os testemunhos da 

evolução científica e tecnológica da humanidade, de uma forma tão completa quanto possível. 

O caso apresentado reforça a ideia de que exposição de “Design” é uma ação com reflexão, com 

experimentação e prática. As exposições, se forem feitas com atenção e imaginação, podem inspirar, 

surpreender e educar. É uma descoberta. As exposições são muito mais do que um simples processo de 

colocar objetos em vitrinas ou quadros em paredes com um texto formalizado. Muitos fatores diferentes 

influem na comunicação da exposição com o visitante: cor, textura, som e iluminação, a maneira como os 
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objetos de diferentes períodos, culturas ou áreas de conhecimento são agrupados; a distribuição do 

espaço na apresentação; a adequação do texto ao público-alvo; a linguagem usada; a maneira como os 

objetos são apresentados, como testemunhos, elementos cenográficos, elementos de comparação ou 

símbolos, e a seleção de material contextual tais como os esboços iniciais, o testemunho do autor ou do 

usuário, fotos de um objeto durante a produção, em uso durante a conservação. Os mesmos objetos 

usados em diferentes montagens podem contar histórias diferentes e fornecer novas perspetivas ou 

visões, sempre com o objetivo de mostrar o percurso da evolução humana. 

 O discurso expositivo dos museus tem evoluído desde a constituição das primeiras coleções até à 

atualidade: desde os tesouros, aos gabinetes de curiosidades, às galerias do Renascimento, aglomerando as 

riquezas artísticas e exóticas reunidas somente para orgulho e ostentação do proprietário. O museu 

começou a substituir esses meios a partir da segunda metade do século XVIII, em coincidência com o 

romper de ideias e o empreender de esforços visando a vulgarização dos conhecimentos, abrindo-se ao 

público e com o fim de alimentar a ilustração geral. Em regra, até ao inicio do século XX, os museus 

conformavam-se com uma frequência de públicos restritos: artistas, historiadores, críticos, amadores de 

arte e viajantes. O museu recolhia os objetos, expunha-os, aliás seguindo critérios que raramente 

alcançavam a sua valorização estética e didática, deixando-os à admiração dos apreciadores esclarecidos e 

à atividade dos investigadores. O papel educativo e social dos museus foi ganhando verdadeiro sentido só 

a partir da primeira guerra mundial, onde se tornou um instrumento cultural ao serviço da comunidade. 

 O tempo de colocar todo o acervo de um museu em exposição já passou há muito tempo. Por 

questões de rigor, o critério em que salvar e arrecadar era sinónimo de expor já está ultrapassado. A partir 

da última década da primeira metade do século passado, os progressos da museologia nas diferentes áreas 

da sua intervenção, refletiram-se sobretudo no campo da exposição. 

 A conceção e organização de uma exposição não é uma tarefa fácil, nem é uma ação que se 

improvisa. Não se reduz apenas a suspender os objetos das paredes da sala, a pô-los em painéis e colocá-

los no interior de vitrines. A organização de uma exposição depende sobretudo de dois lados essenciais: o 

estudo dos objetos e o conhecimento dos interesses dos destinatários. Após a recolha e estudo dos 

objetos para divulgar, devem ser debatidos os princípios da apresentação do património museológico: que 

objetos devem ser expostos e como devem ser apresentados. Não existe uma única conceção 

recomendada. Esta depende, essencialmente, da temática, dos seus objetivos, dos objetos selecionados e 

estudados, do espaço, do percurso, dos materiais de suporte e das técnicas de comunicação. Na primeira 

fase da preparação da exposição, a seleção dos objetos, a criação do seu contexto, a escolha do espaço e 

dos suportes, bem como do percurso, são fundamentais para se obterem bons resultados. 

Para cada uma das tipologias de pinturas ou esculturas existem modos específicos de exibição. Os 

critérios de montagem do acervo de uma exposição são diversos mas, de uma maneira geral, aconselha-se 

seguir alguns critérios coerentes para cada tipo de exemplar exposto.  
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Figura 16. Vista do interior da vitrina, Exposição: 25 Mestres de Design, MADE, Évora. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.evoraviva.blogs.sapo.pt/> 

Portanto, os objetos de pequeno e médio porte devem ser expostos em vitrinas com etiqueta 

informativa ao lado de cada peça. E deve usar-se de preferência uma única etiqueta para cada vitrina, 

usando números para identificar as peças. Não se deve usar um número excessivo de objetos em cada 

vitrina. As pinturas devem ser alinhadas na posição horizontal, pela base, dispostas de modo  que seu 

centro fique aproximadamente na altura do olhar do observador, considerando a  altura média de 1,62m. 

Deve colocar-se a etiqueta à direita do quadro, alinhando-a à base. Ao expor desenhos e gravuras, devem 

usar-se as mesmas técnicas de identificação sugeridas anteriormente, colocando a etiqueta à direita, 

alinhada à base. Caso a obra não esteja em moldura, deve-se protegê-la com vidro ou acrílico e usar 

grampos próprios para a exposição, sem usar fita adesiva ou pregos. Para expor esculturas, cerâmicas ou 

objetos de grande porte, devemos cuidar para que exista espaço de circulação entre as obras, para  o 

visitante poder visualizá-las a contento. Tratando-se de obras de médio ou pequeno porte, será necessário 

providenciar uma base ou pedestal: caixa de madeira ou aglomerado, em formato quadrado ou 

rectangular, conforme as necessidades, com 50 cm de altura, normalmente revestida ou pintada em tons 

neutros. 

O contexto em que os objetos são inseridos na exposição é tão importante quanto o destaque, 

em função do protagonismo que se pretende dar a cada um deles. Assim, pode-se tirar partido da 

iluminação que incide sobre o objeto, do cenário envolvente da sala, ou até da encenação do próprio 

objeto desde que esta não tenha mais impato do que o objeto que se pretende expor. Destaques em altura 

serão ajuda preciosa para a encenação e para a hierarquização dos próprios objetos: facilidade do público 

ver e estudar os objetos, a sua proteção incluindo o ar condicionado, o controle de agentes nocivos, da 

humidade relativa, e a utilização de vitrines ou vidros protetores e ainda outros destaques realçando os 

objetos em exposição, incluindo todos os tipos de mobiliário apropriado e a própria iluminação dos 

objetos. 

“A exposição é o ´média´ da presença, reúne fisicamente o objeto e o visitante. De modo que, hoje, por vezes, se 

censura um excesso da presença da parte do objeto. Esta estaria, então, demasiado presente fisicamente e não forneceria 

suficientemente o que estava no seu contexto. (…) O visitante fica em frente dos objetos. O que é exibido deve ser destacado, 
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ter relevo, ter corpo, ser dotado de virtudes particulares.”27 Os elementos da exposição podem ser conjugados de 

diferentes modos para dar lugar a distintos tipos de discurso expositivo. Assim, cada maneira de 

apresentar um objeto propõe vias e conceitos diferentes. O objeto ao entrar numa exposição muda o seu 

estatuto porque “é um objeto real que já não está no real”.28  

Partindo da ideia de que não há melhor lugar para guardar memórias do tempo e dos objetos que 

uma exposição, como diz Henrique Leitão29, “A história da ciência tem muito mais”30 tem os seus génios, 

espíritos, mistérios que devem ser descobertos, na forma de expor, guardar ou simplesmente de 

contemplar as peças.  

 

 
Conclusão 
 
 

Quando o gosto e a prática de colecionar objetos deu lugar à institucionalização de espaços 

públicos destinados a permitir a sua apreciação nasceram os museus, como sistemas organizados e 

autossuficientes. Surgiram também métodos e técnicas apropriadas para recolher, para classificar e para 

exibir; métodos e técnicas essas que já existiam anteriormente nas igrejas, mas de uma forma mais oculta e 

menos estruturada.  

Com os progressos conseguidos em outras ciências, como na tecnologia com a própria evolução 

de valores, e na sociologia com a evolução dos comportamentos humanos, foram-se desenvolvendo 

conceitos aplicáveis ao quadro museológico. Aperfeiçoaram-se, por via de rigor sistemático, métodos de 

recolha e de classificação de peças. Foram inventadas, desenvolvidas e adaptadas, sofisticadas técnicas de 

restauro e de conservação. Daqui a conquista de novos segmentos do público, despertando novos 

interesses e melhorando os processos de comunicação entre o museu e os seus visitantes. 

O museu procura alargar o espectro dos seus visitantes. Das salas frias e sombrias do passado, 

das vitrinas fechadas, do excesso de peças as distâncias impróprias, o museu procura os contrastes do 

fundo negro com a captação dos dramatismos da luz, em percursos de sucessivos gostos. Os objetos não 

são apenas mostrados, mas também explicados e interpretados. Venerados no espaço, não vivem só por 

si, pelo seu materialismo vago, mas valem pelo contexto de onde provêm, pela função que possam ter 

desempenhado, pelo espiritualismo enriquecedor ou pelo maravilhoso que possam causar. Evocam 

situações, temas, problemas, relacionando o passado com o presente, locais com outros locais, diferentes 

modos de pensar, de sentir e de viver. 

Um espaço geométrico pode otimizar o valor de uma coleção ao conseguir uma certa 

racionalidade, expressa objetivamente, ao contrário de outros lugares domésticos, onde as razões do 
                                                        
27 Jean Davallon, Claquemuter, pour ainsi dire, tout l´univers. La mise en exposition. Paris, Centre Georges Pompidou, 1986, pp.275-276. 
28 Id., Ibid., p.244. 
29 Doutorado em física teórica pela Universidade de Lisboa, fez estudos, a nível superior, de História, Filosofia e Línguas 
Clássicas. 
30 Investigador da História da Ciência e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.    
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proprietário são puramente subjetivas e muitas vezes incompreensíveis. Para avançar mais convém 

matizar o problema no plano geométrico. Com efeito, uma igreja, tal como um museu, pode constituir 

uma espécie de labirinto com várias entradas e várias saídas, no qual são possíveis numerosos trajetos. 

Um espaço idealizado seria uma galeria universal ou uma nave oblonga com um corredor linear de grande 

comprimento, com entrada e direção única, onde os objetos se estendem sobre as paredes, numa ordem 

sucessiva e constante.  

O silêncio e a imobilidade dos objetos num museu podem despertar um ambiente algo teatral, de 

sons, de música, com a rotação das peças e a variação da luz. Entramos no ambiente da sedução, 

comunicação, reflexão e mistério.  

Multiplicam-se os novos museus e espaços expositivos, restauram-se ofícios, instalações 

industriais, recintos religiosos para recriar cenários da vida quotidiana de outros tempos, tanto nas 

vertentes sacras como profanas. Cada espaço tem os seus canais de difusão e expressão, que se dirigem ao 

público. Na exposição de um museu, ocorre que a mensagem única é percebida como uma multiplicação 

de mensagens diferentes, enquanto numa igreja essa mensagem pode alcançar uma dimensão mais 

uniforme porque os visitantes do templo, em geral, identificam-se de algum modo com as mensagens 

religiosas que são transmitidas. A comunicação deve adaptar-se aos públicos alvo com natureza e 

objectivos diferentes.    

Se não houver cuidado, o museu pode perder em comparação com um espaço sacro. Um objeto retirado 

do seu local próprio, onde se inseria, pode perder parte da coerência e da sua verdadeira identidade. Os  

objetos antigos adquirem, no seu meio ambiente, um valor maior com o correr do tempo. Através dele o 

objeto disperso identifica-se com a situação original e ideal. Simboliza uma transcendência interior, o 

símbolo de um núcleo de realidade de que vive toda a consciência mitológica e individual, de um detalhe 

através do qual se organiza o resto do mundo. 

O objeto da exposição como mediador funcional, torna-se um verdadeiro testemunho da 

existência de uma  esfera pessoal e de uma sociedade. Realça também o espírito individual e coletivo, 

entre as situações e os atos, o individual, sua posse, domínio e ambiente. Um objeto faculta a libertação 

dos desejos, a compressão da frustração, o elemento que distrai e alegra, que cria uma ilusão de domínio 

ou de saber.   
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5.  
O ESTUDO DE UM CASO 
 

“Uma coleção é um tesouro, mas nem todos os tesouros são uma coleção.31” 

 
Introdução 
Corpo teórico 
 

O CASO REAL 
 

A ideia de iniciar uma coleção deve-se frequentemente à proximidade de alguns elementos que 

inspiram a ideia de pertença a um conjunto. Se este conjunto é pequeno em relação aos meios do 

colecionador, ele tentará reunir a totalidade dos seus componentes. Se é grande, tentará reunir o conjunto 

dos tipos ou de época histórica. O colecionador afasta-se do mundo para se fechar na sua coleção, onde 

encontra satisfação, numa abstração completamente livre. Implica-se com amor, como que se apropria de 

uma parte do mundo para dominá-la por mais ou menos tempo. Num fenómeno estético puro, vive o seu 

esforço pessoal, faz sacrifícios e encontra sentido. 

Uma coleção é uma operação do espírito que, partindo de objetos agrupados à margem do seu 

valor intrínseco promove os objetos a superior dignidade, onde a totalidade transcende o valor das suas 

partes individuais. Este circuito pode não relevar, ao princípio, relações com os restantes elementos do 

universo porque é delimitado pelos elementos internos que mantêm relações mútuas muito fortes. 

A coleção emerge para a cultura, visa objetos diferenciados que têm valor de troca, que são 

também objetos de conservação, de ritual social e de exibição. Estes objetos são acompanhados de 

projetos. O objetivo desses projetos é produzir novo conhecimento, contribuir para a descoberta de 

respostas a problemas específicos, alguns que temos vindo a identificar ao longo desta dissertação. 

Por conseguinte, neste projeto de investigação, vamos abordar uma coleção como estudo de um 

caso real, que acolhe a antiga coleção proveniente do Museu do Artesanato - Centro de Artes Tradicionais, bem 

como outra do nosso prioritário interesse, que reúne o acervo da coleção de Paulo Parra. Este museu 

continua a promover a arte dos ofícios tradicionais do Alentejo, dando-lhe uma nova perspetiva com a 

inclusão da produção artesanal no Design, explorando assim novas conotações sociais e antropológicas. 

O Museu propõe colocar no núcleo histórico desta cidade um equipamento que procura estabelecer uma 

ponte entre as tradições da cultura material alentejana e as novas visões que o Design tem desenvolvido 

nos últimos 150 anos. 

                                                        
31 Moles, Abraham,  Teoría de los objectos, Genesis de la coleccíon, p.139. 
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Desse modo procuram criar-se novos públicos, novos investimentos, novas oportunidades, 

enfim, todo um novo paradigma para o colecionismo de peças únicas de Design.  

No nosso caso de estudo, a coleção é um campo restruturado onde o autor, mediante as suas 

escolhas e inclusões, propõe leituras sobre relações e intervalos, ou seja, o que se passou entre diferentes 

objetos, e o que se alterou entre as diversas formulações. Nesta perspetiva, a coleção de Paulo Parra 

possui uma definição clara, tratando de um conjunto criterioso de diversos objetos, construído a partir de 

escolhas e mapeamentos, racionalmente feitos, de objetos concebidos por designers do século XX. 

Os ícones do Design, respirando espiritualidade, cultivam uma certa materialidade religiosa. O 

colecionador ressalta a importância de o ícone ter espírito vivo e procura planear antes de o mostrar numa 

exposição, sobretudo pela necessidade de avaliação estética, tecnológica e qualitativa. 

