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RESUMO 

Para responder à pergunta de partida “como as pessoas percebem o ambiente de Museus 
Paisagem de Arte Contemporânea (MPAC) e se orientam neles?”, esta tese investigou a 
percepção ambiental de usuários de dois museus: o Instituto de Arte Contemporânea do 
Inhotim, Minas Gerais, Brasil e a Fundação de Serralves, Porto, Portugal. O estudo focaliza 
a interrelação do público com o espaço de cada MPAC (conjunto de sua paisagem, 
arquitetura e arte contemporânea), focando especificamente questões de wayfinding 
(navegabilidade ambiental), de modo a compreender como tal ambiente é apreendido pelos 
visitantes. Para tanto foram confrontadas informações provenientes da documentação 
(visual e escrita) das instituições e dos depoimentos (falas) dos usuários. A principal 
hipótese defendida é que o público/visitante de MPAC valoriza a interrelação entre o 
ambiente natural (parque/jardim) e o ambiente construído (galerias e obras de arte 
contemporâneas), atribuindo igual valor a ambos. Em complementação a esta, uma 
segunda hipótese indica que durante a visita aos MPACs, os visitantes definem seus trajetos 
de maneira espontânea, porém fortemente influenciados pelos indicadores visuais 
existentes (mapas, sinalética e elementos marcantes da paisagem), os quais facilitam a 
legibilidade do espaço, para o que também contribuem os serviços oferecidos e as 
experiências vivenciadas em instituições semelhantes. A base analítica da pesquisa 
recorreu aos conceitos de Legibilidade Ambiental (LYNCH, 2009), wayfinding (GIBSON, 
2009; ARTHUR, PASSINI, 2002; WEISMAN, 1982), Continuum Experiencial (TUAN, 1985), 
Espaço Limite (CRUZ PINTO, 2007) e Habitus (BOURDIEU, 1992). Metodologicamente foi 
utilizada a pesquisa qualitativa (DEMO, 2000) por meio de estudo de caso (STAKE, 1999; 
YIN, 2005) e observação participante (WHYTE, 2005). Nas duas instituições foram 
realizadas entrevistas com pesquisadores e curadores, observação de comportamentos e 
aplicação de questionários com o público/ visitante, os funcionários, estagiários e monitores. 
A investigaçãoreferendou parcialmente a hipótese inicial, mostrando que o público/visitante 
aparenta valorizar mais os ambientes naturais, que são vivenciados em maior intensidade. 
Quanto à segunda hipótese, além dos fatores indicados, a percepção ambiental e a 
definição de trajetos pelos usuários sofre significativa influência das relações emocionais 
que estabelecem com o espaço. De maneira geral, em termos de wayfinding verificou-se 
que o público/visitante: (i) se adapta com facilidade às diferentes demandas expositivas da 
arte contemporânea nos dois museus; (ii) percebe que a fruição das obras é favorecida pelo 
ambiente vivenciado (espaço construído e parque/jardim), o qual tem interferência  na sua 
leitura do trajeto durante a visita; (iii) em muitas situações, a grande atratividade dos 
usuários pelas obras de arte e pelo parque/jardim dificultam a legibilidade das edificações 
existentes e do seu espaço interno. 
 
Palavras chave  
Museu Paisagem de Arte Contemporânea. Percepção Ambiental. Wayfinding. Público 
Visitante. 
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ABSTRACT 

This thesis nalyzes the wayfinding in Landscape Museum of Contemporary Art (MPAC), 
based on the Institute of Contemporary Art CACI, Minas Gerais, Brazil and the Museum 
of Contemporary Art of the Serralves Foundation, Porto, Portugal. The study focuses on 
the interrelationship of the public/visitors with the landscape, architecture and 
contemporary art museums in these, in order to understand visual perception and 
apprehension of such an environment for their users. For both were confronted 
documentation (visual and written) and people talk. The main hypothesis put forward is 
that the audience/visitor MPAC appreciates the interrelationship between the natural 
environment (park/garden) and built environment (the works of contemporary art and the 
galleries), giving equal value to both. To complement this, a second hypothesis is that 
during the visit to MPACS, visitors define their paths spontaneously, but strongly 
influenced by existing visual indicators (maps, signage and striking landscape 
elements), which facilitate the readability of space, which also contribute to the offered 
services and the experiences of similar institutions. The analytical basis of the research 
used the concepts of legibility (LYNCH, 2009), wayfinding (GIBSON, 2009; ARTHUR, 
PASSINI, 2002; WEISMAN, 1982), Experiential Cotinnum (TUAN, 1985), Space Bound 
(CRUZ PINTO, 2007) and habitus (BOURDIEU, 1992). Methodologically was used 
qualitative research (DEMO 2000) by means of a case study (YIN, 2005; STAKE, 1999) 
and participant observation (WHYTE, 2005). In the two institutions interviews with 
researchers and curators, behavior observation and questionnaires from employees, 
trainees, monitors and the public/visitor of the two museums were performed. Although 
partially referende the initial hypothesis, the research showed that the public/visitor value 
appears more natural environments, they experience a greater intensity and in addition 
to the factors listed in the second case, your perception and definition of paths suffer 
significant influence of emotional relations established with space. Generally the 
audience/visitor adapts easily to different demands of contemporary art exhibition in the 
two museums and the built environment (park/garden and museum) interferes with your 
reading path during the visit, perceived by the public/visitor condition as a factor that 
favors the enjoyment of works on different mounts (wayfinding), though often become a 
factor that hinders the legibility of the building and its built environment. 
 
Key Words 
Landscape Museum of Contemporary Art. Contemporary Art. Environmental Perception. 

Wayfinding . Public/Visitor.  
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Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam 
mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são 
conceitos e práticas em metamorfoses. (SBM, s/d) 

Os homens não apenas discriminam padrões geométricos na 
natureza e criam espaços abstratos na mente, como também 
procuram materializar seus sentimentos, imagens e pensamentos. O 
resultado é o espaço escultural e arquitetural e, em grande escala, a 
cidade planejada (TUAN, 1983, p.19). 

Meu interesse por pesquisar Museus de Arte Contemporanea surgiu da 

experiência como Professor de Artes Visuais (iniciada em 1988, no ensino 

fundamental e médio, na rede pública e privada de ensino da Grande João Pessoa e 

no interior do Estado da Paraíba) e como professor do ensino superior junto ao 

Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba (iniciada em 

2003, primeiro como arte/educador na graduação e depois na educação especial e 

arteterapia na pós graduação lato sensu). Durante esses 25 anos de atuação no 

magistério tive a oportunidade de organizar inúmeras aulas de campo em museus 

de João Pessoa e cidades vizinhas, como Recife e Natal, em geral focando, entre 

outros temas, as relações entre arte e arquitetura contemporâneas.  

Devido à formação acadêmica eclética – licenciado em Educação Artística; 

especialista em Arte terapia e em Tecnologias da Informação; mestre em História 

(UFPB, 2003, 2004, 2005 e 2007, respectivamente) - meus interesses de pesquisa 

naturalmente estiveram vinculados aos vários campos onde tenho me debruçado 

(artes visuais, arteterapia, história da arte, educação especial), gradativamente 

aproximando-se do campo da arquitetura e do urbanismo. Ao começar a me 

preocupar com conteúdos da environment art, da arquitetura de museus e do estudo 

de públicos (envolvendo inclusive temáticas ligadas à psicologia ambiental), o 

campo de conhecimento da AU foi se configurando como uma opção de pós-

graduação, explicando meu contato com o doutorado em Arquitetura e Urbanismo, e 

o desenvolvimento desta tese junto ao PPGAU/UFRN.  

Os Museus de Arte Contemporanea (MACs), despertam minha atenção por 

conjugarem arquitetura e arte contemporâneas. Neste contexto, uma tipologia 

mostra-se ainda mais específica e instigante: a dos Museus-Paisagem de Arte 

Contemporanea (MPACs), nos quais estes dois fatores se somam às questões 

ambientais. Trabalhar com tais espaços mostrou-se assim, antes de tudo, um 



3 
 

exercício de união entre interesses consolidados, ou seja, a relação das pessoas 

com a arte contemporânea no contexto específico de um museu e de uma 

paisagem. 

Esta tese adota o conceito de Museu elaborado pelo Comitê Internacional de 

Museus (ICOM, uma das mais respeitadas referências internacionais nesta área), 

como seja:  

Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, 
conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do 
homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade. 
(ICOM, 2001, art. 6º, s/p)1. 

Seguindo a definição do ICOM, no Brasil, a definição de museu consta do 

Decreto 8.124 (de 17 de outubro de 2013) que regulamentou os dispositivos da Lei 

nº 11.904 (de 14 de janeiro de 2009) e instituiu o Estatuto dos Museus e a Lei nº 

11.906 (que criou o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM). No seu capítulo I, artigo 

2º, Alinea XI, o decreto indica como museu: 

Instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que conserva, 
investiga, comunica, interpreta e expõe, para fins de preservação, 
estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e 
coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra 
natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e seu 
desenvolvimento (DOU, 2013, p.01).    

Os museus se dividem em tipologias variadas, dentre as quais nos interessa, 

como base para definição do objeto de pesquisa, a tipologia de Museu de Arte (MA), 

instituição museológica especializada em conservar, investigar, interpretar e expor a 

produção artística em suas mais diversas abordagens. Por sua vez, ao longo dos 

séculos XIX e XX estas instituições foram se especializando na conservação e 

divulgação de períodos específicos da história da arte, donde surgiram museus 

especializados em arte antiga, medieval, moderna, contemporânea, etc.  

Nesse contexto, os Museus de Arte Contemporânea (MAC) são instituições 

museológicas inseridas na categoria de MA, cujo interesse se volta exclusivamente 

para a aquisição de acervo e expografia da intitulada arte contemporânea, produção 

                                                           

1 Definição de Museu aprovada pela 20ª Assembleia Geral do ICOM, Barcelona, Espanha, 2001. 
Disponível em: www.museus.gov.br. Grifos do autor. 
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artística que emergiu nos anos 1960 nos EUA e na Inglaterra a partir da Pop Art, 

incluindo as poéticas artísticas subsequentes. Estas instituições são o resultado de 

uma constante especialização ocorrida na tipologia dos MA ao longo do século XIX e 

XX, usando o termo ‘arte contemporânea’ como denominador comum para definir a 

programação e curadoria, bem como a criação do acervo de arte específico. Visando 

a diluição das fronteiras entre as linguagens artísticas, os MACs incluem a 

concepção de obra aberta, a desmaterialização do objeto de arte, o uso de novas 

tecnologias digitais, atualizando as maneiras de documentar, catalogar, preservar e 

expor a arte em parceria com a intervenção direta do artista e do público.  

Por sua vez, o Museu Paisagem (MP) é um conceito definido pelo Arquiteto 

Nuno Grande no livro “Museomania: museus de hoje, modelos de ontem”, publicado 

pela Fundação de Serralves, em 2009, como uma das tipologias de museus. O autor 

estabelece que essa categoria de museu foi inaugurada na década de 50 do século 

XX, a partir da criação do Lousiana Museum of Modern Art, em Copenhague. O 

museu paisagem deve abrigar ou surgir a partir de um parque/jardim, respeitar as 

condições ambientais do lugar, integrar os espaços expositivos com a paisagem e 

estabelecer percursos para o público/visitante deabular entre galerias, pavilhões, 

obras ao ar livre em diálogo com a paisagem. Nessa tipologia de museu “(...) a 

relação entre interior e exterior dilui-se, tornando, muitas vezes, o espaço natural 

num artifício complementar ao percurso galerístico” (GRANDE, 2009, p. 57). 

Nesta tese foi trabalhada a tipologia Museu Paisagem de Arte 

Contemporânea (MPAC), que associa as duas classificações anteriores de museus 

de arte, MAC e MP, em uma única tipologia, correspondente à instituição 

museológica que agrega as características de qualquer MAC, em relação intríseca 

com as características do MP (já que nem todo MAC estabelece esse tipo de 

relação). Ou seja, MPACs são instituições culturais dedicadas a arte contemporânea 

que abrigam um parque/jardim siginificativo e que tem como meta a interrelação 

constante entre o percurso galerístico e a paisagem. 

Ressalte-se, ainda, que nesta tese é considerado um conceito amplo de 

“paisagem”, conforme proposto por Cauquelin (2008), que discute a chamada 

“paisagem inventada”. Ao afirmar que o mundo contemporâneo sofre influências da 

mestiçagem de territórios e da ausência de fronteiras entre saberes, a autora 
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explicita que a compreensão do conceito de paisagem alargou-se, incluindo 

paisagens naturais (“natura naturans”, composta apenas por elementos naturais 

arrajnados ‘espontâneamente’), paisagens surgidas a partir da interferência humana 

(ação de paisagistas, jadineiros, e mesmo de pessoas leigas, ao modificarem algum 

aspecto do meio) e paisagens virtuais. Segundo a autora para identificar a 

“paisagem inventada” devemos levar em conta dois exemplos: 

O de jardim, cuja moda aumenta; murado, pormenorizado, 
específico, ele evoca e invoca uma natureza trabalhada, à qual 
corresponde um trabalho de jardinheiro, passo a passo, se me é 
permitido dixê-lo.  Se este trabalho desperta o interesse dos homens 
pela sua habitação (ecologia provém de oikos, casa) e lhes revela 
sempre com antecedência os segredos de uma natureza profusa, ele 
fornece a prova cabal de que uma “paisagem natural” é um produto 
de um artifício laborioso, e como que uma criação continuada. Para 
Rousseau, o jardim de Julie não era natural, a menos que se tivesse 
o cuidado – trabalho redobrado – de apagar os vestígios da 
jardinagem (...) outro exemplo, retirado das artes visuais, é o da Land 
Art (...) os artistas da Land art procedem como o próprio ambiente, 
utilizando os recursos da arte da paisagem (CAUQUELIN, 2008, P. 
10). 

No caso dos MPACs a presença intensa da paisagem inventada configura-se 

a partir do parque/jardim, elo de interligação entre as obras de arte ao ar livre, as 

galerias e pavilhões e componente obrigatório nessa tipologia de MAC, fazendo 

parte integrante do próprio objetivo do museu a deambulação do público/visitante 

entre os espaços verdes, a visita configura-se a partir da interação entre arte, 

arquitetura e paisagem.  

Após definirmos Museu, MA, MAC e MPAC, outra questão importante a 

discutir nesta tese é a diferença entre Museu e Instituto, para definir nossa posição 

diante dessa categorização. Juridicamente o termo Instituto refere-se a instituições 

ou entidades, tanto governamentaisl como privadas, com ou sem fins lucrativos, com 

objetivo definido de cunho científico ou cultural. Tanto uma sociedade, como uma 

associação ou fundação pode ser considerada instituto. No Brasil essa denominação 

tem sido aplicada a organizações permanentes, instituições civis sem fins lucrativos, 

com objetivos definidos e voltados a pesquisa científica ou ao campo cultural2.  

                                                           
2 Algumas instituições culturais adotam a denominação Instituto como é o caso do Instituto de Arte 
Contemporânea do Inhotim, embora se enquadrem na categoria de Museu de Arte Contemporânea, 
por apresentarem todos os critérios definidos pelo ICOM e pelo IBRAM, são instituições sem fins 
lucrativos, abertas ao público, que se dedicam a conservação, criação, pesquisa e educação para as 
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No do ICOM, o museu é citado como uma “instituição aberta ao público”, que 

serve para o “deleite da sociedade” (termos marcados em negrito), ressaltando um 

indicador central para esta tese: o público/visitante. Por sua vez, convém salientar 

que o Museu Paisagem de Arte Contemporânea (MPAC) além das características 

específicas de todo museu de arte, dedica-se a colecionar e expor arte 

contemporânea, ou seja, trabalhos produzidos a partir de meados dos anos 1960, 

produção que resguarda uma característica importante: a busca da interação entre o 

público/visitante e o acervo arquitetônico e artístico.   

Para esta tese a relação do público/visitante com o MPAC é central, e foi 

trabalhada com base em: Lynch (1960/2009)3, Arthur e Passini (1992), Tuan (1980; 

1983), Bourdieu (1992) e Cruz Pinto (2007). Partiremos da proposição de Yu-Fi 

Tuan (1980; 1983), eminente professor de geografia e pesquisador da Universidade 

de Minnesota, em suas obras capitais “Topofilia”, publicada em 1974 e “Espaço & 

Lugar: a perspectiva da experiência”, publicada em 1977, nas quais o autor 

desenvolve sua teoria sobre a relação entre o ser humano e o meio a partir da 

dimensão da experiência humana. O pensamento de Tuan será recorrente nesta 

tese, servindo de base para refletirmos sobre a relação entre público/visitante e 

arquitetura de MPAC. 

Segundo Tuan, as pessoas são complexas e, além das habilidades naturais 

comuns a todos os primatas, possuem a capacidade de simbolizar sobre si mesmo e 

o mundo. Estando ao mesmo tempo no plano animal, da fantasia e do cálculo, elas 

experenciam e procuram significar o mundo; habilidades que permitem perceber e 

compreender o meio, de forma particular, mediados pela cultura de origem. Seu 

conceito de “continuum experiencial” foi central para definirmos correlações entre o 

público e o museu de arte contemporânea. O continuum experiencial é o conjunto 

dos sentimentos e pensamentos associados aos estímulos sensoriais, que atuam 

durante o processo de significação dos espaços interpretados. Seriam três os tipos 

principais (com sobreposição): o mítico, o pragmático e o abstrato ou teórico. O 

espaço mítico seria um esquema conceitual, associado ao lado prático da realidade; 

                                                                                                                                                                                     
artes. Considerando também que o INHOTIM está incluído no Guia dos Museus Brasileiros, 
disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/05/gmb_sudeste.pdf, nesta tese o 
INHOTIM será compreendido como um MPAC.   
3 Linch, Kevin. A imagem da cidade. Publicação original, datada de 1960, versão consultada, em 
português, datada de 2009.  
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o pragmático está mais relacionado à resolução prática de questões, embora exija 

reflexão mental, enquanto o espaço abstrato liga-se à simbolização dos processos e 

reflexão sobre eles (TUAN, 1983, p. 19). 

