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“Narrativas sonoras: o som como ferramenta interpretativa no 

Mosteiro de São Martinho de Tibães” 

 

Resumo 

O relatório de estágio que se segue é baseado numa experiência de estágio de três 

meses no Mosteiro de São Martinho de Tibães. Antiga Casa-Mãe da Congregação dos Monges 

Negros de S. Bento dos Reinos de Portugal, é atualmente uma instituição museológica.  

Reconhecendo a falta de ferramentas interpretativas que dispunha nas visitas livres 

para os seus visitantes, o local procurou colmatar essa falha de acessibilidade interpretativa 

com a instalação de paisagens sonoras históricas em três espaços de exposição permanente: 

a livraria, a cozinha e a cavalariça. Durante os três meses de aprendizagem em contexto de 

trabalho, ficou sob minha responsabilidade a conceção do projeto, Gabinete de Sonoridades: 

desde a recolha de sons, à sua seleção, edição e posterior composição criativa das narrativas. 

Uma vez relatada a experiência de estágio e todas as fases de criação das paisagens 

sonoras, será introduzida uma questão motivada pelas reflexões críticas feitas durante o 

relatório. Apoiada em elementos bibliográficos sobre a questão selecionada, assim como na 

experiência e conhecimento obtidos com a realização de Gabinete de Sonoridades, será 

introduzida uma perspetiva teórica sobre o som como ferramenta interpretativa no museu, 

assim como o uso da soundscape histórica e as suas possibilidades de aplicação nos espaços. 

Para o enquadramento da questão que se pretende aprofundar também será feita uma 

reflexão sobre o museu, a sua relação com o silêncio, assim como o seu papel educativo e de 

estímulo ao aparecimento de novas experiências de aprendizagem multissensorial.  

 

Palavras-Chave: som; narrativa; soundscape; museu; exposição. 
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“Sound narratives: the sound as an interpretative tool in the Monastery 

of São Martinho de Tibães” 

 

Abstract 

The following internship report is based on a three-month experience at the 

Monastery of São Martinho de Tibães, former Mother-House of the Congregação dos Monges 

Negros de S. Bento dos Reinos de Portugal. Currently it is a museological institution. 

Acknowledging the lack of interpretative tools available to its visitors, the museum 

sought to bridge this gap in interpretative accessibility, with the installation of historical 

soundscapes in three permanent exhibition spaces: the library, the kitchen and the stables. 

During three months of learning in work context, it was my responsibility to design the project, 

Gabinete de Curiosidades, to its selection, editing and subsequent creative composition of the 

narratives.     

After the description of the internship experience and all the phases of creation of the 

soundscapes, it will be introduced an issue motivated by the critical reflections made during 

the report.  Based on bibliographic elements on the selected question, as well on the 

experience and knowledge obtained with the conception of Gabinete de Curiosidades, it will 

be introduced a theorical perspective about the sound as an interpretative tool in the 

museum, the use of historical soundscapes and its possibilities of installation in museum 

spaces. To support the study of the issue, a reflection about the museum is made, its 

relationship with silence, as well its educational role and of influence in the emergence of new 

experiences of multisensorial learning.  

 

Keywords: sound; narrative; soundscape; museum; exhibition. 
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Introdução 

Este relatório traduz-se num relato sistematizado da experiência de estágio de três 

meses no Mosteiro de São Martinho de Tibães, onde se procedeu à construção de um 

complexo projeto de sonoplastia, cuja conceção permitiu a aplicação de conhecimentos 

académicos no domínio do som e da construção de paisagens sonoras, adquiridos ao longo do 

mestrado. 

Na primeira parte deste documento será proporcionado um enquadramento geral do 

local de estágio, apresentando o Mosteiro de São Martinho de Tibães como unidade 

museológica e descrevendo o seu posicionamento ao longo da história, assim como o seu 

papel, missão e valores como museu.  O relato crítico da experiência fará referência às 

particularidades do local como instituição, ao processo de integração na equipa, assim como 

toda a aprendizagem e todos os constrangimentos relacionados com a realização dos projetos.  

O enfoque deste documento é em Gabinete de Sonoridades, projeto de sonoplastia 

que envolveu a conceção de três narrativas sonoras, predestinadas a três espaços de 

exposição permanente do Mosteiro de São Martinho de Tibães. Os detalhes e aspetos 

relevantes da construção das narrativas sonoras serão relatados, procurando incidir no 

processo criativo de conceção, na pesquisa histórica e dificuldades sentidas, desde a seleção 

de informação, à recolha de sons.  

Tratando-se o local de estágio de um mosteiro beneditino convertido em unidade 

museológica, a aplicação do som como ferramenta interpretativa surge como um elemento 

peculiar. Quer durante a sua história como casa religiosa, quer na atualidade como museu, o 

mosteiro parecia ter uma relação de grande proximidade com a norma do silêncio. Através 

das descrições que resultaram do estudo pormenorizado da história do espaço beneditino 

como espaço secular, mostrar-se-á que o som era muito mais presente na realidade dos 

monges do que se julgava. A sua história entra em contradição com a atualidade, uma vez que 

funcionando como unidade museológica, o Mosteiro de São Martinho de Tibães, limitava-se 

à interpretação silenciosa dos espaços, outrora densamente habitados pelos sons da ação 

humana, dos animais e da natureza. Porque é que os elementos acústicos do mosteiro não 
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faziam parte da exposição permanente do museu, se o som foi algo tão marcante na sua 

dinâmica doméstica no passado?  

Será depois deste relato crítico que se introduzirá a questão que se pretende 

aprofundar, começando com uma breve contextualização sobre o museu e a sua história, o 

seu papel educativo e a busca pelas experiências de aprendizagem acústicas. Poderá 

encontrar-se no museu a reeducação do nosso ouvido? 

Ser humano é interagir física e socialmente com tudo o que nos rodeia evocando os 

nossos sentidos: as ferramentas interpretativas e de comunicação que se complementam e 

nos oferecem uma forma multissensorial de interagir com o mundo. Embora sejam 

reconhecidos os benefícios da complementaridade dos sentidos (Shams & Seitz, 2008, p. 1), 

na forma como nos expressamos, comunicamos ou sentimos, a sociedade moderna tem sido 

estimulada a procurar o silêncio, consequência do ambiente cada vez mais ruidoso que 

habitamos. Devido ao desenvolvimento digital e tecnológico, estamos agora rodeados de 

estímulos visuais e relegamos a audição para um patamar inferior das nossas ferramentas de 

interpretação (Blesser & Salter, 2007, p. 361). Ouvir deixou de ser importante, mesmo que o 

som seja um mecanismo primário de construção de relações socais, de estímulo das nossas 

emoções, da nossa perceção sobre o ambiente e os espaços, entre tantos outros aspetos 

fundamentais.   

Este fenómeno é relativamente recente na história do mundo moderno, mas nos 

museus, a realidade do silêncio era uma norma cultural que fazia parte da sua história. No 

entanto, a realidade das unidades museológicas na atualidade mostra-nos que tem havido 

uma procura progressiva por experiências multissensoriais, nas quais o som tem ocupado um 

papel de destaque nas preferências dos visitantes, assim como nas dos próprios curadores 

(Weatherhead, 2007, p. 3). A questão principal sobre a qual se debruça o presente relatório, 

parte desta nova abordagem educativa e curatorial dos museus: o som como ferramenta 

interpretativa e de aprendizagem em contexto museológico. Procurar-se-á o enquadramento 

desta mesma questão no âmbito da produção e realização de soundscapes históricas, 

fundamentando-a através de literatura pertinente, através da qual será também fornecida 

uma contextualização das paisagens sonoras, desde a sua origem como conceito académico, 

até à sua integração em exposições. 
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A comunicação das coleções e exposições através de experiências acústicas, como são 

exemplo as soundscapes, não se trata apenas de uma nova forma de expor o objeto e informar 

o visitante sobre a sua história, mas sim de proporcionar um género de aprendizagem 

multimodal com o “potencial de sustentar e ampliar ainda mais a proeminência da experiência 

em exposições” (Bubaris, 2014, p. 393). Tendo esta reflexão em consideração, discutir-se-á a 

experiência prática e criativa que envolveu o projeto de sonoplastia no Mosteiro de São 

Martinho de Tibães e a sua relação com a questão principal, que evoca as soundscapes como 

ferramentas interpretativas e de aprendizagem sobre a história em museus.  
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1. Mosteiro de São Martinho de Tibães 

O Mosteiro de São Martinho de Tibães, antiga Casa-Mãe da Congregação Beneditina 

Portuguesa, situa-se na zona norte de Portugal, na cidade de Braga, Freguesia de Mire de 

Tibães. Património afeto à Direção Regional de Cultura do Norte, possui uma vasta história, 

que se estende desde a sua fundação no século XI, até aos nossos dias, nos quais se afirma 

como instituição museológica, com objetivos e missões que serão abordados ao longo do 

texto. 

1.1 O que é um mosteiro? 

 “Um mosteiro, sobretudo um mosteiro beneditino, é, por natureza, um grande edifício 

material que memorializa e transmite, ao longo dos tempos, a vida dos monges que ali 

estiveram, servindo a Deus e promovendo a cultura” (Dias, 2011a, p. 137). É desta forma que 

José Amadeu Coelho Dias, detentor de uma vasta obra bibliográfica, nomeadamente na área 

da história e do património, nos introduz à definição de mosteiro, assunto que consideramos 

de grande pertinência, antes de proceder à descrição detalhada do Mosteiro de São Martinho 

de Tibães.  

Para entendermos a importância e a posição artística, cultural e patrimonial do 

Mosteiro de São Martinho de Tibães nos nossos dias, é essencial que se evoque também a 

história das ordens monásticas e religiosas, elementos fundamentais no panorama 

sociopolítico da religião e da espiritualidade.   

“O Grande Livro dos Santos”(«Bento de Núrsia», 2011, p. 180), dicionário biográfico de 

santos canonizados pela igreja católica, faz um breve e elucidativo relato da vida de São Bento, 

que no ano de 529, se tornou no primeiro abade de Monte Cassino e por isso, seu fundador. 

É também a São Bento, nascido em Núrsia no século V, que lhe é atribuída a autoria da regra 

monástica de setenta e três capítulos que, detalhadamente, dá a conhecer aos monges a 

forma mais adequada de viver e rezar em comunidade. A Regra de São Bento marcou a história 

da Igreja Católica, inspirando a difusão de múltiplos modos de vida religiosa e, como tal, 

tornou o seu autor na mais importante figura do monaquismo ocidental. O impacto de São 
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Bento na história da Igreja Católica romana levou a que, em 1964, o Papa Paulo VI o 

proclamasse “patrono da Europa”, devido ao seu contributo na origem da civilização europeia. 

Qual é a história destes espaços? Numa fase ainda primitiva, à designação de mosteiro 

estavam associados os abrigos ocupados pelos eremitas, pioneiros da vida monástica 

religiosa, “que se retiravam para o deserto ou lugares ermos, aí vivendo uma vida de solidão 

extrema, oração intensiva, jejum e penitência” (Franco, 2007, p. 258). Sucede-se uma 

evolução natural nestes modos de vida: os eremitas dão lugar aos cenobitas, que se 

destacavam pela sua relação de isolamento com o mundo exterior, vivendo numa 

“comunidade organizada, governada por abade, a que os monges estarão voluntária e 

estavelmente presos pela «estabilidade na congregação» e pela obediência” (Dias, 2011b, p. 

49). 

A difusão dos princípios da vida monástica torna-se cada vez mais evidente a partir do 

século VI quando os mosteiros começam a construir os seus espaços tal como os conhecemos 

hoje, como podemos observar através da visita à vasta herança patrimonial em toda a Europa. 

A igreja e o claustro são núcleos centrais das construções monásticas beneditinas e, à volta 

desses espaços primordiais, juntam-se todos os locais que permitem a vida em comunidade: 

o refeitório, o dormitório, a biblioteca, a sala do capítulo, a hospedaria, o noviciado e os 

edifícios usados para o albergue dos produtos provenientes da atividade agrícola («Mosteiro», 

1987, p. 198).  

Os mosteiros da Europa Ocidental tiveram um papel ainda mais preponderante na 

Idade Média, uma vez que eram os principais centros de promoção da educação, da cultura e 

da espiritualidade. Ao falarmos do papel dos monges na expansão cultural, falamos também 

na importância que estes tiveram na educação e na formação das nações, uma vez que “é dos 

mosteiros que saem os grandes formadores e quadros técnicos”, assim como “grandes 

pedagogos que vão formar e aconselhar os reis, fundar as universidades e outras instituições 

de ensino” (Franco, 2007, p. 259). Além disso, foi nestes espaços monásticos que se 

salvaguardou e preservou muita da história, estimulando o aparecimento de bibliotecas, onde 

se copiavam e traduziam milhares de obras literárias e científicas, ficando “culturalmente 

emblemático o papel dos monges beneditinos enquanto construtores de «Memória Material 

e Materiais de Memória»” (Dias, 2011a, p. 137).  
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1.2 Enquadramento histórico  

“Representar-se, hoje, o Mosteiro Beneditino de Tibães é recordar aquele que foi, 

durante séculos, a cabeça da Ordem Beneditina em Portugal e uma das glórias de Braga e seu 

termo” (Dias, 1993, p. 95), tal como se pode verificar através do enquadramento histórico que 

se segue. 

O Mosteiro de São Martinho de Tibães foi fundado no século XI, sendo o seu 

documento mais antigo do ano de 1077, de acordo com a informação disponível no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo1, que detém documentação relativa à fundação e história do 

mosteiro.  

O crescimento do MSMT tem origem no ano de 1110, quando o Conde D. Henrique e 

D. Teresa, pais do primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques, lhe cederam um importante 

documento, uma Carta de Couto (Oliveira, 2008, p. 134), que permitiu ao conjunto monástico, 

de acordo com os colegas do Serviço Educativo do MSMT, a detenção de uma vasta área 

geográfica que compreendia todas as freguesias vizinhas de Mire de Tibães. Sendo 

proprietário destas terras, o mosteiro arrendava-as aos caseiros que, por sua vez, pagavam 

rendas anuais sob a forma de produtos agrícolas, dinheiro ou dias de trabalho. As quantias 

obtidas permitiram a compra de outras terras e por isso, um crescimento económico bastante 

favorável. 

Depois deste período de riqueza e prosperidade, a partir do século XIV seguem-se 

crises que perduram durante dois séculos: a peste negra, a crise religiosa na Igreja e algumas 

no interior do próprio mosteiro (Mata, 2002, p. 81). O contexto desfavorável em que se 

encontrava o espaço beneditino viria a mudar com a realização da mais importante reunião 

dentro da Igreja Católica, que provocou grandes mudanças a nível organizacional e de 

infraestruturas, o Concílio de Trento, em 1566. O Mosteiro de São Martinho de Tibães torna-

se na Casa-Mãe da «Congregação dos Monges Negros de S. Bento dos Reinos de Portugal» 

(Mata, 2002, p. 83). Além da importância religiosa, destaca-se também a nível religioso, 

cultural, artístico, político e social, algo visível através da “imponência e beleza artística das 

                                                           
1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4381102 

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4381102
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construções onde, inclusive, os monges instalaram um verdadeiro núcleo de museu” (Dias, 

1993, p. 119). 

Beneficiando do seu nobre e poderoso estatuto e situação financeira confortável como 

Senhor de Coutos, torna-se “num dos mais ricos e prestigiados mosteiros da Arquidiocese de 

Braga” (Mata, 2002, p. 81). Seguiram-se várias alterações e renovações no edifício e na Cerca 

ao longo dos séculos, assim como a ampliação do conjunto monástico que, no século XVII, 

muda o seu estilo arquitetónico, deixando esquecido o antigo edifício românico e gótico. Esta 

sucessão de períodos de renovação e melhoramento das condições físicas e estáticas do 

espaço só teria o seu término em 1834, quando o mosteiro foi definitivamente encerrado por 

um decreto governamental que pôs fim às ordens religiosas em Portugal. Com os bens 

inventariados e vendidos, os monges beneditinos expulsos e algumas das suas principais alas 

adquiridas por famílias privadas, só em 1986 o Estado Português adquire essas mesmas alas, 

já em profundo estado de degradação e completamente despidas, dando início a uma 

complexa operação de limpeza e reabilitação, com o propósito de tornar o espaço apto ao 

acolhimento de visitantes, dando-lhes a conhecer a história da casa ancestral (Mata, 2002, p. 

85). 

Hoje é possível visitar a cerca conventual, a igreja, a sacristia, o coro alto, o claustro do 

cemitério, a sala do capítulo, a cozinha e as alas conventuais. A igreja continua a funcionar 

como paróquia da freguesia e o espaço monástico ainda beneficia da exploração de um 

restaurante e de uma hospedaria. 
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1.3 Objetivos, valores e missão 

Abordada a importância histórica do MSMT, torna-se mais simples compreender os 

seus objetivos e missão atuais. Desde a sua abertura ao público que o mosteiro procura 

promover o conhecimento do passado, através de vários tipos de atividades e experiências. A 

preservação do património cultural é também, a par com ações de sensibilização para a 

cultura e as artes, outro objetivo do MSMT, algo que já o era no passado, quando um dos seus 

principais papéis era o de escola artística, difusora das artes e da cultura, estaleiro de muitos 

arquitetos, mestres, pedreiros, carpinteiros, entre outros ofícios ligados ao trabalho manual. 

Com a extinção das ordens religiosas em Portugal em 1834, muito do conhecimento 

sobre Tibães, a Ordem Beneditina, a sua história, influência artística, sociocultural ou 

económica, foi desvanecendo e é, atualmente, intenção do MSMT e da sua equipa, fomentar 

a aprendizagem sobre esta realidade histórica. 

A salvaguarda do conjunto monástico, através da sua constante recuperação, restauro 

e reabilitação, o incentivo à criação artística, a criação de novas ligações e parcerias com 

outras entidades culturais, assim como a divulgação contínua do mosteiro e da oferta de 

atividades, são parte da sua missão e do vasto leque de objetivos. 

 

1.4 Organização  

O Mosteiro de São Martinho de Tibães encontra-se sob tutela da Direção Regional da 

Cultura do Norte, serviço periférico da administração direta do Estado, sediado em Vila Real 

e dirigido por um diretor regional. A equipa do MSMT (Figura 1) é dirigida pela coordenadora, 

Maria de Lurdes Rufino e é composta por dezoito elementos, distribuídos pelos vários 

serviços: manutenção, logística, receção, serviço educativo, segurança e limpeza, etc. 
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Figura 1 - Constituição da equipa do Mosteiro de São Martinho de Tibães. 
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1.5 Serviço Educativo 

Durante o estágio no MSMT, aquando a minha integração na equipa, não fui orientada 

para um grupo ou serviço específico, podendo trabalhar de forma autónoma e em contacto 

com todos os membros. No entanto, dado o cariz educativo e lúdico do projeto desenvolvido 

ao longo de três meses, trabalhei em parceria com os colegas do Serviço Educativo, que me 

cederam a bibliografia necessária para o estudo dos espaços a intervencionar e me assistiram 

em momentos de recolha e gravação de sons. Além disso, participei em diversas atividades, 

documentando-as através do vídeo, fotografia e som, e concebi cartazes de divulgação para 

alguma oferta educativa.  