 O projeto expositivo pretendeu documentar uma série de objetos que, ao longo do último 

século, tem vindo a elevar-se com forte visibilidade social. O espaço de exposição que constituiu a sua 

sede temporária na Igreja de São Vicente, abriu ao público em 2009. Pretendeu-se com este conjunto de 

objetos selecionados em simultâneo e especificamente para o local de exposição, colocar em evidência 

certas problemáticas-chave dos autores. A exposição teve início num projeto já pensado desde o tempo 

da Faculdade de Belas Artes por alguns dos seus elementos e foi reveladora dos pressupostos estruturais 

desta coleção. Conceitos axiomáticos como o de “autor” e de “objeto”, que funcionam como um a priori 

no Design Industrial, são postos em causa. 

A exposição mostra produções feitas por designers do século XX sem que se possam reconhecer 

os respectivos autores. Deste modo proporciona uma maior universalidade e transcendência, induz o 

espetador a que parta de uma mente aberta para assim poder olhar os objetos. Procura acabar com o 

excessivo poder do “autor” e propõe o mesmo desafio a qualquer outro colecionador. Mostra, ao mesmo 

tempo, o contexto da produção artística  religiosa tradicional e contemporânea, cruzando-as com os eixos 

de atuação propostos pela cenografia de um espaço sagrado e pela autonomia produtiva dos suportes 

expositivos.  O objeto nasce desse todo formado por diversas categorias materiais e, assim, faz com que 

esta seja, no fundo, um conjunto coletivo, cuja exterioridade depende da ocultação do sujeito, porque a 

linguagem de um ícone só aparece em si mesma com a desaparição do autor. 

O colecionador como que percorre vários planos de pensamento e acontecimentos abertos por 

outros autores e encontra vários planos da evolução humana. Não se pode compreender isso sem se 

perceber, no entanto, a própria crítica da evolução industrial, que desde Peter Beherens, passando por 

Wilhelm Wagenfeld, Dieter Rams tem vindo a ser questionado. E o próprio conceito de objeto. O que é 

um objeto? Onde começa e onde acaba a sua complexidade, a sua perversidade e funcionalidade? Entre 

estas questões já afloradas no contexto do design contemporâneo, a exposição conta uma história destes 

heróis-designers através dos seus objetos mais relevantes, sempre apresentados na sua versão original, 

mas não na sua tiragem original. 
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A exposição apresenta os múltiplos planos da iconologia religiosa onde cada objeto exposto é o 

resultado de uma procura específica. Neste sentido o espólio é necessariamente o resultado de um 

pensamento ancorado no design, no seu valor de uso, estético  e espiritual para a nossa civilização.  

 

 
Corpo material  
Discussão das ideias 
 

COLEÇÃO DE PAULO PARRA VERSUS A IGREJA DE SÃO VICENTE 
 
 

A Câmara Municipal de Évora e o colecionador de design Paulo Parra, diretor do Curso de 

Design da Escola de Artes da Universidade de Évora, inauguraram no dia 11 de Julho, a exposição Ícones 

do Design na Igreja de S. Vicente em Évora, patente ao público até finais de Setembro de 2009. A coleção 

foi inicialmente e parcialmente exposta na Igreja de S. Vicente. De seguida, foi também reconhecida 

internacionalmente pelos maiores expoentes da área do design, tanto em Nova York como em Paris. 

Contudo, faltava encontrar um local para que os objetos facilitassem um estudo comparativo e se 

oferecessem enquanto um tudo coerente, para que uma visão de conjunto permitisse uma perspetiva mais 

rigorosa da evolução principalmente através dos séculos XX e XXI em Portugal. 

A exposição consiste numa adaptação única do acervo do colecionador ao contexto. Convém 

interrogarmo-nos, em primeiro lugar, por que razão visitaríamos uma igreja, e sobretudo um espaço, que 

é apenas o espírito de um passado próximo. A relação entre um espaço religioso e objetos de culto foi 

aqui uma das intenções exploratórias desta exposição, quer pelas caraterísticas especiais da Igreja do 

século XVI e pela diversidade de linguagens que caracterizavam as peças a expor. O espólio compreendia 

a coleção de design industrial do século XIX e XX, mostrando a evolução do design industrial nas suas 

vertentes mais importantes, seja no contexto social, funcional e tecnológico. Neste sentido, a exposição 

foi motivada pela tentativa de compreensão da mobilidade do tempo, com uma componente 

antropológica forte da cultura material.  

A coleção de Paulo Parra é atualmente composta por mais de 2500 objetos, entre os quais, cerca 

de um quarto, o núcleo central da coleção, são referenciados como os principais Ícones do Design Industrial, 

grande parte deles integrados em coleções como a do Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque, do 

Design Museum, em Londres, do Centre Georges Pompidou, em Paris, ou do Neue Sammlung, em 

Munique. Os principais designers industriais do mundo, assim como as principais marcas encontram-se 

presentes no espólio. Este, pela sua qualidade e quantidade, encontra-se entre os melhores conjuntos 

internacionais atrás referidos, nesta área. A coleção estabelece um mapa dos criadores, através de 

momentos específicos do seu percurso, que definiram as novas interpretações para a ideia de uso.  
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Figura 17. Exposição: Ícones  do Des ign , Capela de São Vicente, Évora. Disponível em 
WWW:<URL:http://kirk.is/2009/09/24/> 

A Igreja de São Vicente onde teve lugar a exposição, já se encontra fora do culto religioso, 

servindo a diversos propósitos culturais. Situada na cidade de Évora, foi dedicada a três santos da cidade: 

Vicente, Sabina e Cristeta. Foi construída no local de um antigo nicho que já existia na Idade Média e 

remodelada nos séculos XVI e XVIII. Antes, existira ali um oratório dedicado a São Vicente que, no 

século XV, foi protegido pela construção de uma igreja, por iniciativa de Luís Lourenço, criado do infante 

D. Henrique. Este templo, datado de 1467, devia ter reduzidas dimensões e arquitetura pouco cuidada, 

pois já em 1559 se encontrava arruinado. Dessa modesta capela subsistem ainda alguns vestígios, 

posteriormente integrados na construção maneirista: dois portais, pintura mural, uma figura de São 

Sebastião, um tramo da abside e ainda uma pia baptismal que poderá corresponder aos anos finais do 

século XV. A nova Igreja deveu-se ao patrocínio de Garcia de Resende e à Câmara de Évora, que na 

década de 60 edificaram um templo de planta quadrangular dividida em três naves, com tecto em cúpula 

ao centro. No geral, o templo reflete as dominantes ideológicas saídas do Concílio de Trento, 

predominando as linhas arquitectónicas austeras. Na parede fundeira da capela-mor subsiste ainda uma 

pintura mural, da década de 70 do século XVI, alusiva aos santos patronos da capela. Ao centro da nave 

instalou-se, no século XVII, a Irmandade de Nossa Senhora da Vitória, de que sobressai o altar, obra de 

talha dourada maneirista ostentando ao centro uma pintura sobre tábua alusiva à Batalha de Tarifa. Em 

estado de degradação no século XX, a capela foi restaurada em 1966, numa iniciativa dirigida pelo 

Vereador da Câmara de Évora, arquiteto João Raul de Veiga Neves David que, entre outras ações, 

colocou a pintura mural maneirista da capela-mor. A fachada principal da Igreja apresenta linhas de 

arquitetura barroca, com portado de granito de cornija rectilínea, frontão triangular, óculo circular e 

platibanda ornada de fachos de alvenaria.  

Atualmente, a Igreja é Património do Município de Évora. No exterior ainda existem dois portais 

góticos e no interior são de realçar as pinturas, o retábulo, o altar de talha e os azulejos. Atualmente serve 
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de sala de exposições temporárias, estando desafeta do culto religioso; funciona no espaço uma associação 

cultural. Com os ciclos de São Vicente, o espaço tem atividades de formação, espetáculos, exposições, 

encontros e o mais que se vai proporcionando.  

A coleção de Paulo Parra é constituída por um acervo de mais de 2500 peças de design e 

artesanato, reconhecidas internacionalmente, que inclui as variadas vertentes do design industrial, desde 

uma simples jarra Watcombe de Christopher Dresser (1870), até à sofisticada motocicleta Aprilia Motó 

6.5 de Phillipe Starck (1996). Um dos exemplares mais importantes da coleção é uma caneta Waterman 

Regular, comercializada a partir de 1884, e que marcou o aparecimento de um novo instrumento de 

escrita: a caneta de tinta permanente. Portanto, o espólio expositivo mostra ao público um número 

significativo, 250 peças, de entre 2500 da coleção. 

Grande parte dos objetos exibidos são considerada ícones de Design que já foram integrados em 

coleções de museus, como nos casos do Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque, do Design Museum, 

de Londres, ou do Centre Georges Pompidou, de Paris. Nesta coleção podem encontrar-se peças criadas 

por nomes como Peter Beherens Wilhelm Wagenfeld, Henry Dreyfruss, Walter Dorwin Teague, Mario 

Bellini, Jacob Jensen ou Philipe Stark. A estes nomes, protagonistas no processo de humanização dos 

sistemas tecnológicos, é atribuída a autoria de algumas das peças mais importantes da história do design 

industrial. 

Os exemplares reunidos são, na sua maioria, sobreviventes de espécies já descontinuadas. São 

testemunhos significativos de épocas, atitudes criativas e funcionais, movimentos estilísticos, sociais, 

capacidades produtivas, bem como significantes da evolução dos materiais, constituindo assim uma parte 

fundamental que remonta à memória e à aprendizagem, que contribui para uma melhor compreensão, 

descoberta e criação de novas direções e inovações. A qualidade destes objetos fabricados pelos seres 

humanos é uma das caraterísticas emblemáticas do século XX e algumas marcas distinguiram-se pela 

vontade de aproximar os seus produtos às necessidades dos seus utilizadores. Domésticos, portáteis ou 

microportáteis, estes objetos estabelecem progressivas relações de proximidade com o corpo humano, 

complementando as suas caraterísticas físicas no relacionamento com o meio ambiente e melhorando as 

condições de vida do homem. Estes objetos desempenharam um papel social fundamental no 

desenvolvimento humano e permitem-nos compreender melhor a nossa história. 

Os critérios para integrar uma peça no acervo do museu são de ordem temporal, temática e 

didática. Ou seja, as peças em questão foram criadas entre o fim do século XVII e os dias de hoje. E 

devem ser emblemáticas do design industrial, como inovações tecnológicas, construtivas ou funcionais. 

Além disso, é importante que as peças adquiridas para a coleção permanente contribuam para explicar e 

exemplificar a evolução história do design contemporâneo, sendo, pois, importantes precursoras de 

tendências. 

No design internacional há uma ideia de catalogação, que também é caso estudado por nós, que 

parte de uma diferença fundamental entre os instrumentos de comunicação e os electrodomésticos, sem 
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esquecer outras categorias, como os instrumentos de consumo, de lazer ou de jogo. Neste sistema de 

classificação estabelece-se um processo de compreensão, mas, aparentemente, a reunião de certas peças 

de arte em categorias relaciona-se com a dialéctica entre artesanato e design. Este mecanismo social 

partilhado possui também um universo comum de utilizadores, de padrões e de raízes, onde o 

levantamento antropológico da cultura material é comum. Um entendimento do design como um 

processo de alteração social é outro aspeto comum, concentrando-se sobre os processos criativos e 

tecnológicos.  

O objetivo da exposição é mostrar os primeiros designers industriais pondo em relevo a 

importância da natureza na cultura projetual. Assim, a mostra constituiu uma fonte de inspiração para 

todos aqueles que se interessam por esta área. São os mestres que contribuiram para a melhoria da 

qualidade de vida das populações, através da permanência das suas obras no nosso quotidiano em objetos 

de escrita, rádios, televisões, giradiscos, mas também na vida profissional em máquinas de escrever, de 

calcular, impressoras, computadores assim como no ambiente doméstico onde os objetos de cozinha, 

limpeza estão presentes, tais como os objetos pessoais.  

Independentemente desta conceção, é significativo que a coleção tenha sido reunida por um 

designer com uma prática profissional, mas igualmente professor, investigador e projetista, sem esquecer 

que a coleção começou por um certo amadorismo como estudante de design. Estas duas vertentes de 

trabalho reúnem-se em paralelo, juntando o caráter científico com o emocional. O colecionador 

conseguiu reunir toda a informação com um enorme empenho e investimento na criação deste mapa 

cultural e civilizacional. 

Através dos objetos inseridos na cultura moderna, dentro de determinados contextos 

económicos, sociais ou políticos, ou criativos surgiu uma imagem de possíveis interpretações e leituras 

sobre as relações sociais. Assim, o trabalho expositivo do colecionador constitui uma tese antropológica 

sobre as condições de vida nos últimos 150 anos, permitindo fazer uma história de vida de uma pessoa ou 

de uma sociedade. Na definição de objeto industrial centra o universo urbano com o ambiente doméstico, 

de trabalho e de lazer.  

O primeiro contato com o acervo exposto pode tornar-se uma relação afetuosa, uma dimensão 

relacional que, por vezes, estabelecemos com os objetos, mergulhada na nossa memória e construída por 

emoções e sentimentos. Estas caraterísticas têm uma enorme carga afetiva que consegue sensibilizar o 

indivíduo ou um grupo. Deste modo, para além das histórias de cada um, o tempo é contado pela própria 

história do homem e dos seus artefactos, distinguindo as suas caraterísticas estéticas, ergonómicas e 

simbólicas. 

Ao analisar e interpretar a realidade social em suas dimensões antropológicas não se pode 

esquecer o seu lado material. Temos de possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua 

relação com a herança cultural e as constantes transformações da sociedade.  
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Os acervos dos museus de design podem ser divididos em fases de importância para a história 

deste Design materialista, abarcando desde antes de 1800 até aos dias de hoje. Na primeira metade do 

século XIX, a Revolução Industrial transformou a vida das pessoas de maneira radical. 

A produção em série de móveis foi iniciada já por volta de 1836, pelo marceneiro Michael 

Thonet, fundador da primeira fábrica de móveis produzidos industrialmente, em 1856, e modelo 

inspirador para outras empresas fundadas posteriormente. Caraterística da produção industrial de móveis 

foi a transição de uma manufatura feita especialmente ao gosto de certo cliente, para uma oferta de 

produtos confecionados por operários não qualificados no lugar dos artesãos tradicionais. 

Nas últimas décadas do século XIX, a invenção por Thomas Edison da lâmpada; a invenção do 

gramofone, do cinematógrafo e do telefone, por Graham Bell, viriam a marcar decisivamente o estilo de 

vida no século XX. A importância cada vez maior da técnica, no dia a dia das pessoas, levou artistas e 

artesãos ao desenvolvimento de formas mais racionais para os produtos desenvolvidos. 

Coloca-se a questão da delimitação do campo da arte e design, artesanato e tecnologia, a partir de 

articulações e contrastes pertinentes ao nosso tempo.  Se os primeiros “designers” construíam arcos e 

flechas, atualmente construímos coisas intangíveis, tais como o software. Quer dizer o trabalho do design 

transcende a projeção de artefatos materiais, ainda que ele seja um dos grandes responsáveis pela criação 

de objetos materiais. 