É por meio da experiência que o ser humano constrói relações de significação 

com o espaço, dotando-o de valores e significados para compreender e relacionar-

se com a realidade. O MPAC é uma instituição dedicada ao estabelecimento de 

experiências compartilhadas, considerando que a arte contemporânea está 

intimamente relacionada à necessidade de interação com seu público, instigando e 

fomentando o comportamento ativo e desafiando a participação permanente.  

As relações que as pessoas desenvolvem em um MPAC são diversificadas, 

desde a simples observação passiva até a interação total com a arte. Tocando, 

modificando ou construindo a obra à medida que a entende e frue, o público/visitante 

costuma interagir com as obras a partir dos processos de mediação. Em relação à 

arquitetura ocorre algo semelhante: o público/visitante é atraído pela 

monumentalidade dos edifícios, sua estrutura e os detalhes, criando relações 

específicas com o conjunto edilício, e resignificando-o a cada visita.  

A relação de cada visitante com o espaço do museu ocorre de maneira 

singular ou conceitual. Algumas vezes articulamos a visita aos conhecimentos 

adquiridos no catálogo, nas fichas de identificação ou na fala do monitor; mas temos 

dificuldade em expressar o que sentimos. A frequentação possibilita ao visitante 

aprender por meio da experiência. Ao acumular informações e sensações o 

público/visitante pode inferir sobre arquitetura e arte contemporânea, tornando a 

sensação vivida conhecimento adquirido. 

A partir da experiência de frequentação ao MPAC o ambiente indiferenciado 

transforma-se aos poucos em espaço significativo, a partir da experimentação e 

vivência, o espaço torna-se vivo, mas acima de tudo, valorizado.  As qualidades 

espaciais do MPAC são percebidas pelo público/visitante a partir da experiência da 

fruição, de maneira que a cada nova visita a um mesmo museu podem-se identificar 

as permanências e usufruir as transformações, mediadas pelas experimentações 

fomentadas pela arte contemporânea.  
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É baseado na experiência que o público apreende o conjunto arquitetura e 

arte no MPAC, significando e resignificando o que observa a partir do que sente. As 

sensações e emoções são elementos presentes na experiência de fruir e interagir 

com a arte e à arquitetura. A experiência compreende as diversas maneiras que o 

público constrói e conhece a realidade, seja numa atitude ativa ou passiva, mas 

sempre relacionada com o exterior. “(…) a experiência implica a capacidade de 

aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender; significa atuar sobre o 

dado e criar a partir dele” (TUAN, 1983, p. 10). 

Ver e pensar são processos interrelacionados, em um museu de arte 

contemporânea eles se imbricam, o público é intimado a envolver se e interagir com 

as obras, à medida que passa a compreendê-las melhor, ou seja, esses processos 

formam um “continuum experencial”, relacionados também ao pensamento e 

sentimento. “a mente discrimina desenhos geométricos e princípios de organização 

espacial no meio ambiente. (…) tais espaços estão no extremo conceitual do 

continuum experiencial” (TUAN, 1983, p. 18-19). Os visitantes em um espaço 

museológico estão vendo e refletindo sobre o que foi observado, são instigados pela 

tipologia do MPAC, que tem como premissa, a necessidade de estimular a interação 

do público com a paisagem, a arquitetura e a arte contemporânea.  

Outro conceito importante para esta tese foi estabelecido por Kevin Lynch na 

década de 1960 4 , quando seus estudos permitiram a compreensão de uma 

característica presente na imagem das cidades, a “legibilidade”, que corresponde à  

clareza  mental  da  paisagem urbana. O autor propõe que uma cidade pode ser 

legível como um desenho em uma folha de papel, na medida em que seus sinais 

forem reconhecidos pelos cidadãos “para compreender isso temos de considerar a 

cidade não como algo em si mesmo, mas como objeto da percepção dos seus 

habitantes” (LYNCH, 2009, p. 11). 

Lynch entende a percepção do meio urbano como um processo de 

reconhecimento simbólico, considerando que os seres humanos, identificam e  

                                                           
4 É importante ressaltar que a publicação original de Kevin Lynch é de 1960, e estamos utlizando 
versão da obra em português publicada em 2009, conforme consta das citações posteriores.  
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decodificam sinais e símbolos  presentes  no meio em que se locomovem, utilizando  

todos os sentidos para se orientar e transitar na cidade. 

No processo de orientação, o elo estratégico é a imagem do meio 
ambiente, a imagem generalizada do mundo exterior que o indivíduo 
retém. Esta imagem é o produto da percepção imediata e da 
memória da experiência passada e ela está habituada a interpretar 
informações e a comandar ações. A necessidade de conhecer e 
estruturar o nosso meio é tão importante e tão enraizada no passado 
que esta imagem tem uma grande relevância prática e emocional no 
indivíduo (LYNCH, 2009, p. 12). 

O reconhecimento das características ambientais pelo indivíduo reflete-se no 

desenvolvimento de sua segurança emocional (quando a pessoa sabe ou conhece 

os caminhos a seguir), cujo oposto seria a insegurança causada pela total 

desorientação no meio ambiente.  Para que ocorra esse reconhecimento e 

identificação com o lugar, é necessário que o mesmo seja familiar, diferenciado e 

apresente peculiaridades em relação a outros locais. 

Sob esse ponto de vista, o pesquisador ressalta o observador como 

protagonista na percepção do mundo, pois ele participa da criação coletiva da 

imagem ambiental, que é formada a partir da sua relação ativa com o meio. O 

ambiente tem suas características próprias e independentes e o observador deve 

selecionar, organizar e significar as imagens. Assim, a imagem desenvolvida pode 

ganhar contornos nítidos e apresentar significados consistentes para o sujeito, 

seguindo parâmetros mais sociais do que individuais. 

Uma imagem do meio ambiente pode ser analisada em três 
componentes: identidade, estrutura e significado. Será útil imaginá-
las num plano abstrato a fim de analisá-las, pois, na realidade, estas 
três componentes aparecem juntas. Uma imagem viável requer, em 
primeiro lugar, a identificação de um objeto, o que implica a sua 
distinção de outras coisas, o seu reconhecimento como entidade 
separável. Falamos de identidade, mas não no sentido de igualdade 
com outra coisa qualquer, antes significando individualidade ou 
particularidade. Em segundo lugar, a imagem tem de incluir a relação 
estrutural ou espacial do objeto com o observador e com os outros 
objetos. Em último lugar, este objeto tem de ter um significado para o 
observador, quer prático quer emocional. Isto significa que existe 
também uma relação, mas uma relação diferente da espacial ou 
estrutural. (LYNCH, 2009, p. 16). 

Nesse último caso o autor se refere à formação de imagens mentais das 

cidades, que assume um sentido simbólico e também utilitário, relacionado ao modo 
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como as pessoas aprendem e apreendem seu entorno. Na maioria das vezes as 

pessoas lidam emocional e/ou estéticamente com o desenho da cidade, como 

maneira de garantir a identidade com os aspectos pouco mensuráveis de um 

conglomerado urbano.  É mais fácil identificar uma determinada rua se for associada 

a ela um aspecto vivencial, como por exemplo, a cor de um edifício, o formato de 

uma rua, uma sequência de casas, o tipo de comércio local, etc.  

Seria também interessante aplicar esses métodos a ambientes de 
escala ou função diferente: a um edifício, por exemplo, ou a uma 
paisagem; a um sistema de transporte ou a uma região num vale. (...) 
Isso remete-nos de novo para a ideia de que a imagem não é apenas 
o resultado das características externas, mas também o produto do 
observador. Por isso, seria possível melhorar a qualidade da imagem 
através da educação. Poder-se-ia fazer um estudo bastante útil sobre 
os mecanismos pelos quais uma pessoa pode ser ensinada a saber 
orientar-se no seu ambiente urbano: através de museus, palestras, 
passeios na cidade, projetos escolares, etc. Aliado a isso está o uso 
potencial de indicações simbólicas: mapas, sinais e diagramas. 
Máquinas para indicar o caminho a seguir (LYNCH, 2009, p. 160-
161). 

Como o próprio autor ressalta, sua teoria também pode ser aplicada a objetos 

de menor escala, como o bairro ou a vizinhança, ou mesmo no âmbito de 

edificações ou conjuntos edificados, como museus.  No caso de um museu, ou de 

uma exposição de arte contemporânea, inferimos que embora o público e as 

configurações espaciais sejam extremamente diversos, também formam-se  

imagens mentais  (individuais ou coletivas)  tanto  do percurso  da exposição quanto 

da arquitetura. No caso de um público conhecedor do espaço, que já freqüenta ou 

freqüentou exposições nesse edifício - como é o caso de alguns professores e/ou 

alunos da localidade - é provável que as pessoas disponham antecipadamente de 

uma imagem mental (formada em visitas anteriores) que representa o edifício e será 

utilizada como base para o entendimento da exposição em curso. Isso não ocorre 

com o visitante de primeira viagem, o qual, no entanto, poderá recorrer a 

experiências anteriores (em outros museus, em situações semelhantes ou na própria 

vivência urbana) ou deixar-se conduzir pelo local ou pelo evento.  Além disso, tanto 

para visitantes habituès quanto para eventuais, a montagem pode gerar situações 

inusitadas a serem decodificadas e apreendidas no momento. 

Num museu de arte a continuidade do movimento e a visibilidade são 

essenciais para o bom funcionamento da montagem expográfica. Para o sucesso da 
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exposição; não basta apenas haver um bom artista, com obras importantes, é 

necessária uma montagem adequada às obras expostas e ao espaço físico 

disponível.  Portanto, a montagem reflete a curadoria, que deve saber lidar com o 

espaço construído (a arquitetura) com o espaço simbólico (a obra) e com o espaço 

expográfico (a montagem). Assim, em certas exposições os vazios e anteparos entre 

as obras e a arquitetura são maneiras de conexão/transição e não barreiras, 

permitindo a continuidade e o tempo necessários ao usufruto da obra. Por sua vez, 

sons, cheiros e elementos táteis, reforçam os elementos visuais das obras 

contemporâneas, permitindo a formação de imagens totais do espaço expositivo, o 

que corrobora e reforça seu entendimento a partir de elementos ambientais 

característicos de um contexto mais amplo. 

Está comprovado que os elementos marcantes funcionam como 
indicações absolutamente seguras do caminho a seguir – a 
especialização e a originalidade passam, agora, para primeiro plano, 
em lugar das continuidades anteriormente usadas. (LYNCH, 2009, p. 
82). 

Lynch foi o primeiro pesquisador a utilizar o temo wayfinding conforme usado 

nessa tese, posteriormente trabalhado por outros autores, como Weisman (1982) 

segundo o qual o wayfinding é um sistema interconectado e multidimensional que, 

se evidencia por meio do comportamento humano, mas envolve elementos do 

contexto (como ter facil reconhecimento, fortalecer outros elementos de auxiliem à 

movimentação das pessoas e fornecer informações consistentes sobre instalações, 

rotas e marcos no trajeto) e elementos operacionais (entre os quais uso terminologia 

reconhecível, qualidade da manutenção e treino do pessoal de apoio). 

Intensificando os estudos aplicados nesse campo, Paul Artur e Romedi 

Passini publicaram dois livros: “Wayfinding in architecture” (de 1984) e  “Wayfinding, 

people, signs and architecture” (de 1992).  Para esta tese, tais trabalhos foram 

fundamentais, pois proporcionaram uma visão geral da aplicabildiade do conceito de 

wayfinding design à arquitetura e, portanto, da possibildiade de seu uso para o 

estudo da legibilidade em MPACs, com ênfase para a importancia do planejamento 

espacial e da comunicação visual para que as pessoas se orientem no espaço. De 

acordo com os autores, as pessoas podem se relacionar de múltiplas maneiras com 

um local, movimentando-se através dele e modificando seu comportamento 

continuamente. Frente a isso, é essencial uma compreensão dinâmica desta 
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interação, bem como da percepção espacial que a alimenta (circulação, fluxos, 

movimento, definição de marcos visuais, referências e caminhos traçados). Sob 

esse ponto de vista, são critérios para a recepção da informação: legibilidade, 

visibilidade e compreensão visual (sua estética, cor e forma). A recepção dessas 

informações, para as quais a identificação visual é essencial 5 , pode levar os 

visitantes a tomar decisões em três níveis: definição de caminhos; direção de 

caminhos e identificação do destino,. 

O wayfinding sofre influências de diversas variáveis, depende da relação do 

público/visitante e seu contexto, se está em uma viagem de turismo ou férias, a 

trabalho, em momentos de lazer, em contextos comerciais (shoppings, lojas, etc). 

Nesses contextos podem ser avaliados como variáveis o tipo de planta, os fluxos, a 

circulação e as características arquitetônicas, levando em conta, também, a 

acessibilidade. Por sua vez, a estrutura da informação e a configuração gráfica são 

essenciais para que se estabeleça a percepção ambiental favorável no contexto de 

um MPAC, considerando que, geralmente, esses são grandes museus, com amplos 

espaços abertos e que exigem do público/visitante tempo disponível e disposição 

física para caminhar entre elementos da paisagem e galerias de arte, portanto a 

preocupação com a sinalização destaque do ambiente (preocupação com a 

coerência, consistência, forma e regularidade), com as evidências físicas, tangíveis 

(arquitetura, sinalização, estacionamento, paisagem, entorno, equipamentos, layout, 

qualidade do ar, temperatura, ventilação) e intangíveis (conforto, organização, 

limpeza, atendimento, etc) são essenciais para que o público/visitante defina seus 

próprios trajetos e sua relação com o MPAC. 

Considerando nosso foco no público/visitante, a fim de complementar o 

entendimento das situações vivenciadas, também recorremos ao conceito de 

Habitus proposto por Bourdieu (1992)6 para referir-se ao modo como a sociedade 

                                                           
5 Obviamente nos referimos à essencialidade da identificação visual para o processo de percepção e 
orientação espacial, considerando um universo de pessoas que não tem problemas de visão; esse 
processo provavelmente pode assumir aspectos diferenciados no caso de pessoas com deficiência  
visual, assunto que, no entanto, não é tema deste estudo.  

6 “As raízes do habitus encontram-se na noção aristotélica de Hexis, elaborada na sua doutrina sobre 
a virtude, significando um estado adquirido e firmemente estabelecido do caráter moral que orienta 
nossos sentimentos e desejos em uma situação e, como tal, a nossa conduta. No século XIII, o termo 
foi traduzido para o latim como habitus (particípio passado do verbo habere, ter ou possuir) por 
Tomás de Aquino em sua Summa Theologiae, em que adquiriu o sentido da capacidade de crescer 
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marca as relações sociais das pessoas por meio de disposições duráveis que 

influenciam seu modo de pensar, sentir e agir. A partir destes comportamentos 

sociais longamente cultivados surgem as respostas individuais criativas, 

configurando uma relação dialética entre indivíduo e sociedade, um sistema de 

disposições duráveis e transponíveis que permitem a formação dos esquemas 

mentais que podem ser utilizados e aplicados em situações diversas, semelhantes 

ou diferentes às originais.  

Embora fundamente diferentes estilos de vida relacionados a situações 

sociais diversas, o Habitus pressupõe uma aptidão social individual e variável ao 

longo do tempo, relativa às relações de poder. Ele é durável, porém não estático, 

transformando-se e adaptando-se ao longo do tempo e das situações; produz 

práticas moldadas nas experiências vivenciadas, nas quais as situações vividas 

servem de modelo (quer individual quer coletivamente), e o passado aparece como 

capital acumulado, que permite novas vivências a partir de experiências anteriores.  

O habitus é, portanto, simultaneamente individual e coletivo. Assim, ao 

mesmo tempo em que trabalha com as categorias sociais (e a partir delas), 

entendendo as influências coletivas na formação do sujeito, também abre espaço 

para as experiências individuais, para a singularidade das experiências do sujeito, 

relacionando a socialização e a individuação, vinculadas aos mecanismos de 

apreensão da realidade, percepção e apreciação. O habitus é, portanto, um conjunto 

dinâmico, a soma das experiências de cada indivíduo inserido no meio social, ou 

seja, não é um sistema coerente e unificado, mas múltiplo e diverso, que tem origem 

                                                                                                                                                                                     
por meio da atividade, ou disposição durável suspensa a meio caminho entre potência e ação 
propositada. Foi usado parcimoniosa e descritivamente por sociólogos da geração clássica, como 
Émile Durkheim (em seu curso sobre L’Evolution Pédagogique em France de 1904-05), por seu 
sobrinho e colaborador próximo Marcel Mauss (mais especificamente em seu ensaio sobre “as 
técnicas do corpo”, de 1934), bem como por Marx Weber (em sua discussão sobre o ascetismo 
religioso em Wirtschaft und Gesellschaft, de 1918), e Thorstein Veblen (que medita sobre o “habitus 
mental predatório” dos industriais em The Theory of the Leisure Class, de 1899). A noção ressurgiu 
na fenomenologia, de forma mais proeminente nos estudos de Edmund Husserl, que designava por 
habitus a conduta mental entre experiências passadas e experiências vindouras. Husserl (1963 
[1947])) também usava como cognato conceptual o termo Habitualität, mais tarde traduzido para o 
inglês por seu aluno Alfred Schutz como “conhecimento habitual” (dai sua adoção pela 
etnometodologia), uma noção que se assemelha à de hábito, generalizada por Maurice Merleau-
Ponty (1947) em sua análise sobre o “corpo vivido” como o impulsor silencioso do corpo social. O 
habitus também figura de passagem nos escritos de outro estudante de Husserl, Norbert Elias, que 
fala de “habitus psíquicos das pessoas ‘civilizadas’ no clássico estudo Über den Process der 
Civilizierung (1937) (WACQUANT, 2007, p. 3). 
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na pessoa, mas não pode isolá-la do seu contexto, e sim considerá-la tanto quanto 

um indivíduo quanto como parte de um todo. 

Caminhando no espaço construído do museu (salas/galerias e parque/jardim) 

o público/visitante percebe o entorno e compreende os trajetos possíveis, 

construíndo mapas mentais em torno dos caminhos propostos pela curadoria e cria 

seus próprios percursos, construindo sua própria experiência como fruidor e 

visitante, estimulado pelo percurso ou pelo monitor na visita guiada, o 

público/visitante constrói rotas e caminhos para sua compreensão e prazer estético. 