Torna-se, a meu ver, fundamental, que se descreva este serviço do MSMT, salientando 

o seu papel na acessibilidade do espaço a nível educativo e cultural. O Serviço Educativo do 

MSMT tem como objetivo a difusão do conhecimento sobre o mosteiro através da 

dinamização, criação e organização de múltiplas atividades educativas para os diferentes tipos 

de público (Oliveira, 2008, p. 135).  

O programa é variado e procura explorar os espaços do mosteiro recorrendo a diversos 

tipos de atividades que são adaptados às necessidades, preferências e motivações dos 

visitantes. São exemplo dessas atividades as tradicionais visitas guiadas ao mosteiro e à Cerca, 

adaptadas mediante a idade e nível de escolaridade dos grupos, visitas específicas e 

orientadas para uma determinada temática, os teatros de marionetas e atividades de 

experimentação e educação ambiental (Oliveira, 2008, p. 135). 

Algumas das atividades que constam na oferta educativa do MSMT são planeadas em 

pareceria com outras entidades e organizações, algo demonstrativo da constante 

preocupação da coordenação em que permaneçam como políticas fundamentais de 

funcionamento, as mais importantes missões e valores do MSMT: a salvaguarda e preservação 

do património, o envolvimento ativo com a comunidade e a criação de ligações com novos 

parceiros e entidades culturais.  

A oferta mais recente do Serviço Educativo do MSMT está predominantemente 

direcionada para o público escolar, destacando-se atividades em áreas de conhecimento 



12 
 

como o ambiente, a ciência, a agricultura, a música, o teatro, entre outras. De acordo com o 

mais recente Plano de Atividades, divulgado pela DRCN2 estão programadas as seguintes: na 

área do teatro e do espetáculo, destacam-se as peças de marionetas, bastante populares 

entre o público infantil: “Hmmm!... Há monges no mosteiro!”, “Alice no Mosteiro das 

Maravilhas de Tibães…” e “São Martinho, o Cavaleiro do Sol”. “À descoberta do Mosteiro de 

Tibães” e “Os Mistérios de Tibães” são visitas guiadas que procuram dar a conhecer o espaço 

museológico, através da compreensão do quotidiano dos monges beneditinos, a importância 

da proteção e educação ambiental, assim como o um entendimento mais alargado do 

mosteiro ao nível das suas correntes artísticas e arquitetónicas. “A horta tradicional”, “A 

biodiversidade na cerca” e “Caminha, procura e observa… os cogumelos” fazem parte do 

leque de atividades de exploração, aprendizagem e conhecimento ambiental, usando a Cerca 

como palco para a sua realização.  

Além da programação divulgada ao longo do ano, junto da comunidade e do público 

escolar, há dias que são festejados, através da programação especial de atividades adequadas 

ao tema: a Semana da Árvore e da Água, da Criança ou de São Martinho, o Dia Internacional 

dos Museus, as Férias de Natal, Páscoa e Verão, a Desfolhada e a Vindima.   

                                                           
2 Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN): http://www.culturanorte.pt/pt/drcn/gestao/instrumentos-de-gestao 

http://www.culturanorte.pt/pt/drcn/gestao/instrumentos-de-gestao
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2. O estágio 

No Mosteiro de São Martinho de Tibães, de janeiro a abril de 2018, desenvolveram-se 

vários projetos relacionados com a produção e realização de audiovisuais no âmbito do 

Mestrado em Ciências da Comunicação, especialização em Audiovisual e Multimédia: a 

Desfolhada, Gabinete de Sonoridades e trabalhos de design e fotografia. Desses projetos, dar-

se-á especial destaque a Gabinete de Sonoridades, uma recriação histórica sonora dos 

ambientes vividos na livraria, na cozinha e na cavalariça monásticas durante o século XVIII. 

Este projeto é muito complexo do ponto de vista da museologia, da pesquisa histórica e da 

instalação, resultando num instrumento criativo de inclusão e imersão no espaço expositivo. 

2.1 A experiência de estágio 

A experiência foi fortemente marcada não só pelas particularidades do próprio local 

de estágio, um mosteiro beneditino com centenas de anos, mas também porque beneficiei, 

ao longo de três meses, de muita liberdade criativa e autonomia para executar os projetos 

que me foram propostos pela coordenação do mosteiro. A confiança depositada no meu 

trabalho por parte da coordenação foi essencial para que me sentisse, imediatamente, um 

elemento da equipa. 

Antes de começar oficialmente o estágio profissional, houve a oportunidade de 

estabelecer contacto com o Mosteiro de São Martinho de Tibães a partir de setembro de 2017, 

procurando estudar o local do ponto de vista histórico, recolher bibliografia, participar em 

visitas livres e acompanhadas e, inclusive, dar início ao primeiro trabalho de sonoplastia que 

marcaria o estágio, A Desfolhada, que se assumiu como um exercício de treino fundamental 

para o importante projeto que lhe sucederia, Gabinete de Sonoridades. 

Além de beneficiar da ajuda de uma equipa e orientadora de estágio altamente 

participativos, o espaço do MSMT foi também um elemento chave para que a experiência 

fruísse de forma bem-sucedida. Tratando-se de um importante monumento do ponto de vista 

histórico, artístico e patrimonial, foi muito apelativo trabalhar no espaço e ter consciência do 

contributo de Gabinete de Sonoridades para os principais objetivos do MSMT: estimular a 
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atração dos vários tipos de público, procurando, em simultâneo, consciencializa-los para a 

preservação e valorização do património cultural e histórico e o incentivo à criação artística, 

ambas missões fundamentais do mosteiro.  

O estágio tornou-se bastante peculiar também pelo facto de não estar inserida num 

contexto de estágio convencional. Isto é, mesmo fazendo parte da equipa geral do MSMT, não 

estava alocada a um serviço, o que me permitiu uma grande liberdade na organização e gestão 

de tarefas e trabalhos. 

O facto de o mosteiro carecer de muitas peças essenciais para a recolha de áudio para 

o projeto principal, que inicialmente considerei que seria um entrave, acabou por trazer um 

aspeto positivo à experiência, estimulando o contacto com outras entidades, museus e 

especialistas, algo que se revelou extremamente frutífero em termos de aprendizagem e 

obtenção de conhecimento. Desde o contacto com diretores de outros museus para a recolha 

de sons nas suas instituições, a especialistas em várias áreas da biodiversidade para a gravação 

de sons de animais, académicos que me ajudaram na recolha de informação histórica, foram 

inúmeros os contactos estabelecidos e com uma influência muito positiva para a realização 

do estágio e dos vários projetos que dele surgiram.   

O gosto pelo som e todas as suas potencialidades, quer seja como meio de conceção 

artística ou instrumento interpretativo, aumentaram exponencialmente com a realização de 

Gabinete de Sonoridades. Este projeto deixa-nos bastante conscientes da importância deste 

estágio profissional: o que para é, a nível pessoal, um projeto académico que permitirá o meu 

desenvolvimento enquanto mestranda de Audiovisual e Multimédia, é para o MSMT, um 

projeto de grande relevância para a sua afirmação enquanto instituição museológica, adepta 

de novas práticas de interpretação.  

Além do projeto principal, Gabinete de Sonoridades, e do primeiro trabalho, A 

Desfolhada, fizeram-se registos fotográficos e em vídeo de objetos, locais e visitas guiadas e 

também trabalhos de design gráfico, tais como posters, folhetos informativos, preçários e 

avisos. Estes trabalhos, embora de menor impacto no que respeita a quantidade trabalho e 

visibilidade, foram igualmente estimulantes, permitindo que se conhecesse a realidade e as 

dificuldades de uma unidade museológica quando não beneficia em permanência de alguém 
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que possa executar trabalhos deste cariz, tão necessários à boa divulgação dos espaços e 

atividades.  

Ao executar estes pequenos projetos gráficos, assim como fotografias, foi possível 

entender que o contributo do estágio se estendia a outro serviço importante e que é muitas 

vezes ignorado: a comunicação eficaz dos espaços culturais.  

Estagiar no Mosteiro de São Martinho de Tibães revelou-se numa dinâmica experiência 

em contexto de trabalho, permitindo que se testasse, diariamente, a criatividade, assim como 

a capacidade de gestão, organização e trabalho em equipa. 
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des·fo·lhar. 

verbo transitivo. 

1. Tirar as folhas a. 

2. Proceder à descamisada de (o 

milho). 

A Desfolhada 
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2.2 A Desfolhada 

2.2.1 O evento  

A desfolhada é um evento regular e anual de entrada livre que se realiza há quase duas 

décadas na Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães, com o apoio da Junta de Freguesia 

e animação do Rancho Folclórico de Mire de Tibães. Esta atividade, direcionada para o público 

em geral, procura o envolvimento da comunidade nas práticas agrícolas ancestrais, 

sensibilizando-a para as questões de ordem ambiental e de relação com a terra, assim como 

para as práticas agrícolas sustentáveis.  

Sendo o dia principal do evento ao fim-de-semana, juntam-se centenas de pessoas, 

entre os quais moradores da freguesia, outros bracarenses e curiosos de terras vizinhas que 

procuram conhecer esta tradição. 

Entre cânticos, música popular e folclore, são várias as famílias que se juntam no 

convívio e encontro geracional que se estende até ao final do dia, quando, depois da atividade 

agrícola, há a merenda tradicional servida aos participantes, composta por sardinhas assadas, 

febras, pão de milho e vinho.   

A celebração não acontece apenas num dia: durante a restante semana, alunos de 

várias escolas do concelho de Braga dirigem-se ao mosteiro na expetativa de desfolhar o 

milho.  

A desfolhada, tal como explica a Coordenadora Maria de Lurdes Rufino não pretende 

ser uma recriação, mas sim uma atividade na qual podem ser experienciadas todas as fases 

desta prática agrícola tradicional. Talvez devido a esse facto, em conjugação com o convívio 

intergeracional, o MSMT tem recebido cada vez mais participantes a cada ano, somando um 

número recorde de 466 no ano de 2017, quando se deu início à recolha de sons no evento, 

que viria a ser o primeiro momento do estágio no Mosteiro de São Martinho de Tibães.   
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2.2.2 O projeto 

Tratando-se de um importante evento que já faz parte da história do Mosteiro de São 

Martinho de Tibães como espaço museológico, torna-se importante que se procedam a 

registos da atividade. Por norma, o evento é apenas fotografado, no entanto, a Desfolhada é 

composta por uma série de momentos que fazem de si uma autêntica panóplia de sons 

humanos, musicais e agrícolas. Tendo em conta as características aurais da atividade, Maria 

de Lurdes Rufino, coordenadora do mosteiro, propôs, sabendo de antemão que o estágio seria 

marcado pela conceção de narrativas sonoras, que se fizesse a recolha dos sons associados à 

desfolhada, selecionando-os e organizando-os numa narrativa que pudesse ser partilhada 

com o público. 

O resultado foi uma história sonora de aproximadamente oito minutos, com breves 

momentos de silêncio, cânticos populares, o movimento dos transportes agrícolas, as 

conversas dos mais velhos e gargalhadas das crianças, e os evidentes sons do milho a ser 

arrancado e depositado em grandes recipientes.  

Do ponto de vista da partilha digital, à semelhança do que aconteceu com Gabinete de 

Sonoridades, criei um blogue (https://adesfolhada.tumblr.com), no qual pode ser ouvida a 

faixa sonora (https://soundcloud.com/mariananoronha94/a-desfolhada), em simultâneo com 

a consulta de fotografias sobre o dia (Figura 2). A Desfolhada é, portanto, um projeto 

audiovisual que procura explorar a matéria sonora em conjugação com a imagem estática, 

dando a conhecer ao espetador o universo desta tradição, tão enraizada na cultura agrícola 

portuguesa.  

  

https://adesfolhada.tumblr.com/
https://soundcloud.com/mariananoronha94/a-desfolhada
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Figura 2 - Imagem captada na atividade da desfolhada, durante a recolha de sons. Setembro de 2017. 
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2.3 Outros Projetos 

Além dos projetos relacionados com a produção e realização de audiovisuais, houve a 

oportunidade de se desenvolver alguns trabalhos de design gráfico, ilustração e fotografia, a 

pedido da Coordenação e do Serviço Educativo.  

 

2.3.1 Design Gráfico 

O Mosteiro de São Martinho de Tibães recebeu, no mês de março de 2018, as 

“Masterclasses Internacionais de Música”, aulas magistrais lecionadas por músicos nacionais 

e internacionais, nas quais os estudantes teriam acesso a aulas nas diferentes celas do 

mosteiro. Tratando-se de um evento com grande visibilidade para a comunidade académica 

na área da música, houve alguma preocupação por parte do Serviço Educativo e de 

Comunicação em criar uma imagem de divulgação que fosse simples, mas esteticamente 

apelativa, evocando os diferentes instrumentos a ser usados nas aulas. O resultado foi um 

poster (Figura 3) com uma ilustração concebida digitalmente, que viria a ser divulgado através 

das redes sociais e impresso para distribuição no MSMT, na Universidade do Minho e outros 

locais da cidade.  

Além deste trabalho, fiquei encarregue pela reformulação gráfica dos elementos 

informativos usados na loja e receção do MSMT: horário (Figura 4), preçário (Figura 5), 

informações sobre audioguias (Figura 7) e visitas guiadas (Figura 6). A informação estava 

disposta de forma confusa e pouco clara, dificultando a interpretação e a leitura do seu 

conteúdo, pelo que foi urgente a mudança destes elementos. 

 

2.3.2 Fotografia 

É frequente que uma unidade museológica necessite de trabalhos de fotografia por 

vários motivos e com diversas finalidades. Durante o estágio fui requisitada para fotografar 

alguns eventos regulares, como o Dia Internacional dos Museus, o Dia da Criança, visitas 
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guiadas e oficinas do Serviço Educativo. Era também com regularidade que fazia passeios ao 

mosteiro e à Cerca, fotografando tudo o que pudesse ser relevante para arquivo ou divulgação 

nas redes sociais: locais emblemáticos do percurso de visita, objetos e pinturas, espécies mais 

conhecidas da flora ou vestígios da presença de animais. 
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Figura 3 - Poster para divulgação das "Masterclasses Internacionais de Música", que tiveram lugar no MSMT. 
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Figura 4 - Receção: cartaz informativo relativo ao horário de funcionamento do MSMT. 
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Figura 5 - Bilheteira: cartaz informativo relativo aos preços de bilhetes e gratuitidades do MSMT. 
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Figura 7 - Folheto informativo relativo aos audioguias. 

Figura 6 - Folheto informativo relativo aos horários das visitas guiadas. 
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Gabinete de Sonoridades 

“Aquele silencioso e solitário Mosteiro de Tibães, em cujos sonoros claustros o 

leitor já ouviu talvez o reboar de seus passos toando nas abóbadas profundas (…)” 

Camilo Castelo Branco, 18-- 
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2.4 Gabinete de Sonoridades 

Os espaços do MSMT foram despidos de muitos dos objetos de época que hoje 

permitiriam uma interpretação mais clara dos espaços. A estes objetos, entre os quais, 

pinturas, peças de mobiliário, utensílios variados e têxteis, está associada uma realidade 

histórica que se torna mais difícil de interpretar na sua ausência. 

Como tal, tornou-se pertinente que o MSMT procurasse outras ferramentas de 

interpretação, ferramentas capazes de nos transportar no tempo, para uma realidade e 

dimensão distintas: o século XVIII, momento em que o conjunto monástico atinge o auge do 

seu funcionamento. 

Sob essa realidade, nasceu um projeto de sonoplastia, Gabinete de Sonoridades, uma 

intervenção através da instalação de narrativas sonoras em três espaços do mosteiro: a 

livraria, a cozinha e a cavalariça. O projeto compreende a sua execução em várias fases: a 

pesquisa, a recolha de sons, a construção das narrativas, a respetiva “transformação” em 

quadrifonia e a posterior instalação no espaço, sendo que todas as fases se encontram 

finalizadas, à exceção da instalação. 

Este projeto é muito especial e complexo, tanto do ponto de vista artístico, como do 

ponto de vista de intervenção no património. Em termos artísticos, envolveu um longo 

processo de estudo e posteriormente, a recolha de sons, seguindo-se a parte mais criativa, 

que consiste na organização das narrativas sonoras. No que diz respeito à intervenção, é 

espectável que este projeto tenha um retorno positivo no MSMT, estimulando o 

aparecimento de mais visitantes, que procuram novas experiências no interior dos museus. 

Valorizando os espaços, que não dispunham de ferramentas suficientes para a sua 

interpretação e essencialmente, oferecer-se-á uma experiência invulgar, mas altamente 

democrática, tendo em conta que o visitante, desde o mais velho ao mais novo, poderá 

usufruir da instalação, sem que lhe seja imposta uma interpretação singular da rotina e dos 

acontecimentos históricos do conjunto monástico. 
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Gabinete de Sonoridades é resultado da necessidade do Mosteiro de São Martinho de 

Tibães em proporcionar aos seus visitantes uma experiência interpretativa que se destaque, 

tanto pela criatividade, como pela imersão espacial e histórica.  
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2.4.1 Descrição do Projeto 

Ainda que dispondo de visitas guiadas ou livres, a informação nem sempre chega até 

ao visitante da forma que é desejável, principalmente devido à ausência de conteúdo que 

apoie a interpretação da casa beneditina: a livraria é um espaço fechado sob quatro paredes 

brancas, na cozinha não existem objetos ou utensílios da época, a cavalariça foi 

profundamente alterada e em nada lembra um espaço usado para o albergue de animais de 

carga e transporte. Como poderá o visitante beneficiar de uma aprendizagem histórica e 

imersiva sobre os espaços, sem ser através do conteúdo que lhe é transmitido nas visitas 

guiadas ou através das suas interpretações livres? Foi através desta interrogação que surgiu a 

ideia de uma reconstituição sonora destes três locais, de acordo com o século XVIII, época na 

qual o funcionamento do espaço monástico terá sido mais impactante a nível histórico. 