 
Conclusão  

 

 Analisando a coleção Paulo Parra creio que terá difícil fazer uma seleção de 250 entre 2500 

peças, com valor enquanto objetos do quotidiano. Desta seleção pode-se afirmar que as obras de 

produção industrial são de nível muito elevado, embora nascidas e com raízes em locais diferentes, com 

base em heranças culturais diversas ou com necessidades sociais distintas. Sejam de natureza artesanal ou 

de fabrico industrial, o nível qualitativo é sempre elevado. Esta qualidade afirmou-se num sentido técnico 

e estético, ajudando a transformar de modo consistente esses objetos em ícones e clássicos da história do 

design. A exposição constitui um acontecimento relevante na área do design industrial, pois contribui para 

uma homenagem aos objetos úteis que ajudaram a definir e melhorar a qualidade de vida dos homens do 

nosso tempo. 

Cada objeto deste acervo foi o resultado de uma procura específica que cumpriu uma função 

dentro da estrutura de representatividade da coleção, dando um valor especial de uso, de eficiência, bem 

como de simbolismo. Assim, a exposição representada tornou-se uma ferramenta fundamental para a 

compreensão do nosso tempo, movida pelo profundo conhecimento do seu fundo cultural. Dentro dela 

havia múltiplas possibilidades de leitura interpretativa numa ampla diversidade de contextos de interesse, 

desde a visão científica, histórica ou sociológica, até ao nível das memórias coletivas e individuais, sem 

excluir uma contemplação particular.  
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A mostra está a cumprir a sua missão, seguindo o espírito dos novos tempos e propõe colocar no 

núcleo histórico da cidade de Évora um equipamento que procura estabelecer uma ponte entre as 

tradições da cultura material local e as novas visões e tendências que o design tem desenvolvido nos 

últimos séculos. O objeto museológico, enquanto representação da memória, adquire um valor simbólico 

dentro do âmbito que denominamos património cultural, passando a ser representante de um grupo, de 

um tempo ou de um lugar. Ao ser inserido numa coleção, o objeto perde o seu caráter utilitário e passa a 

ter uma nova função, a de representar o passado. 

A exposição pretende dar voz ao objeto, preparando-o sob a ótica do público, tendo em mente a 

diversidade do mesmo quanto à origem cultural, classe social, faixa etária, entre outras diferenças. O seu 

objetivo é ser autoexplicativa, compreensível ao olhar leigo do visitante, para o qual cada objeto exposto 

tem um significado único. Um significado que se estende entre espaço sagrado e profano, procurando-se 

um meio termo, no qual se atraiam visitantes sem perder a sua essência. A exposição torna-se o canal de 

comunicação que permite a relação entre público e acervo, permitindo acesso ao conhecimento que pode 

ser adquirido através da cultura material exposta neste determinado espaço. O visitante apropria-se do 

objeto e do seu significado, buscando a vivência de sua cultura a todos os níveis. 

Na interação de um objeto em contraste num determinado ambiente, ele está sempre em 

evidência. Por isso o fundo no qual será colocado o objeto terá menos expressão e força. O contrário 

acontece na realidade, pois a participação dos objetos de design deve garantir preservação do meio 

ambiente, devendo relacionar-se com ele em harmonia. Infelizmente, nem sempre o contexto espacial e 

os conteúdos casam estreitamente. Por falta de comunicação entre a arquitetura e os próprios elementos 

expositivos, uma exposição corre o risco de ganhar uma forma obsessiva. Por exemplo, uma silhueta 

escura contra um fundo branco seria uma solução perfeita e imaginar contrapor o “material” com o 

“sagrado”? Qual seria a forma unificadora perfeita de ligação entre ambos? Quais seriam os fundamentos, 

critérios e categorias? 

As representações técnicas do nosso projeto expositivo das figurações, na mistura dos objetos 

reais com abstratos, unem o aspeto estético da comunicação a um formalismo ditado pelos materiais e 

permitem criar uma linguagem. Essa linguagem é capaz de nos colocar em constante contato com o 

passado, com o mundo da memória, como forma simbólica e, com o mundo performativo de uma igreja, 

em constante transformação, que caracteriza hoje a estética de um museu contemporâneo. 

Normalmente uma exposição pode ou não funcionar em sintonia com a estrutura arquitectónica 

envolvente. A exposição na Igreja de São Vicente, em Évora, é um exemplo dessa coerência entre projeto 

expositivo e espaço envolvente, respeitando e porventura superando o espaço de modelação interior para 

além do contentor que o acolhe. Aqui, o contentor e conteúdo interagem mutuamente. No entanto, tudo 

pode parecer mais complexo quando o seu espaço é resultante do recondicionamento de um ambiente 

marcado pela religião, história; um espaço polivalente e arquitetonicamente significante. 
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A identificação do local expositivo assumiu especial atenção e destaque devendo ser dada 

particular ênfase à sequência e à distribuição da área de exposição de modo a que  esta provoque um 

singular sentido de orientação e conforto ao visitante. Este ponto referese especificamente ao código 

estrutural e tem a ver com a questão relativa aos suportes expositivos. Os suportes foram concebidos de 

forma a permitir a rotatividade e visibilidade uniforme para dar forma expositiva luminosa a um 

determinado conteúdo. Um visitante entra num espaço único e sagrado, entra numa dimensão mística e 

vive múltiplas sensações. Ali consegue explorar as formas, cores, texturas como se fossem constituídas no 

primeiro dia da criação.  

O design da exposição, entendido como uma atitude projetual inserido num sistema 

comunicativo, apelativo e sensorial, funciona em autonomia e harmonia com o espaço sagrado. É um 

espaço que se transforma e que é produto de uma relação livre sem acordos nem ajustes entre conteúdo e 

contentor, entre figura e fundo, entre o conceito e a sua representação. Nesta relação do processo 

comunicativo atua todo um sistema de códigos cujo objetivo é permitir que a mensagem passe recorrendo 

a uma linguagem diferente, extrai o seu interior mais profundo, daquilo que esteve na origem dos 

conteúdos. A articulação entre as bases objetivas e estruturais permite criar uma nova condição 

perceptiva. 

Na conceção do design da exposição é essencial destacarmos o aparelho expositivo criado a 

partir dos suportes destinados a uma intervenção expositiva. O objetivo foi mostrar um novo espaço, ou 

melhor dizendo, um momento expositivo capaz de gerar uma nova impressão estética que permita a 

intensidade do encontro do material com o imaterial. Este novo espaço de representação deve ser 

assumido como um lugar especial diferenciado daquele outro espaço tradicional e real que por norma, 

acolhe a exposição. Esta consciência da diferença é fundamental para o design de exposições e aqui foi 

captada na sua essência. O colecionador teve esta consciência da “diferença formal” entre os objetos em 

oposição ao espaço real e sagrado e no seu modo de pensar foi um elemento inovador de idealizar o 

espaço da exposição. 

Entre os elementos que apoiam a composição total da exposição, teremos que mencionar 

também a importância dos suportes. As vitrinas, neste caso, são mais do que apenas uns suportes 

estáticos de peças. O modelo de expositor proporcionou ao observador a vivência e a experiência, 

transmitindo valores intangíveis com os artefatos expostos. O autor da exposição situou e enquadrou o 

seu produto em um cenário, tempo e espaço aptos a transmitir uma mensagem específica em seu redor. A 

vitrina utilizada na exposição também manifestou que tinha como objetivo não só comunicar mas 

também construir um mundo, no qual o produto é a criação do ser humano. Essa encenação gerou um 

ambiente apropriado, expresso pela existência de uma certa espiritualidade, através de uma caixa de luz 

posta na horizontal e por baixo das unidades expostas. Tal arranjo e composição provocaram o aumento 

da presença de uma base luminosa onde podíamos isolar a atenção do visitante. Este fundo foi 

fundamental para segregar grupos de produtos e salientar os detalhes que de forma contrária teria uma 
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composição dispersa pelo excesso de informação. Felizmente o uso do fundo não foi visto como 

fechamento total da vitrina, provocou apenas uma sensação do sagrado produzido por iluminação, onde 

vemos o nosso ícone profano menos iluminado em relação ao fundo. Desse modo foi conseguido 

dramatismo, criando um distanciamento de respeito entre o ícone de design e o ícone religioso existente 

sem diminuir a relevância dos dois. Nenhuma das figuras ficou em segundo ou primeiro plano, porque os 

objetos profanos pareciam redescobrir o seu lado ascético e devoto e, por sua vez, os sagrados reconhecer 

o seu lado mais humano e carnal.  

A exposição não colocou nem deu soluções, quer ao nível da interpretação, quer ao nível da 

leitura dos objetos, mas colocou várias interessantes questões sobre o profano em confronto com o 

sagrado. O visitante foi orientado no espaço expositivo para traçar rotas que o conduzam ao nível 

cognitivo e sensorial, mas isso não significa que a exposição quis manipular os modos de ver e de 

entender do observador. Os discursos inerentes aos códigos objetuais são o reflexo e a síntese dos 

estudos e dos fatos analisados pelo colecionador à luz da história e da ciência. Mais, a exposição deixa em 

aberto processos de interpretação em que cabe ao utilizador construir ou redefinir o lado “material” e 

encontrar ou enriquecer o seu lado “espiritual”.  
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6.  
PROJETO FINAL 
 
Introdução 
Corpo teórico 

PROPOSTA PARA UMA EXPOSIÇÃO (NUMA IGREJA)  
 

A Igreja sempre incluiu a arte nos seus rituais e espaços sagrados. A respeito disso é importante 

definir como criar e manter esta relação da Igreja com a cultura material de modo respeitador mas 

também coerente. Note-se o valor que o Papa Bento XVI deu à cultura. No mundo contemporâneo, a 

cultura como dimensão do pensamento ajuda-nos a repensar e aprofundar a nossa identidade, inclusive 

como seres espirituais, em face das transformações do mundo hodierno e das crises que atravessamos. 

Como em outras partes do mundo, a Igreja em Portugal pode incluir nos seus rituais e espaços 

sagrados uma dimensão de arte e cultura, em que as várias disciplinas do saber sejam contempladas. Tem 

havido experiências novas, como a do padre Tolentino Mendonça, que tem convidado à Capela do Rato 

artistas plásticos e pessoas de cultura para integrar no espaço físico e espiritual da fé. É também 

impossível não lembrar o encontro de Assis, em que o Papa Francisco chamou pessoas não crentes para 

expressarem o seu pensamento sobre questões fundamentais como a paz, a justiça e a liberdade, que 

também são coordenadas de cultura no tempo em que vivemos. Não é pois estranho trazer novas formas 

plásticas e objetos do mundo material ou profano para o espaço interior de uma igreja.  

Antes de começarmos a preparar o discurso expositivo e o tema em que se pretende desenvolver 

o espaço e os seus elementos, temos de repensar algumas caraterísticas que uma igreja possui. Para 

podermos propor uma exposição com os objetos “profanos” dentro das suas paredes, convém recordar 

as regras que devem ser respeitadas. Com essas restrições, a Igreja enquanto instituição procura assegurar 

o respeito pelo lugar sagrado. 

Como  produto da modernidade ocidental, urbana e industrial, um objeto material pode ter como 

caraterística existir para o consumo. Enquanto as obras de arte de um espaço sagrado como uma igreja 

estão investidas de uma conotação de transcendência, os objetos de consumo podem ser considerados 

passageiros, destinados, em última instância, à destruição. A sacralização da arte extrai essas obras de um 

uso comum ao conferir-lhes uma certa transcendência com a presença num templo. Assim, justifica-se 

um grande cuidado e ponderação por forma a respeitar o espaço sacro de um igreja com a inserção de 

objetos que, em princípio, não são investidos formalmente de qualquer tipo de valor artístico em si. Esses 

objetos de consumo são deslocados do seu contexto próprio e destinados ao teste da experiência estética 

ou à contemplação. 
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Para fazer a passagem do sagrado ao profano, do uso privado ao público, um dos objetivos mais 

relevantes será encontrar um elemento unificador, um ponto forte de aproximação entre eles, que se 

relaciona com a linguagem adequada e com o papel que ela desempenha no espaço sagrado. Julgamos 

que, neste específico caso, o elemento unificador tem que ter caráter religioso que a todos reúna, sob o 

mesmo espírito. A nossa proposta vai tentar encontrar e partir desse ponto-chave, do elemento que pode 

dar coerência e equilíbrio à nossa ação.  

Nesta fase de construir a proposta, os suportes expositivos devem ser inspirados pela 

simplicidade e pelo bom gosto e respeitar a índole específica e arquitectónica do espaço sagrado e 

litúrgico. Em nenhum caso devem desfigurar o ambiente espiritual do espaço litúrgico, ou provocar 

divisões na comunidade, favorecendo uma interpretação errada ou ofensiva da comunidade que frequenta 

o templo.  

Importa impedir que o espaço da igreja se transforme num espaço de excessivo exibicionismo 

mundano que, em vez de convidar ao recolhimento e oração, fomente algo que seja apenas um 

espetáculo. A inclusão de elementos culturais, se for feita com equilíbrio pode proporcionar interesse dos 

fieis realçar o diálogo, abertura e plasticidade do cristianismo em relação aos novos tempos. 
Uma igreja não é um espaço museológico típico, mas há uma série de elementos e caraterísticas 

que lhe podem conferir a possibilidade de organizar uma exposição. Na realidade, uma igreja, tal como 

um museu, possui uma caraterística única de rotação circular e uniforme dos visitantes, de modo a 

permitir um acesso facilitado às capelas e absides laterais. A estrutura principal de uma igreja tradicional é 

muitas vezes constituída por uma parede periférica circular, capaz de permitir deslocamentos longitudinais 

e rotações do seu povo,  em torno do eixo central. 

A luz constituiu um elemento forte e muito importante na tradução prática das intenções 

projetuais porque promove respostas sensoriais, quer enfatizando, quer desconstruindo a forma quer 

diluindo os seus limites. Tanto numa igreja como num museu, metaforicamente falando, podemos dizer 

que a luz, seja natural seja artificial, dá vida, fluidez e identidade própria ao espaço, concorrendo para a 

comunhão de todo o tipo de experiências . 
Afinal uma igreja pode tornar-se mais pública e aberta a todos, como pretendia, aliás, Jesus Cristo 

que, recorde-se, foi criticado por se dar com publicanos e pecadores. Neste aspeto, ela pode transformar-

se ainda que parcialmente em museu, onde a arte, a cultura e a tecnologia são recebidas de portas abertas. 

Esta relação entre a Igreja e a cultura pode manter-se, como convém numa sociedade aberta e exposta ao 

mundo. Permitindo que a Igreja se atualize e encontre caminhos de diálogo com o mundo e os outros 

ambientes de pensamento e cultura. 
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Corpo material  
Discussão das ideias 

EXPOSIÇÃO “12 APÓSTOLOS – 12 MESTRES DE DESIGN” 

 

Uma exposição, para ser bem conseguida, requer um planeamento cuidado e rigoroso, ao mesmo 

tempo que exige uma direção permanente, capaz de orientar uma eficaz execução do produto final. A 

experiência desenvolvida ao longo dos tempos na conceção de exposições foi delineando um conjunto de 

fases que se constituíram como um modelo para projetar exposições.  