Ao mudar de lugar, ao caminhar no museu, cria-se um sentido de direção, percursos 

são automatizados e pode ser experimentado em outras visitas, o espaço ganha 

significado a partir da experiência.  

O ato de mover-se é uma necessidade básica para o público/visitante no 

museu, é movendo-se que se tem acesso aos espaços fechados e abertos, toma 

contato com as obras expostas, descobrem entradas, passagens e caminhos, que a 

experiência com a arquitetura e a arte acontece. Mas a significação do movimento 

no espaço do MPAC está ligada a construção de valores simbólicos sobre o espaço, 

ou seja, a criação de lugares.  

Pensando lugar como o espaço significado pelo usuário, o museu de arte 

contemporânea é o local que pode e deve ser resignificado a cada visita, é um 

espaço pensado e preparado para receber o público e convidá-lo a interagir com o 

que está sendo exposto, portanto, essa relação dialógica entre arquitetura/arte 

contemporânea e o público/visitante compreende a discussão central do 

pensamento museológico voltado para os MPAC. O espaço configura-se a partir do 

movimento do público/visitante atraído ou repelido para a arquitetura e os objetos, 

“por isso o espaço pode ser experenciado de várias maneiras: como a localização 

relativa de objetos ou lugares, como as distâncias e extensões que separam ou 

ligam os lugares, e – mais abstratamente – como a área definida por uma rede de 

lugares” (TUAN, 1983, p. 14). 

Outro importante conceito que subsidia esta tese é o de “espaço-limite”, 

elaborado por Cruz Pinto (2007), e que está vinculado às relações estabelecidas 

entre o sujeito e o meio ambiente, a partir do contato social com outros sujeitos, 
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tendo entre suas bases a imagem mental concebida a partir do espaço vivenciado. 

No caso do MPAC o público/visitante estabelece relações consigo mesmo, com os 

outros visitantes, com as obras de arte, a arquitetura e o parque/jardim, 

resignificadas a cada nova visita, a partir das mudanças na expografia das 

exposições e na própria interferência das estações do ano na paisagem do 

parque/jardim e nos edifícios construídos.  

O espaço-limite é definido a partir de três categorias: aparência, emergência e 

latência. A aparência refere-se aos efeitos da pele, ao que o objeto aparenta ser; a 

emergência diz respeito às mudanças temporárias ou permanentes na caixa 

arquitetônica, e pode ser trabalhada a partir da “transfiguração”; a latência é o 

potencial contido, o vir a ser do espaço, seu potencial de transformação. Essas 

categorias interferem diretamente na percepção ambiental do público/visitante 

durante a visita ao MPAC, tornando cada visita única e cada nova experiência mais 

enriquecedora. 

Portanto, as relações entre o público e o museu não se dão a priori; elas são 

construídas com a frequentação, com o hábito de ver, compreender e analisar a 

produção da arte contemporânea ao longo do tempo. Somando diferentes 

experiências de frequentação a museus e galerias, o visitante define seu olhar, 

educa-se visualmente, e é capaz de perceber detalhes e nuances pouco 

compreensíveis ao leigo. O processo de frequentação também leva a criação de 

links entre obras e conceitos anteriormente vistos, tornando a pessoa capaz de olhar 

uma obra e, por contraste ou semelhança, relacioná-la a outras. 

Assim, gostaria de afirmar que a experiência do visitante do museu 
não é nem sobre os visitantes, nem sobre museus e exposições, mas 
sim que ele está situado na mesma coisa - os visitantes são o museu 
e o museu é o visitante. Esta nova forma de pensamento sugere que 
devemos parar de pensar em exposições em museus e conteúdo 
como entidades fixas e estáveis destinadas a alcançar resultados 
singulares e em vez disso, pensar em como termos recursos 
intelectuais capazes de ser experimentados e usados de diferentes 
maneiras para fins múltiplos e igualmente válidos. Isso obriga-nos a 
parar de pensar em visitantes como definíveis por alguma qualidade 
ou atributo permanente como a idade ou raça/etnia. Em vez disso, 
precisamos compreender que cada visitante é um indivíduo único, e 
cada um é capaz de ter uma grande variedade de tipos muito 
diferentes de experiências (mesmo que a maioria dos visitantes 
atualmente só selecione a partir de uma paleta muito limitada de 
experiências possíveis). Por fim, exige que venham a aceitar que os 
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significados de longo prazo criado pelos visitantes no museu são em 
grande parte moldados pelo curto - prazo pessoal, relacionados com 
identidade, necessidades e interesses do que pelos objetivos e 
intenções do pessoal do museu (FALK, 2009, p. 35)7. 

Ao longo da vida educamos nosso olhar para a arte a partir da visitação e do 

contato com ela. Aquilo que no início podia aparentar ser banal e desinteressante 

tende a adquirir novos significados à medida que o observador amadurece o olhar 

sobre o espaço e a obra. Nesse processo o visual, o mental e o sensorial são 

elementos fundamentais para organizar a percepção, quer do objeto quer do 

ambiente. 

Assim como qualquer outro tipo de relação estabelecida entre o ser humano e 

o meio, a experiência adquirida permite uma maior qualidade em termos de 

percepção e apropriação de saberes. Para o visitante de primeira viagem o MPAC 

pode se mostrar um campo amplo e embaçado, muitas informações aparentemente 

desconectadas são disponibilizadas quase ao mesmo tempo; apreender o desenho 

geral do museu requer a identificação de espaços significantes, curvas, entradas, 

obras, galerias, referenciais arquitetônicos que possam direcionar o olhar do 

visitante, atraindo ou afastando o público/visitante do objeto de apreciação. No 

entanto, o espaço aparentemente estranho e pouco legível em uma primeira visita, 

pode vir a tornar se extremamente identificável com a vivência e experimentação.  

Em um MPAC não é diferente. A primeira visita a um MPAC é o início de um 

processo de descoberta, que se expande com a frequentação, tornando-se 

gradativamente mais legível. Embora as transformações dos espaços de MPACs 

sejam constantes, nunca representam uma total descaracterização do espaço 

arquitetônico. Com o olhar e a ativação dos demais sentidos (de acordo com a 

                                                           
7 Tradução livre do autor do original em Língua Inglêsa – “Thus, I would assert that the museum visitor 
experience is neither about visitors nor about museums and exhibitions, but rather it is situated within 
one and the same - visitors are the museum and the museum is the visitor. this new way of thinking 
suggests that we stop thinking about museum exhibitions and content as fixed and stable entities 
designed to achieve singular outcomes and instead, think of term as intellectual resources capable of 
being experienced and used in different ways for multiple and equally valid purposes. It requires us to 
stop thinking about visitors as definable by some permanent quality or attribute such as age or 
race/ethnicity. Instead, we need to appreciate that every visitor is a unique individual, and each is 
capable of having a wide range of very different kinds of visitor experiences (even though currently 
most visitors only select from a very limited palette of possible experiences). Finally, it demands that 
we come to accept that the long-term meanings created by visitors from their in the museum are 
largely shaped by short - term personal, identity-related needs and interests rather than by the goals 
and intentions of the museum's staff” (FALK, 2009, p. 35). 



17 
 

proposta em evidencia), o público constrói uma experiência pessoal com o museu, 

por meio de uma vivência permeada pela sua relação com a arquitetura e a arte. 

(...) a mente, uma vez iniciado o caminho exploratório, cria grandes e 
complexos esquemas espaciais, que vão muito além do que o 
indivíduo pode abranger através da experiência direta. (...) a 
habilidade espacial se transforma em conhecimento espacial quando 
podem ser intuídos os movimentos e as mudanças de localização. 
Andar é uma habilidade mas, se eu puder me “ver” andando e se eu 
puder conservar esta imagem em minha mente que me permita 
analisar como me movo e que caminho estou seguindo, então eu 
também tenho conhecimento. Este conhecimento pode ser 
transferido para outra pessoa através de uma instrução explícita em 
palavras, em diagramas e em geral mostrando como o movimento 
complexo consiste em partes que podem ser analisadas ou imitadas 
(TUAN, 1983, p. 76-77). 

O público frequentador de MPACs geralmente apresenta interesse nesse tipo 

de produção artística e costuma buscar informações sobre ela. Além das 

informações e do contato com as obras originais, o MPAC permite que se 

estabeleçam experiências únicas, possíveis apenas naquele contexto e na presença 

de determinadas obras, organizadas de uma maneira específica e em um espaço 

construído com características próprias.  

A mesma obra de arte contemporânea montada em diferentes museus pode 

causar impactos completamente diversificados no mesmo visitante. Então a 

experiência vivida no MPAC é sempre pessoal e única, estando intimamente 

relacionada com o contexto em que foi vivenciada. Ao visitarmos uma nova 

exposição à experiência é sempre colocada à prova, mesmo em se tratando de um 

museu que nos é familiar. Em MPAC esta experiência amplia-se uma vez que “é 

uma característica da espécie humana (...) que seus membros possam apegar-se 

apaixonadamente a lugares de grande tamanho, (...), dos quais eles só podem ter 

uma experiência direta limitada” (TUAN, 1983, p. 20-21). 

A experiência do visitante do museu não pode ser adequadamente 
descrita analisando o conteúdo dos museus, o design de exposições, 
através medidas de visitantes facilmente quantificáveis como a 
demografia, ou mesmo através da análise de frequência de visita, ou 
os arranjos sociais em que as pessoas entram no museu. Para obter 
a resposta completa para as questões de por que as pessoas visitam 
museus, o que fazem lá, e que é a aprendizagem/o que significa, que 
derivam da experiência, requer uma profunda explicação mais 
holística. Apesar do tempo e esforço considerável que os 
investigadores do museu têm devotado para enquadrar a experiência 
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do visitante do museu, usando estas lentes comuns, os resultados 
têm sido lamentavelmente limitados. Essas perspectivas têm rendido 
apenas compreensões descritivas mais rudimentares e abordagem 
nenhuma fornece um modelo verdadeiramente predicativo da 
experiência do visitante do museu (FALK, 2009, p. 34)8. 

Estimular a frequentação, a formação do habitus, é tarefa diária para o MPAC. 

Suas equipes (que atendem diretamente o público ou fazem o trabalho nos 

bastidores) pensam cotidianamente no estímulo para garantir a interação necessária 

com os visitantes e procuram colocar em prática ações concretas que permitam a 

fidelização dos usuários, e a formação de novos olhares sobre o próprio museu.  

“O homem é a medida. Em sentido literal, o corpo humano é a medida de 

direção, localização e distância” (TUAN, 1983, p. 50). A partir do corpo como principal 

referência visual e tátil sinestésica, o ser humano cria elementos de diferenciação e 

aprende a ler o mundo ao seu redor. A legibilidade se dá no contexto das relações 

entre o ser humano e o mundo. Nos MPACs o público é confrontado a partir do seu 

corpo diante dos objetos expostos e o próprio espaço construído, e passa a elaborar 

seu mapa mental do espaço, tornando o museu legível. O corpo humano ocupa 

espaço como habitante do mundo e a leitura do espaço é o resultado dessa relação.  

Assim, a legibilidade é fomentada a partir do movimento e da posição do 

corpo no espaço, bem como dos modos de interação desenvolvidas por ele. Na 

ação se constrói o ato de ler o museu, a partir dos referenciais perceptivos e 

sensoriais vivenciados pelo visitante e da posição do seu corpo no espaço. Para 

vivenciar o MPAC, o corpo é mantido em movimento em seus eixos frente-trás, 

direita-esquerda, vertical-horizontal, em cima e em baixo, ou seja, o espaço é 

articulado com seu esquema corporal e as relações com o meio. 

A partir dos indicadores visuais e sinestésicos construímos os referenciais 

necessários para a locomoção no espaço, muitas vezes essa resposta espacial é 
                                                           
8 Tradução Livre do autor do original em Língua Inglêsa – “The museum visitor experience cannot be 
adequately described by analyzing the content of museums, the design of exhibitions, through easily 
quantified visitor measures such as demographics, or even by analyzing visit frequency, or the social 
arrangements in which people enter the museum. to get the complete answer to the questions of why 
people visit museums, what they do there, and what learning/meaning they derive from the 
experience, requires a deeper, more holistic explanation. Despite the considerable time and effort that 
museum investigators have devoted to framing the museum visitor experience using these common 
lenses, the results have been depressingly limited. These perspectives have yielded only the most 
rudimentary descriptive understandings and none approach providing a truly predicative model of the 
museum visitor experience” (FALK, 2009, p. 34). 
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fruto da aprendizagem consciente automatizada. Este é o caso de um visitante que 

frequenta usualmente o mesmo museu, de modo que, a priori já automatizou alguns 

trajetos específicos neste espaço, que garantem sua mobilidade sem muito esforço 

mental. No entanto, quando se trata de um novo visitante, se faz necessária à 

aprendizagem da percepção visual do espaço do museu, e a interiorização dos 

indicadores visuais como referenciais para a mobilidade. 

No entanto, em um museu de arte contemporânea esses indicadores visuais 

são mutáveis, dependem de cada montagem, embora os marcos estruturais 

arquitetônicos quase sempre estejam a mostra, o que facilita o reconhecimento por 

parte do público, a cenografia das galerias apresentam mudanças de acordo com a 

proposta artística exposta, mas não descaracteriza totalmente a configuração 

arquitetônica da edificação em si. Museu e curador mediam as necessidades do 

artista e da obra, diante das possibilidades do edifício, sem descaracterizar o 

conjunto arquitetônico, permitindo que o público se encontre no espaço do museu e 

construa sua própria rota de visitação. 

Embora inerente ao ser humano a habilidade espacial para localizar-se e 

locomover-se no espaço também é aprendida ao longo da experiência, numa visita a 

um MPAC essa habilidade é posta à prova: o público é desafiado a traçar roteiros a 

partir de um mapa esquematizado do museu, ou a seguir roteiros traçados pelos 

monitores, mesmo que, nos quais sempre exista um momento no qual a pessoa 

possa escolher livremente onde quer ir e o quer visitar.  

Além disso, o hábito de frequentar museus fomenta a capacidade de 

discernimento espacial do público nesses locais. Apesar das diferenças significativas 

entre a arquitetura de diferentes MPACs, muitas vezes os esquemas espaciais se 

repetem, em maior ou menor escala, e o público experiente consegue identificar 

caminhos, indicadores e rotas, baseado em experiências anteriores, é o que 

chamamos de “frequentação”. Tuan (1983, p. 77) afirma que a habilidade espacial 

de identificar os trajetos ocorre na medida em que realizamos cotidianamente os 

mesmos caminhos e que o conhecimento espacial acentua essa habilidade, embora 

não seja imprescindível a ela. 
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Nos MPACs, mesmo identificando rotas e traçando caminhos nas galerias dos 

museus e nos parques em seu entorno, e elaborando mapas mentais desses 

trajetos, cujo reconhecimento dos locais é baseado nos indicadores visuais 

identificados ao longo do trajeto, muitas vezes os visitantes tem dificuldade para 

transmitir esse conhecimento ou transpferí-lo para um papel. 

Dentre tais indicadores, a literatura aponta os indícios visuais como os mais 

fortemente atuantes (pelo menos entre pessoas que enxergam), salientando-os 

como principal base para que os visitantes estipulem seus roteiros, sem perder a 

noção do todo do museu. Desta maneira, mesmo em um museu labiríntico é 

possível encontrar caminhos para chegar à saída, a partir de experiências anteriores 

de visitação e identificação de imagens. Na verdade, podemos imaginar o museu 

como um microcosmo da cidade, como uma intrincada trama de passagens, 

entradas, salas, saídas e espaços abertos, onde o visitante deve colocar em prática 

suas habilidades de construir referentes espaciais. 

Os indicadores visuais tem um papel fundamental na orientação das pessoas 

ao transitar em um ambiente desconhecido, ou pouco conhecido, favorecendo a 

compreensão do espaço e das rotas possíveis, embora em um MPAC as principais 

rotas estejam traçadas e indicadas por meio de caminhos pré-definidos, o 

público/visitante pode transgredir essas rotas, criando seus próprios caminhos e 

estabelecendo um conhecimento espacial que pode ser utilizado na próxima visita 

ao mesmo ou a outro museu.  

O papel incontestável do usufruto do público na instituição museu de arte 

contemporânea está implícito na forma do arquiteto pensar o projeto do espaço e 

sua distribuição espacial, na maneira do curador elaborar a expografia das 

exposições, na forma que o setor educativo dos museus elabora os roteiros das 

visitas guiadas, tornando-se fator essencial para se pensar o museu contemporâneo. 

Embora não tenha sido sempre assim, a maioria dos museus hoje 
existe, a fim de atrair e servir os visitantes - quando possível muitos. 
Apesar dos museus há muito se perguntarem sobre quem visita suas 
instituições, por que e com que fim, hoje eles se sentem 
economicamente, socialmente e politicamente obrigados a fazê-lo. O 
museu de hoje não tem escolha, tem de pensar seriamente sobre 
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quem são os seus visitantes e por que eles vêm, bem como sobre 
quem não visita e porque não (FALK, 2009, p. 20)9. 

O mesmo autor afirma, muito claramente, que os museus dependem do seu 

público, hoje considerado parte do seu capital cultural, elemento imprescindível para 

seu funcionamento, para pensar seu espaço físico e distribuição espacial das obras, 

bem como para fomentar sua manutenção econômica, oriunda dos dados 

estatísticos da frequentação do público, bem como do seu consumo, seja dos 

elementos agregados ao corpo do museu, tais como livrarias, lojas, auditórios, 

espaços para shows, restaurantes e lanchonetes, bem como no pagamento de 

entradas, compra de catálogos e livros, para tanto duas variáveis são fundamentais: 

a arquitetura e a divulgação das exposições. Portanto, cuidar do espaço para a 

fruição do público é essencial pra a manutenção e fidelização do mesmo. 

 Com base no quadro geral delineado nessa introdução, indicamos como 

PROBLEMÁTICA a estudar a necessidade de se compreender melhor a relação 

enre o público visitante e os Museus Paisagens de Arte Contemporânea (MPACs), 

no que se refere aos critérios utilizados por ele para tomar decisões e definir trajetos 

durante a visita, a fim de entender a influência da arte, da arquitetura e da paisagem 

nesse processo.   