Tendo em conta as exigências de comportamento nos museus, nos quais a ausência de 

ruído é essencial, e estando associado à Ordem Religiosa de São Bento o silêncio como uma 

das regras fundamentais, a utilização do som como ferramenta interpretativa quase que soa 

como um elemento estranho. No entanto, a realidade histórica mostra-nos que todos os 

compartimentos do mosteiro eram dotados de paisagens sonoras muito densas, 

contrariamente ao que atualmente experienciamos nas visitas: os monges e criados em 

constante movimento nas mais diversas tarefas, os animais que percorriam livremente alguns 

espaços do mosteiro, a preparação de refeições, o folhear dos livros, a limpeza dos cascos dos 

cavalos. Sabe-se, que embora nos seja transmitida a ideia de que os mosteiros eram lugares 

altamente silenciosos, a rotina dos que lá viviam proibidos de falar, era fortemente regida por 

estímulos sonoros. O som dos sinos, por exemplo, indicava o momento adequado para dar 

início a determinadas tarefas (Hendy, 2014, p. 108). 

Encontrando-se atualmente em contexto de museu, o mosteiro não tem como se fazer 

ouvir como no passado, uma vez privado da presença dos monges, dos seus criados, animais 

e toda a rotina envolvente. Desta forma, a recriação histórica através da instalação de 

narrativas sonoras, revelou-se numa solução interpretativa bastante viável: não implicaria a 

imposição de conteúdo meramente visual, tal como um vídeo explicativo ou fotografias, e em 

termos de instalação seria “invisível”, permitindo o efeito imersivo que tem sido citado várias 

vezes como objetivo principal deste produto artístico. 
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As dúvidas foram surgindo de forma recorrente à medida que o projeto avançava: que 

objetos e animais ali habitavam ou quais tarefas desempenhavam os criados? A necessidade 

de realizar uma pesquisa individual para cada espaço foi essencial. Recorrendo a bibliografia 

cedida pelo Serviço Educativo do MSMT e a pesquisa desenvolvida autonomamente, foram 

compilados vários dossiers nos quais constavam descrições físicas dos espaços na época, 

atividades realizadas no seu interior, inventários de objetos ou mobiliário existentes e 

testemunhos de indivíduos que visitaram o conjunto monástico durante o século XVIII. Esta 

recolha de informação foi muito importante para que se pudesse conceber uma pequena 

narrativa escrita para cada espaço, tendo já em mente um número exato de personagens e 

uma série de objetos que seriam identificáveis através do som. Depois de recolhida toda a 

informação considerada relevante, deu-se início à construção das narrativas sonoras. Estas 

narrativas foram imaginadas e construídas como histórias de curta duração, que funcionam 

em loop, tornando possível que cada visitante as ouvisse na totalidade, sem que tivesse que 

dispensar uma grande quantidade de tempo em cada local. 

Obedecendo ao princípio de uma reconstituição historicamente fiel, procurou-se que 

todos os sons fossem recolhidos a partir da sua fonte. Ou seja, qualquer som recolhido foi 

produzido através da interação com objetos da época: a pena, os incunábulos, os recipientes 

em cerâmica, as panelas, entre outros. Isto foi possível através do contacto com outras 

instituições museológicas ou culturais, que permitiram a recolha dos sons nos seus espaços, 

ou através do contacto com especialistas na área, que cederam objetos rigorosamente 

reconstituídos. Foi uma fase de produção do projeto muito complexa e rigorosa, uma vez que 

não estava só imposto o princípio do rigor histórico, mas também a captação da verdadeira 

sonoridade dos objetos envolvidos. 

Recolhidos os sons necessários, foi possível dar início àquela que, de um ponto de vista 

pessoal, é a parte mais criativa do projeto: a construção da narrativa. Perceber em que período 

temporal da narrativa poderá ficar melhor um determinado som em detrimento de outro, 

acrescentar o som do lume ou da água, em simultâneo com o frenesim de tachos e panelas, o 

folhear ritmado das páginas dos livros em conjugação com o ranger dos passos sob a madeira 

do soalho. Foi nesta fase que se tornou evidente o conceito de Gabinete de Sonoridades: o 

vasto conjunto de sons que se acumulam e atropelam entre si durante as narrativas, 
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permitindo uma imersão nos espaços que não seria certamente possível sem esta 

intervenção. 

Organizadas e compostas as narrativas, houve necessidade de trabalhar em conjunto 

com um técnico especializado para que fosse possível dotar as narrativas de um realismo que 

tornasse mais desafiante a interpretação do visitante. Através de um arranjo em quadrifonia 

tornou-se evidente a perceção da dimensão espacial dos locais e da distribuição dos sons. O 

visitante, a partir do centro da sala, poderá percecionar o local exato de cada tarefa, a origem 

de alguma voz, sentir que os passarinhos cantam no exterior ou que os passos de uma 

personagem se aproximam progressivamente. Trata-se de uma tentativa de proporcionar 

uma experiência altamente interativa. Acredita-se que as instalações sonoras permitirão uma 

viagem no tempo, como não teria sido possível se o visitante apenas beneficiasse de uma 

visita meramente visual.  

Embora falte a última fase, (a instalação nos espaços), para que se dê por finalizado 

este projeto, é possível desde já, retirar algumas conclusões essenciais sobre a intervenção: 

antes de mais, se até agora os três locais nos podiam parecer estranhos do ponto de vista da 

sua função prática no século XVIII, acredita-se que será possível uma melhoria na qualidade 

de informação que é passada aos visitantes, que poderão usufruir de uma visita mais completa 

historicamente e acessível a nível interpretativo. Reforçando a missão dos museus como locais 

primordiais para a transmissão democrática do conhecimento, acredita-se também, que no 

caso do Mosteiro de São Martinho de Tibães, essa tentativa de democratização ficará um 

pouco mais próxima da realidade porque a visita estará acessível a um público mais 

diversificado. Isto é, tanto o visitante comum, como o historiador poderão aprender mais com 

esta experiência, assim como a criança, o adolescente ou o idoso, além do público com alguma 

incapacidade física ou cognitiva. Além disso, o próprio ouvinte/espectador poderá fazer uma 

livre interpretação dos espaços, imaginado possíveis histórias, interações e objetos, uma vez 

que não lhe é imposta uma realidade visual, tal como acontece com o vídeo ou a fotografia. 

O visitante estará perante o local tal como se encontra preservado e ouvirá uma narrativa 

sonora, que interpretará tendo em conta diversos fatores, tais como as suas próprias 

experiências, a sua aprendizagem académica ou faixa etária.  
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É expectável que o visitante saia do Mosteiro de São Martinho de Tibães com a 

consciência de ter vivido uma experiência única e distinta da comum visita livre, na qual se 

apoia em informação textual distribuída em folhetos informativos. Com esta experiência 

interativa e de viagem no tempo, o espectador/ouvinte, poderá percorrer o espaço monástico 

como um monge beneditino, um peregrino ou um hóspede, num apelo constante aos seus 

sentidos: enquanto se deixa absorver pela narrativa sonora, o indivíduo não só ouve uma 

realidade de há séculos atrás, mas pode, em simultâneo, tocar e observar o que o rodeia.  

O que se pretende com Gabinete de Sonoridades não é o destaque exclusivo do som 

como a única ferramenta interpretativa, mas sim a sua conjugação com os outros sentidos, 

permitindo uma experiência completa e memorável a qualquer visitante.  
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2.4.2 O nome 

Depois de descrever Gabinete de Sonoridades, é importante que se explique de forma 

clara o porquê da atribuição deste trocadilho como nome do projeto. Há, sobretudo, uma 

razão simbólica para esta opção: o interesse pessoal e académico pelos Gabinetes de 

Curiosidades, espaços onde, durante os séculos dominados pelas grandes viagens de 

exploração, se selecionavam e conservavam espólios variados de objetos e artefactos raros e 

valiosos, desde antiguidades e peças de arte, a plantas, animais e instrumentos científicos. 

Os gabinetes de curiosidades, assim como outros pequenos espaços de exibição de 

conteúdo valioso, foram os precursores dos museus atuais. O MSMT foi pioneiro em Portugal, 

possuindo numa das salas do conjunto monástico, a “Casa das Pinturas”. Esta pinacoteca3, 

termo mais correto para definir este espaço, conservava no seu interior, uma coleção de 

pintura de José Teixeira Barreto, pintor portuense que tomou o hábito beneditino no Mosteiro 

de São Martinho de Tibães, e também uma coleção de numismática, desaparecida desde 

1834. 

Segundo a informação disponível num artigo4 concebido a par com diversas 

instituições museológicas para a plataforma online “Google Arts & Culture”, os gabinetes de 

curiosidades tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da ciência moderna, embora 

nem sempre tenham sido considerados “fiáveis” a nível científico. Conhecidos por 

colecionarem todo o género de objetos peculiares, tais como esqueletos de animais 

mitológicos ou sangue de dragão5, a imaginação também dominava estes espaços, que é o 

que se pretende com Gabinete de Sonoridades: uma experiência imersiva e complemente 

conduzida pela mente criativa de cada visitante, permitindo que o mesmo seja autor das suas 

histórias e interpretações. 

Outra razão evidente para este jogo de palavras assenta na dinâmica do processo de 

trabalho, que resultou numa acumulação de sons, fotografias, vídeos, textos e desenhos, 

divulgados através de um blogue (https://gabinetedesonoridades.tumblr.com) com o mesmo 

nome do projeto, propositadamente criado para esse efeito e onde se dispuseram de forma 

                                                           
3 Pinacoteca é um museu ou uma coleção de obras de pintura.  
4 Artigo “Tha Cabinet of Curiosities”, disponível para consulta em https://artsandculture.google.com 
5 Informação disponível para consulta no website “Cabinets de curiosités”, em http://pages.infinit.net/cabinet/index.html 

https://gabinetedesonoridades.tumblr.com/
https://artsandculture.google.com/
http://pages.infinit.net/cabinet/index.html
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aleatória todos os ficheiros, aludindo ao lado arquivista e “desorganizado” dos gabinetes de 

curiosidades. A criação do blogue, assim como a criação de uma conta Instagram 

(https://www.instagram.com/gabinete.de.sonoridades), têm a intenção de aproximar o 

público do projeto, permitindo-lhe conhecer melhor todo o processo e aceder ao material que 

impulsionou e permitiu a sua criação, como podemos verificar, por exemplo, com a imagem 

da mesa de trabalho no início do estágio (Figura 8). O blogue trata-se, de certa forma, de um 

gabinete de curiosidades digital, com secções para a descrição do projeto, apresentação dos 

seus autores e informações sobre o local de intervenção. 

  

https://www.instagram.com/gabinete.de.sonoridades
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Figura 8 - Detalhe da mesa de trabalho durante as primeiras semanas de estágio. 
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2.4.3 Os espaços das narrativas sonoras 

Os espaços intervencionados distinguem-se, primeiro, pela função associada a cada 

um deles a nível histórico, e depois, pela quantidade de sons que teria sido possível escutar 

em cada um. A Livraria é aquela ao qual está associada a narrativa mais subtil, tendo em conta 

que havia a obrigatoriedade de permanecer em silêncio, em contraste com a cozinha e a 

cavalariça, densamente habitados, quer por criados, quer por animais.  

 

2.4.3.1 Livraria 

• Descrição do espaço 

Quando se deu início à pesquisa sobre a livraria do MSMT, não estava esclarecida 

quanto à sua importância e riqueza, algo que apenas terá sido reforçado quando se procedeu 

à leitura do seguinte facto: “A antiga Livraria do Mosteiro de São Martinho de Tibães filia-se, 

pelo conteúdo e dimensão, nas grandes bibliotecas monásticas portuguesas do Antigo 

Regime” (Monteiro, 2007, p. 72). 

Estamos a falar de uma sala de grande importância, não só por ter albergado no seu 

interior muitas obras de renome na época, desde enciclopédias a autores modernos, assim 

como livros proibidos e raros, mas porque o seu legado, embora perdido, vendido ou 

distribuído por outros locais, nos permitiu entender com mais clareza, aquela que terá sido 

parte da vida quotidiana dos monges beneditinos. Sobre o conteúdo e organização da 

biblioteca beneditina, ficamos a conhecer, através da coletânea de Camilo Castelo Branco, 

“Mosaico e Silva de curiosidades Históricas, Literárias e Biográficas”, onde é divulgado um 

artigo (“Um viajante no Minho em 1785”) de um viajante anónimo na época, o seguinte:  

Depois de missa fui à livraria, que está arrumada pelo reverendíssimo Serafins em 

muito má ordem, mas tem já o seu index, posto que também muito mau. Pareceu-me que 

constaria de 7 a 8:000 volumes. Tem bastante direito canónico, muitos SS. PP. e um grande 

número de bons autores modernos. O comprimento da livraria é de 43 pés e largura 29. 

Parece-me que não tinha manuscritos de consideração nas gavetas. (Branco, 18--, p. 222)  
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A livraria está localizada junto à Sala do Capítulo. Tratando-se de um espaço de grande 

valor cultural e académico, ocupou um lugar privilegiado, estando devidamente equipada e 

iluminada e proporcionando o maior nível de conforto a quem dela usufruía.  

Segundo uma descrição6 de 1801, cedida pelo Serviço Educativo do MSMT, a grande 

sala, virada a sul e beneficiando da luz emitida através de três grandes janelas com vidraças, 

era ocupada por vinte e quatro estantes de pau do Brasil, duas mesas cobertas com pano 

verde, gavetas, duas mesas pequenas colocadas junto às janelas, tamboretes, bancos, 

estantes de apoio para colocar os livros sob as mesas, escrivaninha, escadas de mão com 

dobradiças e escada de roldanas, tinteiro, além do index7 e quatro chaves pertencentes a 

quatro indivíduos, usuários da livraria. É possível que existisse mais mobiliário e outros objetos 

com funções utilitárias e decorativas. 

Atualmente o espaço encontra-se totalmente vazio das suas peças originais, não 

restando quaisquer livros, objetos ou mobiliário. As paredes são brancas e ao centro, 

encontram-se mesas e cadeiras de design atual destinadas a reuniões e eventos. Esta sala, 

trata-se, portanto, daquela que dos três espaços a intervencionar, mais carece de algum 

instrumento de interpretação. Por essa mesma razão foi colocada em primeiro lugar na 

pesquisa e na recolha de sons. 

Atualmente, para que possamos imaginar a grandeza das bibliotecas monásticas 

beneditinas, nomeadamente a do MSMT, temos ao nosso alcance vários exemplares bem 

preservados ao longo de toda a Europa, como é o caso da biblioteca barroca do Mosteiro de 

Melk, na Áustria, que serviu de inspiração ao próprio Umberto Eco na escrita de uma das suas 

obras mais famosas, O nome da Rosa; assim como as ancestrais livrarias de Monte Cassino ou 

Subiaco, ou as contemporâneas de Monteserrat ou Singeverga (Dias, 2011a, p. 143). 

 

  

                                                           
6 Descrição presente no “Livro das Alfayas de todas Oficinas e Quintas deste Mosteiro de S. Martinho de Tibaens feito no anno de 1750”. 
7 O termo index refere-se a uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. 
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• Recolha de áudio (Figura 9) 

Os documentos históricos e artigos académicos foram os principais aliados para fosse 

possível entender melhor o local do ponto de vista da sua funcionalidade prática. Que tipo de 

funções eram executadas no seu interior? Quantas pessoas eram permitidas de cada vez no 

local? E depois surgiram mais questões: que som produzia a ponta da pena quando riscava o 

papel? E os livros: que sons emitem as capas duras a pousar sobre as mesas?  

Elaboraram-se inventários de objetos e a partir daí, um inventário de sons. Isto é, 

procurou-se associar a cada objeto um som específico e cada ficheiro foi nomeado com uma 

das seguintes “etiquetas”: “sons fundamentais”, “som de fundo” ou “outros sons”. Esta 

divisão, não significa que existam sons mais ou menos importantes, mas sim sons que se 

ouvem do princípio ao fim das narrativas, tais como os “sons de fundo”, ou os sons que se 

ouvem recorrentemente e são identificativos das tarefas que se desempenhavam na livraria, 

como os “sons fundamentais” e os “outros sons”, que acabam por ter uma componente 

decorativa e ajudam o espectador a imergir na narrativa. A tabela abaixo ilustra com mais 

clareza o que se pretende explicar: 

 

 

 

SONS FUNDAMENTAIS Pousar, folhear e tocar os livros; 

Escrever com pena; 

Usar recipiente de tinta; 

OUTROS SONS Passos e sussurros; 

Cadeiras, mesas e estantes; 

Ranger das madeiras do chão e prateleiras; 

Abertura de portas e gavetas; 

Sons de insetos ou morcegos; 

SONS DE FUNDO O exterior; 

Os passarinhos; 

Tabela 1 - "Etiquetas" utilizadas na organização dos vários sons usados na narrativa sonora da livraria. 
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Os locais de gravação não se resumiram apenas aos espaços do mosteiro, mas também 

foi necessário estabelecer contacto com outras instituições que permitiram a gravação de 

sons produzidos pela interação com livros antigos e incunábulos8. Essas duas instituições 

foram a Biblioteca Pública de Braga e o Tesouro Museu da Sé de Braga, onde não foi possível 

fazer fotografias dos momentos de recolha de áudio.  

A conceção desta narrativa foi a mais morosa em comparação com as outras duas, 

tanto pela pesquisa, que se tornou muito difícil devido à falta de bibliografia, mas também 

pela dificuldade em obter objetos da época para a gravação de sons. Como tal, foi necessário 

recorrer a outras ferramentas de informação, tal como passo a descrever no parágrafo 

seguinte.  

Além das gravações obtidas nos locais mencionados, entrou-se em contacto com um 

especialista em reconstituições históricas, Paulo Reis, com quem se realizou uma formação 

sobre livrarias monásticas, permitindo a obtenção de mais conhecimento sobre a escrita com 

pena, os recipientes usados para a colocação da tinta e os elementos usados na sua 

composição. Foi através desta formação que nos apercebemos do leque variado de objetos 

que constituem a livraria monástica. As tabuinhas de cera e a estilete, assumidos “percursores 

dos nossos lápis, lapiseiras, canetas, esferográficas e papel” (Dias, 2011a, p. 139). A pena, que 

enganosamente nos é exibida com a sua plumagem nos filmes e séries de televisão, quando 

na verdade era devidamente aparada para tornar o seu manuseio mais confortável. Os 

moluscos, a goma-arábica, o óxido de ferro, a pedra-ume, noz-de-galha, ingredientes 

importantes para a confeção de pigmentos e tintas. A pele de cação e raia, usadas como lixa, 

para correção de ligeiras imperfeições no pergaminho. Ao enumerarmos estes materiais, 

descrevemos um conjunto de sons que lhes estão diretamente associados. A formação foi de 

grande importância para a conceção da narrativa sonora da livraria, permitindo entender com 

mais profundidade a complexidade de uma livraria monástica, assim como todas as tarefas e 

processos que lhe estão associados.  