Esse modelo é sequencial e apresenta caraterísticas comuns a qualquer projeto de planeamento. 

Portanto o nosso objetivo também será encontrar um modelo expositivo racional e sequencial, 

semelhante à tipologia da coleção de Paulo Parra, podendo ser inserida e publicamente exposta em várias 

igrejas que reúnam certas características essenciais. 

Normalmente as exposições são projetadas em fases sequenciais: a fase conceptual, em que se 

procede à recolha de ideias; a fase de desenvolvimento, que engloba as etapas de planificação e produção 

da exposição; a fase funcional, que engloba as etapas operacionais, de montagem e instalação da 

exposição; e finalmente a fase de avaliação, que aprecia o que correu bem e o que foi menos positivo 

numa exposição. Em conformidade com estas etapas, vamos definir e percorrer o discurso expositivo que 

vai ter a seguinte estrutura: 
 

I. Fase conceptual: 

1. Conceção 

2. Seleção do espólio 

3. Espaço e público 

II. Fase de desenvolvimento:  

1. Etapas de planificação  

a). Objetivos  

b). Plano educativo 

c). Estrutura  

  2. Etapas de produção 

a). Componentes da exposição 
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I. FASE CONCEPTUAL 

 

1. CONCEÇÃO  

EXPOSIÇÃO: 12 APÓSTOLOS – 12 MESTRES DE DESIGN 
Mestres de Deus versus mestres do Design 
 
 

“Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres...” 
(Efésios 4,11) 

 

Inicialmente, Jesus escolheu doze apóstolos e enviou-os para diversos lugares a fim de pregarem 

o Evangelho. Desses doze homens, originalmente um era cobrador de impostos e vários outros eram 

pescadores, que exerciam sua profissão nas águas da Galileia. Jesus deu-lhes a missão apostólica para 

ensinar em seu nome e evangelizar todos os povos da Terra. Prioritariamente, este serviço foi expandir a 

mensagem do evangelho para novas localidades, organizando a vida cristã entre os fiéis, ensinando e 

dando testemunho de Jesus. 
 

A obra é um código criado pelo espírito do homem para expressar e transmitir ideias e 

sentimentos, através de uma linguagem artística. Por meio dela, imita ou exprime o material e o imaterial, 

uma realidade física ou espiritual. A sua obra é o resultado de uma série de fatores que influenciam o 

criador e a obra em si, já que nela incide e se concentra uma série de componentes individuais, tais como: 

a personalidade do artista; as ideias intelectuais da época; os gostos e desenvolvimentos da sociedade 

moderna. 

Durante estes cem anos de crescimento tecnológico, também as diversas religiões cresceram 

devido ao uso dos media, como os programas de rádio e televisão, jornais e livros que foram criados para 

espalhar a mensagem religiosa. Além das novas formas de comunicação, o avanço tecnológico trouxe 

novos desafios. A Igreja teve de se conciliar com a tecnologia e utiliza os objetos vindos da revolução 

industrial e tecnológica sem a perda da sua tradição e valores cristãos.  

Na conceptualização geral deste discurso expositivo, é importante explicar bem os símbolos 

envolvidos. Citando o caso de alguns números, na tradição judaico-cristã, o número doze é uma cifra 

sagrada, um símbolo de pleno sentido, já que eram doze os apóstolos, doze as tribos de Israel, doze as 

pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, doze as portas da cidade de Jerusalém, a mulher celestial 

levava uma coroa com doze estrelas; inclusive a Bíblia diz que o número dos eleitos era 12 vezes 12.000, 

uma cifra que representa a totalidade dos santos, ou seja, 144.000. O povo babilónico estabeleceu sua 

base numérica em torno do número doze e não com base no número dez, que é o nosso sistema 

numérico atual. O doze era a cifra essencial de seu sistema, pois o espaço e o tempo tinham sentido em 
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relação com o número doze: doze esferas, doze meses do ano, doze horas diurnas, doze horas noturnas, 

doze signos do zodíaco, entre outros. Assim também cada mestre, cada criador mostra a sua 

personalidade que se manifesta nas suas obras. O apóstolo Pedro era a pedra sobre a qual se ergueria a 

Igreja, mas foi o apóstolo Paulo que construiu o primeiro templo.  
Nas origens do conceito, já Aristóteles também desenvolveu a ideia de um criador-designer do 

cosmos. S. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, indicou o “design”, como a quinta das cinco provas da 

existência de Deus. O design em si não tenta identificar ou nomear as especificações do agente da criação 

porque ele meramente afirma que deve existir. 

Assim, podemos construir analogias, semelhanças entre os doze apóstolos e os doze mestres do 

design, desde os temperamentos, passando pelos nomes e obras de cada um destes discípulos, escolhidos 

há dois milénios, e os designers que se destacaram nos últimos 150 anos.  

 

2. ESCOLHA DE ESPÓLIO 
 

Os critérios para a seleção do espólio devem ser os compatíveis com as diligências desenvolvidas 

para a preservação e tratamento do espaço expositivo. Arquitetonicamente, o interior da igreja, que será 

conceptualizado e desenvolvido deverá visar a salvaguarda da sua própria estrutura e a valorização do 

património. A coleção a expor terá subjacente a seleção intencional de um espólio exclusivamente do 

período dos últimos 150 anos. Independentemente da conceção, a própria coleção é reunida por um 

designer com uma prática profissional, mas também pelo professor, investigador e projetista, não 

esquecendo que tudo começou por um certo amadorismo como estudante de design. O primeiro contato 

com o espólio pode construir uma relação afetuosa, uma dimensão relacional que às vezes os humanos 

estabelecem com os objetos, existente na nossa memória e construída pela sensibilidade dos nossos 

sentidos. Estas e outras caraterísticas têm uma enorme carga afetiva que consegue projetar o indivíduo ou 

um grupo. Deste modo, para além das histórias de cada um, o tempo é contado pela própria história dos 

objetos com diferentes características estéticas, ergonómicas e simbólicas. 
O espólio fará uma retrospetiva dos grandes mestres do design a nível mundial. Assim 

mostraremos obras de cada um dos doze autores, numa visão inédita, que poucos museus internacionais 

conseguiriam produzir, a partir unicamente do acervo próprio. De fato, a reunião das obras de 50 dos 

principais designers mundiais, que foi feita inicialmente, exigiu anos de pesquisa sobre o trabalho de cada 

um deles. Portanto, apesar da escolha ser difícil (e necessariamente discutível) vamos proceder a uma 

escolha de doze criadores, que designaremos como mestres do design, e respectivos objetos elaborados 

ao longo do século XX. 

Partindo das peças selecionadas, que na sua maioria são sobreviventes de espécies já 

descontinuadas, vamos procurar contar uma história, de cariz religioso, comparando sequencialmente 
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com outros doze mestres do gesign, com cerca de 150 anos de distância entre as mais antigas obras do 

primeiro autor – Thomas Edison (1850´) –  e as mais recentes – Jonnathan Ive, na transição do século 

XX para o XXI. Teremos, assim, uma distância temporal de século e meio entre os designers 

selecionados, a saber: 

12 Apóstolos 12 Mestres do Design 

              
1. Pedro  
O primeiro apóstolo, pescador de profissão, 
volátil, imprevisível, dinâmico, fiel, franco. Tinha 
poucos estudos, era impulsivo, amoroso, 
explosivo e entendia com dificuldade os 
ensinamentos do mestre. No primeiro encontro, 
Jesus chamou-o Cefas, que significava pedra, 
determinando ser ele o apóstolo escolhido para 
liderar a Igreja. Conhecido como o príncipe dos 
apóstolos, foi o primeiro bispo de Roma e, 
portanto, o primeiro Papa da Igreja Católica 
Apostólica Romana. Morreu martirizado em 
Roma. 

Thomas Edison 
Tem sido considerado como um dos maiores 
inventores de todos os tempos. Não apenas 
mudou o mundo em que vivia, como as suas 
invenções ajudaram a criar novas realidades 
diferentes e marcantes para as nossas vidas. 
Ajudou a trazer a civilização da Era do Vapor para 
a Era da Eletricidade. Entre as suas contribuições 
mais universais para o desenvolvimento 
tecnológico e científico encontra-se a lâmpada 
elétrica incandescente, o gramofone, o cinescópio, 
o ditafone e o microfone de grânulos de carvão 
para o telefone. Edison foi um dos precursores da 
revolução tecnológica do século XX. 

 
2. André  
Também pescador de profissão e irmão de Pedro; 
fisicamente forte, devoto e fiel. Era sócio de seu 
irmão Pedro na indústria da pesca, um homem 
zeloso, sincero e dedicado na sua tarefa de 
apóstolo. Foi quem apresentou Pedro a Jesus. Um 
dos primeiros discípulos e dos primeiro apóstolos 
a ir em missão pelo mundo. 

Christopher Dresser 
O primeiro designer industrial, formado e 
doutorado em botânica, um dos maiores 
intérpretes do movimento estético Arts and Crafts. 
A formação que obteve levou-o a entender a 
importância da natureza na cultura projetual, 
aplicando os princípios de simplicidade e 
funcionalidade. Fundador do primeiro estúdio de 
consultoria em Design. Trabalhou para várias 
empresas internacionais e nas mais diversas áreas do 
design: têxteis, tapeçaria, cerâmica, vidro e metal.  

 
3. João  
O mais novo dos apóstolos, conhecido por ser 
o mais amado por Jesus. Trabalhava com seu 
irmão Tiago na pesca, fazia parte dos discípulos 
mais chegados ao Mestre. Trabalhou pregando 
em Jerusalém. Escreveu um dos quatro 
evangelhos e várias epístolas; escreveu também o 
Apocalipse. Terminou o seu ministério em Éfeso 
e Ásia Menor. Morreu de morte natural, 
provavelmente com cerca de 100 anos de idade, o 
único apóstolo que não foi martirizado.  

Gabrielle Chanel  
Uma mulher adorada, conhecida como Coco 
Chanel, tornou-se uma das estilistas mais 
conhecidas do mundo ocidental, deixando sua 
marca no universo da moda e dos perfumes. O 
seu estilo luxuoso marca e eterniza as suas 
criações, entre as quais os famosos perfumes, 
como o Chanel nº 5, e a alta-costura feminina. 
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4. Tiago (Maior) 
Chamado o maior, irmão de João, trabalhava na 
pesca, tinha uma personalidade forte e resistente. 
Foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. 
Apresentava uma estreita semelhança física com 
Jesus. Foi o primeiro mártir entre os apóstolos, o 
primeiro a dar a vida pela fé. 

Dieter Rams 
Discípulo próximo do Max Bill e de Hans 
Gugelot, com temperamento forte e racional. 
Como designer tem uma linguagem depurada e 
monocromática que carateriza uma das mais 
conhecidas marcas contribuindo para a construção 
comparativa da Braun. Aplicou as formas 
geométricas, simples e modulares. 

 
5. Filipe 
Era um judeu de influência helénica, místico, 
dócil, reflexivo, ingénuo e simples. 
Provavelmente era também pescador. Possuía 
uma personalidade tímida e era inicialmente um 
pouco incrédulo. Teve um brilhante ministério a 
postólico na Ásia Menor, trabalhou também na 
Frígia. 

Enzo Mari 
Um designer teórico dominado pela psicologia da 
visão e teoria da perceção. Reduz os objetos à sua 
essencialidade de um universo fenomenológico a 
que chamou “design racional”. Interessado pelo 
lado analítico e linguístico na comunicação de 
design. Teve  formação em literatura clássica. Vem 
dai a sua persistência em procurar a essência das 
coisas, na sua espiritualidade e racionalidade.  

 
6. Bartolomeu 
O viajante, experiente, instruído, com 
personalidade independente e de uma grande 
retidão. Era de Caná da Galileia, e a sua 
profissão é desconhecida. Segundo os 
Evangelhos, foi uma pessoa em quem Cristo não 
viu dolo, engano e primava pela honestidade.  

Max Bill  
Artista, designer, arquiteto,  aluno de Bauhaus. Foi 
o criador do conceito que os objetos devem ter 
formas honestas e simples. Um dos fundadores e 
primeiro diretor da Escola de Ulm, a sucessora de 
Bauhaus onde criou o modelo pedagógico do pós-
guerra. Designer dos objetos universais.  

 
7.Tomé 
Asceta, dedicado à perfeição. Pescador por 
profissão. Foi uma pessoa determinada, mas era 
desconfiado e céptico, pelo que teve dificuldades 
em acreditar na ressurreição de Jesus, até ver 
com os seus próprios olhos e tocar o corpo de 
Jesus Ressuscitado. Tinha temperamento 
corajoso e cheio de generosidade. 

Jonathan Ive 
Chefe de design responsável pelos traçados 
minimalistas do design sofisticado dos aparelhos 
da marca a poderosa marca Apple. Agora, é o 
devoto líder da empresa, tendo acumulado o cargo 
de Vice Presidente após a morte de Steve Jobs. 
Entre as principais criações destacam-se o iMac, o 
iPod, o iPhone e o iPad. A sua principal influência 
é o trabalho do designer Dieter Rams. 

 
8. Mateus 
Era publicano, um homem rico, dava banquetes 
em sua própria casa. Sabia ler e escrever, 
trabalhava como cobrador de impostos. Apesar 
de exercer uma profissão mal vista socialmente, 
o tê-la abandonado demonstra a sua humildade e 
docilidade ao chamamento de Jesus. A sua 
inclusão no grupo de apóstolos mostra como 
Jesus procurava a salvação de todos, 

Walter Dorwin Teague 
Foi arquiteto, designer, ilustrador, escritor; tinha 
vários talentos. Foi pioneiro na criação do design 
industrial com profissão nos Estados Unidos. Foi 
um grande responsável pela mudança da imagem 
Kodak, alterando uma caixa geometrizada para 
uma maquina com linhas Art Deco, saindo dos 
produtos universais e negros transformando-os 
em objetos mais apelativos e sensuais, com 
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independentemente da origem, profissão, 
família, etc. Mateus proveitou essa oportunidade 
e transformou-se num discípulo fiel. 

variações cromáticas. 

 
9. Tiago (Menor) 
Com profissão desconhecida,  era um dos 
apóstolos mais jovens; era conhecido por ser 
piedoso e justo. Tornou-se um membro 
altamente respeitado da comunidade cristã e 
foi o primeiro bispo de Jerusalém. Sua imagem 
severa ressalta da epístola  que dirigiu a todas 
as comunidades cristãs.  Foi um observador 
das normas judaicas, defendendo que estas 
normas deveriam fazer parte do Cristianismo.  

Joe Colombo 
Um designer histórico. Como criador produziu 
obras altamente inovadoras, tecnologicamente 
complexas, mas repletas de uma forte carga 
humana, interativas, que se tornaram parte do 
imaginário utópico do século XX. Desenvolveu o 
conceito de “design integral” em que cada produto 
contribui para o conjunto e para o melhoramento 
da sociedade.  
 
 

10. Judas Tadeu 
Primo de Jesus. Conhecido como o apóstolo 
dos angustiados. A sua profissão é 
desconhecida. Era enérgico, puro e vigoroso. 
Seguiu o seu próprio caminho percorrendo o 
mundo para evangelizar durante suas viagens. 
Conforme os textos apócrifos, teria sido o 
esposo nas bodas de Caná, o que ajuda a 
explicar a presença de Maria e de Jesus naquela 
cerimónia nupcial. 

