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Análise qualitativa de uma exposição 

 

Exposição analisada: Tesouros do Museu Nacional 

Local: Casa Laranjeiras – Praça Zumbi dos Palmares, Centro, Angra dos Reis/RJ 

Visita realizada no dia 07/12/13 

 

1- O assunto e seu(s) tema(s) 
 
A exposição “Tesouros do Museu Nacional” é um projeto itinerante que tem levado peças do 
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a vários municípios do 
país, com o objetivo de ampliar o acesso dos brasileiros a grandes relíquias antropológicas, 
arqueológicas, geológicas e paleontológicas, que são patrimônio cultural do nosso país.  
 
A exposição tem como principal objetivo  a disseminação do conhecimento sobre o patrimônio 
que o museu abriga, fortalecendo assim formação intelectual dos visitantes através de uma 
proposta didática. Trata-se de uma exposição itinerante com poucas peças levando cerca de 
10 min para um circuito completo. Os materiais que fazem parte da exposição são 
apresentados através das próprias peças e de painéis informativos. As dimensões das peças 
variam entre grande e pequenas. 
 
2- Os aspectos físicos e construtivos 
 
A exposição ocupa aproximadamente 50% do térreo da Casa Laranjeiras, um espaço cultural 
localizado na Praça Zumbi dos Palmares, Centro, Angra dos Reis/RJ. A edificação é um 
sobrado construído em 1832 utilizado durante muitos anos como estabelecimento comercial. 
Foi restaurado a pouco tempo e hoje abriga diversas exposições e oficinas de artesanato local. 
 
A exposição é organizada de forma temática (Egito, Arqueologia, Paleontologia, Entomologia e 

etc ) e as técnicas de exposição são restritas a textos e imagens. A iluminação é realizada 

através de luz geral (lâmpadas tubulares fluorescentes) e spots direcionáveis voltados para os 

suportes. Os suportes são compostos por estruturas em metalon com base em madeira. Os 

esquemas de orientação e sinalização são satisfatórios e os serviços e facilidades para os 

visitantes são realizadas através de um profissional responsável pela exposição. A segurança e 

a conservação dos objetos é realizada através de caixas de vidro nos objetos que devido a ação 

erosiva do ambiente e ao manuseio nocivo por parte dos visitantes possam ter sua integridade 

prejudicada.  

 

 



3- A percepção e a imagem da exposição 
 

A visita a esta exposição foi certamente de grande contribuição para um melhor entendimento 

sobre a produção de exposições além do conhecimento sobre as temáticas expostas. Apesar 

de pequena a exposição apresenta importantes peças da arqueologia e paleontologia nacional 

além de fortalecer a presença do Museu Nacional.  

 

Pontos fortes da exposição  

 

• Seleção das peças; 

• Divulgação do acervo do Museu Nacional; 

• Ação inovadora levando o acervo do Museu a diversas cidades; 

 

Pontos fracos 

 

• Técnicas expositivas: Poderiam ser utilizados recursos de audiovisuais; 

• Acessibilidade: Painéis com informações em braile; 

 

4- Imagens da exposição 
     
 

 
Fonte: G1.globo.com 
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