 

  

                                                           
8 Incunábulo é o nome dado a obras impressas antes do século XVI. 
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Figura 9 - Livraria do Mosteiro de São Martinho de Tibães, onde se observa a estante de mesa e reconstituição de um livro, 
usados nas primeiras semanas de recolha de sons. Janeiro de 2018. 
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2.4.3.2 Cozinha 

• Descrição do espaço 

Ainda hoje, apesar do vazio no espaço, a cozinha do Mosteiro de São Martinho de 

Tibães é um local de grande impacto visual e arquitetónico. A cozinha divide-se em três salas 

autónomas, sendo a principal a cozinha propriamente dita, onde é possível identificar a mesa 

e pias de pedra, a lareira e os armários embutidos. Os outros anexos são a casa dos fornos e 

a casa dos fogões de pedra, ambos com elementos preservados, que nos permitem identificar 

aquele lugar como estando destinado àqueles ofícios.  

À semelhança de qualquer outro espaço do mosteiro, a cozinha também está 

desprovida de muitos elementos que facilitariam a interpretação da sala pelo visitante.  

Sabe-se que durante o século XVIII a cozinha estava bastante completa em termos de 

utensílios e tinha uma configuração ligeiramente diferente do que se observa na atualidade, 

tal como nos indicam Anabela Ramos e Sara Claro (2013), numa obra dedicada aos hábitos 

alimentares dos monges. Havia um pequeno piso que servia de quarto de arrumos e quarto 

de dormir do cozinheiro, dispensas para arrumos dos utensílios, alimentos e especiarias, a 

casa do forno, assim como o cocho dos porcos, localizado na entrada. Além destas divisões a 

cozinha era também dotada de dos dois armários embutidos, existiam ainda rodas para pôr 

os presuntos, mesa com assentos à porta da cozinha, arcas, toalhas, aventais, funis, medidas 

de vinho, sertãs, espetos, machados, escumadeiras ou testos, entre outros objetos (Ramos & 

Claro, 2013) já desaparecidos ou caídos em desuso.  

É possível que a cozinha fosse a ala mais movimentada de todo o espaço monástico, 

uma vez que era densamente habitada durante o dia pelos criados, desde o cozinheiro ao 

bicho9, do celeireiro10 ao despenseiro11 e ao forneiro, entre outros ajudantes que se 

deslocavam com frequência até ao local, tal como nos é indicado na obra  acima mencionada 

(Ramos & Claro, 2013). Estamos a falar de uma ala que seria, por si só, uma sinfonia, uma 

pequena orquestra de tachos e panelas, vozes masculinas e sons de animais. 

                                                           
9 Bicho, título atribuído ao ajudante do cozinheiro. 
10 Celeireiro, responsável pelo abastecimento das coisas necessárias para a alimentação no mosteiro. 
11 Despenseiro, responsável por mandar preparar as refeições. 
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• Recolha de áudio (Figura 10) 

Falar da conceção e do processo desta narrativa, é também falar sobre o momento 

mais divertido do processo de gravação, que contou com a presença e ajuda de vários colegas 

do mosteiro, assim como recolhas de sons no Museu dos Biscainhos e na Quinta da Eira, uma 

propriedade vizinha do MSMT, onde foi permitida a gravação dos animais. 

Em termos de narrativa procurei que esta fosse muito densa, sem momentos de 

silêncio, uma vez que eram raros, e à semelhança da organização prévia de sons na livraria, 

também os sons da cozinha foram divididos por “etiquetas”: 

 

 

Sabendo que no século XVIII as cozinhas eram muito diferentes da atualidade e seriam 

ainda mais estranhas do ponto de vista do seu funcionamento e dinâmica num mosteiro, a 

instalação sonora neste espaço, trará ao visitante uma perceção muito diferente do que é a 

preparação de uma refeição, o número de pessoas envolventes e o caos provocado pelos 

animais. Tal como na livraria, o som tornar-se-á uma ferramenta indispensável de 

compreensão do espaço, hoje vazio em objetos, utensílios e criados. 

 

 

 

SONS FUNDAMENTAIS Tachos e panelas; 

Corte e preparação dos alimentos; 

Animais; 

OUTROS SONS Falar alto; 

Animais; 

Ovos; 

Pratos, tijelas, jarros, talheres; 

SONS DE FUNDO Água corrente; 

Crepitar da lareira; 

Tabela 2 - "Etiquetas" utilizadas na organização dos vários sons usados na narrativa sonora da cozinha. 
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Figura 10 - Preparativos para uma pequena encenação na cozinha, com a ajuda dos colegas do Serviço Educativo, utilizando 
loiça em cerâmica, tábuas em madeira e alimentos colhidos na horta. Março de 2018. 
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2.4.3.3 Cavalariça 

• Descrição do espaço 

A cavalariça do MSMT é atualmente um espaço com novas funções, apelidada de sala 

polivalente. Apenas com informação adicional conseguimos hoje, entender a dinâmica e 

distribuição do espaço no tempo dos monges.  

Contrariamente ao que verificamos nos nossos dias, a cavalariça não seria um espaço 

único, isto é, não era apenas composto por uma grande sala, mas sim por outras divisões, com 

objetivos e funcionalidades diferentes, tal como é indicado nos inventários disponibilizados 

pelo Serviço Educativo do MSMT, baseados na informação escrita dos Livros das Obras e Livros 

do Depósito, hoje disponíveis no Arquivo Distrital de Braga (ADB)12 e no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo. 

Havia locais destinados ao albergue dos animais de carga e zonas para os criados dos 

hóspedes e para os serviçais responsáveis pela estrebaria. É possível que se ouvissem com 

frequência os sons produzidos pelas tarefas constantes do ferreiro, uma vez que se encontra 

inventariada, entre muitos outros objetos que habitavam a cavalariça durante os séculos XVII 

e XVIII, uma bigorna.  

O espaço foi intervencionado várias vezes ao longo dos anos, procurando uma 

melhoria contínua das instalações dos animais e funcionários, pelo que se regista a presença 

de pedreiros, carpinteiros, caiadores e serralheiros, para a execução de vários ofícios até à 

extinção das ordens monásticas em Portugal.  

 

• Recolha de áudio (Figura 11) 

À semelhança da cozinha, a cavalariça era também uma sinfonia devido à densidade 

sonora do espaço: havia os animais, popularmente chamados bestas de carga, os estribeiros, 

                                                           
12 Arquivo Distrital de Braga (ADB): http://www.adb.uminho.pt 

http://www.adb.uminho.pt/
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possivelmente o ferreiro, os criados dos hóspedes e os trabalhadores que se deslocavam ao 

local para executar determinadas tarefas de restauro ou construção.  

A dita sinfonia era composta por muitos sons: a água passava constantemente no local, 

a palha era remexida pelos animais, o processo de aparelhamento do animal, desde a 

colocação das selas, silhões e cabeçadas, aos estribos de pau, à preparação e limpeza das 

liteiras. Usavam-se os foucinhões, o martelo de atarracar ou cravejar ou o puxavante, além de 

outros objetos e utensílios registados nos inventários elaborados pelo Serviço Educativo do 

MSMT. Tal como os outros dois espaços, a cavalariça também teve a divisão dos sons 

recolhidos por “etiquetas”:  

SONS FUNDAMENTAIS Cavalos 

OUTROS SONS Limpeza de cascos; 

Escovar animais; 

Aparelhar cavalos; 

Alimentar animais; 

Ferreiro; 

Vozes humanas; 

SONS DE FUNDO Água corrente; 

Tabela 3 - "Etiquetas" utilizadas na organização dos vários sons usados na narrativa sonora da cavalariça. 

A recolha destes sons foi, possivelmente, um dos processos mais complexos do 

projeto, uma vez que envolveu a gravação de animais de grande porte. 

Além disso, existe apenas um cavalo no mosteiro, que é mantido o mais possível no 

seu estado selvagem e por isso não é aparelhado nem montado. A gravação deste animal no 

espaço foi feita com o intuito de recolher os sons dos cascos enquanto o cavalo se 

movimentava nas grandes pedras que constituem o caminho de acesso à cavalariça. Sendo 

assim, houve necessidade de gravar noutros locais, que infelizmente, já não dispunham das 

mesmas ferramentas de aparelhamento primitivas, agora transformadas com outros 

materiais de maior resistência e durabilidade. Ainda assim, acreditamos que não existem 

diferenças consideráveis na forma como soam, pelo que não se revelou problemático em 

termos de realismo ou autenticidade.  
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Figura 11 - Cavalos do Centro Hípico de Braga, local de recolha de sons. Março de 2018. 
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2.4.4 Aspetos Técnicos 

2.4.4.1 Recolha de áudio: equipamento e software 

A recolha de sons foi possível através de um gravador de áudio, um tripé e uma 

proteção anti-vento. Disponibilizado pelo local de estágio para o projeto de sonoplastia 

Gabinete de Sonoridades, o “Zoom H4n Handy Recorder” beneficia de algumas características 

essenciais: é robusto, leve e também muito versátil, um fator de grande relevância, sabendo 

previamente que as fontes e os locais de gravação seriam no exterior ou no interior, variando, 

como tal, em termos de características e dimensões físicas. 

O “H4n” disponibiliza duas formas de gravar em modo estéreo através da técnica 

“X/Y”, que permite uma cobertura alargada da área, captando também fontes sonoras mais 

focalizadas com relativa definição. Os microfones são embutidos e unidirecionais, podendo 

ser alterados entre os 90 e os 120 graus.  

O áudio foi gravado no formato WAV, uma vez que é descompactado, contendo, por 

isso, todo o sinal gravado sem que nenhum dado seja removido. Os ficheiros recolhidos têm 

uma resolução de áudio digital de 24 bits e uma taxa de amostragem de 48 kHz.  

Antes da construção do guião das composições sonoras, procedeu-se à edição 

individual dos clips: o corte das partes desnecessárias e a respetiva normalização, recorrendo 

ao programa de edição de som “Adobe Audition CC 2018” (Figura 12). Uma vez concluída esta 

etapa, deu-se início à organização criativa dos clips de som, isto é, a construção de um guião, 

através do “editor multipista” do programa de edição de áudio acima mencionado.  

2.4.4.2 Construção dos guiões áudio 

Antes de se tornar em três peças sonoras, Gabinete de Sonoridades foi um extenso 

período de pesquisa histórica, planeamento e organização. Sendo responsável pela recolha e 

pela conceção do guião das narrativas, é parte fundamental deste relatório que se descrevam 

as práticas levadas a cabo para a construção das pequenas histórias que trarão uma nova 

dimensão sonora aos espaços da livraria, da cozinha e da cavalariça monásticas. Comecemos 

pela livraria. 
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Figura 12 - Editor multipista do Adobe Audition CC, onde foram organizados os clips selecionados para cada narrativa. 
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• Livraria 

 

Tal como foi reforçado em vários momentos ao longo do texto, atualmente este local 

já não beneficia do estatuto privilegiado do seu apogeu histórico. Com paredes brancas e uma 

mesa no centro, é um espaço desinteressante quando comparado ao passado, pelo que se 

tornou urgente dotar a sala com algo que permitisse uma interpretação mais clara do que 

teria sido aquele lugar.  

Primeiro é importante calcular um tempo médio de visita da livraria. Sendo um lugar 

sem grande conteúdo visual, a permanência no espaço é, certamente, muito breve. Se o 

visitante estiver no local durante um período médio de cinco minutos, é importante que a 

narrativa exceda esse tempo, impedindo que o mesmo se aperceba do loop, isto é, do carácter 

circular da narrativa. Como tal, este guião foi pensado para ter uma duração entre os dez e os 

quinze minutos. Adicionalmente houve necessidade de criar um mapa visual simples (Figura 

13) com a possível localização dos objetos e peças de mobiliário na época, assim como a 

sinalização escrita do posicionamento dos sons. 

Sabendo que a livraria seria frequentada, muito provavelmente, por apenas uma 

pessoa a maioria do tempo, mas havendo necessidade de humanizá-la com a presença de 

outras personagens, foi pensado o aparecimento faseado de três monges, provocando uma 

sensação de crescimento na intensidade da ação: numa fase inicial, com apenas uma 

personagem na sala e por isso, escuta-se um conjunto de ações mais calmo e discreto. O 

primeiro monge caminha pelo corredor, abre a grande porta de madeira e distinguimos o 

tilintar do conjunto de chaves que é usado para esse efeito. A mesma personagem caminha a 

passo ritmado para o fundo da sala, junto à janela, onde pousa as chaves e abre a janela 

central. O som dos passarinhos torna-se mais evidente e ouvimos o mesmo monge deslocar-

se, remexendo em papeis e gavetas e sentando-se por fim, na pequena mesa que estaria 

posicionada em frente à janela do canto superior esquerdo, escrevendo com a pena.  

Momentos mais tarde, separados por breves minutos, surgem os outros monges, cujo 

conjunto de ações permitem que, progressivamente, a narrativa passe a ser uma sinfonia de 

escrita à pena, passos pesados sob o soalho, folhear de páginas e subidas às estantes com a 

escada de madeira.   
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Figura 13 - Ilustração digital da vista aérea da livraria com o mobiliário principal: estantes, mesas pequenas, mesa central, 
bancos, livros, penas. 
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• Cozinha 

 

A cozinha é, possivelmente, o local mais interessante dos três no que diz respeito ao 

alinhamento do guião, pela diversidade e quantidade de sons que foi possível recolher.  

À semelhança do que acontece com a livraria, também neste espaço se optou por um 

tempo médio de duração entre os dez e os quinze minutos, mas, contrariamente ao primeiro, 

será densamente habitado, quer por pessoas, quer por animais. Há a presença contínua de 

dois elementos contrastantes: a água e o fogo, que se ouvem do princípio ao fim.  

A narrativa começa com os sons do exterior, como os passarinhos, em conjugação com 

a água, que ressoa no canto superior esquerdo, como verificamos na imagem (Figura 14). 

Entretanto, na direção oposta, na zona de baixo da cozinha, ouve-se o cantar do galo, que 

anuncia o começo do dia. Há a circulação de pessoas e cavalos, evocando a atividade diária do 

transporte de carga ou alimentos. Ainda nesse espaço cortam-se troncos de madeira, ressoam 

as vozes dos criados e os animais parecem acordar com o frenesim à sua volta.  

De seguida, o visitante ouvirá os sons provenientes do centro da sala, tais como o corte 

dos alimentos, a sua colocação em recipientes, a deslocação e o manuseamento dos tachos, 

panelas, talheres e cerâmicas. Optou-se pela utilização pontual dos guinchos dos porcos, na 

espectativa que surpreendam o visitante, à semelhança do que aconteceria na época, uma 

vez que os animais circulavam em relativa liberdade pelo local.  

Se na livraria se pretende o escutar atento das atividades, convidando o visitante a 

sentir-se quase que um monge, na cozinha pretende-se aliciá-lo a um percurso mais enérgico, 

tal como um criado da época, repartindo-se rapidamente entre os vários pontos de ação da 

cozinha.  
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Figura 14 - Ilustração digital da vista aérea da cozinha, onde é possível verificar a posição das principais fontes 
sonoras: os tachos e panelas, as pias de pedra, a lareira, a mesa central e os animais. 
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• Cavalariça 

 

A cavalariça partilha as características das duas narrativas sonoras anteriores em 

termos de duração: entre os dez e os quinze minutos.  

Embora seja reconhecida a possibilidade deste espaço ter estado distribuído em várias 

divisões, na narrativa foi ignorado esse facto e a sala é encarada como um grande salão (Figura 

15 - Ilustração digital da vista aérea da cavalariça onde se identificam as diversas atividades 

que lhe estão associadas.) para o albergue de animais e pessoas, nomeadamente dos criados 

dos hóspedes e do próprio mosteiro. Assim como na cozinha, também na cavalariça era 

necessária a utilização frequente da água, pelo que o som da mesma se ouve do princípio ao 

fim.  

Supõe-se que neste espaço seria frequente a entrada e saída constantes de animais de 

carga, assim como de animais de transporte que pertencem aos hóspedes e respetivos 

criados. A narrativa começa, como tal, com uma grande diversidade de sons oriundos do 

exterior, como vozes e o trote dos cavalos que ecoa nas grandes pedras que formam o chão. 

Na zona de alimentação dos cavalos é possível escutar os sons provenientes dos 

alimentos a serem triturados pela dentição dos animais, assim como a respiração e o relinchar. 

Os animais eram escovados e aparelhados, pelo que esses clips foram posicionados junto às 

portas de entrada e saída, onde seria muito provável que estivessem arrumados ou 

pendurados os equipamentos.  

Ao fundo da sala está localizado o ferreiro, responsável pela conceção das ferraduras 

e pelo conserto de alguns materiais. Ouvem-se os sons metálicos do embate do martelo, assim 

como o som do arrefecimento das peças quando são colocadas na água. Na zona do ferreiro 

é possível escutar o lume e o remexer do carvão.  

Sabendo que neste local era frequente a prática de outros ofícios e atividades, ouve-

se o corte de madeira, que evoca a presença de um carpinteiro. Ouve-se também o remexer 

da palha, que além de alimento, é também o material de que eram feitas as camas dos criados. 
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Figura 15 - Ilustração digital da vista aérea da cavalariça onde se identificam as diversas atividades que lhe estão 
associadas. A secção preenchida a cinzento é a zona utilizada para reuniões e conferências. 
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2.4.4.3 Produção e instalação 

Depois de concluídas as narrativas, as mesmas foram entregues a Mário Vila Nova, 

técnico responsável pelos múltiplos serviços especializados que permitirão a posterior 

instalação das narrativas sonoras nos três espaços. Um desses serviços corresponde à 

produção áudio, isto é, ao ajuste das pistas em quadrifonia, etapa na qual foi possível 

participar, observando o processo de trabalho do técnico e fazendo sugestões relativas ao 

posicionamento dos sons (Figura 16 - Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova.), 

através do software e equipamentos adequados. Ou seja, trabalhar a questão da 

Figura 16 - Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova. 
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espacialidade, necessária para a sensação de imersão que se pretende oferecer durante as 

visitas.  

Mas o que é, afinal, a quadrifonia? De acordo com o que foi discutido com a 

coordenação do MSMT em conjunto com Mário Vila Nova, as pistas sonoras a reproduzir serão 

em quadrifonia, também chamada estéreo 4.0, uma técnica que utiliza quatro canais de áudio 

e na qual os alto-falantes estão posicionados em quatro cantos do espaço, reproduzindo sons 

total ou parcialmente independentes uns dos outros. Tal como já foi mencionado, a 

intervenção em quadrifonia permitirá mais realismo e consequentemente, uma imersividade 

maior nos espaços por parte do ouvinte, que se sentirá parte da ação ao conseguir identificar 

Figura 17 - Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova. 
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a origem e a distância a que se encontra do som, assim como a sua deslocação no espaço 

(Figura 17 - Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova.).   