Hans Gugelot   
Famoso arquiteto e designer industrial. Realizou 
diversos trabalhos para a empresa alemã Braun. 
Desenvolveu um estilo próprio com identidade 
visual muito apuradas. Os eletrodomésticos Braun 
tinham formas geométricas, sem paleta de cores e 
uma completa ausência de decoração. Trabalhou 
como professor na Escola de Design de Ulm onde 
promoveu a abordagem modernista de função 
"sobre a forma" no mundo do design. 

 
11. Simão 
Denominado o Zelota, a sua profissão está 
também entre as desconhecidas. Era um 
homem com forte sentido do dever na sua vida 
e ministério apostólico, conservador das 
tradições hebraicas que lutavam para a 
libertação de Israel dos Romanos.  

Marco Zanuso 
Um designer discreto, único, com uma carreira 
invejável. Todos os seus projetos se caracterizam 
por segurança projetual, rigor e poder de inovação. 
Foi o diretor de duas das mais importantes revistas 
de arquitetura e design de Itália. Foi seis vezes 
premiado com o Compasso d´Ouro. 

 
12. Judas Iscariotes 
Tinha uma formação administrativa, que fez 
com que exercesse o cargo de tesoureiro do 
grupo. Era ambicioso e possuía um espírito 
egocêntrico. Segundo a tradição foi um dos 
primeiros a juntar-se a Cristo e provavelmente 
por isso e por ser um dos poucos instruídos, 
foi designado para cuidar do dinheiro comum. 
O que esteve na origem da sua traição: a 
pedido dos sacerdotes judeus entregou Jesus a 
troco de 30 moedas de prata. Suicidou-se. 

Ettore Sottsass 
Um dos designers mais referenciados e polémicos 
de Itália. Uma figura influente na cultura Pop e Beat 
dos anos 60. Nessa década viaja para a Índia 
projetando as cerâmicas com toque sensual, ao 
mesmo tempo que projeta máquinas de escrever de 
grande complexidade técnica. Um dos protagonistas 
do Design Radical italiano e cofundador do grupo 
Memphis relativo ao design pós-moderno. 
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Cada apóstolo teve uma personalidade ativa e criativa específica. Os seus temperamentos podem 

ser identificados como doze padrões clássicos, aos quais podemos fazer corresponder vários tipos de 

comportamento e atitudes humanas. Podemos comparar a cada Apóstolo com um Mestre do Design. Mas o 

mais relevante é sublinhar que, nesta proposta expositiva, se procura apenas fazer uma comparação 

metafórica entre personalidades e obras de referência. Se olhássemos para a conjunção das 

personalidades, abstraindo das diferenças temporais entre os dois grupos, o esquema analógico entre 

apóstolos e designers, estes últimos cronologicamente ordenados, teria esta modulação: 

 
Doze Apóstolos  Doze Mestres Design (cronologicamente)  

              
Pedro – o construtor  
 

Thomas Edison – o engenheiro 

André –  o primeiro missionário  
 

Christopher Dresser – o primeiro internacional  

João – o apóstolo amado  Gabrielle Chanel – a estilista mais adorada 
 

Mateus – instruído e fiador 
 

Walter Dorwin Teague – talentoso e responsável 

Bartolomeu – experiente e educado 
 

Max Bill – universal e honesto 
 

Simão – conservador cuidadoso 
 

Marco Zanuso – liberalista discreto  

Judas Iscariotes – egocêntrico e ambicioso 
 

Ettore Sottsass – individualista e radical 

Judas Tadeu – genuíno e salvador de almas Hans Gugelot  – purista e promotor de novas formas 

Tiago (Menor) – piedoso e comunitário 
 

Joe Colombo – compreensível e humano 
 

Filipe – místico e clássico 
 

Enzo Mari – espiritual e simples 
 

Tiago (Maior) – íntimo de Jesus 
 

Dieter Rams – o íntimo “aluno” dos Mestres 

Tomé – cético e desconfiado 
 

Jonathan Ive – novo líder 
 

 
Este quadro resulta de uma simplificação necessariamente redutora. Sublinhe-se que são apenas 

analogias, porque seria impossível juntar personalidades tão diversas. Mas a comparação de 

personalidades e percursos permite-nos aprender e estimular a nossa dedicação a causas e que podemos 

ser criadores das nossas vidas e dos objetos que nos rodeiam.   

É interessante observar o uso crescente de meios tecnológicos, em especial a internet, pelos 

diversos cultos e religiões. Este avanço tecnológico traz consigo novas perspetivas e desafios aos 

objetivos de evangelização, sem prejuízo da importância essencial do contato humano direto com as 

pessoas.  
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Recorde-se a importância de evidenciar as histórias associadas a um determinado objeto ou 

figura, de cariz não religioso, num templo religioso. A parte conceptual deve tentar evidenciar laços com 

espirituais, para que se justifique de modo mais cabal expor numa igreja. Convém dialogar com o pároco 

responsável pela igreja escolhida sobre os pormenores do modo como se apresenta a proposta. Cada 

objeto exposto terá de ser acompanhado por uma explicação escrita ou visual. Esta poderá conter 

referências que evidenciem as suas conexões com a espiritualidade, e também com a tecnologia. Vejam 

alguns exemplos que propomos:  

 
Thomas Edison  
 

Espólio escolhido: 
Lâmpada (1879), Ruppelwerk 

 
Figura 18. Foto da primeira iluminação feita na fachada da Igreja de N. Senhora da Penha, Serra Talhada, 1969.  
Disponível em WWW:<URL:http://www.faroldenoticias.com/> 
LUZ DA IGREJA 

Vela na Bíblia é conhecida como lâmpada, candelabro, pois Jesus Cristo utilizou este 
candelabro como parábola da luz. A luz é também usada no círio Pascal, nas velas litúrgicas, na 
lâmpada que se coloca junto ao sacrário e na consagração do altar. As velas têm o mesmo 
significado do fogo e do círio pascal. Simbolizam a luz de Cristo. Acendem–se velas para recordar 
entes queridos mortos ou vivos. As origens podem estar na festa judaica das luzes e surge em 
vários momentos do cristianismo. Uma vela exemplifica a relação entre espírito e matéria.  

A liturgia possui elementos técnicos para que ela aconteça, a iluminação do suporte a estes 
elementos como: altar, ambão, assembleia, cuja iluminação é especialmente importante. 
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Christopher Dresser  Espólio escolhido: 
Jarro (1880´s), Thomas e Son 
Bule 42 (1880´s), JMW 

 

  
Figura 19. Bandeja com galhetas, uma das primeiras produções do ouvires Manuel Roque Ferrão e proveniente da 
Igreja de Santo António de Lisboa, 1720.  Disponível em WWW:<URL:http://www.museucidade.pt/coleccoes/> 
  

"Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus  
e não de nós" ( 2ª Coríntios 4,7) 

 
VASOS COM ÁGUA E VINHO 
 

O Novo Testamento utiliza a palavra “vaso” 22 vezes, umas literalmente, outras em 
sentido figurado. No singular, é um objeto: um receptáculo, um jarro, um prato, uma ferramenta, 
um equipamento. De tudo isto fala a Bíblia: de vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, de 
madeira, de bronze, de ferro, de mármore e de marfim. A diferença entre os vasos reside naquilo 
que eles contêm. Não naquilo que aparentam. Somos vasos, o que há dentro de nós? Ódio, 
amargura, indiferença, egoísmo? 

Galhetas são os dois recipientes para a colocação da água e do vinho, para a celebração da 
missa. Quando no cálice a água se mistura com o vinho, o povo se une a Cristo, afirma São 
Cipriano. E São Tomás de Aquino vai mais longe: "Quando a água se converte em vinho, significa que o 
povo se incorpora a Cristo". Para outros teólogos, essa mistura é também uma imagem da íntima união 
de Jesus Cristo com sua Igreja. O vinho, elemento nobre e precioso, simboliza o Homem-Deus; e 
a água é símbolo da humanidade inconstante e frágil. A mistura de água com o vinho diz respeito à 
participação dos fiéis no Sacramento da Eucaristia, significando que o povo se une a Cristo. 
 
 
 

Gabrielle Chanel  
 

Espólio escolhido: 
Perfume Chanel Nº5 (1924), Coco Chanel 

  
Figura 20. O maior turíbulo do mundo, 80 kg e 1,60 m de altura, criado pelo ouvires José Losada (1851), Catedral de Santiago 
de Compostela, Espanha. Disponível em WWW:<URL:http://www.zelusimagens.blogspot.com/> 
 
TURÍBULO DE INCENSO 
Utilizado nas celebrações cristã, o turíbulo é um objeto antigo e muito especial. Dentro dele, é 
colocado incenso e carvão. Ao balançar a peça, o sacerdote faz com que o fumo do incenso seja 
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liberada pelas pequenas aberturas e furos que ela possui. O turíbulo é usado somente em 
celebrações solenes. O uso do incenso no turíbulo é um símbolo de amor, respeito e oração. 
 
 
Walter Dorwin Teague  Espólio escolhido: 

Máquina fotográfica Beau Brownie Nº2 (1930), Eastman Kodak Co. 
Máquina fotográfica Batman Especial (1936), Eastman Kodak Co. 
Máquina fotográfica Baby Brownie (1934), Eastman Kodak Co. 
Máquina fotográfica Model 95 (1948), Eastman Kodak Co. 
Máquina fotográfica Model 80A (1954), Polaroid Corp. 

 
Figura 21. Papa Pio IX, o primeiro Papa a ser fotografado, Vaticano, 1875. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.historiamaximus.blogspot.com/> 
   

PRIMEIRO PAPA A SER FOTOGRAFADO 
O Beato Pio IX, chamado Giovanni Maria Mastai-Ferretti (Senigallia, 1792 - Roma, 1878), 

foi um Papa que esteve 31 anos, sete meses e 17 dias na sede do Bispo de Roma, sucessor do 
apóstolo Pedro. Foi o pontificado mais longo da história depois de São Pedro. Foi também o 
primeiro Papa da história a ser fotografado.  
 

 
Figura 22. A primeira foto oficial do Papa Francisco, Vaticano, 21 de Março 2013. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.historiamaximus.blogspot.com/> 

PRIMEIRA FOTO OFICIAL DO PAPA FRANCISCO 
No dia 21 de Março, as 01:54h, foi divulgada a primeira foto oficial assinada pelo Papa 

Francisco, que foi difundida pelas redes sociais. Nesta fotografia o Papa está com a veste branca 
habitual, a cruz peitoral e com seu habitual sorriso. Ao pé da imagem, lê-se "Francisco, 13 de março de 
2013". Com seu nome e a data de sua eleição como sucessor de São Pedro, este rosto do "Papa do 
povo", como alguns começaram a chamar-lhe, percorre o mundo desde esse momento. 
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Max Bill  Espólio escolhido: 
Relógio de Mesa (1957), Junghans 
Relógio de Cozinha (1957), Junghans 
Relógio de Bolso (1960´), Junghans 
Relógio de Pulso Design (1962), Junghans 

  
Figura 23. Calendário Litúrgico Gregoriano, Reforma do Papa Gregoriano XIII, Vaticano, 1582. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.surastronomico.com/> 
ANO LITÚRGICO DE DESUS  

Chama-se “calendário” ao sistema que organiza e distribui as divisões do tempo de acordo com 
um princípio não só cósmico, mas também significativo. O “calendário litúrgico” coordena os tempos das 
celebrações liturgicas. A elaboração de calendários litúrgicos surgiu muito cedo, com o desenvolvimento 
do próprio ano litúrgico, sobretudo a partir do século IV.  

A liturgia romana segue o chamado calendário juliano (estabelecido por Júlio César em 45 a.C.), 
com a reforma realizada de Gregório XIII (daí a designação de calendário gregoriano). 
 
 
Marco Zanuso  Espólio escolhido: 

Televisão Algol (1964), Bionverga 

  
Figura 24. Primeira missa transmitida pela televisão, missa do Galo pelo Cardeal Emmanuel Célestin Suhard, Catedral Notre 
Dame, Paris, 1948. D 
isponível em WWW:<URL:http://www.te-igitur.blogspot.com/>  

 
 
A  
A prime 
IGREJA E A TELEVISÃO 

A ação da Igreja Católica na televisão dá-se de diversas formas. As atividades do Papa 
como discursos, homilias, viagens, lançamento de encíclicas são normalmente cobertos pelas 
televisões nos programas de notícias. Há algumas televisões católicas, sobretudo na Europa e nos 
EUA. Uma das maiores emissoras católicas é a TV Canção Nova. A programação das televisões 
católicas tem seu enfoque na evangelização e formação do povo de Deus.  
 
 



 
ÍCONES SACROS e ÍCONES DE DESIGN 

Entre espiritualidade e tecnologia!
!

 

  Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes 105 
 

Ettore Sottsass  
 

Espólio escolhido: 
Máquina de Escrever Studio 45 (1964), Olivetti 
Máquina de Escrever Valentine (1969), Olivetti 
Esferográfica Tokyo (1970), Omas 
Telefone Enorme (1986), Brondi Telefonia S.p.A. 

 
Figura 25. Papa Pio XII e sua célebre máquina de escrever, a redigir muitas encíclicas, mensagens, cartas apostólicas 
defendendo a Democracia Cristã, Vaticano, 1939-1958. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.ensaiodemestre.blogspot.pt/2012/07/>  

AGENDA DO PAPA FRANCISCO 
Quando cedo pela manhã se escuta na Casa Santa Marta o barulho das teclas de uma 

máquina de escrever, é sinal de que o Papa Francisco já iniciou o seu trabalho, o Pontífice escreve 
com uma máquina de escrever antiga mas continua aberto ao mundo tecnológico. 

A agenda diária de Francisco exige mais de dezasseis horas de trabalho. Acorda às 5h da 
manhã, tem duas horas de meditação, até ir às 7h para a sua missa diária pública. Depois, toma o 
café da manhã com os demais moradores da “Casa de Santa Marta”, onde tem uma mesa 
reservada, em seguida o papa trabalha até às 9h num escritório. Depois vai ao Palácio Apostólico 
para as audiências oficiais, onde recebe bispos, delegações, chefes de Estado até às 13h da tarde. 
Entre as 13h e as 14h, o papa volta a Casa de Santa Marta para almoçar no sala comum, às vezes 
convida outras pessoas para acompanhá-lo. Após o almoço, o Papa dorme um pouco e dedica à 
tarde ao trabalho, realizando reuniões, lendo documentos e usando o telefone. O papa volta a 
dedicar, entre as 19h00 e as 20h00, uma hora a rezar, e depois janta na companhia de no mesmo 
refeitório. Retira-se para o quarto por volta das 21h00 e dorme às 22h30. 
 
 
Hans Gugelot  Espólio escolhido: 

Projetor de Slides Carrossel (1961), Eastman Kodak Co. 