Para enfrentar essa problemática, a tese tomou como base algumas 

perguntas, a partir das quais foram construídas duas hipóteses e definido um 

objetivo geral e três específicos para a pesquisa empírica, conforme segue.  

 

1.1 PERGUNTAS DE PARTIDA 

- Como as pessoas percebem o ambiente de Museus Paisagem de Arte 

Contemporânea (MPAC) e se orientam neles?  

                                                           
9 Tradução livre do autor do original em Língua Inglêsa – “Although it was not always true, today most 
museums exist in order to attract and serve visitors - as many possible. Although museums have long 
wondered about who visits their institutions, why and to what end, today they feel economically, 
socially, and politically compelled to do so. today´s museum has no choice but to think seriously about 
who their visitors are and why they come, as well as about who does not visit and why not” (FALK, 
2009, p. 20). 



22 
 

Esta questão inicial, que orientou os primeiros passos da tese, com o tempo 

se subdividiu em duas outras: 

- Quais as influências dos ambientes natural (parque/jardim) e construído 

(galerias, obras de arte) na percepção ambiental do público/visitante durante 

a visita a um MPAC? 

- Dentre as variáveis utilizadas para identificar direções e definir os trajetos 

durante a visita a um MPAC, quais os mais eficazes segundo o 

público/visitante?  

1.2 HIPÓTESE 

Respondendo inicialmente a estas questões, utilizaremos os conceitos de 

continuum experiencial, espaço limite e habitus para alicerçar nossa compreensão 

sobre os elementos que interferem na fruição do espaço das salas/galerias e do 

parque/jardins. Além disso, considerando o discurso do público/visitante como 

premissa fundamental para avaliar o wayfinding em MPACs, bem como a atração 

das pessoas por áreas verdes (parques/jardins) e o interesse desse conhecimento 

para o desenvolvimento do projeto de museus, foram elaboradas duas hipóteses 

que se complementam: 

I. O público/visitante de MPAC valoriza a interrelação entre o ambiente 

natural (parque/jardim) e o ambiente construído (as obras de arte 

contemporâneas e as galerias), atribuindo igual valor a ambos.  

II. Durante a visita aos MPACs, os visitantes definem seus trajetos de 

maneira espontânea, porém fortemente influenciada pelos indicadores 

visuais existentes (mapas, sinalética e elementos marcantes da 

paisagem), os quais facilitam a legibilidade do espaço, para o que 

também contribuem os serviços oferecidos e as experiências 

vivenciadas em instituições semelhantes.   

1.3 OBJETIVO GERAL 

Investigar o wayfinding em dois MPACs a partir do discurso do 

público/visitante, a fim de relacionar as necessidades dos usuários com as 

características ambientais deste tipo de museu. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Investigar a infuência do diálogo entre arquitetura, arte contemporânea e 

paisagem na percepção ambiental do público/visitante durante visitas a 

MPACs; 

2. Entender como o público/visitante identifica direções e planeja o trajeto da 

visita a MPACs; 

3. Averiguar quais os elementos da paisagem (natural e construída) mais 

atrativos para o público/visitante nos dois casos estudados. 

1.5 MÉTODO 

Visando atender a tais objetivos, a pesquisa de campo apoiou-se na 

estratégia metodológica de estudos de caso (YIN, 2005) tendo como objeto de 

estudo dois MPACs: o Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim (Minas Gerais, 

Brasil) e o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves (Porto, 

Portugal). Estes dois estudos de caso foram inicialmente selecionados a partir dos 

seguintes critérios: 

a) Ser identificado como um MAC e inserido na categoria Museu 

Paisagem (MPAC) de acordo com a indicação de Grande (2009)10; 

b) Ocupar um lugar de destaque no cenário internacional da arte 

contemporânea, ou seja, estar inserido no circuito internacional; 

c) Ser considerado o principal representante dessa tipologia de 

museu em seu país. 

Além disso, tal escolha também levou em consideração:  

 O tempo disponível para o trabalho de campo;  

 A possibilidade física, econômica e linguística do pesquisador; 

                                                           
10 A definição de Museu Paisagem (GRANDE, 2009), abordada na introdução desta tese, foi discutida 
no II capítulo, item 2.1 – MPAC – Apresentação de um conceito, p. 36. 
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 A disponibilização, pelas instituições, dos recursos necessários ao 

pleno desenvolvimento do trabalho pretendido, no que se refere ao 

acesso ao espaço físico, ao acervo e à documentação, bem como a 

garantia de contato com o público/visitante.  

1.6 ESTRUTURA DA TESE 

A relação entre público/visitante e os MPACs escolhidos definiu a identidade 

visual da tese, que inclui grande quantidade de fotos autorais ilustrativas, 

apresentadas na imagem de capa e no inicio de cada capítulo.  

A tese está estruturada em um volume, dividido em duas partes, a primeira 

de cunho teórico conceitual e metodológico, compreendendo o primeiro, segundo  e 

terceiro capítulos e a segunda com a conceituação dos estudos de caso e a 

descrição e análise dos dados da pesquisa compreendendo (capítulos quatro, cinco,  

e seis).  

O primeiro capítulo corresponde a introdução da tese, compreendendo uma 

discussão inicial sobre os principais temas pesquisados, apresentados de maneira 

suscita, para situar o leitor no contexto total da pesquisa. 

No segundo capítulo é desenvolvida a fundamentação teórica da tese, 

proporcionando uma visão geral da problemática da área, das teorias e 

classificações sobre a relação público/visitante e arquitetura de museus de arte 

contemporânea, constando a revisão bibliográfica sobre a legibilidade da arquitetura 

e arte em MPAC, a partir dos seguintes itens: arquitetura de MAC como marco 

urbano e fator de atração de público; a questão da percepção/recepção na 

arquitetura e arte contemporâneas; poéticas arquitetônicas na arte contemporânea e 

interatividade; o protagonismo do público da cultura na arquitetura e arte 

contemporânea; MPAC, público e paisagem: transparências e interrelações e 

condicionantes do layout na relação público e espaço construído;  

No terceiro capítulo discutimos a relação público/visitante em MPACs, neste 

caso o museu é apresentado como um espaço vivo, capaz de influenciar as diversas 

maneiras de ler o espaço, analisando a dinâmica da influência recíproca, onde o 

museu influencia o público/visitante e é influenciado por ele, proporcionando 
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transformações nas relações ambientais, a partir dos seguintes tópicos: reflexões 

sobre a mediação do público em MPACs; o papel da mediação na fruição da 

arquitetura em MPACs; o MPAC e a massificação do público; cenografia da 

arquitetura da arte e o público/visitante; o público/visitante e as intervenções 

corporativas nos MACs; os MPACs e o público/visitante autônomo; MPAC: conceito 

e dois MPACs: os casos estudados.  

O quarto capítulo apresenta o método de estudo de caso aplicado e as 

etapas da pesquisa de campo, identificando de maneira geral os dois casos 

estudados. Ressaltamos, antecipadamente, que os dois estudos de caso recorreram 

a entrevistas semi-estruturadas individuais e aplicação de questionários (perguntas 

fechadas, abertas e foi solicitada a indicação de trajetos). Além disso, a observação 

participante mostrou-se essencial durante toda a pesquisa de campo, pois o 

pesquisador frequentou os espaços dos museus como visitante, observou 

atentamente o público/visitante e interagiu com ele por meio de dialógo direto, 

perguntas e comentários sobre as obras, a arquitetura e o ambiente do 

parque/jardim, momentos nos quais as respostas espontâneas obtidas foram 

anotadas e/ou gravadas para análise posterior.  

O quinto e sexto capítulos correspondem aos resultados dos estudos de 

caso realizados no Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim, Minas Gerais, Brasil 

e no Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto, Portugal, 

elementos centrais para o desenvolvimento desta tese. Seguem-se as 

considerações finais, encerrando a tese e indicando a continuidade da pesquisa. 

O sétimo e último capítulo corresponde às considerações finais, onde 

discutimos os resultados da pesquisa e suas contribuições para a área em questão. 
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II. ARQUITETURA E ARTE EM MPACs 
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Desde os anos 1960, o museu passou a ser uma das peças mais 

emblemáticas e chaves de toda sociedade civil madura. Este 

fenômeno, que tem tido importante repercussão nos planejamentos 

dos ditos museus e na evolução da disciplina de arquitetura (...)“A 

instituição museu de arte contemporânea é mais contundente palco e 

reflexo das contradições sociais contemporâneas” (MONTANER, 

2005, p. 60 e 86).11. 

 

Os grandes marcos para a concepção de Museu de Arte Contemporânea 

(MAC) são vinculados ao que Grande (2009) intitula de paradigmas pós-modernos, 

às novas construções dos museus-monumentos ou museus-esculturas a partir do 

projeto inovador de Frank Lloyd Wright para o Museu Salomon Robert Guggenheim 

em Nova York (1956-1959), o projeto de Richard Rogers e Renzo Piano para o 

Centro George Pompidou, em Paris (1977) e o projeto de Frank Gehry para o Museu 

Guggenheim Bilbao (1993-1997), transformados em referências incontestáveis para 

os museus-ícones, influenciando as trasnformações na tipologia desses museus em 

todo o mundo. Para Montaner (1995) cada museu é essencialmente diferente entre 

si e entre seus pares, embora diversos autores estabeleçam categorias para o 

estudo da arquitetura de museus, enquadrando-os devido ao seu uso, proposta, 

relação com o entorno, monumentalidade, etc. O fato é que existe uma imagem 

arquetípica do que seria um museu, ou seja, o museu é uma obra essencialmente 

simbólica, como o “Museion” grego, a casa das musas. Para Grande (2009, p.07) 

uma das principais heranças culturais dos últimos dois séculos é a possibilidade de 

conhecermos e experimentarmos, na contemporaneidade, todos esses modelos, 

enquanto, Meneses (2005), reforça a importância do museu enquanto centro 

cultural, interligando as dimensões afetivas e cognitivas da cultura material.   

                                                           
11 Tradução livre do autor do original em língua espanhola: “Desde los años setenta, el museo há 
passado a ser una de lãs piezas más emblemáticas y claves de toda siciedad civil madura. Este 
fenômeno, que há tenido importantes repercursiones en los planteamientos de dichos  museos y em 
la evolución de la disciplina de la arquitectura (...) la instituición museo de arte contemporâneo es el 
más contundente blaco y reflejo de lãs contradiciones conceptuais y sociales contemporâneas” 
(MONTANER, 1995, p. 60 e 86). 
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O museu se estabeleceu ao longo da história como um simulacro de espaço 

sagrado, tal qual a igreja, o templo, o palácio, partindo das primeiras coleções, 

câmaras dos tesouros, câmaras artísticas, câmaras das maravilhas e os gabinetes 

de curiosidades, antiquários, lapidários, galerias de arte, pinacotecas, bibliotecas, 

jardins botânicos e zoológicos. Enquanto ideia, o museu está presente desde as 

primeiras formas de agrupamentos humanos; onde se tem o espaço reservado a 

contemplação de objetos sagrados, um templo, um altar, nesse momento já se 

instaura a necessidade de guardar e exibir objetos diferenciados e guarda-los para a 

posteridade. 

No final do século XVIII e início do XIX, essas formas de expor objetos raros, 

exóticos e colecionáveis, são agrupadas em uma tipologia própria, proposta por 

J.N.L. Durand (1802-1805), que montou uma planta baseando-se no modelo dos 

museus da primeira metade do século XIX, um espaço para ser criado a partir de 

galerias, salões de exposições, espaços de circulação, cúpulas, pátios, jardins 

internos e externos, pórticos e escadarias, a maioria desses espaços eram 

adaptações de antigos edifícios, que a partir da sua iconografia original ganham uma 

tipologia arquitetônica própria.  

Outra mudança importante foi à transição da coleção privada para a pública, 

da câmara particular para o espaço coletivo, do intimo para a estandardização da 

galeria. Os primeiros museus do século XIX foram exageradamente decorados no 

exterior e interior, geralmente, funcionaram como palácios, ricas residências e hoje 

são monumentos históricos, adaptados para o novo uso. O excesso na 

ornamentação efetivamente tornou-se empecilho para a apreciação das obras 

expostas, o contentor digladiava, recorrentemente, com o conteúdo.  O culto ao 

monumento e a apreciação das ruínas, tornava o museu um guardião do antigo, do 

ultrapassado, ao final do século XIX os museus especializaram-se por áreas - arte, 

arqueologia, ciências naturais, artes decorativas, etc. trabalhando com os elementos 

arquitetônicos para beneficiar a exposição das peças, a partir do uso da luz natural. 

O museu do século XIX foi concebido como um microcosmo, uma reunião de peças 

interessantes para serem expostas ao público. 

Para Castillo (2008, p. 38) no século XVIII o sentido das exposições tinha 

relação com a feição da sua apresentação, que buscava representar os interesses 
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do Estado, em meados do século XIX o progresso e no início do século XX 

assumem novas concepções de espaço e montagem. Essa afirmação relaciona-se 

como o que Montaner (1995, p. 08 a 09) coloca sobre os Museus nos séculos XVIII 

e XIX, que podem ser considerados uma caixa ornamentada que revela aos poucos 

o seu conteúdo, desde os Gabinetes de Curiosidades até os grandes palácios, 

exigindo para a fruição um ritual de acesso, enquanto no século XX o próprio edifício 

atua como texto.  

Na arquitetura de museus de arte, no caso de edifícios construídos com a 

função primordial de serem utilizados como museus, predominam sempre o valor 

simbólico da estrutura, em cada época, alguns desses aspectos se sobrepõem aos 

outros, como é o caso da transparência do edifício, a funcionalidade, a vedação, a 

iluminação, a cenografia, a planta livre, a flexibilidade na organização dos espaços, 

a neutralidade da caixa expositiva, a caixa preta, etc. A necessidade funcional da 

caixa expositiva gerou alguns modelos utilizados até a exaustão em diversos 

museus de arte moderna e contemporânea do mundo, o whit cube e a black Box, 

ambos presentes nos principais museus de arte contemporânea até o século XXI. 

Ao definir o White Cube O’Doherty (2002, p. 04) afirma que: a galeria é 

construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto os da construção de uma 

igreja medieval. Janelas lacradas, paredes pintadas de branco, o chão é de madeira 

polido ou acarpetado e o teto reflete a luz, a arte é livre para assumir vida própria, no 

entanto, para Montaner (1995, p. 9 a 10) a ideia de um museu branco, neutro e 

transparente é mais um desejo do que uma realidade. Segundo o autor um ideal 

efêmero que a arquitetura moderna realizou em algumas ocasiões, refletido na 

concepção de planta livre e edifícios transparentes, alguns são verdadeiras caixas 

fechadas (museus-bunker), sem janelas, construídos em concreto armado.  

O final dos anos 1960 marcou um retorno à concepção do museu como 

galeria de salas enfileiradas, culminando em 1985, com a reforma do Georges 

Pompidou, por Gae Aulenti, para convertê-lo em Museu Nacional de Arte Moderna 

de Paris, a partir da construção de séries de salas e galerias sequenciais em seu 

interior, desconsiderando o aspecto Hight Tech do edifício projetado pela dupla de 

arquitetos Renzo Piano e Richards Rogers em 1977.  
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O fato é que a múltipla tipologia de MACs tem sido ao longo da história desse 

tipo de museu, uma maneira privilegiada para os arquitetos experenciarem a relação 

entre o espaço construído, seus diversos usos e o seu entorno. Permanece na base 

dessa discussão, a velha noção de museu como contentor de algo sagrado ou palco 

para experimentação de novas propostas artísticas, como uma caixa arquitetônica, 

que segundo Montaner (1995, p. 13) é um símbolo feminino, um recipiente que 

contêm um segredo, a visita a um museu deve desvelar os objetos, fragmentos e 

vestígios de um momento e para o autor esses elementos são explorados nas obras 

de Hans Hollein e Tadao Ando. 

Os projetos para museus de arte contemporânea tornam-se, cada vez mais, a 

grande oportunidade para os arquitetos testarem suas ideias e teorias, construindo 

objetos sínteses, que de alguma maneira, marcam a história das cidades.  Todo 

museu construído a partir do século XX passou a ser objeto de referência visual, 

marco urbano e turístico da cidade. 

Abrantes (2000, p. 244) afirma que “a arquitetura que cada vez mais se 

apresenta como um valor em si mesmo, (...) como algo a ser apreciado como tal e 

não apenas como uma construção destinada a abrigar obras de arte”, enquanto 

Crimp (2009, p. 153) afirma que “a arquitetura deve possuir a grandeza de se 

apresentar de forma a que a arte seja possível no seu interior, a que a arte não seja 

repelida pelas pretensões a obra de arte do próprio museu” ou que seja utilizada 

como decoração do edifício. Assim, o MAC e o MPAC são possibilidades para o 

arquiteto agregar valor a sua obra, todos querem assinar o seu projeto de museu, já 

que na proposta arquitetônica dos museus, temos um lugar propício ao exercício 

projetual experimental, a liberdade de expressão e a livre criação.  

O MAC não só é objeto de consumo de massas, mas é também desejado 

pela elite econômica e política das grandes cidades, como forma de apresentar uma 

imagem Cool da cidade para o mundo, restaurando áreas degradadas e criando, 

geralmente, novos focos de empreendimentos imobiliários.  

Para Montaner (1995, p.14) os museus são as vitrines dos projetos 

arquitetônicos contemporâneos, rompendo com a dimensão da caixa, podendo ser 

transparentes como um show-room, ou ligar-se diretamente a paisagem, ao sítio 
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arqueológico, a zona industrial, aos centros históricos onde estão implantados, 

corroborando com essa ideia Arantes (2000, p. 245) afirma: “do ponto de vista 

totalizador do museu, todo o mundo aparece como sendo estético. Agora não é mais 

apenas a obra de arte que o museu neutraliza (...) mas a multiplicidade da vida 

urbana ali sintetizada”.  

Além da arquitetura do museu, outro aspecto relevante para essa discussão é 

o fato da própria arte contemporânea ter se libertado do museu, invadido as ruas 

das cidades, ocupando fachadas de prédios, praças, ruas e detalhes arquitetônicos 

em diversos lugares do mundo.  