Tratando-se os espaços selecionados de locais de exposição onde não é conveniente 

que o equipamento seja demasiado visível ou perturbe o equilíbrio visual e arquitetónico, 

procuram-se algumas soluções, adaptadas às particularidades de cada sala. 

As soluções apresentadas por Mário Vila Nova e aprovadas pela Coordenação do 

MSMT são as seguintes: 

• Livraria: esta sala é hoje um espaço completamente despido, dispondo de uma 

mesa central. Sendo impossível colocar os alto-falantes nos cantos da sala, 

onde seriam visíveis, foi proposta a sua colocação debaixo da mesa que se 

encontra no centro da sala e o som será refletido nas paredes (Figura 18 - 

Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova.  

• Cozinha: na cozinha, um dos pares de alto-falantes ficará ligeiramente 

deslocado em relação aos cantos da sala, o que permitirá que se evite a sombra 

acústica que resultaria da viga de pedra localizada junto à chaminé.  

• Cavalariça: esta sala é a mais peculiar, pela sua função polivalente. É uma sala 

de apresentações e conferências, dispondo de cadeiras alinhadas que ocupam 

metade do comprimento. Sendo assim, resta pouco espaço de visita e será 

apenas essa pequena porção da sala que beneficiará da intervenção sonora.  

No momento da redação do presente relatório de estágio apenas a livraria obteve 

financiamento para a instalação definitiva do projeto no local. A cozinha e a cavalariça foram 

finalizadas no que respeita a produção sonora, isto é, estão prontas a instalar, ficando apenas 

a aguardar o financiamento para o equipamento necessário e a posterior instalação. 

O equipamento principal previsto por Mário Vila Nova para a instalação das narrativas 

sonoras em cada uma das salas é o seguinte: 

1. Reprodutor síncrono multipista digital (IP2 - 4 pistas) 

2. Amplificador quadruplo (4x 75W) 
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3. Alto-falantes (4x)  

4. Cartões SD 2GB para suporte das pistas 

 

  

Figura 18 - Imagem cedida por Cengavis, Lda - Mário Vila Nova. 
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3. O som como ferramenta interpretativa no MSMT 

O Mosteiro de São Martinho de Tibães, tal como mencionado anteriormente, é um 

espaço de grande imponência arquitetónica e é muito apelativo em termos sensoriais, quer 

pela envolvência com o espaço verde, quer pela arquitetura predominantemente barroca, 

característica deste espaço ancestral.  

A visita ao conjunto monástico é um verdadeiro apelo aos sentidos, mas é evidente 

que a visão continua a ser usada como sentido preferido para a interpretação dos espaços. 

Antes de mais, a informação é distribuída em formato de texto através de folhetos 

informativos e outros suportes colocados nos locais de visita. O visitante é levado a aceitar 

que não há, portanto, outro sentido que possa ser usado a não ser a visão.  

Inconscientemente acabamos por utilizar a audição, quer seja enquanto caminhamos 

nos corredores e somos surpreendidos pelo som impactante dos passos no soalho de madeira, 

ou pelo canto das aves quando nos aproximamos da Cerca. No entanto, a perceção auditiva 

do espaço não é tão valorizada quanto a perceção visual, uma vez que não nos são oferecidas 

experiências de cariz sonoro.  

Olhámos, observamos atentamente e interpretamos as peças e espaços recorrendo 

aos nossos olhos. Interpretamos os objetos baseando-nos em conhecimentos adquiridos, seja 

de forma autónoma, em contexto escolar ou em visitas guiadas. Mas o que se pretende com 

Gabinete de Sonoridades é oferecer uma experiência sensorial o mais completa possível, 

associando a visão e a audição, sem a pretensão de considerar uma mais importante que a 

outra em termos interpretativos. Vemos a mesa. Mas como soariam os livros antigos ao 

pousar sobre o tampo de madeira? Vemos os livros antigos. Mas que som produziria a pena 

em contacto com o pergaminho? Vemos a pena. Mas como é que soa quando mergulha no 

recipiente em cerâmica? Os dois sentidos, a visão e a audição, tornam-se complementares, 

fazendo com que a mesa, o livro ou a pena deixem de ser apenas imagens na nossa memória, 

passando a ser também um leque diversificado de sons.  

Falemos sobre os sons. Sobre todos os sons que tendem a desaparecer, que fazem 

parte da memória e identidade de um espaço, mas que já não são possíveis de ouvir. 
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Remetamos para o som de uma carroça puxada por animais, para o rebuliço constante na 

cozinha, os animais que caminham e se alimentam em liberdade no terreiro, o canto 

gregoriano que ecoa a partir da igreja. Como é que temos acesso a algo que nunca vivemos e 

que já não é do nosso tempo? 

Dada a impossibilidade logística e financeira de reconstituir a livraria, adquirir os 

utensílios necessários para a cozinha, colocar animais de carga nas cavalariças ou recorrer a 

encenações históricas nas salas intervencionadas, o som permite, de forma eficaz, que os 

locais sejam novamente habitados, ouvindo a narrativa sonora como se tivéssemos viajado 

até ao Mosteiro de São Martinho de Tibães no século XVIII.  

A minha experiência e o trabalho desenvolvido no local levaram-me a questionar a 

importância do som e se existe, de facto, uma hierarquia dos sentidos nos museus. Ter-se-á o 

museu mantido em silêncio durante muito tempo? Estarão os espaços museológicos 

preparados para acolher outras experiências sensoriais, nomeadamente ao nível do som? 

Poderá a soundscape ser a solução adequada para comunicar a coleção e a história de um 

espaço museológico? 

Feito o relato da experiência no MSMT, com especial enfoque em Gabinete de 

Sonoridades, e devidamente apresentados os elementos que culminaram na questão que se 

pretende aprofundar, segue-se o enquadramento e fundamentação teórica da mesma no 

âmbito das Ciências da Comunicação, nomeadamente na área da realização e produção 

audiovisual. Tratando-se Gabinete de Sonoridades de um produto de sonoplastia para uma 

instituição museológica, é igualmente importante a apresentação e reflexão sobre o museu, 

o seu papel educativo e a sua abertura à experiência sensorial em contexto educativo, 

devidamente apoiadas com material bibliográfico adequado. 
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4. O que é o Museu? 

Falar sobre a importância do som em contexto museológico, nomeadamente da sua 

aplicação a nível interpretativo e educativo, implica que se faça uma introdução sobre a 

evolução dos museus ao longo da história: o que é o museu, o seu papel na educação e as 

mudanças ocorridas a esse nível ao longo das últimas décadas. Desta forma, podemos 

compreender melhor o museu enquanto instituição, permitindo prever que mudanças se 

esperam na reformulação da sua missão educativa e objetivos na sociedade atual.  

4.1 O Museu: contexto histórico 

O que é um museu? O museu é uma instituição com um papel de grande relevância na 

história da humanidade. Na nota introdutória de Glenn D. Lowry para o catálogo de exposição 

“The Museum as Muse: Artists Reflect”, o historiador diz-nos que os “museus são geralmente 

compreendidos como locais de aprendizagem e inspiração, a casa das musas” (McShine, 1999, 

p. 6). Mas o que quererá o diretor do MoMA13 dizer com “casa das musas”?  

A palavra museu é um indicativo da antiguidade destas instituições, encontrando a sua 

origem na palavra mouseion, que na Antiguidade Clássica significava “Templo das Musas” 

(Mendes, 2013). O reconhecimento do museu como instituição privilegiada da memória tem 

a sua origem na mitologia grega: fruto de um relacionamento amoroso entre Zeus, deus do 

Olimpo, e Mnemosine, deusa da memória, nascem nove musas, personificações das artes e 

das ciências, a quem é atribuído um tipo de talento ou inspiração: poesia épica, história, 

poesia romântica, música, tragédia, poesia sagrada, comédia, dança e astronomia (Günay, 

2012, p. 1252). A principal missão das musas era proporcionar inspiração criativa aos 

indivíduos que dela necessitassem.  

Recuando até ao século III a.C., em pleno período helenístico14, assistimos à construção 

do primeiro museion reconhecido pela história, em Alexandria, no Egipto, uma academia 

dedicada ao saber filosófico e habitada por académicos (Pitman, 1999, p. 2). Este espaço é 

                                                           
13 The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
14 Período da história da Grécia e do Médio Oriente, marcado pela morte de Alexandre, o Grande. 



70 
 

habitualmente associado à icónica biblioteca de Alexandria, que fazia parte do mesmo 

complexo de edifícios. Embora a origem da sua denominação seja a mesma da do museu atual, 

este local era frequentado somente por académicos, pelo que não pode ser reconhecido como 

um precursor dos museus dos nossos dias. Ainda assim, o Museu de Alexandria em muito se 

assemelha aos espaços museológicos que visitamos atualmente, pela forma exímia de reunir 

metodicamente todo o saber e todos os objetos no seu interior. Mesmo separados por 

milhares de anos, este museu ancestral e o museu de hoje partilham uma missão: “ajudar os 

indivíduos na compreensão do mundo à sua volta” (Pitman, 1999, p. 2). Referir o Museu de 

Alexandria permite-nos entender que o fascínio pelo colecionismo e pela contemplação de 

objetos é quase tão antiga quanto a humanidade. É algo que nasce com o ser humano. “Numa 

primeira fase, a necessidade de colecionar objetos e de os salvaguardar para o futuro ter-se-

á sobreposto às restantes funções museológicas” (Mendes, 1999, p. 669) e é por isso que o 

museu atual não pode ver nestes exemplos os seus predecessores diretos, mas sim um 

conjunto de ideias e conceitos ancestrais que o tornaram possível como a mais reconhecida 

instituição da cultura e do saber da atualidade.  

De acordo com a informação disponível na Encyclopedia Britannica15, também a Idade 

Média, popularmente denominada “Idade das Trevas”, devido ao declínio a nível sociocultural 

evidenciado pela escassa informação histórica proveniente desse período, foi palco da criação 

de alguns tesouros e coleções privadas, pertencentes a famílias aristocráticas. Destas coleções 

destacavam-se importantes exemplares de objetos exóticos de origem natural e artesanal, 

obtidos nas viagens e expedições que tiveram lugar nessa época. 

Mas é a partir do século XV que as mudanças sociais se tornam mais evidentes: a igreja 

entra em sucessivas crises de poder, dando lugar a uma grande mudança social que coloca o 

homem como centro do conhecimento. Esta perspetiva social, associada ao interesse pela 

antiguidade greco-romana, estimula o interesse adormecido pelo colecionismo. A 

humanidade conhece assim a primeira fase do período dourado do Renascimento, no qual os 

gabinetes de curiosidades, coleções privadas de grande valor artístico e científico, ocupavam 

quartos e salas de habitações pertencentes a famílias abastadas. Gilles Thibaut, que construiu 

um website16 dedicado a toda a informação histórica e bibliográfica sobre estes “quartos das 

                                                           
15 Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/history-of-museums 
16 Cabinet de curiosités, http://pages.infinit.net/cabinet/index.html  

https://www.britannica.com/topic/history-of-museums
http://pages.infinit.net/cabinet/index.html
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maravilhas”, diz-nos que no seu interior “se recolhe e apresenta uma multiplicidade de 

objetos raros ou estranhos representando os três reinos: o mundo animal, vegetal e mineral, 

para além das conquistas humanas”.  

Embora possam ser encarados como os primórdios do museu, estes espaços possuem 

características que os distinguem dos museus modernos. Primeiro, são locais privados e 

demonstrativos do poder de quem detinha o espaço, estando por isso, inacessíveis à maioria 

das pessoas. Depois, não existia uma lógica de organização e distribuição dos objetos, ficando 

essa questão ao encargo do proprietário, que compunha a sala de acordo com o seu gosto 

pessoal. Segundo o que nos indica Mendes (1999, p. 670), “na Europa diversos museus 

fundaram-se e desenvolveram a partir de coleções privadas”, isto é, o espólio patente em 

grandes gabinetes de curiosidades foi doado a museus públicos, marcando o desaparecimento 

destes pequenos espaços. 

Já no século XVIII, quando surge um novo movimento intelectual e filosófico, o 

iluminismo, começam a surgir alguns dos mais importantes museus públicos, tal como nos 

indica Gunay (2012, p. 1254), dos quais se destacam o Museu do Louvre, antiga residência da 

monarquia, transformado em museu após a Revolução Francesa, e o British Museum, primeiro 

museu nacional público do mundo, criado a partir do vasto legado de Sir Hans Sloane, 

colecionador, físico e naturalista irlandês. Estes museus públicos abrem caminho para um 

novo museu, um museu contrastante do “tesouro medieval e do gabinete de curiosidades 

renascentista, onde estranhas raridades eram reunidas como trofeus eclesiásticos ou para 

contemplação privada”(McShine, 1999, p. 6). Os primeiros conceitos de museu eram elitistas 

e excluíam a maioria do público do seu espaço, habitualmente reservado para um grupo de 

pessoas oriundas de classes sociais mais elevadas.  

O conceito de museu tem crescido progressivamente desde o século XVIII, sendo hoje 

impossível não encontrar um museu em qualquer país ou grande cidade que não disponha de 

uma oferta educativa acessível a todos.  

Sendo assim, o que é, hoje, o museu? “O museu é uma instituição permanente sem 

fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que 

adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da 
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humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”17. O museu é, 

por isso, um lugar onde se acolhem e adquirem coleções e objetos, procede-se à sua 

conservação e restauro, assim como à sua divulgação e exibição, educando o espectador 

através de eventos e atividades. 

No último século assistimos a um aumento significativo do número de instituições 

museológicas em todo o mundo. Segundo a informação obtida no site da UNESCO18, existem 

cerca de 55 000 em todo o mundo, comparativamente aos 22 000 que existiam no ano de 

1975. 

O museu é uma instituição com uma relevância cada vez maior na sociedade atual e 

há indicativos de que é uma tendência crescente, algo ilustrativo através dos números e 

notícias que surgem diariamente. Em Portugal, por exemplo, no ano de 2017, houve uma taxa 

de crescimento de aproximadamente 60% no número de visitas aos museus e monumentos 

portugueses comparativamente ao ano de 2012, segundo o que nos revela a Direção-Geral do 

Património Cultural19. A adesão aos museus nas últimas décadas do século passado foi 

reforçada por dois fatores essenciais: “por um lado, o reforço da importância atribuída ao 

papel educativo dos museus; por outro, a crescente pressão, sobre os museus, para que eles 

justifiquem a sua própria existência e, bem assim, os vultosos investimentos neles efetuados” 

(Mendes, 1999, p. 668).  

Hoje, passados quase vinte anos destas afirmações, é importante que o museu, com o 

seu papel na educação bastante demarcado, procure a exploração contínua das suas 

potencialidades no que diz respeito à oferta cultural e educativa, lembrando-se sempre do 

seu espólio e marcando pela diferença na forma como o divulga ou o oferece ao público. 

 

 

  

                                                           
17 Definição de museu pelo International Council of Museums (ICOM):  

https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition 
18 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO): https://en.unesco.org/themes/museums 
19 Direção-geral do Património Cultural (DGPC): http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estatisticas-dgpc 

https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition
https://en.unesco.org/themes/museums
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estatisticas-dgpc
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4.2 A evolução do papel educativo dos museus 

Aos museus sempre foram atribuídas várias funções que, segundo Mendes (1999, p. 

669), se podiam agrupar em várias categorias, como a “reunião/aquisição de coleções e 

objetos”, a “sua salvaguarda e conservação”, a “divulgação e exibição do respetivo 

património” e “educar e recrear através das exposições e de outras atividades desenvolvidas”. 

Estas funções são ainda atuais, contemplando apenas leves alterações na forma como são 

priorizadas, isto é, adaptam-se, uma vez que o que é expectável de um museu está 

normalmente relacionado “com a própria conceção que, em determinada época, se tem do 

homem e da sociedade” (Mendes, 1999, p. 669).  

Nos primórdios do museu, o desejo pelo colecionismo e a respetiva salvaguarda, 

tornaram-se na sua função principal, sendo a sua origem uma consequência natural da ação 

e vontade humanas em colecionar objetos e preservar a memória. Num artigo para o jornal O 

Público, “Os anos da contemporaneidade absoluta”, Vanessa Rato (2010) evoca algumas 

declarações de Umberto Eco (citado em Rato, 2010), sobre a importância da memória: “todas 

as épocas tentaram captar toda a memória possível por todos os meios possíveis, como se a 

memória dos anciãos não fosse suficiente”. 

O museu, como unidade educativa, está associado a diversas etapas ao longo da 

história, como confirma a teoria dos autores Allard e Boucher (citado em FEUSP, 2008, p. 8). 

Numa primeira fase os museus estavam intimamente ligados às instituições de ensino formais, 

o acesso era limitado a académicos e intelectuais e assiste-se a uma onda de doações de 

coleções privadas, que dão origem às primeiras unidades museológicas públicas. À segunda 

etapa do desenvolvimento educativo dos museus, estão associadas as primeiras tentativas de 

enaltecimento das nações através da partilha das coleções com o público em geral, isto é, 

“através dos museus, os Estados procuravam manifestar o seu poder (…), ao mesmo tempo 

que o reforço do conceito de Estado-nação levava a atribuir aos governos o dever de assegurar 

a educação” (Mendes, 1999, p. 670). A terceira e última etapa acontece ao longo do último 

século, no qual os museus começam, gradualmente, a olhar o público, não como um grupo 

homogéneo, mas sim como um indivíduo com determinados objetivos, motivações e 

preferências, que procura no museu novas formas de aprendizagem (FEUSP, 2008, p. 9). 



74 
 

Embora a educação formal fizesse parte da realidade educativa dos primeiros museus 

públicos, pela sua associação às universidades, os museus são hoje, instituições 

exclusivamente dedicadas ao ensino não-formal, isto é, o ensino que procura o afastamento 

da aprendizagem escolar tradicional, assim como da aprendizagem informal, que se adquire 

através da experiência do dia-a-dia (FEUSP, 2008, p. 12). Como podemos observar, o museu 

como educador tem um papel bastante diferente do passado, colocando a educação como 

prioridade e objetivo fundamental da sua missão: a “escola e a educação formal por ela 

ministrada tornaram-se insuficientes, pelo que a educação informal, do género da que é 

assegurada pelas instituições museológicas, tem vindo a adquirir uma importância redobrada” 

(Mendes, 1999, p. 683). O papel educativo é de tal forma relevante na sociedade que, segundo 

Mendes (2013, p. 164), “à luz de tudo o que tem vindo a comprovar-se nas últimas décadas, 

o museu deveria ser considerado como um parceiro imprescindível, em qualquer programa 

educativo”. 