  
Figura 26. Projetor de slides RTP-20, Igreja de Santa Anna, Varsóvia. Disp 
onível em WWW:<URL:http://www.rduch.pl/>  

UM PROJETOR DAS PALAVRAS SAGRADAS 
Kodak introduziu o filme Kodachrome, em 1934, mas não foi muito utilizado durante 

anos. Quando começou a popularizar-se, cada quadro do filme foi montado em papel. Estes slides 
montados podiam ser impressos, mas a maioria das pessoas preferia projetá-los na parede ou numa 
tela. Na primeira, as lâminas foram colocadas no projetor, um por um. Com a popularidade dos 
slides passaram a ser usadas pilhas de slides. Estas eram caixas longas que detinham slides e eram 
carregadas no projetor. Em 1961, no entanto, a Kodak introduziu o projetor Carrossel. 
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O Carrossel tornou-se também um dos projetores que tinha uma grande variedade de usos 
nas igrejas. Hinos e canções, liturgia e leituras da Bíblia podiam ser mostrados com textos, gráficos 
e notas de sermões. Hoje é claro que a adoção deste projetor e de outras formas de tecnologia, 
inclusive a nível sonoro, dentro dos templos contribuiu para a vitalidade dos cultos litúrgicos. 
 
 
Joe Colombo  Espólio escolhido: 

Copo de Vinho Assimétrico (1964), Riedel  
Talheres de Bordo Línea 72 (1972), Richard Ginori 
Prato Raso e Alto de Bordo Línea 72 (1972), Richard Ginori 

   
Figura 27. A últ ima Ceia , Leonardo da Vinci, Convento Santo Maria delle Grazie, 1498. Disponível em 
WWW:<URL:http://www. artesteves.blogspot.com/>  

ÚLTIMA CEIA E SANTO GRAAL 
A relíquia, o Santo Graal tem um significado especial, pois trata-se de um suposto objeto utilizado 
por Cristo durante a Última Ceia. Na época de Jesus e no século seguinte, o cristianismo divulgou-
se entre pessoas de origem humilde e que não tinham condições para nenhum tipo de luxo 
material. Por isso, caso o Santo Graal realmente existisse não podemos imaginá-lo como um 
utensílio sofisticado e valioso. Além disso, os relatos da Última Ceia contidos nos evangelhos 
bíblicos não fazem nenhuma menção especial a qualquer objeto utilizado na última celebração 
entre Cristo e seus apóstolos. No entanto, com o passar dos séculos, outros textos foram 
responsáveis pela lenda que se criou em torno do Graal. Nos evangelhos apócrifos, encontramos a 
menção de um cristão que, durante o julgamento e a crucificação de Cristo, teve o cuidado de zelar 
por utensílios supostamente utilizados pelo messias. Ao longo dos séculos, as interpretações e 
simbologia sobre este suposto objeto sagrado foram crescendo e alimentando romances e lendas 
que chegaram até nós. 
 
 
Enzo Mari  Espólio escolhido: 

Calendário Bilancia (1959), Danese 
Organizador de Secretária Ventotene (1962), Danese 
Abre Cartas Giglio (1984), Danese 
Pisa-Papéis Scrittura (1990), Danese 

    
Figura 18. Manuscritos do Mar Morto, Qumran, Israel, descobertos entre 1947-1956, 2º século d.C. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.bibliotecabiblica.blogspot.pt/>  
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PRIMEIRA BÍBLIA ESCRITA 
O nome do livro sagrado de judeus e cristãos tem origem no grego "Biblos". Na sua 

versão cristã, incluindo o Novo Testamento, foi usada a partir do ano 200 d.C. pelos cristãos como 
um livro inspirado por Deus. Os textos originais foram copiados e recopiados de geração para 
geração em diversos idiomas, tais como: Hebraico, Aramaico e grego; até chegar a nós. Verificou-
se através do Método Textual, que 99% dos textos se mantêm fieis ao original. As partes mais antigas 
das escrituras encontradas são um pergaminho de Isaías em hebraico do segundo século a.C., 
descoberto em 1947 nas cavernas do Mar Morto e um pequeno papiro contendo parte do Livro de 
João 18, 31-38 datados do segundo século d.C. Até a invenção da gráfica por Gutenberg, a Bíblia 
era um livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos artesanalmente. Poucos tinham 
acesso aos livros das Escrituras. Os falantes da língua portuguesa só começaram a ter acesso à 
Bíblia de uma forma mais económica a partir do ano de 1748. 
 
Dieter Rams 
 

Espólio escolhido: 
Rádio Portátil T530 (1962), Braun 
Rádio Portátil Oie (1997), Saba 

 
Figura 29. Visita do Papa Francisco a Turquia, 28 de Novembro 2014. Disponível em WWW:<URL:http:// 
www.noticias.bol.uol.com.br/>  

 
  

A fé vem pelo ouvir e o ouvir, pela palavra de Cristo.  
(Romanos 10,17) 

JORNALISTAS DO PAPA 
           Cerca de 900 jornalistas do mundo inteiro foram credenciados para seguir a visita do Papa 
Francisco à Turquia, em Novembro de 2014. O sítio eletrónico turco Hurriyet informou ainda que 
foram 69 jornalistas no voo papal. O Papa Francisco foi o quarto Pontífice a visitar a Turquia, 
depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1979 e Bento XVI em 2006. A Rádio Vaticano foi 
transmitir as principais atividades do Papa durante a viagem à Turquia. 

 
PRIMEIRA ESTAÇÃO RELIGIOSA   
Considera-se que a primeira transmissão radiofónica do mundo foi realizada em 1906, nos Estados 
Unidos, por Lee de Forest experimentalmente para testar a válvula tríodo. As primeiras 
transmissões regulares, começaram em 1920, na Argentina e nos Estados Unidos.  
A primeira estação de rádio com as emissões religiosas era de Los Angeles: KJS (King Jesus Saves). 
Estava localizada no Instituto Bíblico de Los Angeles (BIOLA). A estação começou a emitir em 22 
de Março 1922, ainda antes de ter sida licenciada. Diz-se que a KJS foi a primeira estação de rádio 
nos Estados Unidos a divulgar as programas com conteúdos religiosos. 
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Jonathan Ive 
 

Espólio escolhido: 
Computador iMAC  G3(1998), Apple 
Telemóvel iPHONE (2007), Apple 
Tablet iPAD (2010),Apple 

  
Figura 30. Papa Bento XVI acende as luzes da árvore de Natal através do Tablet, Vaticano, Dezembro, 2012. Disponível 
em WWW:<URL:http://www.oglobo.globo.com/>  

  

PAPAS E TECNOLOGIA 
O Papa Francisco acendeu a maior árvore de Natal do mundo, localizada na cidade italiana 

de Gubbio, na Umbria, com mais de mil lâmpadas. Jorge Mário Bergoglio usou um tablet, no seu 
escritório, no Vaticano, para acionar o sistema de iluminação da árvore. Em 2011, seu antecessor, 
papa Bento XVI, fez a mesma coisa. "Queremos que a luz de Cristo esteja em nós. Um Natal sem 
luz não é Natal”, disse o Pontífice. 
 
 

 
Figura 19. Conta Twitter do Papa Francisco, Dezembro, 2014. Disponível em WWW:<URL:http://www.1aplana.mx/> 

“Peço a todas as pessoas de boa vontade que contribuam para a criação de uma cultura do encontro, da 
solidariedade, da paz.”  

Papa Francisco, 9 de Novembro 2014, Twitter 
 
TWITTER DO PAPA FRANCISCO 
O Papa Francisco escreveu a sua primeira mensagem no twitter utilizando a conta @Pontifex, que 
foi aberta por seu antecessor, Bento XVI, e pediu que os seguidores rezem por ele. ‘Queridos 
amigos, de coração vos agradeço e peço para continuardes a rezar por mim. Papa Francisco’, 
tuitou o líder religioso. Com a renúncia de Bento XVI, a conta @Pontifex havia sido 
temporariamente desativada, e todas as mensagens escritas pelo antecessor de Francisco foram 
apagadas. Ela voltou a ser utilizada após a escolha de Jorge Mário Bergoglio como pontífice com a 
frase ‘Habemus Papam Franciscum’. A mensagem foi publicada nos nove idiomas com os quais o 
perfil conta, entre eles o português. 
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3. ESPAÇO E PÚBLICO 
 

Pensando na escolha de um espaço expositivo correto, o objetivo não é encontrar uma igreja já 

preparada para tal fim; mas, ao contrário, encontrar um modelo expositivo eclético e adaptável a qualquer 

espaço sagrado. Na Igreja de hoje, nasce uma nova ideia de tradição, aberta a todas as intervenções da 

cultura e inovação. Este fato poderá ajudar na construção de tal modelo expositivo dentro das suas 

paredes. Antes disso, teremos de repensar e analisar alguns pontos doutrinais e circunstâncias dos quais a 

Igreja, dadas as condicionantes espirituais, não pode fugir.  

Há consciência que a Igreja necessita de se libertar do espaço tradicional e limitado, para se tornar 

acessível ao grande público e não apenas aos crentes. A Igreja, vista como um museu, tem de se adaptar 

às necessidades da sociedade atual, em constante mutação. As novas correntes museológicas não surgem 

como substituto do espaço de exposição tradicional, mas como uma nova forma de entender o espaço. O 

museu dos tempos atuais está a enfrentar um desafio constante e primordial que é a comunicação com o 

público. A ideia de espaço fechado em si próprio, criado com o objetivo principal de preservar e 

salvaguardar um património, está a alterar-se na ideia nova de espaço capaz de transmitir um conceito e 

de possibilitar aos diversos públicos experiências novas através da interligação com o objeto.  

Persiste um dilema na escolha do espaço expositivo, entre um templo consagrado, pleno de 

pessoas e atividades, ou escolher uma igreja “desconsagrada”, quase abandonada ou transformada para os 

outros fins. Neste contexto, parece mais correto apontar as vantagens e desvantagens de cada uma das 

opções. Daqui surgem as seguintes questões: será uma igreja vazia e “desconsagrada” capaz de provocar 

num visitante uma sensação transcendente? Será que uma igreja abandonada continua apta a acolher o 

”sagrado”? Será que numa igreja sem culto habitual os objetos conseguem ganhar mais vida, movimento e 

sacralidade?  

Quaisquer que sejam as respostas, que terão sempre uma dose de subjetividade, inclinamo-nos a 

considerar que um templo pleno de vida e atividade consegue cumprir melhor estes objetivos. A 

espiritualidade será central no nosso projeto, e não ao contrário, dando a prioridade à tecnologia, história 

ou outros critérios de catalogação. A escolha de um espaço consagrado implica respeitar os seus  valores e 

caraterísticas próprias. Será uma oportunidade de se mostrar em diálogo com o mundo, do presente indo 

em direção ao futuro. Afinal, a Igreja também é e continuará a ser um “museu”, com a cultura e riqueza 

das suas estátuas e a espiritualidade da sua arquitetura. Esta será uma oportunidade de  transformar uma 

exposição temporária, numa experiência contemporânea ao serviço de todas as pessoas, 

independentemente do seu credo ou religião.  

Por conseguinte a exposição, nesta tese proposta, tentará romper tabús e questionar preconceitos, 

mostrando a abertura e a flexibilidade da Igreja de um modelo ultrapassado para um modelo atual. O 

discurso expositivo, portanto, possuirá uma relação clara com aquilo que se expõe. O pensamento 

museológico trará novos desafios à expografia, criando a necessidade de formas atualizadas e de novos 
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espaços capazes de expor. A exposição será vista como uma ambiência, na qual os objetos serão 

colocados num determinado contexto, de forma a poder comunicar determinada mensagem ao visitante. 

O sentido do objeto será exteriorizado pelo seu contexto. Quem vier a conceber a exposição terá de ver o 

percurso expositivo como um conjunto de objetos colocados de forma concreta, tendo como fim a 

transmissão de determinada mensagem; embora cada visitante possa integrar as suas próprias expectativas 

e interesses em relação a determinada exposição.  

Não podemos esquecer igualmente o “silêncio do local” comum às igrejas e museus. Assim como 

os sábios escolhem ficar mais tempo em silêncio meditando, podemos inferir que os verdadeiramente 

interessados e comprometidos com a sabedoria são atentos ao diálogo com o silêncio. Em silêncio os 

objetos irão falar por si. O silêncio atuará como parte fundamental de um diálogo, que deve obedecer às 

regras de situações diversas, revelando assim o grau de amor à sabedoria das pessoas que participarão 

neste encontro social. Um valor que nos pode dar o interior do templo: aquele silêncio místico, um misto 

de crença e respeito pela divindade, técnica e veículo que nos ajudará a abrir os ouvidos da alma até à 

descoberta da realidade espiritual do nosso “íntimo”.  

A análise das funções e formas interiores de uma igreja ao longo da história conduz-nos a uma 

profunda reflexão sobre os museus contemporâneos. Utilizando uma igreja como um centro sagrado do 

seu povo, vamos desafiar-nos em termos da nova museologia. Uma museologia que normalmente 

acontece em diferentes espaços, espaços urbanos abertos à inovação e à cultura. Destacando as obras 

importantes e raras para a história do Design Industrial, no que respeita ao espólio que se apresentará na 

Igreja, teremos de respeitar os objetos arquitectónicos e decorativos que ornamentam este espaço sacro-

cénico. 

Numa igreja, a nave – o espaço reservado por excelência à congregação dos fiéis –, que percorre 

longitudinalmente a quase totalidade do edifício, desde a fachada principal até ao transepto ou à capela-

mor,  impõe-se como um importante meio de circulação. As naves colaterais vão determinar a circulação 

principal dos visitantes. A passagem da nave central às naves laterais e absides está delimitada pelas duas 

colunatas, sendo esta separação que desenha os três compartimentos. Os dois corredores laterais marcam 

acesso às absides e aos quadros ou estátuas de santos; o principal liga a porta de acesso ao altar 

determinando a zona de pregação ao povo. Em conformidade com esta demarcação das zonas, vamos 

determinar que os interiores das igrejas estarão fechados à circulação de visitantes apenas durante as 

celebrações, deixando os visitantes movimentarem-se livremente fora dos momentos litúrgicos.  

O princípio da Igreja é ser um santuário direcionado para todo o povo, destinado a todos os 

indivíduos. Sendo “direcionado a todo o público” como sinal de transcendência da pessoa humana, a 

exposição será destinada a todas as pessoas. De alguma maneira, poderá ser dada ao público uma 

inspiração e provocar nele uma reflexão enquanto descobre o percurso expositivo. Pode tentar-se ajudá-lo 

a tornar-se pessoa ativa com vista a entender a evolução; mas não se pode impor aos não crentes  uma 
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perspetiva exclusivamente religiosa. Podemos apenas tentar iluminar e despertar as consciências das 

pessoas, com a ajuda da espiritualidade e da tecnologia.  

Os visitantes podem ser: membros da Igreja, pessoas que não pertencem à Igreja, pessoas 

convidadas por amigos ou parentes, pessoas ocasionais, curiosos. Todos os visitantes e convidados devem 

ser respeitados, mesmo os mais sensíveis ou desconfiados. Alguns vão preferir ficar no anonimato e 

passar despercebidos, precisam de ser bem aceites e sentirem-se parte do todo. 

 

II.FASE DE DESENVOLVIMENTO 
 

1.ETAPAS DE PLANIFICAÇÃO 

A). OBJETIVOS  
 

O principal objetivo desta exposição, como de qualquer outra, será contar uma história, 

promovendo cultura e conhecimento, evocando espiritualidade e tecnologia e envolvendo a sociedade, 

pelo menos imaginando o processo criativo. A intenção será provocar nos visitantes a reflexão existencial 

sobre nós próprios e os nossos objetos. Será uma contemplação entre o sagrado e a estética, onde se quer 

explorar esta fragmentação com toque individual.  