A estreita relação entre o museu e a paisagem no seu entorno, constitui-se 

um dos maiores desafios para o arquiteto, considerando que: “(...) as infraestruturas 

culturais favorecem a revalorização do solo urbano contíguo (...) na cidade, a 

arquitetura dos museus é arquitetura pública por excelência. (...) objeto cultural que 

assume sua dimensão de monumento urbano (MONTANER, 1995, p. 61)12., um dos 

principais elementos dos monumentos urbanos é seu acervo, que deve ser 

periodicamente ampliado, tornando um elemento fulcral a ideia de crescimento 

permanente, tal qual a apologia de Le Corbusier com o projeto do museu de 

crescimento ilimitado de 1939, que embora não tenha sido construído, teve 

continuidade na obra dos seguidores lecorbuisianos, Junzo Skakakura, no Museu de 

Arte Moderna de Kamakura, Japão e no projeto de Josep Luis Sert em obras como a 

Fundação Maeght, em Saint-Paul-de-Vence, França, e no Projeto da Fundação Miró, 

Barcelona, Espanha, permitindo o seu crescimento em duas refomas  e o projeto do 

museu de planta livre, de 1942, concebido no âmbito do Projeto de Museu para 

pequenas cidades, por Mies van der Rohe, que culminou na obra da Nueue 

Nationalgalerie, em Berlim (1962 a 1968).  

Os MACs consistem, então, em estruturas físicas mutantes, em permanente 

estado de transformação, seja para adequar-se a uma ou outra exposição, com 

tapumes e paredes falsas, seja para ampliar seu próprio espaço expositivo, com a 

                                                           
12  Tradução livre do autor do original em Língua Espanhola: (...) las infraestructuras culturales 
favorecen la revalorización del suelo urbano contíguo (...) Em la ciudad, la arquitectura de los museos 
es arquitectura pública por excelência. (...) objeto cultural que assume su dimension de monumento 
urbano (MONTANER, 1995, p. 61).  
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construção de novas galerias e espaços congêneres, seja de forma a propor uma 

integração ou uma justaposição ao edifício original.  

É nesse trecho que reside um dos maiores condicionantes dos 
museus: possibilitar seu crescimento acrescentando plantas, 
galerias, braços e alas sem perder sua própria identidade, seus 
critérios compositivos e sua claridade tipológica. E não só se produz 
o fenômeno da necessidade de ampliação; o museu contemporâneo 
necessita modernizar-se em seu interior para ir se adaptando as 
sempre mutantes ideias museográficas de como representar as 
obras ou de como explicar os fenômenos. Todo grande museu tem 
necessitado nas últimas décadas integrar os serviços de atenção ao 
público e manutenção anexos as salas de exposição, que 
continuamente aumentam de importância: salas de conferência e de 
imprensa, auditórios e teatros, saulas para seminários, programas 
educativos e debates, centros de informação interativa e descanso, 
bibliotecas e midiatecas, bares e restaurantes, tendas e livrarias, 
oficinas de direção e administração, ateliês para artistas, curadores, 
restauradores, montadores e fotógrafos, espaço para a reserva. (...) 
somente um terço do espaço total se dedica inteiramente para 
exposição (MONTANER, 1995, p. 36)13.  

Em todo o mundo, os MACs converteram-se em importantes obras 

arquitetônicas, tornando-se marcos urbanos, capazes de dinamizar áreas ou cidades 

inteiras, colocando-as no mapa do turismo mundial, é o caso do Museu Guggenheim 

em Bilbao, projeto do arquiteto Frank Gehry, concluído em 1997, que alavancou toda 

a área portuária da cidade basca de Bilbao, antes degradada, e agora 

completamente reinserida no contexto urbano da cidade, tornando-se o principal 

cartão postal da mesma, atraindo turistas do mundo inteiro. O museu monumento 

tornou-se durante os séculos XX e XXI, peça obrigatória, para toda cidade de médio 

e grande porte.  

                                                           
13 Tradução livre do autor do original em Língua Espanhola: “en este hecho reside uno de los mayores 
condicionantes de los museos: posibilitar su crescimiento añadiendo plantas, galerias, brazos o alas 
sin perder su propia identidad, sus critérios compositivos y su claridad tipológica. Y no solo se 
produce el fenômeno de la necessidad de ampliación; el museo contemporáneo necessita 
modernizarse em su interior par irse adaptando a lãs sempre cambiantes ideas museográficas de 
cómo presentar lãs obras o de cómo explicar los fenómenos. Todo gran museo há necesitado en lãs 
últimas décadas integrar los servicios de atención al público y de mantenimiento anexos a lãs salas 
de exposición, que continuamente aumentan de importância: salas de conferencias y de prensa, 
auditórios y teatros, aulas para seminários, programas educativos y debates, centros de información 
interactiva y descanso, bibliotecas y mediatecas, bares e restaurantes, tiendas y librerias, oficinas de 
dirección y administración, talleres para artistas, conservadores, restauradores, montadores y 
fotógrafos, espacios para la reserva. Si em siglo XIX la relación entre estos espacios colaterais y los 
espacios de exposición era de 1 para 9, hoy tende a ser de 2 a 1, es decir, solamente un tercio Del 
espacio total se dedica a la exhibición” (MONTANER, 1995, p. 36).  
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O Museo Guggenheim Bilbao procura assim: por um lado, ‘amarrar-
se’ ao contexto físico da cidade, através de volumes e plataformas 
em pedra, que organizam a margem; por outro, ‘soltar-se’ desse 
tecido, através de novas formas livres e ondulantes, as quais, pela 
sua configuração, estrutura e ‘pele’ – em chapas moduladas de 
titânio – evocam o cavername ou o casco de um navio atracado, um 
imaginário outrora presente nos estaleiros navais de Bilbao. Já no 
interior, o projeto opta por centralizar a entrada e os circuitos num 
enorme vestíbulo de pé-direito monumental (...) em torno do qual 
‘brotam’ múltiplas galerias de exposição, concebidas entre o 
convencionalismo do ‘cubo branco’ e a sinuosidade do ‘grande 
hangar’. Totalizando uma área de 24.000 m², da qual metade se 
destina a exposição (GRANDE, 2009, p. 20).  

No contexto de Museus de Arte um grande impulso europeu ocorreu na 

década de 1980, quando o governo do partido socialista francês, na figura de 

François Mitterrand e sua ampla reforma cultural, transformou Paris e todo o 

território francês, em um exemplo de centro cultural bem sucedido, promovendo a 

reforma do Museu do Louvre, do Museo D’Orsay, do Instituto do Mundo Árabe, do 

parque cultural de La Villette, da cidade das ciências e da indústria, do grande hall 

para exposições temporárias e da cidade da música, além da reestruturação ou 

criação de centros culturais por toda a França. 

Na maioria dos MACs predominam a estrutura de contentores vazios, sem 

conteúdo fixo, grandes atrativos arquitetônicos, para abrigar exposições temporárias, 

cada nova montagem exige modificações na caixa arquitetônica para adequar o 

espaço físico as obras expostas, no entanto, devido à especificidade desses museus 

e a qualidade dos seus acervos, várias instituições tem optado pela montagem de 

obras permanentes, referências visuais que identificam tanto galerias, como obras 

expostas ao ar livre no parque/jardim, que normalmente costumam fazer parte do 

acervo da instituição.   

O MAC tornou-se um dos elementos centrais para o fenômeno da “sociedade 

do espetáculo” (DEBORD, 2003), fazendo parte da midiatização da vida em um 

fenômeno global, onde tudo está a serviço do capitalismo e da diversão. É a 

disneylandização do museu de arte, onde todo o legado das diversas civilizações 

humanas podem ser admirados em conjunto, separados, muitas vezes, apenas por 

uma sala, em alguns museus é possível transitar ao longo da linha histórica do 

desenvolvimento da história da arte. “É nessa época dos museus (...) que todos os 

momentos antigos da arte podem ser igualmente admitidos, porque nenhum deles 
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padece mais da perda das suas condições de comunicação em geral” (DEBORD, 

2003, p. 189). 

Ao adentrarem-se no mundo do espetáculo, os MACs passam a integrar tanto 

na sua programação, como na estrutura física, elementos voltados exclusivamente 

para a deambulação do público, salas de concerto, auditórios, teatros, como lojas, 

cafés, bares, restaurantes, livrarias e setor educativo, procurando criar com esses 

serviços e elementos uma rede de interesses ampliada, além do simples contato 

com as exposições e o museu, aproximando-se com isso do padrão dos parques de 

diversões ou Shopping Centers, procurando associar cada um desses serviços à 

marca do museu, prendendo por meio de um eficaz jogo de marketing visual prender 

a atenção do público. As longas filas que se formam à entrada dessas novas “casas 

de cultura” nem sempre se devem ao antigo amor à arte, concentrada no acervo do 

museu, mas às múltiplas atrações (...). Faltou incluir, ocupando um lugar de 

destaque, a própria arquitetura. (ARANTES, 2000, p. 233).  

A relação entre obra de arte contemporânea e o museu revela uma complexa 

trama, onde o espaço dialoga com a obra, hora a suplanta devido a sua própria 

tipologia arquitetônica. Essa relação conflituosa se acentua a partir do advento da 

arquitetura contemporânea em meados do século XX, e aparece inicialmente nas 

propostas de projetos para museus de “(...) Mies Van der Rohe e por Le Corbusier, o 

primeiro baseando-se na planta livre e o segundo na ‘promenade arquitetural’ e na 

possibilidade de crescimento ilimitado” (MONTANAER, 2005, p. 87)14.  

Ao mesmo tempo em que os MACs se configuram a partir de um programa 

complexo, também tem se constituído como possibilidades de experimentação para 

os arquitetos, com projetos que pedem grandes escalas, edifícios nos quais o 

aspecto simbólico predomina, seria a maximização do museu enquanto espaço 

expositivo, uma proposta que se estabelece e ganha força a partir dos anos 1990, 

tornando-se quase contemporânea da proposta do antimuseu dos anos 1980. 

                                                           
14  Tradução livre do autor do original em Língua Espanhola: “(...) Mies van der Rohe y por Le 
Corbusier, el primeiro basándose em la planta libre y al segundo em la ‘promenade architecturale’ y 
em la posibilidad de crecimiento ilimitado”  (MONTANER, 2005, p. 87).  
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As inúmeras mudanças conceituais ocorridas na arte contemporânea 

refletem-se na própria estrutura dos museus, necessitam fechar-se em um cubo 

branco ou em uma caixa preta ou hora abre-se para o exterior através de amplas 

vidraças, numa relação dialógica com a paisagem, em vários casos combinando 

diversas padrões expográficos. As diversas mudanças conceituais presentes desde 

o início da arte moderna em princípios do século XX, ampliadas com o advento da 

arte contemporânea de meados do século XX até a atualidade, torna o MAC um 

campo amplo de debate, enfrentamento e contradição, já que a arte contemporânea 

tenta romper os moldes e limites, integrando novos campos experimentais, que 

exigem novos espaços expositivos, a partir do desenvolvimento da arquitetura dos 

MACs, tipos genéricos de programas se consolidam, com suas variações, dos quais 

o autor identifica como: os MACs, com concepção didática e enfoque pedagógico, 

procurando valorizar seu acervo, nos quais o seu programa reflete os edifícios de 

planta nova, tamanho médio ou grande, iluminação natural zenital, salas de 

exposição grandes, pisos de madeira e paredes brancas, geralmente reutilizando 

velhos contentores restaurados (indústrias, armazéns, palácios, escolas, etc. e os 

Centros ou Institutos de Arte Contemporânea, com um programa mais aberto, 

muitas vezes, sem grandes coleções no acervo, ou mesmo sem acervo permanente, 

que trabalham diretamente com projetos específicos produzidos em parceria com os 

artistas, a partir de residências e site specific, instalações e videoinstalações. “Os 

anos oitenta tem entronizado uma espécie de modelo “antimuseu”, a saber, um 

velho edifício reconvertido em contendor para a criação e apresentação da arte (...) 

Espaços singulares e monográficos, abertos a experimentação e a prospecção” 

(MONTANER, 2005, p. 88 a 90)15.  

Além disso, o fato de, em algumas situações, a arquitetura dos MACs 

representar uma concorrência visual com as obras expostas, e, em outras, ser 

parcialmente encoberta (para evitar, por exemplo, a entrada da iluminação natural 

no espaço mostra ou favorecer algum ângulo expositivo),, tem sido motivo de rusgas 

entre arquitetos, curadores e artistas em muitos projetos expográficos.  No entanto, 

a transparência, a interatividade, a definição de trajetos, a otimização do uso dos 

                                                           
15 Tradução livre do autor do original em Língua Espanhola: “son espacios singulares y monográficos, 
abiertos a la experimentación y la prospección, que ensayan nuevas maneras de mostrar el arte 
reciente a la sociedade” (MONTANER, 2005, p. 88).  
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espaços, as tipologias do cubo branco e da caixa preta, são variáveis presentes no 

pensamento da arquitetura da arte no século XXI, praticamente inevitáveis nessa 

tipologia de museus de arte. Para Arantes (2000, p. 233) quem visita os novos 

museus, desenvolve a experiência de flânerie, ao transitar pelos jardins, passarelas, 

terraços, cafeterias, restaurantes, ateliês, salas de projeção, auditórios, livrarias, 

lojas e amplas janelas que trazem as cidades para dentro do museu. 

As diferentes tipologias de MACs em todo o mundo os tornam peças únicas, 

agrupadas para efeito didático pelos autores, a partir do seu programa mais do que 

pela forma arquitetônica específica. Sua funcionalidade e objetivo o definem mais do 

que a caixa arquitetônica. O grande porte da maioria dos edifícios permite a 

exposição de peças em diversas escalas, como também o acesso a grandes grupos 

de visitantes, mas também devem garantir espaços para expor obras de pequeno 

porte e experimentais. Nesse contexto, os Museus Paisagem de Arte 

Contemporanea (MPACs) surgem como uma tipologia específica, a ser discutida no 

próximo item. 

 

2.1 MPAC: apresentação de um conceito 

 

À diversidade de modelos museológicos que encontramos hoje, pode 
corresponder, enfim, uma idêntica multiplicidade de práticas artísticas 
que os coloquem em confronto, entre si. Não será necessário, para 
isso, um novo paradigma político, programático e espacial que 
encerre e cuide da arte contemporânea. Será necessário, tão-
somente, que a arte contemporânea se disponha a operar, 
criticamente, entre os diversos paradigmas herdados (GRANDE, 
2009, p. 15). 

 

Conforme apresentado no preâmbulo desse capítulo, as ações da arquitetura 

moderna gradativamente mobilizaram as relações entre os espaços verdes, a 

arquitetura e a arte, criando novas propostas de espaços, com a disposição de 

objetos arquitetônicos sobre plataformas (relacionadas à escala humana ou não) 

radicalmente diferentes dos modos tradicionais ou clássicos de exposição, dos 

vazios e dos dispersos. Integravam-se, assim, novos elementos da cidade, o trânsito 

acelerado, circulação das vias por pedestres e ciclistas, o medo da violência, 
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seguindo também a implantação de espaços abertos ou parques/jardins, praças com 

peças de arte contemporânea, o que resultou na criação das paisagens urbanas 

modernas.  

Arquitetos como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le 
Corbusier ou Alvar Aalto conceberam novas formas abertas e 
independentes, capazes de se integrar à natureza, não para que o 
verde fosse segregado, mas integrado. A cidade contemporânea 
incorpora livremente a natureza (...) uma das primeiras contribuições 
foram os parques do brasileiro Roberto Burle Marx, onde as formas 
da pintura contemporânea transformaram-se em paisagens 
modernas (MONTANER, 2009, p. 22-23). 

Um dos contrapontos a ordem da arquitetura moderna, foi o princípio 

organicista, a ordem dos sistemas orgânicos, com a recusa do predomínio da razão 

e mecanicista, pregando o retorno às formas naturais e estruturas retorcidas. Nesse 

contexto a arte contemporânea manifesta-se a partir da Land Art, com as 

intervenções diretas na paisagem, propostas por Robert Morris e Richard Long, que 

inserem o público em um tempo próprio da obra, inserindo como elementos os ciclos 

climáticos, as estações do ano, o solo e o crescimento natural das espécies 

vegetais. Na arquitetura Antoni Gaudi, Josep Maria Jujol ou Frank Lloyd Wright 

inspiram-se na paisagem, como também a arquitetura vernacular em várias partes 

do mundo. 

No contexto da tipologia de museus de arte a relação entre arquitetura, arte e 

paisagem se instaurou ao final da década de 1950, com a implantação da tipologia 

do museu paisagem, a partir do modelo do Louisiana Museum of Modern Art 

fundado em 1958, em Copenhagen. Como existem diversas tipologias elaboradas 

para o estudo de museus, tais como: Jodidio (2010); Newhouse (1998); Montaner 

(1995) e Grande (2009), optamos, por trabalhar nesta tese com a proposta do último 

autor publicada no livro Museumania, onde ele estabelece 07 categorias de museus: 

ícone, reduto, paisagem, squatter, laboratório, acervo e cluster. Para o autor a 

constante mudança na arquitetura de museus e centros de arte contemporânea, a 

nível global, acaba por levar a uma formatação específica da instituição de acordo 

com sua proposta curatorial e política cultural, favorecendo a classificação por 

tipologias para efeito de estudo. 
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O termo Museumania foi reapropriado por Grande (2009) a partir das ideias 

de Andreas Huyssen, ao tratar da transição do museu entre a modernidade e a pós-

modernidade. Argumentando que o museu foi a instituição cultural que melhor 

adaptou-se as mudanças de paradigma ao longo dos séculos, abrindo-se para 

assimilar novas concepções políticas, conceituais, programas e modelos espaciais, 

o autor estudou inúmeros museus de arte e centros de arte contemporânea 

observando-os com base em três aspectos: o político, o pragmático e o disciplinar. 

Em conclusão identificou uma evolução tipológica nesse campo, que vai do “museu 

reduto” ao “museu paisagem”, como segue.   

Enquanto para o modernismo o museu era visto como uma “máquina de 

expor”, uma estrutura adaptada em permanente estado de crescimento e mudança, 

como atestam os diversos projetos para um “Museu de Crescimento Ilimitado” de Le 

Corbusier, entre as décadas de 1920 e 1930, nunca construídos. O verdadeiro 

modelo de museu moderno se consolidaria com a criação do Museum of Modern Art 

(MoMA) de Nova York, consolidando no pós guerra a mudança do centro cultural do 

velho para o novo mundo e implantando a tipologia de “museu reduto”, caixa 

fechada, descontextualizada do seu entorno. 