O aumento no número de museus no último século e a já enunciada necessidade de 

aproximar o maior e mais diversificado número de visitantes, impõe que se reflita também 

sobre os tipos de públicos que devem passar a integrar as unidades museológicas. Mendes 

(2013, p. 167) faz referência a três tipos de público, com necessidades e motivações próprias 

e que devem ser tidos em consideração no panorama educativo dos museus. Em primeiro 

lugar são referidas as crianças em idade pré-escolar, que devem ser estimuladas através de 

atividades simples, interativas e apelativas, recorrendo ao uso de ferramentas digitais, por 

exemplo. Sabendo que “a importância hoje atribuída à educação ultrapassa as paredes da 

escola e a idade tradicionalmente destinada à sua frequência” (Mendes, 2013, p. 167), 

também aos adultos em “idade ativa” e indivíduos na 3.ª idade devem ser disponibilizadas 

mais experiências de aprendizagem em contexto museológico. No caso dos primeiros, o autor 

sugere a “organização de exposições sobre determinadas profissões”, permitindo que o 

visitante se relacione com o conteúdo exposto, assim como a reformulação dos horários, 

permitindo que se incluam atividades depois do período laboral. Os indivíduos reformados 

têm ao seu dispor um horário mais flexível, tendo no museu um potencial aliado não só em 

atividades de aprendizagem, mas também de lazer, beneficiando da utilização de ferramentas 

digitais, como a projeção e exibição de vídeos e filmes (Mendes, 2013, p. 168). 
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O compromisso com a participação ativa do público tem despertado uma mudança 

evidente na forma como observamos a educação nos museus. Não só por consequência do 

desenvolvimento tecnológico, mas também pela crise económica que teve lugar nos primeiros 

anos do XX, o museu foi obrigado a rever o seu propósito primordial de aquisição e 

salvaguarda de coleções e objetos, procurando “reavaliar-se e reinventar-se” (Bourke, 2016, 

p. 13), dando realce ao conceito de cultura participativa, que por sua vez, tem proporcionando 

o aparecimento de “atividades que permitem que as pessoas participem e descubram o seu 

lado criativo” (Bourke, 2016, p. 13). Sobre as mudanças ocorridas relativamente ao papel 

comunicativo das exposições, Ángela García Blanco diz-nos que o que tem acontecido é o 

seguinte: 

De facto, nos últimos anos a exposição tornou-se um campo específico de comunicação, é 

considerada como um espaço de significados, como suporte de informação; em suma, como 

meio de comunicação em que o espaço expositivo é ao mesmo tempo canal e espaço de 

interação entre os visitantes e a exposição. (Blanco, 1999, p. 46) 

Como foi já enunciado “as abordagens comunicacionais em museus vivenciaram uma 

mudança de paradigma, que teve por premissa assumir o público como ator central do 

processo de comunicação” (FEUSP, 2008, p. 16). Assim, torna-se importante que na 

atualidade, em que as nossas vidas estão em constante mudança, e sendo uma das principais 

missões do museu, o “acesso à cultura e às suas coleções” (Bourke, 2016, p. 22), que se 

continue a envolver o público em “práticas participativas de envolvimento com os visitantes 

nas instituições culturais”. 

O texto “Manifesto for the Future of Museums” (Souhami, 2014), que conta com a 

colaboração de vários profissionais que participaram numa conferência dedicada ao futuro 

destas instituições, tentando prever, através da partilha de ideias, visões e desejos sobre a 

temática, o que será o museu no ano de 2034, faz um apanhado bastante elucidativo sobre a 

relação com o público e a responsabilidade coletiva sobre a essa questão. O manifesto reforça 

a ideia da “envolvência, experiência, diversão, inspiração” (2014, p. 14) como “elementos 

essenciais para qualquer configuração do museu” e defende que “ainda não chegamos a um 

nível em que a “aprendizagem, envolvência e coleções possam ser vistas de forma igualitária 

e coesa no sector”, sugerindo alguns métodos para proporcionar experiências de 
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aprendizagem positivas em contexto museológico. Estes métodos assentam na procura pela 

constante evolução e revisão das práticas museológicas, assim como o reforço do conceito de 

que a envolvência com o público não deve ser vista “como valor agregado, mas como o 

objetivo central de tudo o que é construído em torno do museu” (2014, p. 14). 

Num artigo de jornal com o título “Lean Times, New Ways to Reach Out”, Carol Vogel 

(2009) faz referência à nova onda educativa nos museus: “mais do que nunca, as instituições 

maiores e mais pequenas têm adotado a mesma missão: transformar os museus antes 

silenciosos, em vibrantes centros culturais, onde as atividades vão muito além do que está 

pendurado nas paredes”. Seja como peça artística ou ferramenta interpretativa, o som ocupa 

agora um lugar mais evidente na oferta educativa não-formal das instituições museológicas e 

na programação das suas atividades, não só porque o visitante procura novas experiências de 

interação e imersão em contexto museológico, mas porque as ferramentas sonoras são 

também sinónimo de um museu mais inclusivo do ponto de vista da acessibilidade.   
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4.3 Museu: lugar do silêncio?  

Fazendo referência ao que foi discutido ao longo do capítulo anterior, sabe-se que tem 

existido uma vontade por parte das unidades museológicas em tornar-se mais abertas à 

utilização das mais diversas ferramentas de interpretação, afastando-se do cariz silencioso 

que esteve associado, durante centenas de anos, à experiência de aprendizagem no museu. 

Para uma compreensão mais clara do papel destas novas ferramentas de interpretação, 

nomeadamente as de carácter sonoro, que se pretendem destacar neste trabalho, é 

importante que se contemple a questão do silêncio no museu.  

O museu, espaço dedicado ao estudo de diversas matérias no âmbito das ciências e 

das artes, e onde se armazenam e exibem curiosidades e exemplares de múltiplos objetos, é, 

desde os primórdios da sua existência, um local altamente associado à contemplação 

silenciosa do seu conteúdo. Se evocarmos a imagem mais tradicional de um museu, será a do 

visitante a percorrer e a observar em silêncio os corredores e espaços visitáveis, fazendo uso 

ativo da sua capacidade visual. Segundo Bubaris (2014, p. 391), o silêncio durante a visita é, 

portanto, uma “norma cultural” que nos leva a assumir a “produção de sons desde logo como 

um problema, muitas vezes equiparando-a a ruído: um elemento desordeiro e que dificulta a 

atenção, impedindo a comunicação desejada entre o visitante e a exposição”. 

É essencial que se esclareça o conceito de silêncio num museu: o silêncio não se refere 

a um estado de ausência sonora, “mas à regulação ativa e seletiva da sua presença” (Bubaris, 

2014, p. 391). Mesmo que o museu seja visto como um local de contemplação silenciosa, há 

sons que simplesmente não são passíveis de eliminar. O que acontece é que qualquer som 

produzido, não é considerado uma fonte fidedigna de conhecimento sobre o que está a ser 

observado, analisado ou estudado (Bubaris, 2014, p. 391).  

A questão que se impõe: porque é que tem havido uma necessidade de quase 

impermeabilização do museu em relação ao som se “o cultivo do ouvir pode enriquecer os 

processos comunicativos hoje muito limitados à visão” (Menezes, 2008, p. 113)? A produção 

de sons em contexto museológico está associada ao ruído e daí a necessidade de constante 

controlo do som em exposições. David Hendy (2014, p. viii), que dedicou uma obra literária 

exclusivamente ao estudo e análise do som ao longo da história, refere que “tem-se dito que 
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o ruído é um som que ‘está fora do lugar’. Normalmente é algo indesejável, inadequado, 

interferente, distrativo, irritante”, o que poderá responder à questão acima colocada: há uma 

necessidade de controlo do som uma vez que a audição é, de todos os sentidos, a menos fácil 

de ser controlada. Isto é, “sendo a visão uma interpretação interna de um objeto externo, é 

facilmente desviada ou evitada: nós podemos fechar os olhos ou olhar para outro lado. Ouvir, 

no entanto, é a interpretação interna de um processo interno” (Beliveau, 2015, p. 6). O som 

não é fácil de ignorar, à semelhança de uma imagem ou de um objeto do qual facilmente 

desviámos o nosso olhar, uma vez que “a visão humana, tal como a do cinema, é parcial e 

direcional. A audição, no entanto, é “omnidirecional”, o que quer dizer que “nós não podemos 

ver o que está por trás de nós, mas podemos ouvir tudo à nossa volta” (Chion, 1999, p. 17). 

A relação entre a imagem e o som e a sua proximidade com o cinema motivaram 

Bubaris (2014, p. 394) a explorar a questão do som e do seu potencial comunicativo e cultural 

em contexto museológico, usando dois conceitos amplamente utilizados no estudo sobre o 

som no cinema: o som diegético e o som não-diegético. Para o autor (2014, p. 394), nas 

narrativas museológicas podemos associar os sons diegéticos “à configuração da exibição e à 

relação imediata entre o visitante e a exibição”, o que “inclui os sons produzidos pelas próprias 

exposições e os sons do ambiente de exibição”, tais como “histórias orais, áudio, exposições 

de audiovisual e multimédia e paisagens sonoras das culturas em exibição”. No que respeita 

os sons não-diegéticos Bubaris (2014, p. 394) dá o exemplo dos audioguias, que “carregam 

uma voz que reside fora do tempo da visita”. 

Imersos numa cultura intensamente dominada pelo visual, torna-se cada vez mais 

pertinente a discussão e o estudo sobre a importância dos nossos sentidos e a sua influência 

na perceção sobre o mundo. Tal como se tem verificado, a visão resiste como sentido 

privilegiado da obtenção de conhecimento, mesmo que os outros sentidos se revelem 

igualmente importantes na forma como compreendemos, experienciamos e convivemos.  

Se a maioria das exposições nos oferecem elementos essencialmente visuais, como a 

informação de texto, que requer a máxima atenção e deve ser feita em silêncio, é natural que 

o som seja visto como algo a eliminar do contexto expositivo, uma vez que é extremamente 

difícil que nos consigamos abstrair da sua presença. Aliás, o som é de tal forma presente, que 
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“o cérebro humano suprime ativamente muitos sons, encaminhando-os para um nível inferior 

da nossa consciência” (Beliveau, 2015, p. 6). 

Reforçando o que já foi mencionado, o silêncio é uma prática comum quando 

pensamos na aprendizagem, e está intimamente relacionado com a visualidade, uma vez que 

a compreensão e memorização de texto nos é facilitada através de suportes de informação 

impressos. A comunicação em exposições é estabelecida através da leitura e é por isso que o 

silêncio se torna fundamental. Sendo a nossa aprendizagem alimentada por suportes de 

informação escrita, a falta de interesse pelo som como ferramenta interpretativa ou o seu uso 

pouco frequente, tornam-se inevitáveis. O silêncio é, portanto, uma obrigatoriedade, uma vez 

que a absorção eficaz da informação textual está dependente da nossa total atenção, que se 

torna mais frágil quando somos expostos a um ambiente sonoro muito denso. A associação 

de que só através do silêncio conseguimos absorver a informação de texto eficazmente, tem 

feito com que os visitantes se tornassem “em leitores silenciosos, que podem comungar com 

a verdade oculta do que eles veem e experimentam, mas não a podem compreender em toda 

a sua profundidade” (Bubaris, 2014, p. 392). 

Se recuarmos na história, antes do texto se assumir como meio preferencial de 

captação de conhecimento, a audição tinha um papel determinante, sendo que as 

informações de maior importância eram normalmente comunicadas oralmente. O que 

acontece nos nossos dias é que procuramos estabelecer diferenças entre o passado e o 

presente, associando o primeiro a uma realidade “oral” e o segundo a uma realidade 

“alfabetizada”. Posto isto, há uma clara divisão entre “a cultura do ‘ouvido’ e a cultura do 

‘olho’, mostrando que, uma vez que a leitura se destacou, o visual passou a ser considerado o 

sentido mais abrangente e confiável, enquanto que o ouvido foi deixado para trás” (Hendy, 

2014, p. xiii). 

O aumento da literacia ao longo dos séculos foi, portanto, um dos fatores responsáveis 

pela forma como encaramos hoje uma exposição. De acordo com Wulf (citado em Menezes, 

2008, p. 112), a mudança da oralidade para a visão, como sentido preferido na obtenção de 

conhecimento, está intimamente relacionada com a cultura grega, nomeadamente com 

Platão, que “deu total destaque ao falar e ao ouvir na dinâmica dialógica do filosofar, mas ao 
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mesmo tempo frisou, na alegoria da caverna, a importância da visão como meio privilegiado 

de conhecimento” (citado em Menezes, 2008, p. 112).  

Embora quase sempre relegado para segundo plano, som é uma constante no nosso 

dia-a-dia, mantendo-se em estreita relação com a visão. Segundo o pensamento de Wulf 

(citado em Menezes, 2008, p. 112), relativamente à relação entre os dois sentidos, refere que 

“enquanto o primeiro [a visão], reduz o mundo a uma imagem bidimensional, o segundo [a 

audição] capta a tridimensionalidade do espaço”. Tal afirmação reforça a importância da 

utilização do olho e do ouvido como ferramentas de perceção e aprendizagem 

complementares, permitindo que a memorização e a absorção de conhecimento durante as 

exposições museológicas possam ser mais positivas. Por um lado, a visão permite-nos a 

observação estática do objeto e das coleções, memorizando as formas, as cores, os tamanhos, 

isto é, as características visualmente apelativas, enquanto que a audição permite, através de 

experiências sonoras e acústicas, “uma experiência mais cinestésica e propriocetiva de 

relacionar e produzir conhecimento” (Bubaris, 2014, p. 396). 

O que tem acontecido ao longo dos séculos de existência dos museus e se torna 

desatualizado perante o panorama artístico, cultural e educativo atuais, é que até há pouco 

tempo nos tinha sido apenas oferecido um género de interpretação, embora as narrativas 

possam ser promovidas através de outros tipos de suportes. Isto é, “o museu ‘silencioso’ está 

associado às instituições culturais que promovem uma única interpretação dentro da grande 

narrativa da alta cultura” (Bubaris, 2014, p. 392). O que se tem revelado positivo, perante este 

panorama, é que nas últimas décadas tem-se verificado uma procura gradual por novas 

experiências, interativas, únicas, e que se distingam da comum experiência visual que é 

tradicionalmente oferecida. Os museus parecem responder com mais afinco às novas 

necessidades do visitante. Como tal, será importante que o museu, como instituição cultural, 

continue a moderar a sua política do silêncio, promovendo novas aprendizagens. O que se 

espera do som na aprendizagem multissensorial nos museus? 
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4.4 O som na experiência multissensorial do museu 

Na introdução de Walter Murch (1994, p. vii) para o livro Audio-Vision, de Michel 

Chion, o realizador diz-nos que a audição é o primeiro de todos os sentidos a ser usado, ainda 

no ventre materno. Como tal, o ser humano começa a escutar o exterior ainda antes de nascer. 

Os restantes sentidos permanecem adormecidos, enquanto o bebé é estimulado pelos sons 

produzidos pelo corpo da mãe: desde a voz, ao batimento cardíaco. É natural sentir alguma 

estranheza quando se pensa que as primeiras impressões do ser humano são através do som, 

quando pouco depois do nascimento, a visão parece ocupar um lugar primordial na maneira 

como nos orientamos. 

A relação entre som e imagem tornou-se mais evidente quando, nas primeiras décadas 

do século passado, a componente sonora começou a fazer parte da produção 

cinematográfica. Mesmo que a dissociação dos dois sentidos seja muito difícil e tendo em 

conta que o som é um elemento crucial na narrativa e na perceção que temos sobre a mesma, 

este continuou a ser relegado para um patamar inferior. Murch também salienta que 

atualmente ainda dizemos “ver” um filme quando nos referimos a uma produção audiovisual, 

mesmo que por produção audiovisual se subentenda a conjugação de imagens e sons (Murch, 

1994, p. xxvi). 

O que tem acontecido no cinema, estende-se a outros sectores e o caso dos museus 

também é semelhante, tal como já foi referido anteriormente. Não somos questionados sobre 

como soou uma exposição, mas antes como estava organizada em termos visuais. 

Acostumadas à típica experiência visual, “as audiências de hoje esperam cada vez mais que as 

exposições em museus incluam experiências ricas em diversos média, sendo a arte da acústica 

e do áudio de interesse crescente para programadores e designers” (Weatherhead, 2007, p. 

3). 

Tal como nos é mostrado em estudos sobre aprendizagem multissensorial, “o cérebro 

humano evoluiu para aprender e operar em ambientes naturais nos quais o comportamento 

é frequentemente guiado por informações integradas em múltiplas modalidades sensoriais” 

(Shams & Seitz, 2008, p. 1). Sendo assim, porque é que continuamos a querer que cada tipo 
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de perceção seja analisado individualmente, sem a possibilidade de serem estudados e 

observados enquanto sentidos complementares?  

Embora a relação entre a audição e a visão seja muitas vezes abordada numa tentativa 

de definir qual é mais importante ou útil, os estudos mostram-nos que a associação entre 

imagem e som nos permite reter muito mais conhecimento sobre uma matéria, do que se 

recorrêssemos apenas a um género de informação: “Geralmente as pessoas lembram-se de 

10% do que leem, 20% do que ouvem, 30% do que veem, e 50% do que veem e ouvem” (Shams 

& Seitz, 2008, p. 5). Walter Murch (1994, p. xxvi) reafirma a importância da combinação dos 

elementos visuais e auditivos para uma perceção mais alargada da realidade: “nós nunca 

vemos a mesma coisa quando também a ouvimos; nós não escutamos a mesma coisa quando 

também a vemos”, isto é, a nossa experiência é positivamente transformadora quando 

deixamos de atribuir mais importância a um sentido em detrimento do outro, uma vez que os 

dois sentidos se complementam.  

Ainda sobre a complementaridade dos dois sentidos, Blesser & Salter, elucidam-nos 

sobre as funções e experiências por ela proporcionadas: 

Ouvir, junto com seu complemento ativo, escutar, é um meio pelo qual sentimos os eventos 

da vida, visualizamos a geometria espacial, propagamos símbolos culturais, estimulamos 

emoções, comunicamos informações auditivas, experimentamos o movimento do tempo, 

construímos relações sociais e retemos uma memória. de experiência. (Blesser & Salter, 2007, 

p. 4) 

Acredita-se que, embora o design de exposições tenha realçado durante muito tempo 

a visualidade em detrimento da experiência aural, a demanda por novas experiências de cariz 

multissensorial, abrem caminho à arte da acústica e do áudio, levando os curadores e 

designers de exposições a reescrever a importância do som como ferramenta de comunicação 

no museu (Weatherhead, 2007, p. 3).  