Portanto, a finalidade da exposição será  mostrar que os conhecimentos sobre o processo que 

levou ao surgimento dos objetos é obra do homem, mas foi Deus que criou o homem inteligente e capaz 

de produzir as suas obras. Selecionando e classificando os melhores designers internacionais postos face 

às estátuas, figuras, pinturas dos santos, absides e capelas, tentamos levar a nossa postura "física e mental 

" a uma análise profunda sobre a nossa evolução. 

 Para um ícone poder transmitir a sua mensagem, terá de existir uma relação recíproca entre três 

conceitos fundamentais: a estética, a ideia de museu e o espiritual. A estética ocupar-se-á da experiência 

do sensível, a igreja-museu exporá o objeto que irá desenvolver essa experiência sensorial através de 

artifícios, conseguindo comunicar com o sujeito. O espólio, a igreja e o elemento diferenciador espacial 

interagirão de forma a criar uma nova realidade.  

A planificação de tal experiência dentro duma igreja terá, sem dúvida, os seus críticos. Para 

alguns, esta nova realidade poderá ser encarada como espaço de diversão que dispersa os visitantes, 

perturba a paz dos pregadores e dificulta o decorrer das celebrações. Contudo, não será correto pensar 

que através deste caminho expositivo, a intervenção do sujeito possa desequilibrar ou desvalorizar o 

espaço sagrado, pois continua disponível a possibilidade de escolha de vários percursos, gerando outras 

interpretações e experiências pessoais ao nível, pelo menos, espiritual. 
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A igreja, assim, poderá tornar-se um modelo museológico sem fronteiras, capaz de criar um diálogo 

íntimo com o praticante da sua fé dando-lhe uma visão dinâmica, multidisciplinar e um contato sensorial 

com a coleção exposta. Ao mostrar os ícones de Design, representar-se-ão os seus autores, e a partir 

daqui se criará uma nova realidade, paralela e autoexistente com a primeira, que deve ser vista como uma 

nova perspetiva, ou conjunto de novas visões, sobre a exposição tradicional. O criador do projeto 

expositivo tem a sua forma ideal de percurso para compreensão de uma obra ou transmissão de 

determinado conceito; cada visitante terá o direito de fazer uma experiência própria dentro da futura 

instalação. 

Resumindo, o objectivo será criar uma nova realidade na comunicação estética e espiritual com o 

público. A utilização do espaço para a criação desta nova realidade museológica integrará o conceito de 

originalidade no percurso museológico e possibilitará ao visitante várias alternativas de reflexão e 

aprendizagem. Ao poder ver e redescobrir com privacidade os elementos do espólio, acabará por ter 

sensações e reações próprias. 

Como meta final, tal igreja deixará de ser sinónimo de igreja e assemelhar-se-á a uma estrutura 

inovadora; o objeto museológico deixará de ser apenas material e descobrirá o seu lado imaterial; a 

preservação deixará de ser função central e cederá espaço à pesquisa e à reflexão. A coleção deixará de ser 

prioridade absoluta e dará lugar à comunidade, a exposição deixará de ser fim e transformar-se-á em meio, 

o público deixará de ser auxiliar e assumirá o papel de protagonista, como intérprete das criações 

humanas.  

 

B). PLANO EDUCATIVO 
 

Através da busca por referências, é possível perceber que a relação existente entre museus e 

educação é longa e profíqua. A conceção de museu, adoptada no final do século XVIII, converteu-o num 

elemento importante nos esforços públicos para educar as populações. Vistos como instituições 

educativas, os museus eram postos ao serviço da formação da população, revestindo-se de um caráter 

muitas vezes disciplinador. Contudo, o foco de atenção dos museus é transferido do objeto para o ser 

humano, favoreceu o aumento de reflexão relacionada com o caráter educativo dos museus e dos 

patrimónios, ampliando as ações e discussões voltadas para esta temática e conquistando espaço entre as 

áreas de interesse e atuação da Museologia. 

Portanto, o nosso principal objetivo será que se aprenda a viver uma exposição de forma 

espiritual e, sendo a Igreja um espaço em que se pretende a proximidade à comunidade, esta experiência 

acabará por ser realista e mais expressiva. Num espaço sagrado onde se apresentarão algumas propostas 

de leitura, figurações e objetos, umas do caráter interior do sagrado outras do exterior industrial do nosso 

quotidiano, o programa curricular articular-se-á entre diferentes níveis de ensino e várias esferas da fé. 
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Dar-se-á destaque à requalificação do espaço expositivo da igreja com a exposição,  que terá 

por base o conceito religioso de evangelizar e o conceito tecnológico de educar. Os dois conceitos não se 

excluem, mas complementam-se. A exposição levar-nos-á num percurso de descoberta, concebida numa 

linha temporal, que focará dois aspetos da condição humana: as práticas e usos dos ícones ou objetos do 

quotidiano perante os ícones do sagrado. Com esta visão repleta de histórias, acontecimentos, saberes, 

costumes e tradições, estabelecer-se-á um maior domínio e conhecimento sobre o nosso próprio processo 

histórico e evolutivo. 

Existirá sempre a possibilidade de desenvolver conteúdos programáticos, planos de trabalho na 

área educativa e a criação de cursos e ações de formação, tendo as paróquias como parceiro privilegiado. 

Aqui se defenderá o potencial educativo presente nas diferentes funções museológicas tal  como: 

preservação, comunicação, pesquisa, a importância de se perceber o museu ou a Igreja como um todo, 

como um espaço genuinamente educativo. Por fim poder-se-á falar da contribuição da ação educativa 

como instrumento que qualifica a relação do indivíduo com o património cultural preservado, nas 

diferentes perspetivas do processo de desenvolvimento do ser humano: consciência histórica e noção de 

temporalidade, diálogo, identidade e diversidade cultural material e imaterial. 

 
C). ESTRUTURA 
 

A estrutura da exposição, através dos diferentes espaços estabelecidos pelo projeto, deve ser 

proporcional à importância do discurso museológico pré-definido. A sua elaboração prevê a escolha dos 

objetos e sua disposição, segundo os imperativos do discurso programático. Partindo do princípio de que 

a museologia vive entre a tensão do desejo de mostrar e de dizer, um projeto museológico tem de 

encontrar os meios e processos de exposição, sendo este suporte materializado inerente, explícita ou 

implicitamente, a uma conceção museológica. 

Dentro da estrutura expositiva colocaremos os objetos que podem ser inseridos em dois sentidos: 

sentido de colocar em situação e em valor. No primeiro caso, de os colocar em situação, entender-se-á a 

conceção de itinerários, em função de uma estrutura racional resultante da investigação prévia do que se 

pretenderá expor e que definirá a base ideológica de tudo. Utilizar a relação e comparação entre objetos, 

coloca-los-á no seio de conjuntos significantes, de forma a que seja acessível e simplificada a perceção da 

mensagem. Colocar em situação será, em síntese, estabelecer os percursos adequados à transmissão de uma 

imagem concreta do discurso museológico. Colocar em valor será, por sua vez, projetar para uma 

exposição, ao nível da sua arquitetura e composição interna, os meios de apresentação para uma melhor 

apreensão possível dos objetos e dos documentos. Será dar resposta a esta função primeira, sem 

perturbações por parte dos equipamentos, e dando resposta às prioridades do programa da exposição. 

Questões estruturais serão aquelas que falam da localização certa dos suportes, da sua construção 

no espaço sagrado, da subtileza da dignificação, da valorização de uma peça em exposição e da 
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iluminação. Os meios de apresentação numa exposição deverão ser corretamente selecionados em função 

da sua eficácia e não da função decorativa nem dos motivos de diversão, uma vez que toda a forma de 

exposição induzirá sentimentos e valores que transformam o objeto em análise. 

Conclui-se que, no nosso projeto de exposição, deveremos determinar o tipo de igreja, e em 

seguida, a organização do espaço, definindo as distâncias espaciais entre naves, capelas e altar que 

correspondem à estreita hierarquia arquitetónica e litúrgica. Caberá, por fim, conceber um projeto e um 

modelo que responderá com eficiência a uma pontuação do espaço, adequada à organização ideológica da 

problemática a transmitir. 

Começando pela procura do tipo de igreja para o espaço expositivo, temos de voltar às origens da 

sua arquitetura. Muito se diz que a Igreja Católica deve sua rápida expansão às infra-estruturas que herdou 

do Império Romano. Isto é verdade também quando se fala dos tempos. Uma das formas de edifício 

mais utilizadas era a basílica, um edifício que, em sua origem, nada tinha a ver com o culto. Tratava-se de 

um edifício de múltiplos usos, de caráter representativo, servindo como mercado, edifício bancário e 

bolsa, casa de justiça e simples ponto de encontro. Os cristãos adaptaram a basílica ao culto cristão e 

transformaram-na, na espécie tipo, numa forma longitudinal. Entre as três naves, a central era a mais alta, 

recebendo iluminação natural de ambos os lados. Por cima das naves laterais, em ambas as suas 

extremidades tinha absides funcionando como tribunas.  Todos estes elementos são parte da Igreja cristã 

clássica de forma basilical e o tal arquétipo de igreja será o mais perfeito para o propósito final da 

exposição proposta. Também tal igreja mais antiga, a mais corrente e conhecida, será a mais fiel à tradição 

e própria para a construção do primeiro protótipo expositivo. 

Face a esta primeira escolha do espaço, vamos começar pela definição e explicação das entradas, 

direções horizontais, ângulos de visão e colocação exata dos suportes. Uma das questões mais 

importantes será, neste ponto, a orientação porque o culto católico necessita de um espaço orientado, 

onde o altar ocupa o lugar principal. Na basílica pagã havia um eixo de dupla orientação e, além disso, a 

entrada da basílica pagã era lateral; enquanto que na cristã é situada na extremidade oposta ao altar. A 

partir desta extremidade, o visitante verá a nave principal inundada de luz abundante que entra pelos 

vitrais e de luz menos intensa das naves que rodearam os fiéis em 360 graus. A partir desta visão angular, 

enquanto as naves laterais se escondem e se enchem de mistério, qualquer objeto ou estrutura ali 

inseridos, se tornam mais despercebidos e propícios ao ascetismo. 

Em termos de movimentação, a estrutura não possuirá uma direção única, mas dependerá do 

duplo sentido das naves colaterais. Este sentido direcional vai passar no meio das naves colaterais, 

separando o alçado com vista para as capelas dos “santos, beatos, apóstolos”, do alçado virado para a 

nave central. Entre estas ambiências semelhantes, colocaremos linearmente os suportes, onde ambas 

acabarão por se reunir e construir um ponto de encontro com o mundo material dentro dessa dimensão 

imaterial. Os ângulos de visão serão distribuídos de modo a permitir aos visitantes terem uma perceção 

clara sobre a localização dos expositores sem esconder as frentes das capelas. Esclarecendo melhor, o 
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efeito visual será que as capelas e as vitrinas acabarão por criar uma continuidade horizontal e elas, por 

terem profundidades intercaladas e deslocadas, permitirão que as pessoas se movimentem com fluidez. 

 

 
Figura 32. Planta esquemática – Direções (*) e ângulos de visão (*)  
 
1. Nártex 
2. Nave 
2a. Nave colateral 
2b.Capela colateral 
3. Cruzeiro 
4. Transepto 
5. Coro 
6. Presbitério 
7. Abside 
8. Deambulatório 
9. Capela radial 
 

Como na antiguidade existia entre os sacerdotes ou servidores de Deus uma hierarquia que 

determinava a que lugares no templo poderiam ter acesso, assim a nossa intervenção expositiva localizar-

se-á no “peristilo”32, onde o povo e público terão o seu lugar. O trajeto delimitará o recinto do povo que 

será de uso comum e posse de todos, respeitosamente reservado ao lado do altar celebrativo. O transepto 

é um limite e uma passagem que interseta este espaço e divide-se por duas colunatas em três naves, 

servindo duas para a livre visita e uma central para a pregação e ainda, supostamente, para a pós-reflexão 

sobre o encontro entre os Apóstolos e os Mestres do Design.  

 

                                                        
32 Corredor coberto e circundante, aberto lateralmente através de uma ou mais fiadas de colunas, caraterística típica nos templos 
gregos e egípcios. 
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Figura 33. Planta e corte do templo egípcio de Horus Edfú, Egito, III século A.C. Disponível em WWW: 
<URL:http://www.flickriver.com/photos/8449304@N04/704455072/> 

Embora o programa deva variar em função de cada igreja, os estudos das relações entre religião e 

espaço possuirão várias abordagens. Alguns trabalhos serão focados na estrutura espacial da religião, 

enquanto outros buscarão a análise da perceção espacial e do espaço de ação do homem religioso. Partir-

se-á do pressuposto de que a espacialização do fenómeno religioso é extensão da ação intuitiva do 

homem através do sentimento e do pensamento religioso. Dessa forma, um procedimento teórico 

fecundo para o estudo do fenómeno deverá partir da análise do espaço intuitivo do sentir, conceber e agir 

do homem religioso. 

Dentro dessa conformação intuitiva e espiritual, teremos de pensar na própria estrutura dos 

suportes. A inspiração vem das fileiras de colunas que dividem o templo em recintos. Estes pilares que 

sustentarão o teto literalmente, simbolicamente sustentarão o corpo e farão crescer a igreja.  A partir 

desse ponto onde a terra comunica com o céu nascerão os apoios-móveis para carregar e guardar as obras 

primas dos seus criadores. Os tais criadores serão os pilares da humanidade tecnológica, no esplendor das 

suas criações eternas, os ícones.   
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Figura 34. Planta esquemática - Localização dos suportes expositivos (*) 

 

Sem dúvida que será relevante sublinhar um contraste entre as escuras catedrais do passado e, ao 

mesmo tempo, o fato curioso da Igreja Católica – que preza a tradição em muitos pontos – ser aberta à 

inovação quanto à arquitetura dos seus templos. Partilhamos esta opinião de que devemos estar abertos à 

inovação e a novas ideias, aliás, conservar e preservar não significa ficar parado no tempo. 

2.ETAPAS DE PRODUÇÃO 
A). COMPONENTES DA EXPOSIÇÃO  
 

Seguindo o ideal ascético, os mosteiros eram quase todos instalados em zonas isoladas, no alto 

das montanhas ou em vales e clareiras das florestas, embora alguns existissem no seio das cidades. Eram 

uma espécie de pequenos mundos autónomos e autossuficientes, virados para o seu interior e fechados ao 

exterior por muralhas e portas. Foram edifícios de grande complexidade que correspondiam a uma 

tipologia arquitetónica ditada pelas ordens religiosas.  

Deste modo trataremos também o expositor, que possuirá a sua própria autonomia e liberdade. 