A posteriori, também em Nova York, outro marco da arquitetura de museus foi 

implantado o Museu da Solomon R. Guggenheim Foundation, “Museu Guggenheim”, 

fundado em 1959, com projeto de Frank LIoyd Wright, sua disposição helicoidal, 

inaugura pela primeira vez um modelo onde o contentor passa a ter um peso 

estético tão ou mais importante do que as obras expostas no seu interior, inicia-se a 

era do “museu ícone”, autoreferenciado, escultórico, monumental, tornando-se um 

marco urbano e símbolo arquitetônico da cidade. 

A terceira tipologia desses novos museus de arte nasce a partir da 

interrelação entre arquitetura, arte e paisagem, num modelo onde o museu enquanto 

objeto arquitetônico/escultórico foi pensado para dialogar com o parque/jardim, 

valorizando o entorno e tornando-se parte integrante da paisagem. “nesse novo 

modelo, a paisagem seria moldada para conter o museu, e este, por sua vez, 

passaria a enquadrá-la estrategicamente enquanto cenário ou fundo bucólico das 

peças expostas” (GRANDE, 2009, p. 08), o principal expoente nessa tipologia é o 
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Louisiana Museum of Modern Art, de 1958, projeto de Jorgen Bo e Wilhelm Wohlert, 

nos arredores de Copenhagen.  

Apesar da força institucional do museu, os artistas modernos buscaram 

ampliar os espaços possíveis para expor suas obras para além dos muros dos 

museus, a própria cidade virou palco para as mais inovadoras experiências artísticas 

no final do século XX, edifícios abandonados, velhos centros urbanos, viadutos, 

fábricas antigas, são exemplos de construções que passaram a ser palco para as 

chamadas “intervenções urbanas”. Estas novas formas de expressão artísticas 

desenvolvidas fora dos museus e galerias, utilizando as ruas como espaço 

expositivo, colocando em diálogo artistas e comunidade, passaram a interferir 

diretamente no cotidiano, aproximando vida e arte, inserindo muitas vezes o público 

como elemento do processo. Um exemplo desse tipo de trabalho foi o Institute for 

Art and Urban Resources, criado pela critica de arte Alanna Heiss, visando reabilitar 

edifícios degradados de Nova York, instalando espaços de discussão e produção 

artística os “Museus Squatter”. 

A tipologia do Museu Paisagem surgiu com a fundação do Louisiana Museum 

of Modern Art, em Copenhagen, Dinamarca, considerado um contraponto no 

pensamento construtivo de museus de arte entre o século XX e XXI. A instituição 

nasceu a partir da coleção de Knud Jensen disposta em sua propriedade (adquirida 

em Humlebaek, norte de Copenhagen), sobretudo nos magníficos jardins que 

rodeavam uma casa que pertencera a Alexander Brun e suas esposas, todas 

chamadas ‘Louise’ (origem do nome Louisiana). Desde a concepção do projeto o 

museu tinha a pretensão de aproximar arte e paisagem, criando percursos a partir 

da casa para os jardins. Os arquitetos optaram por construir pavilhões intimistas, 

pátios e clareiras sucessivos, conferindo um passeio entre galerias e áreas verdes, 

espírito bucólico que foi mantido ao longo das suas reformas, com a construção de 

novos pavilhões e a inserção de esculturas ao ar livre no parque. O projeto como um 

todo prima pela diluição das fronteiras entre o interior e o exterior das galerias, 

apresenta o espaço verde como parte integrante do museu, colocando-se como um 

contraponto as outras tipologias de museus de arte, o MP consolidou se como uma 

referência e diferentes projetos foram construídos em todo o mundo, utilizando áreas 

verdes das cidades ou áreas rurais próximas a grandes centros urbanos. 



40 
 

A proposta arquitetônica e museológica dos MAM consolidou-se enquanto no 

final do século XX e início do século XXI, sendo absorvida pelos MAC como tipologia 

possível. A associação de um MP com um MAC originou os MPAC, dentre os quais, 

citamos: o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, Portugal; o Centro 

das Artes Casa das Musas, Madeira, Portugal; o Chichu Art Museum, Naoshima, 

Kagawa, Japão; o The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, EUA; 

Shimane Museum of Ancient Izumo, Shimane, Japan; Matsudai Cultural Village 

Center, Niigata, Japan; Liaunig Museum, Neuhaus/Suha, Carinthia, Austria e o 

Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Em 

todos eles as relações entre arquitetura, arte e paisagem é indissociável no contexto 

do museu. 

Todo projeto museológico é único e resulta da ocupação de um território, 

muitas vezes com construções pré-existentes. Sua implantação cria uma nova 

ordem, portanto não é uma construção isolada, mas relaciona-se com o lugar, 

agregando valores ao contexto onde está inserido. O que ocorre em um MPAC é 

que se instaura a arquitetura da paisagem, ou seja, o olhar do arquiteto para a 

relação da caixa arquitetônica com o entorno. A força dos parques/jardins e a sua 

pré-existência costumam justificar no programa dos projetos dos MPACs que seu 

lugar seja garantido como parte integrante do projeto arquitetônico. A intervenção na 

paisagem em MPACs tem sido feita a partir do contraste ou da semelhança ou 

continuidade, existem casos onde a caixa arquitetônica parece quebrar o ritmo da 

paisagem, como é o caso da galeria Miguel do Rio Branco no Inhotim, Minas Gerais, 

Brasil, onde o edifício da galeria está revestido de metal reluzente e inserido em 

plena mata de palmeiras; em outros casos, a caixa arquitetônica adequa-se a 

paisagem como é o caso do projeto de Álvaro Siza no Museu de Serralves, Porto, 

Portugal e da Galeria Adriana Varejão, no Inhotim, Minas Gerais, Brasil, os dois 

últimos exemplos são emblemáticos projetos de arquitetura que adequam-se 

perfeitamente ao entorno, criando um diálogo de continuidade visual entre 

arquitetura, arte e paisagem no contexto de um MPAC. 

Os MPACs, portanto, destacam-se de propostas museológicas anteriores 

devido ao amplo espaço livre, de modo que sua função pedagógica envolve três 

vertentes: a arquitetura, a arte contemporânea e a paisagem. O impacto da inserção 
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destas instituições em um contexto previamente definido é determinado a partir 

dessa trilogia, ganhando importância pela sua influência como marco urbano, pela 

roupagem mercadológica que reveste estes empreendimentos (o que inclui lojas, 

livrarias, restaurantes, cinemas, salas para eventos, auditórios, etc.), por tornar-se 

centro cultural e por atuar como local de produção de conhecimento.  

Nesse sentido, a ampliação dos espaços expositivos, transformados 

contemporaneamente em grandes complexos culturais, com funções diversas e 

‘ares’ de shopping Center, leva a diversidades de propostas que em alguns casos 

torna o museu um conjunto modular de pequenos museus. Isso ocorre 

principalmente no caso de museus de tecnologia e ciência, que em alguns casos 

abrigam, também, museus de arte contemporânea. São verdadeiras cidades dentro 

da cidade, e sempre trazem atreladas a sua concepção a ideia de museu universal 

ou global. Muitos dos projetos para MPACs são compostos por pequenas galerias, 

interligadas por meio de caminhos a serem percorridos no parque/jardim, composto 

a partir de amplos espaços e volumes diversos que compõem um todo museológico, 

a ser usufruído pelo público/visitante como um conjunto arquitetônico complexo.  

De modo geral, do mesmo modo que os MACs, os MPACs se reinventam 

continuamente, integrando as críticas, configurando-se como lugar para 

experiências, performances, espaço cultural e de aprendizagem, torna-se locus para 

as mais variadas atividades artísticas contemporâneas, sua influência política sobre 

o público/visitante é inegável, tornando-se cartão postal das cidades, por meio dos 

catálogos, das exposições, da mídia, da internet, influenciando também o mercado 

de arte contemporânea. Nesse contexto eles agregam a tais padrões uma outra 

discussão, que lhes é inerente: a inserção da arquitetura e arte contemporâneas no 

parque/jardim, ou seja, o papel do espaço verde e da relação com a paisagem no 

usufruto da arte.   

Inserida nessa problemárica, outra importante questão (não enfocada 

especificamente nessa tese, mas que também tangencia a discussão pretendida) é 

a relação entre o interior e o exterior do(s) edifício(s) do MPAC. Em muitas 

propostas a relação de transparência é evidente e parte integrante do projeto de 

arquitetura. Esses elementos transparentes, que se intercalam entre amplas vitrines, 

chegando a substituir as paredes externas do edifício, até grandes janelas que 
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parecem emoldurar as paisagens do entorno como verdadeiras pinturas expostas 

nas salas costumam causar polêmica entre os artistas e curadores. A própria 

concepção da paisagem criada para ser apreciada foi questionada por Smithson 

(2009, p. 142), “Os parques e jardins são pictóricos na sua origem – paisagens 

criadas com materiais naturais em vez de tinta”. (...) São portadores de uma 

nostalgia da felicidade celeste e da paz eterna, em contraponto, a concepção 

positiva de Montaner quando afirma que existe nos parques/jardins dos museus uma 

intensa “relação com o entorno e a paisagem, configuração dos edifícios como 

estimulante articulação de volumes autônomos, cada um deles com formas 

características, todos eles relacionados com o exterior e a natureza” (2005, p. 157)16. 

 

2.2 A questão da percepção/recepção na arquitetura e arte contemporâneas 

 

Haverá rasgões no espaço que dão para o outro lado? 
Fernando Pessoa 

As mudanças de concepção museológica basicamente 
acompanham as transformações artísticas, indicando o 
deslocamento das questões conceituais e de linguagem, que 
informam e conformam as obras, para os parâmetros 
conceituais e arquitetônicos que constituem o museu. (...) seria 
mais exato perceber que obra e museu estabelecem uma 
relação dinâmica, de mútua implicação: sob uma perspectiva 
contemporânea (isto é, após 1945) (...) percebe-se que muitas 
obras são produzidas para o museu (BASBAUM, 2011, p.187). 

 

Uma das questões centrais no debate contemporâneo tem sido a 

percepção/recepção entre arquitetura e arte, que se estabelece a partir de inúmeras 

variáveis, entre as quais, uma das mais importantes é a relação do público com o 

MAC. Nessa relação dois conceitos são essenciais “o espaço-limite” e “a caixa 

arquitetônica”. 

                                                           
16 Tradução livre do autor do original em língua espanhola: “Itensa relación con el entorno y el paisaje, 
configuración de los edifícios como estimulante articulación de volúmenes autônomos, cada uno de 
ellos con formas características, todos ellos relacionados con el exterior y la naturaleza. Cada edifício 
se basa en vivificantes recorridos a través de diversos espacios y ambientes – interiores y exteriores” 
(MONTANER, 2005, p. 157). 
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  Segundo Cruz Pinto (2007), o “espaço-limite” é aquele que está relacionado à 

maneira como o indivíduo estabele interações com o meio e com os outros atores 

sociais, esse tipo de relação está, também, presente na maneira que ele concebe a 

imagem mental do espaço percorrido.  

É comum que o ser humano crie um código para mover-se e encontrar-se no 

meio físico, estabelecendo parâmetros visuais, pontos de contato, caminhos 

possíveis, rotas para definir e percorrer um território, estipulando limites e saídas 

possíveis. No caso de um grupo, há sempre a possibilidade de seguir o fluxo das 

pessoas, sem um roteiro visual predefinido. No caso dos MPACs, nem sempre as 

rotas são predefinidas, em alguns casos é permitido o que podemos chamar de 

transito livre, cabendo ao público definir como quer ver a exposição e que caminhos 

tomar.  

A percepção dos limites no âmbito espacial permite que o sujeito compreenda 

o próprio espaço, articule sintaticamente seu corpo com o local, identificando as 

barreiras físicas (muros, superfícies, vãos, soleiras), os espaços de transição 

(sombras, portais, porticos, aberturas, linhas), e os limites do outro, evitando invadir 

espaços e mantendo a salvaguarda dos seus próprios limites em um determinado 

espaço. 

Já a “caixa arquitetônica” é o espaço definido como tal, pelos componentes da 

própria construção, sejam eles físicos (as paredes, a cobertura, o piso, as vigas) ou 

simbólicos (o espaço, o lugar, a proteção); é o espaço interior, definido, estruturado, 

pensado e instituido, o contentor, em si mesmo a caixa define o espaço-limite, por 

marcar a separação entre o interior delimitado e o exterior indefinido. A “caixa 

arquitetônica” contém em si mesma a noção de “espaço-limite” por estabelecer 

barreiras, diferenciar o exterior do interior, impor resistência, definir configurações 

espaciais para moldar a percepção ambiental, marcando limites físicos e 

configurando materialmente os elementos da pertença ao espaço, tornando-se um 

envoltório para o corpo humano, capaz de percebê-la espacialmente.  

O ser humano percebe a arquitetura como valor físico e simbólico, interagindo 

com a obra arquitetônica em diversas esferas, relações logo podem ser 

maximizadas a partir dos próprios elementos componentes do edifício, bem como, 
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do seu entorno. No museu, particularmente, os aspectos simbólicos são 

maximizados, fazem parte da ideia base do projeto arquitetônico, o edíficio museu é 

pensado para causar impacto, para tornar-se referência visual. 

As relações que se estabelecem entre o público e a arquitetura do museu 

podem ser de amor ou ódio, mas nunca de indiferença. Portanto, o espaço-limite 

nesse caso, está permanentemente em processo de resignificação, a cada 

montagem, a cada visita, a cada contato, o público vê um novo museu. Falsas 

paredes, painéis portantes, vidraças e janelas, hora encobertas, hora abertas, caixas 

pretas criadas para abrigar temporariamente algumas obras, esses e outros 

recursos, utilizados no cotidiano das curadorias e equipes de montagem, são formas 

de manter a vida pulsando no edifício do museu de arte contemporânea, garantindo 

a interação necessária entre as obras expostas e o contentor, ao mesmo tempo, que 

permitem a renovação física temporária no próprio edifício, permitindo ao público 

novas experiências no que tange a percepção ambiental. 

Neste estudo, consideramos o “público/visitante” como um “sujeito 

interagente” compreendendo que o mesmo interage intensamente com a obra de 

arte contemporânea, exposta nos dois museus paisagens estudados.  “Nesse 

sentido, o foco volta-se para  a  relação  estabelecida  entre  os  interagentes  e não  

para  as  partes  que  compõem  o  sistema  global”  (PRIMO,  2004,  p.38), o que 

segundo (RENNÓ, 2006, p. 27), pode também ser válido para a arquitetura, embora 

Primo trate da área de Comunicação Social e das novas tecnologias.    

O “sujeito interagente” é alguém instigado pela participação, que busca 

interpretar o que toca, sente e vê. No caso o MAC busca a favorecer a compreensão 

do objeto artístico, seja da própria arquitetura ou das artes visuais. O público 

encarado como um sujeito ativo, em processo de interação constante, observando, 

vivenciando e construíndo a obra em processo de aprendizagem permanente. Sua 

relação com a arquitetura é otimizada pelo fato da caixa ser uma obra penetrável, 

vivencial, passível de ser tocada e percebida por diferentes faces e ângulos.  Essa 

relação está contida no que Cruz Pinto intitula de categorias do Espaço-Limite: 

O desenvolvimento das três categorias do Espaço-Limite – 
Aparência, Emergência e Latência, constitui uma aproximação 
hermenêutica, na procura do sentido da produção e da recepção 
arquitetctônica, através do reconhecimento de distintas fases e capas 
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em que as obras se constituem e se apresentam, procurando 
estabelecer incursões sucessivas e aceder aos seus diversos 
estratos, implicando uma interação conjunta entre a obra, o contexto, 
a percepção e a interpretação (…). A Aparência, a Emergência e a 
Latência correspondem respectivamente ao Parecer (o que aparenta 
ser sob os efeitos da pele), ao Aparecer (forma formada, forma 
externa material e construtiva) e ao Ser (essência metafísica, fundo 
noiético, “lei de construção interna”, matriz, pré-forma, força, 
intensidade (…) (CRUZ PINTO, 2007, p.14). 

Estas três categorias aparência, emergência e latência permite pensarmos as 

diversas formas de interação entre o público e a obra arquitetônica, todas elas 

ligadas aos elementos da própria arquitetura e em como os espaços pessoais e 

coletivos, sejam simbólicos ou tectônicos, permitem essa interação. O que nos 

remete a análise de Gottfried Semper (1989), no famoso ensaio de 1951, “os quatro 

elementos da arquitetura” a partir da observação pelo autor da Cabana Caraíba, na 

Exposição Universal de Londres, no mesmo ano, a partir da qual propôs a noção 

dos quatro elementos essenciais da arquitetura, o lar ou espaço, o podium ou terra-

pleno, o telhado e o fechamento”, em uma aproximação antropológica entre o 

espaço construido e o próprio ser humano.  

Para Semper o ‘fechamento’ é a pele, o envoltório, a proteção, o limite do 

entorno; o ‘telhado’ é a mente, a cabeça, o cerebro, o pensamento; o ‘podium’ ou 

‘terra-pleno’ corresponde ao piso, ao solo, a carne e ao osso, a estrutura que 

mantem a construção de pé e o telhado representa à cobertura, o devaneio, o 

imaginário, o sonho. Esses quatro elementos interrelacionados e presentes desde as 

construções primitivas permitem perceber a importância a relação simbólica do ser 

humano com a construção. Cruz Pinto (2007, p.15) propõe uma classificação com 

três elementos: a aparência, a emergência e a latência. Analogicamente primeira 

equivale a pele; a segunda a carne e o osso; a terceira aos espaços interiores e 

invisíveis do corpo, os três relacionam-se entre si e com o meio.   