Que transformações trazem estas novas experiências? As transformações trazem 

múltiplas vantagens uma vez que “quando usado como ferramenta interpretativa em 

exposições, o som pode transmitir facilmente informações e significados aos visitantes, e 

simultaneamente experiências de aprendizagem divertidas e imersivas” (Beliveau, 2015, p. 7). 
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O som é, portanto, uma mais valia do ponto de vista museológico para a interpretação e 

comunicação de objetos e coleções. Aliás, quando é eficazmente aplicado no espaço, o som 

“acrescenta emoção e dimensão à experiência do visitante. Apela a uma variedade de 

preferências de aprendizagem. Ele proporciona aos designers um meio de transportarem as 

pessoas para os ‘mundos’ que eles criam” (Weatherhead, 2007, p. 3). 

A audição, sentido que se pretende destacar ao longo desta reflexão, tem entrado na 

paisagem sensorial museológica, seja através das descrições orais de exposições, coleções e 

objetos, ou através da introdução de músicas de época e paisagens sonoras construídas 

propositadamente para o local expositivo. Que instituições recorreram a novas experiências 

como meio para comunicar as mensagens das suas exposições?  

O Pitt Rivers Museum, museu de antropologia e arqueologia da Universidade de 

Oxford, no Reino Unido, possui um vasto arquivo de sons20 que terá começado há mais de 

cem anos, quando o fonógrafo foi inventado. A coleção do museu é vasta e diversificada, 

sendo possível encontrar um leque de sons que se estende desde espíritos em florestas 

africanas, cerimónias de percussão nas ilhas do Pacífico Sul ou jogos cantados em parques 

infantis europeus.  

Em 2012 o museu ofereceu ao público um evento21 gratuito e pioneiro, fruto da 

colaboração entre Nathaniel Robin Mann, compositor em residência e Noel Lobley, 

etnomusicologista. A exposição contava com a participação ativa dos visitantes: era de noite 

e as luzes foram desligadas, distribuíram-se lanternas e quase sem luz, o público explorou a 

exposição acompanhado pela paisagem sonora composta por sonoridades inéditas ao ouvido 

da maioria: destacavam-se o canto das mulheres Bayaka, as harpas e flautas ou sons da 

floresta. Além da paisagem sonora, foram acrescentados outros complementos visuais tais 

como projeções de florestas tropicais e um visualizador criado por Mann. O evento foi 

divulgado online permitindo que na República Central Africana, Louis Sarno, autor das 

gravações, e membros da comunidade Bayaka, assistissem à forma inédita como a sua música 

e tradições foram experienciadas por tantos visitantes a milhares de quilómetros de distância. 

O som teve um papel determinante na forma como o público experienciou e percecionou a 

                                                           
20 Arquivo de Sons do Pitt Rivers Museum: https://www.prm.ox.ac.uk/sound 
21 Reel to Real, http://web.prm.ox.ac.uk/reel2real/index.html 

https://www.prm.ox.ac.uk/sound
http://web.prm.ox.ac.uk/reel2real/index.html
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exposição e a sua mensagem. Poderiam os visitantes aprender tanto sobre uma cultura 

misteriosa como a Bayaka se não ouvissem nenhum som e se se limitassem apenas a observar 

os objetos e informação de texto em exibição?  

O som pode ser introduzido no museu de diversas formas e todas são úteis para que o 

espaço museológico se torne mais recetivo à introdução do som nas exposições. Se por um 

lado o som pode ser usado, tal como no caso mencionado, como ferramenta de comunicação 

e aprendizagem num museu de antropologia e arqueologia, pode também ele próprio ser 

assumidamente uma obra de arte e oferecer uma experiência igualmente positiva no que 

respeita à interpretação e imersão sobre um assunto ou evento histórico, como se pretende 

demonstrar com o exemplo seguinte. 

Bill Fontana, conhecido pelos seus projetos artísticos no domínio da sound art, 

concebeu Vertical Echoes22, uma instalação sonora para o Imperial War Museum North, 

assinalando o centenário da Primeira Guerra Mundial, em 2015. Instalada na AirShard, a torre 

mais alta do museu, com cinquenta e cinco metros de altura, e ela própria um objeto 

arquitetónico inspirado no conflito, o visitante é surpreendido pelo som projetado a partir de 

oito colunas e sensores de vibração, de aviões de guerra Sopwith Camel em pleno voo, 

artilharia em movimento descendente, as trincheiras, aves e sons da natureza.  Já no interior 

do museu, o espectador teve acesso a instrumentos de interpretação visual, tais como armas 

e outros objetos usados pelo Exército Britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Vertical 

Echoes é uma produção artística que integrou Reactions14, um evento marcado por uma série 

de encomendas de obras de arte e performances ao vivo, que prometiam assinalar a data, 

desafiando os visitantes a refletir sobre o conflito através de obras de arte.  

Estes dois exemplos, embora bastante diferentes no que diz respeito às suas 

características e à sua aplicação no espaço, têm um ponto em comum: a tentativa de imergir 

emocionalmente o espectador nas exposições através do som, estimulando a relação com o 

passado e consequentemente, com a memória, através da aprendizagem sensorial. Neste 

contexto, faz sentido que se remeta para o pensamento de Jong: 

                                                           
22 Vertical Echoes:, http://resoundings.org/Pages/Bill_Fontana_Project_Library.html 

http://resoundings.org/Pages/Bill_Fontana_Project_Library.html
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Nos museus, como em jogos de computador ou filmes, surgem duas expressões de 

imersão através do som. Por um lado, os visitantes são induzidos a uma sensação de presença 

no momento e no lugar representados. Por outro lado, os visitantes, ao serem afetados, são 

induzidos a envolverem-se emocionalmente com esse tempo. (Jong, 2018, p. 90) 

A escolha dos exemplos acima mencionados para explorar qual poderá ser a resposta 

afetiva dos visitantes na experiência museológica foi propositada. À semelhança do trabalho 

de sonoplastia produzido no Mosteiro de São Martinho de Tibães, Gabinete de Sonoridades, 

também estes exemplos são ilustrativos da utilidade do som como via de exploração e 

aprendizagem sobre uma realidade do passado e da nossa herança cultural. Ou seja, tanto no 

caso da exposição interativa no Pitt Rivers Museum, como na escultura sonora do Imperial 

War Museum North, estamos perante casos de utilização de soundscapes propositadamente 

criadas para os espaços interpretativos. Sendo este um conceito amplamente utilizado no 

âmbito do estudo do som, importa que se discuta com mais profundidade o que é que significa 

realmente.  
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5. O que é a Soundscape?  

A história e o mundo estão repletos de importantes acontecimentos, assim como de 

momentos rotineiros, mas a todos eles estão associados ambientes sonoros bastante 

particulares. No entanto, nunca tinha surgido um conceito para que se descrevessem os 

fenómenos acústicos até à segunda metade do século passado, quando se populariza o termo 

soundscape. Mas o que é e onde está, afinal, uma paisagem sonora? De que forma nos permite 

conhecer mais sobre o mundo que habitamos e a sua história?   

5.1 Ouvir a Soundscape 

Recuar 40 000 anos no tempo e procurar abrigo numa gruta durante o período pré-

histórico do Paleolítico. Desenhar num diário gráfico junto ao rio. Explorar as florestas 

tropicais da Papua Nova Guiné. Passar a tarde no parque da cidade. Orar no mosteiro de 

Monte Cassino em 529. Assistir a um jogo num estádio de futebol. Viver em Pompeia no 

momento da erupção do Vesúvio. Praticar desporto nas ruas da cidade. Habitar Londres no 

período dos bombardeamentos da 2ª Guerra Mundial.  

Através de um parágrafo breve e descritivo Blesser & Salter introduzem-nos ao termo 

soundscape, que faz parte do nosso léxico há relativamente poucas décadas: 

Procura um momento para visualizar o mundo a partir dos seus sons: as canções de pássaros 

a anunciar o início da primavera na floresta, o rangido de uma cadeira de baloiço no alpendre, 

o riso das crianças no parque infantil ou o som da música estridente a partir de uma janela 

aberta. É somente através do som que um ambiente inteiro, completado por memórias e 

emoções, ganha vida. Assim, começamos a sentir-nos incluídos na vida da soundscape: o 

equivalente auditivo da paisagem. (Blesser & Salter, 2007, p. 15) 

O termo soundscape tornou-se popular nos anos setenta quando R. Murray Schafer, 

fundador e diretor do World Soundscape Project, uma pesquisa que procurava alertar para as 

constantes mudanças da soundscape de Vancouver, nos fala sobre o novo conceito. Segundo 

o compositor e académico, este termo, que deriva de landscape, deve ser entendido como “o 
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ambiente sonoro” (Schafer, 1994, p. 274), quer seja ele real ou abstrato, assim como qualquer 

componente destes ambientes acústicos que seja considerada uma matéria de estudo.   

Resultado da preocupação com o ambiente sonoro em constante mutação, tornou-se 

mais frequente o estudo dessa matéria como meio de sensibilização do ouvinte em relação 

ao mundo acústico que o rodeia. O que é que compõe a paisagem sonora? Como é que pode 

ser estudada, alertando-nos sobre as alterações do ambiente acústico? 

Entendendo o mundo como uma orquestra, composta por diversas paisagens sonoras, 

é fundamental que se evoque a soundscape como um ecossistema sonoro e que se discuta o 

conceito no âmbito da ecologia acústica, isto é, aquilo que segundo Schafer  se entende pelo 

estudo de um ambiente acústico, dos seus efeitos, assim como das reações físicas e 

comportamentais dos seres que habitam uma determinada soundscape (Guzy, 2015, p. 6). O 

seu objetivo é alertar para as alterações desequilibradas do ambiente acústico. A ecologia 

acústica foi uma temática amplamente projetada no âmbito na literatura académica pelo 

estudo “The Sonic Environment of Cities” (1969), do autor Michael Southworth, sobre o 

impacto da paisagem sonora urbana a nível físico e comportamental nas pessoas que a 

habitavam.  

Sucederam-lhe outros estudos, como “Anatomy of the Soundscape: Evolving 

Perspective”, de Bernie Krause (2008) que procura explorar as três fontes acústicas da 

paisagem sonora natural: a biofonia, a geofonia e a antropofonia (Krause, 2008, p. 73). É 

também no evento TEDGlobal 2013, numa conversa intitulada “The Voice of the Natural 

World”23, que o mesmo autor, Bernie Krause, faz referência às três componentes da paisagem 

sonora, explicando-nos, de maneira clara e sucinta o que são: 

“A primeira é a geofonia, ou seja, os sons não biológicos que acontecem em qualquer 

"habitat", como o vento nas árvores, a água de um ribeiro, as ondas do oceano na praia, o 

movimento da Terra. A segunda é a biofonia. A biofonia são todos os sons que são gerados 

por organismos num determinado "habitat" ao mesmo tempo e num mesmo local. E a terceira 

são todos os sons que os seres humanos geram a que chamamos antropofonia. Alguns deles 

                                                           
23 “The Voice of the Natural World”: https://www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world 

https://www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world


89 
 

são controlados, como a música ou o teatro, mas a maioria deles é caótica e incoerente, aquilo 

a que normalmente se chama ruído” (Bernie Krause, TEDGlobal 2013). 

O trabalho de Krause é demonstrativo da importância do estudo da paisagem sonora, 

quer seja pela aprendizagem sobre o mundo natural ou pelas informações que nos fornecem 

sobre as alterações dos ambientes acústicos da natureza. A forma como Krause estuda a 

paisagem, organizando-a em “nichos” (Krause, 2008, p. 73) permite que se avalie se o 

ecossistema sonoro está a funcionar positivamente, isto é, se funciona de forma equilibrada 

entre as várias fontes sonoras.  

O que é fundamental que se retenha dos estudos e ensinamentos dos profissionais do 

som é a necessidade da valorização da paisagem sonora, uma vez que é através dela que 

começamos a ter consciência do mundo em que vivemos. Mesmo que até há relativamente 

pouco tempo a compreensão da paisagem se tenha baseado em ferramentas visuais, a 

realidade é que esta nem sempre nos informa completamente sobre um ambiente. Aliás, 

Krause, na sua conversa (TEDGlobal 2013), informa-nos do seguinte: “a captação visual 

enquadra implicitamente uma perspetiva frontal limitada dum dado contexto 

espacial, enquanto as paisagens sonoras alargam esse âmbito a 360 graus, envolvendo-nos 

totalmente”. Arnott & Alain (2014, p. 85) partilham o mesmo pensamento sobre a capacidade 

informativa do som, reforçando que só através dele podemos ficar cientes dos objetos e 

eventos que ocorrem fora do nosso campo de visão. Para os autores, “o som ‘dá cor’ ao nosso 

mundo, adicionando uma outra dimensão à nossa experiência percetiva, de uma forma que 

nenhum dos outros quatro sentidos pode realmente fazer” (Arnott & Alain, 2014, p. 85). Para 

finalizar o seu discurso, Krause (2013), remata com a afirmação de que “uma imagem pode 

valer 1000 palavras, mas uma paisagem sonora vale 1000 imagens.” 

Através do estudo de Krause (2008, p. 80), entendemos que a origem para o 

entendimento mais alargado do mundo físico que habitamos poderá estar na introdução do 

estudo da soundscape em diversas disciplinas do saber académico, oferecendo-nos novas 

perspetivas educativas. “Envolver-se com o mundo é um aspeto importante de ser um cidadão 

global” (Guzy, 2015, p. 14), como tal, seja na ajuda da preservação do mundo e do ambiente, 

na recriação de ambientes sonoros históricos ou na criação artística, a soundscape promete 

continuar a ser uma ferramenta útil e flexível na investigação sonora.  
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5.2 Soundscape: uma viagem ao passado 

Ouvir ou escutar é uma parte integrante do nosso dia-a-dia e tem um papel importante 

na forma como percecionamos o mundo e o ambiente que nos rodeia. Aliás, tem sido assim 

desde os primórdios da humanidade. No entanto, esse facto parece ter sido ignorado no que 

diz respeito ao saber histórico, quando na verdade, os sentidos sempre foram motores 

essenciais na nossa experiência. O pensamento da historiadora Elizabeth Foyster (2010, p. 

217), que incide sobre esta problemática, reafirma o impacto dos sentidos no nosso 

quotidiano ao mencionar a sua importância como estímulos da memória e das emoções. A 

autora completa a sua afirmação apelando aos profissionais da sua área que se mantenham 

abertos ao estudo das sensações, uma vez que nos proporcionam uma aprendizagem mais 

profunda e completa sobre os mundos e civilizações que nos antecederam, isto é, são veículos 

de conhecimento sobre a sua cultura.  

Mas como é que podemos saber mais sobre as paisagens sonoras do passado? Que 

desafios encontramos na pesquisa sobre estes sons? 

O aparecimento da soundscape como elemento de estudo do som surgiu, em parte, 

da recusa em aceitar a visão como o principal canal de perceção sobre o que nos rodeia. No 

texto “Exploring the New Soundscape”, Schafer (1976, p. 4) refere que a maioria do povo 

ocidental não via no olho o principal recetor de informação, e tampouco questionou se isso 

teria sido uma realidade também no passado, que podia não vir a ser uma realidade no futuro 

e que possivelmente, não seria a realidade de muita da população que vivia na época. Este 

pensamento era, segundo o autor (1976, p. 5), fruto do grave problema de poluição sonora e 

“desrespeito” pelo ouvido que se enfrentava na altura e que continua hoje, a ser um 

problema.  

De facto, “a visão é o principal sentido através do qual apreendemos o passado, mas 

não é o único”(Lowenthal, 1976, p. 15), uma vez que os outros sentidos podem ter um papel 

igualmente importante na nossa compreensão sobre a história. O problema do som é que 

“não deixa vestígios, e a história precisa de vestígios” (Hendy, 2014, p. xiv). Desta forma, 

parece não nos restar alternativa se procuramos entender melhor a paisagem sonora do 

passado, tendo que nos resignar à consulta de registos escritos que são, neste contexto, a 



91 
 

ferramenta primordial de pesquisa. No entanto, esses mesmos registos podem ser 

elucidativos e ter um papel preponderante quando procuramos saber mais sobre o que se 

ouvia antigamente (Hendy, 2014, p. xv), uma vez que nos descrevem os sons que compunham 

as paisagens sonoras em determinados momentos, em determinados lugares, num passado 

histórico distante.  

Estudar o conceito de soundscape implica que se olhe para o passado, o que nos 

interessa particularmente nesta reflexão, que procura discutir as narrativas sonoras como 

ferramentas de aprendizagem, nomeadamente em exposições museológicas, sobre 

realidades históricas temporalmente distantes. Aliás, “o desejo de recuperar a história audível 

indica o poder do som para nos transportar de volta ao passado” (Lowenthal, 1976, p. 17) e 

talvez por isso, as soundscapes nas exposições museológicas, se tenham tornado ferramentas 

cada vez mais comuns, soluções capazes de nos proporcionar uma experiência de 

aprendizagem sensorial e emotiva sobre a história e a cultura auditivas de um determinado 

período histórico.  

Segundo Jong (2018, p. 89), as narrativas sonoras favorecem o que o autor apelida de 

“educação sentimental”, sendo que por sentimental se subentendem as experiências 

proporcionadas pelos sentidos e as emoções que surgem a partir dessas mesmas experiências. 

Esta expressão com duplo sentido diz-nos ainda que o som nos museus, tanto se aplica para 

estimular a aprendizagem histórica através da uma abordagem sensorial, como para permitir 

ao visitante uma relação afetiva com a exposição. Como tal, esta conexão emocional com o 

visitante é obtida recorrendo a diversos métodos de imersividade, como a tentativa de induzir 

do visitante a viajar no tempo e no espaço através de paisagens sonoras históricas (Jong, 2018, 

p. 89). 

Mas porque é que esta ligação emotiva e empática com o passado nos é tão 

importante? O conhecimento sobre os sons do passado pode dar-nos informações valiosas 

sobre a evolução das comunidades. Guzy (2017) refere num artigo para uma revista online, 

com o nome “The Sound of Life: What Is a Soundscape”, que o evocar de sons de práticas e 

ambientes ancestrais nos incute a sensação de pertencer a um lugar e a uma cultura.  

No caso dos museus, cujo espólio evoca a identidade das comunidades e culturas, a 

sensação de ligação que aqui se aborda com o passado, é reforçada pela utilização das 
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soundscapes históricas, “recriações de um ambiente que abrange tanto os sons 

antropogénicos como naturais que ocorrem algures no passado” (Guzy, 2017, p. 14). Falemos 

sobre o caso de Gabinete de Sonoridades no Mosteiro de São Martinho de Tibães e usemos 

este projeto como exemplo, abordando as considerações que devem ser tidas no processo de 

criação de uma paisagem sonora histórica, assim como os seus objetivos.  
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5.3 A soundscape como ferramenta de interpretação no MSMT 

Imaginemos que viajamos no tempo na pele de um peregrino em busca de abrigo. 