O objetivo será projetá-lo com emoção, valorizando a sua “alma”. No entanto, existem princípios 

universais sobre a forma como o ícone provoca emoções. Uma vez que um designer entenda esses 

princípios, ele é capaz de estrategicamente provocar um impato emocional específico no utilizador, da 

mesma forma como os apóstolos eram capazes de provocar impato emocional nas pessoas, através da 

evangelização. Por isso os ícones terão como objetivo desafiar ocasionando uma relação emocional e 

científica num ambiente de silêncio de cores suaves, com a iluminação indireta destacando apenas algum 

enfoque, acrescentando mais afirmação e certeza aos ambientes. Relativamente à iluminação específica do 

espólio, a necessidade de instalação dos focos será diminuída.   
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Cada um dos expositores poderia ser conseguido através de um corpo autoportante que se 

sustentará a si próprio, sem necessidade de fixação ao solo ou a outros locais. Talvez com um efeito de 

levitação, com um toque do misticismo transcendente entre terra e céu. Esta ideia para o expositor é 

ainda abstrata mas o objetivo seria obter uma direta e indireta aproximação do utilizador com o objeto e, 

neste encontro íntimo e pessoal, provocaria na pessoa uma série de reflexões, misturando as reações 

físicas com as sensações espirituais. A aplicação deste efeito de levantamento do ícone no ar poderia dar 

uma sensação do tecnológico a levitar e do sacro a meditar. 

Por via dessas reflexões poderemos aprofundar as experiências e descobertas que vivenciaremos 

no momento, às quais acrescentaremos antigas impressões colhidas no nosso caminho, de modo a 

confrontarmos o velho com o novo em busca de um elemento seguro que nos facilitará o passo seguinte 

na evolução humana. Através desta reflexão, buscaremos compreender o outro lado das coisas, seja do 

ser, do universo, ou do oculto inacessível.  

Afinal, o número dos suportes não será importante, pois cada caso dependerá do estado físico e 

da capacidade volumétrica de cada igreja. O número doze, tão significante e simbólico na história dos 

apóstolos e nas outras religiões, não deixará de ser mais do que apenas uma metáfora, será sempre uma 

semelhança dos dois termos em questão, porque já uma expressão que fala dos 12 Apóstolos não será 

diferente do suprarreferido 12 Mestres de Design. O importante, nesta abordagem metafórica, será construir 

as conexões e associações de memória nos textos, quando associarmos as legendas e histórias apropriadas. 

A cada observador e ouvinte será contada uma história que colocará vários sentidos de reflexão. O papel 

da história não consistirá apenas em preservar ou valorizar essas memórias, mas também refletirá sobre os 

modos pelos quais as pessoas, em determinadas circunstâncias, assumem certas maneiras de pensar o 

passado, o presente e o futuro da evolução humana. 
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CONCLUSÕES FINAIS 
 

Esta dissertação tenta realçar, no domínio do design em geral, as interligações que intuímos entre 

os objetos sagrados e os profanos, as afinidades múltiplas entre os ícones religiosos e os ícones do design, 

nos mais diversos domínios da História humana. O percurso e a evolução de uns e de outros, embora não 

coincidentes, apresenta analogias que nos permitem questionar e conhecer as respectivas realidades. 

Todos objetos, apesar da sua evidente materialidade, foram preparados pelo homem e têm 

origem no espírito humano. Os ícones sagrados ou não contêm dimensões imateriais e comportam 

relações de analogia entre objetos e imagens desses mesmos objetos. Qualquer ícone contém códigos 

abstratos que explicam, aliás, a sua singularidade e primordial razão de ser. De todo o modo, um ícone é 

sempre uma representação material portadora de uma mensagem, muitas vezes poderosa, em que a 

imagem e a ideia tendem a ser coerentes. Todos os ícones estão enformados e imbuídos, embora de 

modo diverso, de utilidade, de simbologia, de arte, de valiosidade, embora em graus e de ordens distintas. 

As formas e tecnologias de mostrar e expor, quer os ícones sacros quer os ícones profanos, apresentam 

semelhanças procurámos descobrir e realçar ao longo desta dissertação. 

Espiritualidade e a tecnologia não se excluem mas completam-se. E cada vez mais a ciência, a 

tecnologia e a espiritualidade podem conviver, apesar do espírito de cada tempo, de modo mais ou menos 

consciente na cultural das sociedades humanas. 

O mundo da religião e do sagrado, pelo menos na sociedade ocidentais, tem se vindo a adaptar à 

inovação e à tecnológico, influenciado o ser humano, os relacionamentos sociais, no modo de se 

relacionar com a divindade. O homem, na história, construiu e exibiu os seus objetos mantendo uma 

relação transcendente e o modo de cultivá-la espiritualmente. Sábio e com capacidade tecnológica, o 

homem sabendo-se é passageiro e frágil, crê no transcendente, eleva-se acima de si, cultivando as suas 

crenças, por vezes concretizadas em ícones.  

Percebe-se um novo paradigma nas relações religiosas com as tecnologias, que são usadas para 

comunicar mensagens espirituais e religiosas. Juntando o tecnológico e o espiritual em busca de espaços 

onde as expressões de fé não atuem apenas no campo simbólico e ritual, mas como uma ajuda no dia a 

dia dos homens e mulheres. 

As iconografias sagradas presentes nesta dissertação são preferencialmente figurativas. Quanto 

aos ícones de design, diríamos que estes seguem o destino que os objetos têm em cada sociedade e em 

cada época como símbolos do progresso humano. São exemplo do sentimento generalizado de se viver 

num mundo meio material mas também espiritual, onde os objetos são cada vez mais mais diversos, nas 

suas funções, significados, simbolismos e sensações humanas que despertam. 

O início do design foi caraterizado pela racionalidade e por uma forte preocupação com a 

funcionalidade e utilidade dos objetos. Estas caraterísticas próprias da era moderna, onde havia pouco 

espaço para a imaginação e se pensava apenas na função e eficiência do objeto, e se valorizava pouco a 



 
ÍCONES SACROS e ÍCONES DE DESIGN 

Entre espiritualidade e tecnologia!
!

 

  Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes 120 
 

sua interação com o utilizador. Seguiu-se uma conceção da relação do objeto com o sujeito, quando os 

avanços da tecnologia de produção, agora mais flexíveis, permitiram produzir objetos voltados para as 

necessidades e desejos individuais. Assim, o papel do utilizador no desenvolvimento de um produto 

mudou da indiferença para a preocupação em satisfazer necessidades e desejos específicos. Foi neste 

contexto que o design passou a preocupar-se com a relação entre objeto e utilizador, de uma maneira 

mais ampla, não só considerando a utilidade racional, mas também a parte emocional desta interação.  

A maioria dos autores desta área dirá que um objeto pode contribuir de maneira significativa para 

gerar uma experiência emocional. A questão é que não seria possível, por meio apenas de um qualquer 

objeto, moldar uma experiência para gerar uma resposta emocional específica. A influência do ambiente 

onde se dá esta interação com o objeto também é foco de uma série de estudos de diversas áreas da 

psicologia e da arquitetura, fomentando conhecimentos para a criação de espaços adequados que 

contextualizem o contato entre utilzador e objeto, a fim de conseguir a experiência desejada. 

Falar da museologia do sagrado parece, à partida, um paradoxo, dado que o museu é o lugar onde 

os objetos se desvendam à nossa observação, enquanto o sagrado é uma realidade imaterial associada ao 

mistério. O sagrado significa, precisamente, algo relativo ao divino, aquilo que foi consagrado, que inspira 

respeito e veneração, mas também distância. No âmbito das religiões pré-cristãs, o sagrado e profano 

eram realidades que se excluem mutuamente: a sacralidade é uma caraterística que se propaga; o profano 

contraria o sagrado, eliminando-o.  

Com o exercício que propomos Ocorre dá-se uma abertura que pode permitir uma passagem do 

sagrado ao profano. O objeto litúrgico pode deslocar-se a um espaço, onde a sua qualidade poderá apenas 

ser evocada. Do mesmo modo, os objetos profanos introduzidos num espaço sagrado revelarão uma 

religição aberta e em diálogo com o mundo. Recorde-se que través da arte religiosa se pode traçar uma 

história da museologia. Neste contexto,  o diálogo com os ícones do design acabará por ser um processo 

natural e enriquecedor.  

No que concerne à museologia da arte dá-se um processo de migração do objeto religioso para o 

espaço do museu. Pode, portanto, introduzir-se uma conclusão neste processo de musealização do 

sagrado: o objeto religioso, que sai da igreja, torna-se um objeto de arte ao entrar no museu. 

Inversamente, a exposição proposta poderá mostrar um ícone de Design que ganhará perpectiva diferente 

ao entrar no espaço sagardo de uma igreja, sem se desvincular da sua função e significado originais. O que 

aconteceu foi que, na primeira fase da história da museologia, prevaleceu o valor artístico, patrimonial e 

histórico como critério expositivo e como determinante da importância do objeto deixando em 

desvantagem a sua capacidade simbólica. A nossa exposição pretende contribuir para esta relevância 

metafórica destacando a sua capacidade espiritual.  

A exposição abarca os últimos 150 anos da evolução humana, desde o desenvolvimento 

industrial, pretendendo responder aos três objetivos estratégicos delineados a seguir. Nesse sentido criou-

se um conceito de exposição que assenta em três aspetos. Em primeiro lugar, a universalidade, onde se 
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faz um paralelo entre o percurso feito pelos Apóstolos e o percurso dos Mestres, destacando a 

importância da sua contribuição na história da evolução humana, através da evangelização e do 

design. Em segundo lugar, a linguagem analógica reforçando a notoriedade da missão dos objetos no 

mundo material e imaterial. E, por último, a inovação, ou seja, a integração da igreja no percurso 

expositivo, na comunicação, na educação sobre mundo técnico-científico, criativo e artístico do design. 
Ao visitar esta exposição-museu sacro, ficaremos com uma nova visão do espaço museológico. 

As barreiras físicas entre os objetos e os visitantes serão eliminadas, o mesmo acontecendo à 

obrigatoriedade de seguir determinado percurso. Na verdade, quase que poderemos afirmar que se realiza 

uma nova visita, abrangendo determinados objetos e percursos expositivos que não foi possível realizar 

no museu tradicional que, por vezes, não consegue transmitir todo o seu valor ao visitante, fechado sobre 

si próprio e preocupado sobretudo com a coleção e salvaguarda dos objetos. Excluindo a sua função mais 

enriquecedora e fundamental, como seja a comunicação com o público. Os museus podem ser mais 

atrativos para o público, se disponibilizarem mais informação e entretenimento. A nossa exposição 

poderá fazer a síntese dos dois se constituir um espaço atrativo, com capacidade para alargar e multiplicar 

as experiências espirituais e sensoriais que cada sujeito pode usufruir. 

Neste início do século XXI o design deve reinventar-se. Com uma nova perspetiva, não 

enfatizando e valorizando tanto o lado material do homem, como tem feito até agora, mas dar também 

atenção à vertente espiritual, enriquecendo a normalidade e funcionalidade das nossas vidas e objetos que 

usamos todos os dias. Sem esquecer a matéria, o sensorial, devemos permitir ao design beneficiar de 

dimensões psicológicas e espirituais do ser humano. 

O design, idealmente, deveria equilibrar o homem material e espiritual. Atualmente, porém, a 

tecnologia quase que escraviza o homem, dando a falsa ideia de estabilidade, segurança e progresso; 

quando, na verdade, é apenas o reflexo externo do caos interno, de uam certa pobreza espiritual e moral 

do ser humano. Esse caos traduz-se em desequilíbrios vários que nos vulgarizão e embrutecem. Muitas 

das atuais crises são exteriorizações da pobreza espiritual do homem e da sua falta de respeito pela vida. 

Os designers somos construtores da realidade e de novos estilos de vida, podem gerar novos paradigmas. 

Temos a obrigação de propor, inovar e desenhar com um perspetiva mais eclética da natureza 

humana. Podemos pensar a médio e longo prazo para uma determinada comunidade, valorizando homem 

espiritual como novo centro de atenção e, a partir dele, propor uma nova realidade sustentável dos 

projetos. Uma realidade com ênfase na experiência do consumidor.  

A percepção sobre o design será diferente quando este trouxer mais qualidade de vida para a 

maioria e for como tal entendido por todos. A sustentabilidade é uma nova atitude para com o design da 

qual o homem faz parte como algo maior e não apenas como consumidor isolado. É uma relação 

constante e consciente com o seu contexto. Não é possível continuar desenhando produtos e serviços, 

mesmo que de modo inconsciente, apenas para o homem físico e material, esquecendo outras dimensões. 

Propondo uma exposição que valorize a parte espiritual do homem significará respeitar a natureza 
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completa, propondo refletir através dos ícones sagrados e profanos e o que eles significam para as nossas 

vidas. Esta experiência inovadora e eclética não deixará de surtir os seus frutos para cada visitante da 

exposição e para uma melhor vida em sociedade. 

A luz produz harmonia e projeta a paz; a tecnologia fabrica objetos inovadores e prevê novos 

caminhos; a espiritualidade dá inspiração e transforma o comum em sagrado. Vejamos o exemplo da 

Coroa de Imagem de Nossa Senhora de Fátima (1942). Foi uma oferta dos portugueses em sinal de 

gratidão por terem sido poupados da 2ª Grande Guerra. A coroa moldada em ouro com pedras preciosas, 

foi trabalhada durante três meses por doze artífices e tem cravadas em ouro mais de 300 pérolas e quase 

2700 pedras preciosas. Meio século depois, em 1982, esta obra ganhou outro relevo quando o Papa João 

Paulo II ofereceu a Nossa Senhora de Fátima a bala que o atingiu no atentado de 13 de maio de 1981 no 

Vaticano. A bala encontrou o encaixe perfeito no espaço vazio, deixado em 1942 na união das oito hastes 

que constituem a coroa de Rainha. Esta história tão incomum explica bem os significados e símbolos do 

“sacro” mas também confirma o “tecnológico” que neste processo funde a experiência dos artesãos com 

a tecnologia de vanguarda. O fabrico de uma coroa ou de outras peças litúrgicas envolve a tecnologia de 

cunho artesanal através dos processos como: modelagem, soldagem ou refinamento e outras técnicas 

industriais como: fundição, estamparia ou correntaria. 

Um dos carros mais famosos do momento tem um design incomum e foi usado por poucas 

pessoas, trata-se do papamóvel, que desembarcou no Rio de Janeiro durante Jornada Mundial da 

Juventude em 2013. Por trás do papamóvel esconde-se a alta tecnologia com aparência militar e força da 

mesma origem, capaz de aguentar situações de tensão com o vidro à prova de bala para protegê-lo. O 

modelo tem sete velocidades, com a máxima de 210 km/h, mas além desses recursos técnicos, tem alguns 

detalhes que o tornam caraterístico e único como meio do transporte de uma figura religiosa. Pintado de 

branco diamante, o veículo leva a bandeira do Vaticano, o brasão do papa, um tapete vermelho no 

interior da cabine traseira, onde o pontífice se acomoda, e uma cobertura transparente que pode ser 

retirada.  

Tudo que existe evolui, a tecnologia evolui e também a espiritualidade. O desenvolvimento 

científico e tecnológico da humanidade não depende só dela e da sua inteligência, mas da espiritualidade. 

Para que a terra possa ter um desenvolvimento científico e tecnológico equilibrado, tem que ter primeiro 

garantido um crescimento moral e ético que assegure que tais conhecimentos não serão utilizados para o 

mal humano. Portanto, a espiritualidade ajuda a orientar a tecnologia para o bem da humanidade e vice-

versa, ou seja, a tecnologia pode contribuir para o nosso crescimento humano, designadamente, para 

divulgar e aprofundar a nossa espiritualidade. 
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