Independente de uma leitura tão simbólica e antropológica, o nosso olhar 

sobre a questão da relação entre o público e o MAC volta-se para a relação 

dialógica da recepção, em como o público percebe? Como ele interage? Em como o 

edifício influi nessa relação, a partir de sua função e programa? Dessa maneira, é 

possível entender que tanto os aspectos simbólicos como os físicos são 

considerados importantes para a apreenção da arquitetura do MPAC. 
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O deslocamento da ênfase sobre a arquitetura-marco para uma 
arquitetura-vazio relacional traz em seu bojo as bases da reflexão 
sobre a arquitetura contemporânea, e no contexto específico, sobre 
espaços expositivos contemporâneos e os eventos que estas 
suportam. A reflexão sobre a forma, eminentemente pertence ao 
território da estética, e a reflexão sobre a função, da qual o campo da 
organização de sistemas é especializado, estruturam há muito tempo 
o pensamento sobre o fazer arquitetônico. O foco direcionado para a 
especificidade arquitetônica, a construção de estruturas espaciais 
como suportes para dinâmicas sociais posiciona os eventos e não as 
funções – como protagonistas da construção de relações espaciais 
(SPELING, 2011, p.173 a 174). 

Pensando na questão da recepção no MPAC entendo que a percepção da 

arquitetura vai além da percepção consciente, adentra no universo fluido da 

linguagem e do símbolico. O espaço construido do museu é fruto de uma 

determinada concepção de contentor, pensado para estimular e abrigar experiências 

singulares, a arquitetura do museu organiza o espaço e a distribuição das obras, 

fomentando a interação com o público/visitante, possibilitando desde a deambulação 

despretenciosa até o olhar atento aos detalhes, sutilmente regulando e manipulando 

a vivência, a partir de informações sensoriais (atração por meio da beleza e do 

cuidado do ambiente) e estímulos visuais (sinalética e monitores) favorecendo 

relações intensas com o contexto do museu. 

Criado como um local para interação e contemplação permanente, o MAC é, 

por vocação, uma tipologia arquitetônica voltada para o estímulo sensorial; não só é 

possível, como desejável, que o público sinta, simbolize e vivencie experiências 

significativas no museu. Para tanto, todo o ambiente é pensado, preparado e 

cuidado, objetivando permitir uma maior fruição do que se vê, seja nas exposições, 

seja no parque/jardim.  

Nos MPACs, por sua vez, podemos inferir que os espaços-limites são 

definidos por diversos olhares, desde a concepção do arquiteto até à curadoria; 

diferentes formas de pensamento sobre arte e arquitetura estão presentes e influem 

no resultado final, tornando-se elementos facilitadores (ou dificultadores) da efetiva 

interação com o público alvo, que é, portanto, fortemente moldada pela arquitetura. 

Segundo Serra (2006, p. 69) “o modo como se penetra, se atravessa ou se anda em 

redor de um trabalho tem a ver com a antecipação e com a memória, mas sobretudo 

com o tempo que se leva a experimentar a obra”. Portanto, para se compreender o 

espaço é necessário avaliar a sua amplitude e/ou contenção, já que, por si, a 



47 
 

edificação delimita, define, modela e modifica o espaço em que está inserida, 

adequando forma a função, sem abrir mão da dimensão estética e perceptiva. 

O espaço do museu é preparado, pensado e montado para receber o público, 

configura-se então como um contentor que pode ser modificado parcialmente, para 

acolher objetos e propostas artísticas que interagem com o ambiente construído e 

convida o público a fruílo. No MPAC, a caixa arquitetônica é, digamos assim, o 

cenário ideal para construção de imagens mentais sobre o que se vê, se toca, e se 

percebe. Deve ser pensada como lugar com possibilidade de permanente 

transformação. Como afirma Álvaro Siza sobre o Museu de Serralves.  

Já não me importo com essas alterações. Sei que o interior deste 
museu (Serralves), está sempre a mudar e depois regressa ao 
essencial. Ao princípio, o meu medo era que se destruísse todo o 
conceito. Mas agora vejo que, na prática, a essência do espaço, está 
lá, resiste perfeitamente a essas mudanças (SIZA, 2005, p. 30).  

No entanto, o lugar se estabelece a partir da interrelação com o público, com 

o usuário, em um museu esse é um dado básico, já que a instituição se organiza em 

função da demanda do seu público alvo, sem a participação efetiva do público o 

museu não teria sentido. As coleções, as exposições, destinam-se essencialmente a 

visitação, são pensadas para serem lidas, fruidas e vivenciadas, necessitam da 

participação do público para tornarem-se completas. Essas relações se estabelecem 

também a partir da noção de espaço-limite. 

O espaço-limite é o diferencial amorfo entre o conteúdo e o 
contentor, que se aproxima do sentido da Khôra platônica: o espaço 
matricial, receptáculo e lugar de inscrição, molde onde se produzem 
toda a espécie de operações plásticas de conformação, deformação, 
transformação e transfiguração. (…) Na experiência arquitectónica 
real, como o espaço é invisível e intangível, o observador só 
indirectamente experimenta e aprende a sua capacidade 
esterométrica – expansiva/contida – através dos seus limites 
construídos ou enunciados na caixa arquitectónica (CRUZ PINTO, 
2007, p. 26-27).  

Com limites em permanente processo de transformação, a caixa arquitetônica 

dos MACs, é um convite peremptório para o fruir da própria noção de espaço-limite. 

As barreiras físicas ou visuais são muitas vezes percebidas como convites para a 

interação do olhar, principalmente nos casos de museus paisagens, onde o 

parque/jardim é um elemento tão importante quanto o é o espaço expositivo.  
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As aberturas na caixa arquitetônica do MPAC são fundamentais para 

estabelecer o diálogo entre o contentor e entorno, estimulando a leitura mais ampla 

dos espaços, a visualização dos volumes entre paredes, além dos limites materiais, 

criando espaços de equilíbrio entre a relação claro/escuro, interior/exterior. A 

quantidade de aberturas entre o espaço contruído e o parque/jardim estabelece uma 

atmosfera própria dessa tipologia de museu, permitindo a fruição conjunta das 

obras, da arquitetura e do meio ambiente, esse relação é tão forte e presente que se 

configura mesmo nos casos de visitas a galerias completamentes lacradas e 

montadas como caixas pretas, a influência da paisagem do parque/jardim 

permanece como percepção simbólica dentro da caixa. 

Em muitos casos se faz necessário a vedação total ou parcial da caixa 

arquitetônica, para viabilizar e mostrar algumas propostas específicas da arte 

contemporânea, como a videoarte e as videoinstalações. Na maioria das vezes, 

essas necessidades são resolvidas apelando-se aos recursos da cenografia, o 

controle da iluminação, a criação de espaços supostos, ou caixas contentoras dentro 

das salas do museu, em alguns casos, modificando totalmente a experiência do 

público com a arquitetura do local. 

Sabemos que qualquer interferência direta ou indireta na pele da caixa 

arquitetônica das galerias do MPAC, define espaços de tensão entre os elementos 

constitutivos, alterando a percepção ambiental dos usuários, embora o contentor 

com seu volume e dimensão continue presente. Os efeitos da continuidade e 

percepção visual do espaço da galeria podem ser modificados a partir da cenografia 

da exposição; a caixa preta é capaz de apagar os limites sensoriais da arquitetura.  

Mas como em qualquer espaço é possível criar barreiras, limites ou passar a 

noção de amplitude, o que se deve pensar, é que embora flexível e aberta a 

arquitetura dos MACs apresenta o que podemos chamar de atitude arquitetônica, 

um edifício de museu deve ter um caráter próprio que o identifique diante dos 

demais, e este diferencial deve ser respeitado em cada montagem.  

Quando um arquiteto julga um edifício, a aparência é apenas um dos 
muitos fatores que lhe interessam. Estuda plantas, seções e alçados, 
e acredita que, para ser um bom edifício, esses elementos devem 
harmonizar-se mutuamente (...) nem todos podem visualizar um 
edifício olhando meramente as plantas (RASMUSSEN, 2002, p. 07). 
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Esse é um dos grandes desafios para o arquiteto ao projetar um MAC ou 

MPAC, bem como para aqueles que são responsáveis diretos pelas montagens e 

curadorias das mostras em exibição, ou seja, conciliar a planta original e seu caráter, 

com propostas inovadoras que exigem a reformulação espacial, agregando conflitos 

notórios entre a arte e a arquitetura, já que tudo é uma questão de habitar. 

A percepção ambiental define os diversos espaços dentro do contentor, a 

partir das barreiras materiais e simbólicas proporcionadas pela arquitetura e pelas 

obras expostas, a posição do sujeito diante das barreiras construidas, delimita sua 

percepção visual a partir do jogo dos elementos, luz e sombra, fechamento e 

abertura, dentro e fora, favorecendo a interação e as sensações dentro das galerias.  

São nesses lugares, nos espaços da caixa arquitetônica do museu que se 

estabelecem os espaços expositivos, pequenos ninchos, onde são exercidas as 

capacidades de interação e contemplação do público para com as obras de arte. Em 

alguns museus se estabelecem também os rasgões, as aberturas, esse recurso 

arquitetônico é fundamental no caso dos MPACs, onde o parque é parte constituinte 

da arquitetura. É que Montaner (1995, p. 76) intitula de “museu que se volta para si 

mesmo”, sua essência consiste em reconhecer as peças da própria coleção, criando 

espaços para acolhê-las, como uma luva, ao mesmo tempo em que dialogam com o 

ambiente circundante. Sua postura é de respeito ao patrimônio material e imaterial 

do lugar, “para o interior, coleção e critérios museológicos, para o exterior, espaço 

urbano, jardins e paisagens”.  

Bastante criticadas pelos artistas, curadores e pelos especialistas da área, as 

aberturas parietais, como substituição de paredes opacas por vidros transparentes 

ou a presença de grandes janelas que enquadram a paisagem como pinturas 

presentes nas galerias dos museus, tem gerado polêmica. Da mesma forma que 

podem contribuir para a aproximação entre interior e exterior da caixa, as aberturas 

tendem a favorecer a iluminação zenital no interior das salas de exposição, e a 

ampliação visual do espaço construído, ao mesmo tempo, que podem levar o 

público a distrair-se observando mais a paisagem exterior do que as obras expostas 

na sala. 
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Quanto às aberturas no edifício, Cruz Pinto (2007, p. 52) descreve a janela 

arquitetônica como um quadro vivo, um enquadramento limitado que enquadra o 

espaço real da paisagem, atraindo para o interior a envolvente viva. Seria a 

arquitetura como moldura do mundo, um recorte na paisagem, convertendo 

realidade em aparênncia e figura em fundo.  

A relação entre o interior e o exterior da caixa arquitetônica no caso de 

MPACs é um fenômeno que remete a alguns dos primeiros MACs, onde as 

aberturas parietais passaram a ser lugar comum, quebrando o conceito do cubo 

branco fechado. Na própria arte, obras como Fresh Widow de 1920, de Marcel 

Duchamp, demonstram a preocupação com o debate conceitual em torno da janela 

na arte e na arquitetura. Ao utilizar uma janela de madeira como um objeto trouvé 

substituindo os vidros por uma camada de couro negro, remetendo ao luto da viuva 

ou ao fetiche das roupas de couro, o artista também trabalha a ambiguidade no título 

em francês que pode ser lido como “viúva fresca” ou “janela francesa”, além da 

alusão da própria ideia do significado do caixilho da janela. 

Importante elemento da composição artística, as aberturas (portas, recortes e, 

em espacial, as janelas), funcionam de maneira semelhante, enquadrando a imagem  

(entre os ângulos retos, curvas ou mesmo formas indefinidas), aprofundando e/ou 

projetando a imagem, definindo a paisagem, transformando a percepção da 

realidade enquadrada em objeto de apreciação. Tanto na arte como na arquitetura 

as aberturas podem definir fissuras entre a superfície física e o lado simbólico e 

transcendente, permitindo ao público construir relações entre o dentro e o fora, entre 

o verde da paisagem e o branco do interior da caixa. “(…) existem limites espaciais 

que apesar de se comportarem como muros, são o suporte e o veículo de 

transposição imaginária e metafísica do espaço” (CRUZ PINTO, 2007, p.54). 

Para onde olhamos quando falamos das janelas dos museus. Do que 
falamos quando olhamos para a fenestração dos edifícios. (...) mas a 
janela é mais do que uma forma e função na arquitetura. Não só a 
fenestração permite a entrada dos elementos externos no interior do 
espaço, como também é através dela que os olhares do interior se 
projetam no exterior. (...) diferentemente da porta, que permite a 
passagem física dos objetos materiais, a janela apenas comunica 
emoções, sensações, olhares, sons, cheiros. É um elemento por 
onde passa uma natureza intersubjetiva. Um ponto onde passa uma 
natureza íntima, original para se reintegrar na natureza, (na perfeição 
da simetria) (LEITE, 2010, p. 30 e 33). 
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É nesse espaço sugerido que se estabelecem relações concretas para firmar 

o interesse entre o sujeito, o objeto de arte e o edifício (contentor). Os rasgos muitas 

vezes humanizam a frieza da caixa arquitetônica, permitindo uma aproximação entre 

a vida lá fora e o cenário expositivo montado no interior das galerias. As aberturas 

permitem a ilusão da ampliação do espaço interno das galerias, estabelecendo uma 

relação de continuidade entre o interior e o exterior, afetando a percepção ambiental. 

Os projetos arquitetônicos costumam utilizar recursos que favorecem a ampliação da 

percepção visual, por meio de superfícies e revestimentos, utilizando o potencial dos 

diversos materiais os arquitetos promovem a maximização da relação com o espaço, 

abrindo campos perceptivos que ampliam o olhar do espectador, fazendo-o interagir 

com dimensões imaginárias em um contexto concreto, na arte durante muito tempo 

o Trompe-L’oeil assumiu essa função, na arquitetura esse efeito é conseguido a 

partir da utilização adequada dos materiais.  

Essas mudanças estabelecidas na caixa arquitetônica a partir da manipulação 

dos elementos cenográficos são essenciais para a percepção ambiental em MACs, 

as necessidades específicas de cada montagem ou programa curatorial são 

responsáveis pela diversidade de design ou layout das exposições pensadas a partir 

do espaço construído disponível no contentor. Assim compreendemos o MAC como 

uma obra aberta. 

[...]  Nesse sentido,  portanto,  uma  obra  de  arte,  forma  acabada  
e  fechada em  sua  perfeição  de  organismo  perfeitamente  
calibrado,  é também  aberta,  isto  é,  passível  de  mil  
interpretações diferentes,  sem  que  isso  redunde  em  alteração  de  
sua irreproduzível  singularidade.  Cada fruição é,  assim,  uma 
interpretação  e  uma  execução,  pois  em  cada  fruição  a  obra 
revive dentro de uma perspectiva original. (ECO, 2003, p.40) 

O contentor também pode em si mesmo ser objeto de mudanças de 

aparência, que embora cenográficas, definem para cada exposição seu aspecto 

visual e a percepção que se tem sobre ela. Essa transformação é intitulada de 

“transfiguração arquitetônica” (CRUZ PINTO, 2007, p. 57), referindo-se a mudança 

de aparência física da imagem, na maior parte das vezes, temporária, que ocorre 

quando a pele do edifício recebe uma intervenção, seja uma nova pintura, um novo 

revestimento, uma iluminação diferenciada, sem que a forma física do prédio seja 

modificada definitivamente, no caso dos MPACs, quando painéis portantes, recursos 

de iluminotécnica, paredes e divisórias falsas são utilizados. 
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Sendo assim, as diversas modificações na estrutura física das salas de 

exposição, galerias e corredores dos MACs e MPACs, realizadas a partir das 

especificidades de cada obra a ser exposta, seja a vedação total da caixa, ou sua 

abertura para iluminação natural, ou a construção de paredes falsas, ou a criação de 

espaços com painéis portantes e outras formas comuns de definir espaços 

específicos, são todos artifícios cenográficos que interferem na percepção 

ambiental. 

A transfiguração da caixa arquitetônica é muito mais do que simplesmente a 

modificação da aparência do contentor, consiste também na criação de espaços 

expositivos, permeáveis e adequados a cada proposta a ser exibida. Em sua 

maioria, essas transformações ocorrem a nível superficial, na pele da caixa, o que 

Cruz Pinto (2007, p.59) chama de “transfiguração aparente”, são modificações na 

pele do edifício, que afetam a imagem do mesmo superficialmente, fomentando a 

modificação da percepção visual sem afetar a estrutura e forma do edifício.  

Em certo sentido o rasgão, a abertura da caixa arquitetônica, quando inserida 

fora do contexto do projeto original do museu, pode ser considerada também, uma 

forma de transfiguração aparente, já que, inclusive, pode ser uma falsa porta, janela 

ou outro tipo de abertura. Enquanto elemento da cenografia expográfica, as 

aberturas são essenciais para que o museu, como obra construída, respire e intereja 

com o entorno. 

Regressando à questão das janelas como interface dos espaços, 
podemos ver que o diálogo da construção com o espaço 
museológico acaba por condicionar o desenho. Nos novos 
equipamentos esta ligação ao exterior mantém-se como espaços 
intersticiais. (...) podemos assim sinteticamente relacionar o espaço 
expositivo, deixado oculto, ensombrado, para ser trabalhado na 
exposição, e o espaço de circulação, aberto dialogante com os 
exteriores. (...) esse diálogo é uma constante nos novos museus 
(LEITE, 2010, p. 40). 

Outros elementos importantes são a cor e a textura, a utilização ou não 

desses elementos, tanto nas paredes do contentor, como nos objetos estruturantes 

em seu interior, pode ser capaz de mudar a relação entre o público e o espaço 

arquitetônico. “(…) a cor pode acrescentar às forças imanentes da forma 

arquitectónica uma componente expressiva e construtiva (…), reforçando o carater 

dos elementos componentes: estrutura e planos (…)” (CRUZ PINTO, 2007, p 62 e 
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105). Dependendo de como são utilizadas, cor e textura, podem ampliar, reduzir, 

aquecer, esfriar, provocar diversos tipos de sensações nos espaços construídos do 

museu, influenciando literalmente na percepção ambiental do público. Os recursos 

visuais, a cor, a textura, a superfície, podem tornar a percepção visual relativa, 

ocultando à tectônica e focando a atenção sobre a superfície.  

O que ocorre é que a cenografia da caixa arquitetônica do museu de arte 

influencia diretamente a percepção ambiental do público, criando cenários e espaços 

adequados para as montagens e possibilitando aos usuários ter sempre novas 

experiências no âmbito de visitas diferentes. A cenografia nesse caso cria ilusões, 

ambientes imaginários, contidos a partir do espaço-limite. 