Quando se dá conta, encontramo-nos junto ao Mosteiro de São Martinho de Tibães no século 

XVIII. Ansiando por uma cama, descanso e uma refeição, tocamos o sino da Porta das Gentes 

informando da nossa presença. As nossas roupas de época emitem um ruído estranho quando 

nos movimentamos, a nossa capa esvoaça com o vento e ao longe, ouvimos os sons da floresta 

de carvalhos que une Mire de Tibães ao centro da cidade de Braga. A porta abre-se e somos 

recebidos por um monge que, de imediato, nos encaminha pelos longos corredores do 

mosteiro. Ouvimos o ecoar dos nossos passos no chão de madeira.  

Estes são alguns dos sons que se podiam escutar numa viagem ao Mosteiro de São 

Martinho de Tibães durante o século XVIII. Imagine-se se prologássemos esta narrativa e 

acompanhássemos a estadia da personagem fictícia, desde as conversas com outros 

hóspedes, à hora das refeições, aos passeios pela Cerca. Se hoje o MSMT é dotado de uma 

paisagem sonora tão peculiar, imagine-se recuando duzentos e cinquenta anos. Muita da 

autenticidade do mosteiro perdeu-se com o tempo, com os descuidos na sua preservação ao 

longo das décadas de abandono, assim como com o desaparecimento de muito espólio.  

Como é que o mosteiro, sendo uma unidade museológica, poderá oferecer aos seus 

visitantes informação mais completa sobre os tempos de atividade constante naquele espaço, 

que serviu de habitação permanente e temporária a tanta gente? Como é que se pode 

estabelecer a comunicação com o passado do MSMT? Gabinete de Sonoridades pretende 

complementar as respostas a estas questões. 

 

5.3.1 O propósito da soundscape histórica 

De forma a refletir sobre o trabalho de sonoplastia desenvolvido no Mosteiro de São 

Martinho de Tibães, com a criação de três narrativas sonoras, remete-se para a definição de 

paisagem sonora histórica que nos é dada por Guzy (2015, p. 14): “Uma paisagem sonora 

histórica é uma recriação de um ambiente sonoro que engloba sons antropogénicos e 

naturais, ocorrido num momento do passado”. 
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Entendendo este projeto como um processo que envolveu várias etapas de produção 

artística, importa que se façam também algumas considerações sobre a sua criação. 

Antes de mais, evoquemos novamente os problemas de interpretação que o espaço 

museológico do Mosteiro de São Martinho de Tibães nos apresentava. O MSMT trata-se de 

um mosteiro beneditino com centenas de anos que, enfrentando algumas dificuldades a nível 

de preservação, resistiu à passagem do tempo, chegando aos nossos dias convertido num 

espaço museológico. 

Caminhar nos espaços visitáveis do mosteiro deve ser uma experiência multissensorial, 

em que a possibilidade de visualizar e tocar os espaços e objetos, possa ser conjugada com os 

outros sentidos, nomeadamente a audição, que tanto nos pode dizer sobre os monges 

beneditinos, os seus hábitos e rotinas. No entanto, esta não é a realidade do MSMT. Os 

espaços apenas beneficiam da sinalética correspondente aos audioguias e da informação 

descritiva cedida em folhetos disponíveis na loja/receção do espaço. O visitante está, por isso, 

sujeito a possibilidades de interpretação muito limitadas ou redutoras de um local que merece 

ser apreendido de outra forma.  

Num capítulo particularmente interessante e já mencionado, do livro de David Hendy, 

“Noise: A Human History of Sound and Listening”, denominado “The Bells”, o autor elucida-

nos sobre o papel do som em contexto monástico, informando-nos que a rotina de quem 

habitava os mosteiros beneditinos na Europa Ocidental era dominada, em parte, pelos 

estímulos sonoros dos sinos, que davam indicações variadas como as horas da oração, do 

recolher e da refeição (Hendy, 2014, p. 108). O som era uma realidade da vida monástica e o 

MSMT apresentava muitas dificuldades como unidade museológica, em passar essa 

informação ao visitante.  

Encarando o papel do artista ou designer das soundscapes, em articulação com os 

membros da coordenação e do Serviço Educativo, como fundamental para o estudo das 

audiências e das suas necessidades, procurou-se responder, antes de mais, à seguinte 

questão: como é que a instalação de narrativas sonoras em três espaços do MSMT poderá 

contribuir para a melhoria da aprendizagem de quem o visita?  
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Purdy (2000, p. 52) faz referência ao conceito de Jean Gebser sobre a divisão da 

consciência em cinco estruturas, na qual há um tipo que nos interessa particularmente: a 

audição empática. Segundo o autor (citado em Purdy, 2000, p. 52) a “empatia é uma função 

da imaginação, sendo capaz de imaginar como é estar no lugar do outro, não como um 

processo de pensamento, mas como uma conexão sentida, uma coisa de coração”. No caso 

de Gabinete de Sonoridades, por exemplo, pretende-se criar uma relação empática entre a 

narrativa sonora e o visitante, isto é, ouvir ou escutar os espaços trará ao ouvinte uma 

sensação de maior imersão, uma sensação de nostalgia e pertença. Enfim, uma envolvência 

com uma realidade histórica que não é visível e que não podia ser comunicada tão 

eficazmente apenas recorrendo a informação escrita ou a visitas guiadas. Salomé Voeglin, 

através da sua contribuição para a publicação “The Multisensory Museum”, com o artigo “A 

Sonic Sensibility for Curation” reforça esta ideia referindo que “é tarefa do curador tornar o 

visível e o invisível acessível” (Voegelin, 2014, p. 128). 

Tratando-se de um projeto de sonoplastia desenvolvido para uma unidade 

museológica, é importante que os rigores científicos e históricos entrem em cena, com vista a 

definir o verdadeiro papel das narrativas sonoras que se pretendem instalar no espaço. 

Tornou-se fundamental que todos os envolvidos assumissem um papel o mais neutro possível 

perante as informações obtidas, de forma a que as suas experiências académicas, pessoais e 

culturais não tivessem influência na criação das soundscapes. Isto é, não seria profissional que 

o designer ou artista procurasse conceber as narrativas guiando-se exclusivamente pela 

criatividade e pela sua resposta emocional aos sons recolhidos, tornando-as inteiramente 

numa peça artística. Assim como se tornou fundamental que todos os envolvidos com 

backgrounds em história ou museologia, não se deixassem conduzir somente pelo purismo 

histórico, dando algum espaço à criatividade.  

Para que as soundscapes pudessem funcionar como ferramentas interpretativas 

dinâmicas, criativas e ainda assim, fiéis à realidade histórica do MSMT, a comunicação entre 

todos os envolvidos na sua construção, procurando um equilíbrio, foi bastante importante. As 

paisagens sonoras foram concebidas tendo em mente o maior número possível de públicos, 

portanto, a quantidade de informação foi doseada de maneira a responder aos vários níveis 

de aprendizagem ou níveis intelectuais dos visitantes. Ou seja, o objetivo principal da 
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instalação destas narrativas no espaço museológico assenta na ideia de uma experiência 

interativa e acessível para todo o tipo de ouvintes.   

 

5.3.2 Recolha de sons e processo criativo 

No seu estudo sobre soundscapes históricas, Marinna Guzy relata o processo de 

construção de narrativas sonoras para uma unidade museológica na qual esteve envolvida, 

fazendo referência a esta questão do objetivo das narrativas sonoras no contexto do museu e 

a responsabilidade do criador, assim como do historiador:  

É possível que a precisão não seja o objetivo principal da paisagem sonora histórica 

como uma peça artística. Em vez disso, o objetivo principal é o de evocar, através de uma 

combinação da reprodução historicamente fiel e impressionista, uma determinada resposta 

emocional do membro da audiência. (Guzy, 2015, p. 18)  

Posto isto, entende-se a procura pelo equilíbrio da soundscape, como o mais complexo 

de todos os processos criativos envolvidos. Sabendo que se pretendia a envolvência do 

visitante com o espaço, existiam duas possibilidades de construção: a descrição de 

acontecimentos rotineiros relacionados com os espaços a intervencionar, usando a narração 

e alguns sons ilustrativos das ações humanas, dos objetos ou animais; ou a criação de uma 

história propriamente dita, mais aberta à criatividade do artista de som, em que o visitante 

pode chegar ao espaço e escutar os sons relativos aos espaços, sentindo-se parte dessa 

mesma história.  

Tanto uma solução como outra trariam experiências completamente distintas ao 

visitante. A primeira hipótese nem chegou a ser considerada, uma vez não faria sentido no 

contexto da experiência museológica do MSMT, que já tem ao dispor do visitante o audioguia, 

constituído pela descrição dos espaços através de um narrador. A segunda solução, pelo 

contrário, permite uma conexão emocional ou empática mais imediata com o que está a ser 

experienciado porque o visitante não é condicionado pelas descrições do narrador, abrindo 

um leque de possibilidades interativas com a história: o visitante move-se autonomamente 

no espaço, tendo consciência da localização exata das ações e movimentos humanos, assim 

como dos animais, dos objetos e outros sons.  
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Outro aspeto a considerar na construção das narrativas foi a voz humana, uma vez que 

os espaços eram habitados por pessoas. Tendo em conta que a língua portuguesa sofreu 

profundas alterações desde o século XVIII, período no qual se baseiam as soundscapes, optou-

se por eliminar completamente o discurso e as interações orais das personagens que 

conduzem a história. Em termos de som humano, apenas se ouvem sussurros, burburinho, 

tosse, suspiros, ou seja, tudo que possa acrescentar a dimensão humana à narrativa, mas que 

não implique a voz. É claro que esta componente podia tornar a ação do visitante no espaço 

mais interessante do ponto de vista da conexão humana, no entanto, o rigor histórico perder-

se-ia, uma vez que o contexto social das personagens é bastante divergente e não sabemos 

como falavam exatamente: por um lado temos os monges, homens cultos que se mantinham 

em silêncio a maioria do tempo, por outro, existiam os criados, certamente vindos de classes 

sociais mais humildes e por isso, com um vocabulário bastante particular. Que termos se 

usavam na época e que se perderam no tempo? E que termos usamos agora que ainda não 

eram usados no discurso de antigamente? Não podemos aceder a esta informação com a 

precisão necessária, como tal, a sua remoção foi a solução mais coerente. 

Além destas decisões, também foi necessário avaliar os problemas que surgiam com a 

informação histórica: como é que podíamos saber mais sobre os sons do passado? Onde 

poderá estar descrito esse conteúdo? Tal como é mencionado nas reflexões anteriores sobre 

a soundscape, os registos sonoros aos quais temos acesso atualmente são bastante 

incompletos do ponto de vista informativo: são constituídos essencialmente por texto e sendo 

a gravação de som algo relativamente recente, claro que não existe qualquer registo sonoro 

do século XVIII. 

A recolha de sons para o projeto foi maioritariamente baseada em textos e artigos 

académicos sobre o MSMT e a congregação Beneditina Portuguesa, inventários do serviço 

educativo sobre o espólio de cada sala na época, assim como em relatos escritos do século 

XVIII e XIX, de visitantes do mosteiro. É importante salientar que estamos imediatamente 

condicionados pela visão pessoal de figuras cultural e academicamente evoluídas na época, 

como o é o caso de Frei Bernardo da Esperança Teles, a quem é atribuída a autoria24 do texto 

anteriormente mencionado, “Um viajante no Minho em 1785”, ou William Morgan Kinsey, 

                                                           
24 A identificação do autor deste relato foi conseguida por D. Gabriel de Sousa, Abade de Singeverga, como é mencionado na obra de José 

Amadeu Coelho Dias, “As bibliotecas nos mosteiros da Antiga Congregação Beneditina Portuguesa, (2011, p. 144). 
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aristocrata inglês que em viagem a Portugal no século XIX, escreve uma série de relatos25 nos 

quais menciona uma breve estadia em Tibães. 

Fazendo novamente referência ao estudo de Guzy (2015, p. 23), a autora alerta para a 

importância do impacto histórico do lugar. A decisão de sonorizar um espaço não deve ser 

arbitrária, procurando que esse espaço reúna todas as condições para proporcionar uma 

viagem ao passado: “ter uma história rica, estar bem documentada, ser acessível, e ainda mais 

importante, ter potencial ao nível da exploração artística (Guzy, 2015, p. 23).  

Se pensarmos no MSMT de acordo com os requisitos enunciados acima, facilmente 

nos apercebemos que o espaço é dotado de todos eles. É inegável o impacto e importância 

histórica do Mosteiro de São Martinho de Tibães na história da Congregação Beneditina em 

Portugal. Embora a bibliografia sobre o espaço seja escassa comparativamente à sua 

grandeza, tem imensa qualidade para que se retenha o essencial sobre a sua história. Estamos 

a falar de um local que reúne condições bastante satisfatórias do ponto de vista da 

acessibilidade museológica. Além disso, o MSMT beneficia de uma grande abertura por parte 

da coordenação no respeita ao acolhimento de projetos de exploração e criação artística.  

Os ingredientes para a construção bem-sucedida dos ambientes sonoros para a casa 

beneditina estavam reunidos desde o início da experiência. Agora, aguardamos a instalação 

das peças nos espaços e a sua exibição pública, algo que merecerá uma nova reflexão sobre o 

trabalho do ponto de vista da recetividade do público.    

                                                           
25 Os relatos estão compilados num livro publicado pelo próprio, com o nome “Portugal Illustrated: in a series of letters” (1829). 
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Considerações Finais 

“Conhecer o mundo através dos nossos ouvidos é, e sempre foi, diferente de conhecer 

o mundo puramente através dos nossos olhos. Oferece-nos uma compreensão mais imersiva 

tanto da subjetividade quanto da dimensão social de vidas passadas” (Hendy, 2014, p. 324).  

Como tal, quando procuramos saber mais sobre os sons do passado o que é que 

ouvimos ou esperamos ouvir? O que é que esperamos de uma aprendizagem deste género? 

A sociedade evolui e com o progresso nascem novas ferramentas de comunicação, 

interpretação e aprendizagem. A rivalidade entre os sentidos tornou-se mais evidente, 

nomeadamente entre a audição e a visão. Essa relação não é apenas algo que terá resultado 

do desenvolvimento tecnológico e digital que provocou o excesso de comunicação visual que 

assistimos hoje no mundo moderno.  Esta hierarquização dos sentidos tem as suas raízes em 

contextos e situações históricas mais profundas, como mencionamos através da associação 

entre imagem e o som fomentadas pelo aparecimento do cinema. Se recuarmos ainda mais 

no tempo, observamos nos movimentos e revoluções sociais, aliados ao aumento da literacia, 

as causas pela preferência do uso de ferramentas visuais. 

Ao longo deste relatório procedeu-se ao relato de uma experiência de estágio marcada 

pela realização de um projeto de sonoplastia com características muito particulares, tanto 

como objeto de criação artística, como ferramenta de interpretação do património e da 

história de um local. Tratando-se de uma intervenção sonora num museu, espaço ao qual está 

associado o silêncio, motivou o aparecimento de uma questão que conduziu o restante 

relatório: o lugar do som como ferramenta interpretativa em exposições museológicas.  

No caso dos museus, por exemplo, às quais associamos durante muito tempo a 

interpretação silenciosa das suas exposições e conteúdo, o som normalmente não é 

representativo de uma fonte de conhecimento ou aprendizagem, principalmente pela sua 

relação de proximidade com o ruído. No entanto esta realidade tem mudado 

significativamente ao longo das últimas décadas, uma vez que “o som se tem tornado cada 

vez mais um meio preferido para a apresentação da narrativa expositiva” (Bubaris, 2014, p. 

400). Neste leque de meios acústicos encontramos a paisagem sonora histórica. Tal como 
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verificamos com a descrição de Gabinete de Curiosidades, há uma série de considerações que 

devem ser tidas em conta no momento da produção das narrativas. 

Referir a construção de soundscapes históricas como ferramentas de interpretação de 

uma exposição é falar num meio inovador de recriação de um ambiente do passado, numa 

forma de proporcionar ao visitante uma viagem até a uma realidade que não se vê, mas que 

se sente através do estímulo da memória e da relação empática com o que se escuta. No 

entanto “é impossível que uma paisagem sonora histórica não seja uma prestação pessoal, 

mesmo que seja tão historicamente fiel quanto possível” (Guzy, 2015, p. 35), isto é, nunca 

poderá ser uma experiência totalmente neutra, estando sujeita a interpretações prévias da 

sua informação e conteúdo no momento da realização, seja através do designer ou do 

curador. Como tal, é fundamental que se continue a exploração da soundscape histórica no 

âmbito das suas potencialidades na sociedade e cultura modernas, procurando que sejam 

continuamente avaliadas, estudadas e melhoradas.  

O que se pretende também refletir é que os museus devem responder aos pedidos do 

espectador no que diz respeito à introdução de novas experiências sonoras no museu, uma 

vez que os estudos sobre os benefícios da aprendizagem e educação multissensorial suportam 

a ideia de que “o treino multissensorial pode ser mais eficaz do que paradigmas de treino 

unisensoriais” (Shams & Seitz, 2008, p. 5). Até agora, no caso do Mosteiro de São Martinho de 

Tibães, o seu problema de acessibilidade recaía, sobretudo, na oferta de interpretações 

meramente visuais das narrativas das exposições.  

Há necessidade de contrariar esta posição pouco acessível do museu como entidade 

cultural e educativa, motivando o aparecimento de novas propostas no âmbito da 

interpretação de conteúdo expositivo. Fazendo referência ao caso da livraria, da cozinha e da 

cavalariça do Mosteiro de São Martinho de Tibães, que no passado foram espaços com 

ambientes acústicos muito densos e complexos, como é que poderia o visitante ter acesso a 

esta realidade histórica?  

Entrar neste local é um apelo à memória e para que ela possa ser usada da melhor 

forma, deve ser estimulada recorrendo a outros sentidos de maneira a complementar a nossa 

perceção visual dos objetos e dos espaços. Saber como é que soavam os instrumentos da 

livraria monástica, ouvir o folhear das páginas em pergaminho, sentirmo-nos na azáfama da 
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cozinha habitada também por animais ou ouvir o som do ferreiro na construção das ferraduras 

para as bestas de carga, são sons aos quais já não temos acesso nos nossos dias, mas que são 

essenciais para que se compreenda melhor a realidade histórica e quotidiana daquele local 

naquele período histórico, motivando a sua compreensão no presente e para que no futuro, 

tenhamos um leque de interpretações mais diversificado sobre o passado.   

A conceção de paisagens sonoras históricas para exposições e museus, embora seja 

algo em estado embrionário e por isso, com muito espaço para exploração e melhoria, pode 

ver no caso do Mosteiro de São Martinho de Tibães uma experiência de aprendizagem que 

procura o equilíbrio saudável entre a perceção visual e a perceção auditiva, através de uma 

experiência imersiva, de estímulo da memória e de procura pela conexão humana e empática 

com o ambiente sonoro do passado. 
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