Dessa forma, cada nova montagem estabelece relações próprias com a 

percepção dos usuários, levando-os até mesmo a ilusão da ausência total do espaço 

construído, como ocorre regularmente nas vídeoinstalações. 

Na ilusão, digamos, na maneira mais coerente de separar o real, 
acontece que não existe uma devolução da percepção propriamente 
dita. Não se nega a coisa, deslocamo-la, coloca-se noutra parte. Mas 
o que diz respeito à atitude de ver, o iludido vê, à sua maneira, tão 
claramente como qualquer outro (CLÉMENT ROSSET apud CRUZ 
PINTO, 2007, p. 75). 

Embora composta por elementos ilusórios e temporários, e em sua maioria, 

por mudanças físicas superficiais, como efeitos de pele, as mudanças infringidas na 

caixa aquitetônica do MAC ou do MPAC, passam temporariamente a fazer parte da 

realidade visual do espaço. Geralmente não interferem na verdade estrutural e 

tectônica, mas nas relações estabelecidas entre o público e o espaço construído. 

A arquitetura do museu enquanto imagem, mais especificamente, a parte 

interna das salas de exposição e galerias, torna-se, frequentemente, uma caixa de 

surpresas, onde tudo pode acontecer, no entanto, como a verdade estrutural não é 

modificada, o expectador sempre percebe que se trata de um artifício de ilusão, que 

interfere na relação público/visitante e objeto arquitetônico, estabelecendo tensões 

visuais significativas, que possibilitam visualidades diferenciadas sem comprometer 

as características físicas do objeto. 

Os “soixant-huitards” escreveram nas paredes de Paris: - ‘Deixem as 
águas do Sena passar pelas paredes do Louvre’! Uma proposta de 
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libertar as forças contidas nos espaços tornou-se uma problemática 
constante na museologia. Olhar para a forma como o espaço de 
torna libertador ou permite a liberdade da experiência passou a ser 
uma das tensões essenciais na museologia (LEITE, 2010, p. 41). 

Como estamos falando da recepção do público e das formas de percepção 

ambiental em MPACs, cabe retomar a questão das relações em que a arquitetura 

interfere nessa percepção, as quais Cruz Pinto intitula de categorias do espaço-

limite, que são: aparência, emergência e latência (figura 01). Essas três categorias 

interrelacionadas, são responsáveis pela maximização dos efeitos da ilusão na caixa 

arquitetônica do museu. 

Essa correlação se estrutura a partir da interdependência entre as três 

categorias citadas, compondo no espaço-limite o conjunto necessário para que 

ocorra a percepção ambiental por parte do público dos MACs e MPACs. Esses 

elementos são partes integrantes da arquitetura do MPAC, que está sempre às 

voltas com a necessidade de tornar-se um equipamento de atração turística e um 

local propício para a deambulação e apropriação do espaço, devemos olhar para o 

museu como um espaço de experiências, um concentrador cultural, “De um lado a 

alienação do espectador em função das narrativas do objeto, versus a libertação do 

espectador pela confrontação com esse mesmo objeto” (LEITE, 2010, p. 42), em 

contraponto, ao utilizar as categorias do espaço-limite (aparência, emergência e 

latência) presentes na percepção ambiental do museu, embora, seja obvio que não 

é possível ver-se tudo ao mesmo tempo, “A realidade arquitetónica vai-se 

desvelando, pouco a pouco deixando ver as várias camadas e mundos que 

comporta” (CRUZ PINTO, 2007, p. 87-89) (gráfico 01). As categorias possibilitam a 

compreensão das variadas sensações despertadas e vivenciadas durante a visita.  
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Gráfico  1 Diagrama Categorias do Espaço-Limite – Jorge Cruz Pinto.  

 

 

Fonte - CRUZ PINTO, 2007, p. 88. 

Em meio a todo esse processo de tratamento visual na pele da caixa 

arquitetônica para que a mesma aparente cenograficamente a necessidade do 

espaço-limite adequado para as obras expostas no espaço da caixa arquitetônica, 

uma variável é importantíssima: a interação do público com a arte e a arquitetura.  

Essa prerrogativa essencial para à arte contemporânea, a necessidade de um 

público ativo e produtor e não mais passivo e contemplador, instaurada com as 

grandes rupturas das vanguardas artísticas modernas e intensificada com a arte 

contemporânea, é central para o debate travado nesta pesquisa. O público passou 

então a ser parte integrante da obra, sem o qual ela não existe, exigindo atitude por 

parte do antigo expectador. 

As categorias possibilitam entender a participação ativa do espectador 

durante a visita a um MPAC, a produção e recepção da arquitetura e da arte 

contemporâneas estão interrelacionadas, a interação entre o público/visitante, o 
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meio ambiente, a arquitetura e a arte contemporânea convidam para a construção 

de sentidos, a partir da inserção do corpo humano na obra construida, sua relação 

com a arquitetura, o parque/jardim, as obras de arte, e outros visitantes.  

É porque o museu – entendido não como simples edifício, mas como 
forma de recortar o espaço comum e modo específico de visibilidade 
– se constitui em torno da estátua desafectada que ele pode escolher 
mais tarde qualquer outra forma de objecto desafectado pertencente 
ao mundo profano. (...) o devir-ação ou o devir-ligação que se 
substitui à ‘obra vista’ só tem eficácia quando é precisamente visto 
como saída exemplar da arte para fora de si mesma (RANCIÈRE, 
2010, p.89). 

O público da e para arte contemporânea deve reagir à obra seja com 

estranhamento, admiração, ódio, repulsa; deve entrar na obra, mexer, intervir, 

participar, o que não se aceita é uma atitude de pura fruição estética, o fruir na arte 

contemporânea foi ampliado pela palavra interação, deve-se contribuir para o 

processo de sua construção, dialogando e produzindo em conjunto com a demanda 

da proposta e com o contexto, exigindo a formação de um novo leitor da e para a 

arquitetura, com novas competências. 

A nova competência do ‘leitor de arquitetura’ reside na sua 
capacidade de ler, de saber como ler, e principalmente, em saber 
como ler (mas não necessariamente codificar) a arquitetura como um 
texto.  Assim, o novo ‘objeto’ deve ter a capacidade de revelar-se, 
antes de tudo, como um texto, como um evento de leitura 
(EISENMAN, 1996, p.223). 

O ato de recepção, contemporaneamente, é um ato de intervenção. O público 

alvo é convidado para usufruir das obras a partir do seu lugar, da sua leitura ou 

mesmo fisicamente, entrando, movimentando ou partilhando o espaço da obra. Esse 

ato de construção interativa iniciada a partir das primeiras propostas artísticas 

surgidas nos anos 1960, instituiram novas formas de relação entre o público e a arte, 

estabelecendo um marco na chamada recepção, estruturado a partir de um novo 

olhar sobre a relação entre arte, público e arquitetura. A recepção é um ato ativo de 

participação, passando pela observação da aparência visual, até o processo de 

identificação ou estranhamento, que permite o questionamento e a compreensão 

das poéticas arquitetônicas. 

É nesse poder de associar e dissasociar que reside a emancipação 
do espectador, ou seja, a emancipação de cada um de nós enquanto 
espectador. Ser espectador não é a condição passiva que 
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devêssemos transformar em actividade. É a nossa situação normal 
(RANCIÈRE, 2010, p.28). 

Na arquitetura contemporânea a recepção também segue os mesmos passos, 

ela se estrutura a partir das formas de interação possíveis e mediadas pela obra 

construída, é impossível entrar e sair de um MAC ou MPAC sem estar atento ao 

contentor, aos detalhes arquitetônicos, a pele e a estrutura. A arquitetura do museu 

se completa na medida em que é vivenciada e fruida pelo seu público. A apreensão 

do complexo arquitetônico de um MPAC, passa pela identificação e observação dos 

detalhes físicos perceptivos, para atingir a dimensão simbólica do lugar, 

compreendendo seus usos e proposições, que interligam a arquitetura, a arte 

contemporânea e a paisagem. 

A relação se estabelece a partir da percepção ambiental, com base na qual 

tanto a caixa arquitetônica quanto o seu entorno (o parque/jardim) são considerados 

partes de um todo, compondo um único projeto. Essa visão de conjunto que integra 

a obra em seu contexto ambiental é ainda mais evidente quando se trata da tipologia 

do museu-paisagem (GRANDE, 2009), um museu que respeita as condições do 

lugar, integrando-se com o ambiente circundante, promovendo a deambulação entre 

arquitetura, arte e paisagem. Neste caso, a relação entre exterior e interior dilui-se, o 

espaço ‘natural’17 torna-se complementar ao espaço expositivo, onde a interrelação 

entre o entorno e o contentor é essencial para a vivência do público. 

Se tornar visível é tarefa do arquiteto ou do curador, ver a arquitetura é mais 

do que função do público, é um processo no qual se estabelecem relações entre o 

que se vê e o que se sente. Todos os subterfúgios, os materiais de revestimentos, o 

uso da luz e das sombras em arquitetura de museus, são recursos variados para 

permitir determinadas leituras por parte do público.  

A experiência em um MPAC, não termina com a observação do objeto, da 

obra em si, mas está contida na consciência de quem participa da experiência, de 

quem vivencia, de quem interage. Dai a função essencial do interagente. Nada é 

aleatório em arquitetura de MACs e MPACs, tudo é pensado para atrair o olhar e 
                                                           
17 Espaço natural aqui entendido como aquele que conta com a presença de elementos da natureza 
(vegetação, água, pedras) quer seja surgidos espontaneamente (natura naturans) ou definidos pela 
ação humana, ou seja,   tendo em vista o conceito amplo de paisagem proposto por Cauquelin 
(2008). 
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questionar as relações estabelecidas, e a concepção do espaço prima pela 

diversidade da caixa arquitetônica e pela inovação do layout, o museu convida o 

expectador a tornar-se parte da obra, parte da arquitetura. 

Cruz Pinto (2007, p. 98 e 99) afirma que o grau de interação do 

público/visitante com o museu também envolve à relação entre as variáveis 

arquitetônicas presentes (tais como os revestimentos utilizados ou as condições de 

conforto – iluminação, temperatura, acústica)  e a proposta curatorial, que podem se 

tornar motivos de atração ou repulsa do público/visitante. Partindo desse 

entendimento, o autor comenta que, no sentido inverso, as modificações na 

aparência e na cenografia das exposições em um MPAC interferem diretamente na 

capacidade de apreensão do público/visitante e em seu modo de interagir com a 

própria arquitetura. 

O estímulo permanente às interações do público com o MPAC tornam o 

museu de arte contemporânea, um objeto interativo e em permanente processo de 

metamorfose. Dentro das salas de exposição, quase sempre, tem-se novas 

correlações com o espaço, devido as permanentes mudanças na aparência do 

mesmo.  

As múltiplas vivências do público em um mesmo MAC ou MPAC são parte 

integrante da construção da percepção ambiental, do imaginário construído a partir 

dessas diversas formas de interação, em maior ou menor grau, o público é intimado 

a ser ativo, ser também um construtor do olhar sobre e para o objeto arquitetônico. 

Vivenciar a arquitetura de MACs e MPACs é também produzir sentidos sobre o 

objeto, mesmo inconscientemente. 

A arquitetura é produzida por pessoas comuns para pessoas 
comuns; portanto, deve ser facilmente compreensível a todas as 
pessoas. Baseia-se num certo número de instintos humanos, de 
desobertas e experiências comuns a todos nós num estágio muito 
precoce de nossas vidas – sobretudo, a nossa relação com coisas 
inanimadas (RASMUSSEN, 2002, p. 13) 

Essas vivências no cotidiano do edifício do museu contribuem para a sua 

atmosfera, para a exegese do momento contemporâneo de contato com a arte e 

com a paisagem e suas diversas interrrelações. Vivenciar o MPAC é acima de tudo 

abrir-se a novas experiências com o sensível. 
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O público mesmo que temporário vai deixando suas marcas no edifício, sejam 

elas simbólicas ou físicas, essas marcas não são necessariamente positivas, podem 

também compreender cicatrizes na caixa arquitetônica, como pichações ou 

depredações, mas acima de tudo essas marcas são simbólicas, são rastros 

deixados pela vivência dentro e fora do contentor, haja vista que geralmente nunca 

se esquece de um museu que se visitou, mesmo que não se lembre das obras em 

seu interior. 

A vivência humana, os movimentos do corpo e os vários usos 
através do tempo imprimem marcas visíveis e invisíveis aos edifícios 
e espaços, sob a forma de registros deixados e de miasmas que 
impregnam os muros (…) as auras dos edifícios variam com o tempo 
com as transformações que neles e à sua volta se operam e com a 
vida que neles decorre (CRUZ PINTO, 2007, p. 122). 

Ocorre que o próprio espírito do museu é composto pelo espaço construído, 

pelo envolvente (parque/jardim), pelas obras expostas (permanentes ou 

temporárias) e pela presença humana que se desenrrola no seu interior. Esses 

elementos em conjunto constituem a própria vida do museu, com todas as suas 

nuances. 

A apreciação direta da percepção vivida é ainda maior porque os 
locais equilibrados e identificáveis são cabides convenientes nos 
quais se podem pendurar as memórias, os sentimentos e os valores 
pessoais. A identidade de um local está intimamente ligada à 
identidade pessoal. A afirmação “eu estou aqui” suporta a afirmação 
“eu sou” (LYNCH, 2010, p. 128). 

Essas relações citadas se estabelecem a partir do diálogo (quer pacífico quer 

conflituoso) entre o público e o meio. Não existe museu sem público. O museu 

invoca o público para o seu interior, o provoca a interagir com a arquitetura e a arte; 

o público torna o museu um objeto vivo, enquanto deixa sua marca simbólica, 

relação que se aprofunda a cada visita, ajudando a construir o que Bourdieu (1996) 

intitula de habitus. 
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2.4 Poéticas arquitetônicas18 na arte contemporânea e interatividade  

 

Para Popper, o termo “interatividade” como instrumento de criação 
artística, em um contexto estético, pode ser aplicado tanto às 
relações entre artista e obra quanto à realização, ou mesmo à 
relação entre obra acabada e espectador, já que as intenções 
estéticas do artista são inseparáveis de uma consciência clara dos 
processos técnicos utilizados (PLAZA, 2000, p. 21-22). 

 

A interatividade é o eixo central das poéticas arquitetônicas e configuram-se 

como uma das fortes tendências da arte contemporânea, artistas partindo de 

campos diversos utilizam o signo arquitetônico como elemento central na construção 

da sua obra. Esse tipo de poética trabalha, necessariamente, com a questão da 

interatividade do público e sua inserção nas obras, como sujeitos ativos e participes 

do processo de construção da arte.  

A obra se completa pela participação corpórea e intelectiva do 
público interagente, em detrimento de matrizes icônicas 
(semelhanças) ou simbólicas (convenção) de representação. A obra 
interage com um lugar específico e solicita para si a interação do 
público que, por sua vez, é lançado a interagir com a especificidade 
do lugar (SPERLING, 2011, p. 175).  

A interrelação entre arquitetura, arte contemporânea e público/visitante 

aponta para caminhos trilhados pelas vanguardas artísticas da arte moderna, com 

as experiências emblemáticas das Merzbau 19  de Kurt Schwitters, híbrido entre 

instalação e escultura, a paraarquitetura, que segundo Moriente (2010, p. 23) inclui 

os projetos de Vladimir Tatlin, com o monumento a III Internacional e o projeto do 

Espaço Proun de El Lissitzky. Ou obras como os “penetráveis” e as “cosmococas” 

de Helio Oiticica, ou os trabalhos de Pedro Cabrita Reis, utilizando materiais 

construtivos, todas essas experiências partem ou desembocam nas questões 

                                                           
18  Tradução livre do autor do original em língua espanhola, em alusão ao termo ‘poéticas 
arquitetônicas’, tal qual mencionado no texto a seguir:: “La etiqueta genérica de poéticas 
arquitetônicas para encuadrar dentro de um mismo marco manifestaciones artísticas que han 
utilizado em mayor o menor grado la arquitectura como uma matéria prima temática o fuente 
iconográfica” (MORIENTE, 2011, p. 15). 

19 O Merzbau constitui-se de um projeto contínuo e indefinido, um hibrido entre escultura e instalação, 
antes do termo ser aplicado, um projeto experimental do artista alemão Kurt Schiwitters, iniciado a 
partir da intervenção no celeiro da casa dos seus pais em Hanover entre 1923 e 1936. 
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espaciais e arquitetônicas. Todos esses artistas e muitos outros tinham um ponto de 

convergência à busca por uma poética arquitetônica, definindo suas propostas 

pessoais a construção de espaços que se complementam com a interação humana.  

Na maioria das poéticas arquitetônicas na arte contemporânea o signo 

arquitetural aparece por meio do seu antagonismo, a desconstrução, a ruptura, a 

ranhura, o rasgão, a quebra, esses são elementos centrais para os artistas na hora 

de pensar seu trabalho. No caso dos MACs, alguns trabalhos expostos são 

literalmente um contraponto a estrutura da caixa arquitetônica, não buscam o 

diálogo e sim o conflito, a quebra de estruturas, a ruptura com o estabelecido. Não 

se trata de negar o museu e sua função, se trata do confronto, de uma queda de 

braços entre a arquitetura e a arte. 

Essa relação tem sido foco para o desenvolvimento de inúmeros trabalhos 

artísticos no Brasil e no mundo que tencionam discutir politicamente posturas 

diferenciadas a respeito da arquitetura e da arte contemporânea. O contexto urbano 

das grandes cidades e o MAC tem sido palco privilegiado para abrigar essa 

expressão artística contemporânea.  

A arquitetura vinculada ao lugar e as experiências da performance, 
aparentemente díspares, compartilhavam o desejo de promover a 
participação do público, sua transformação de “dentro para fora”, 
envolvendo-o, consultando-o ou pedindo sua colaboração, mas 
sempre evitando impor comportamentos. Mesmo quando desafiava o 
público, a obra que se apresentava difícil procurava ser didática; 
tentava por meio do estranhamento sacudí-lo de sua passividade: 
queria torna-lo consciente e autônomo, responsável por seus atos 
(SANTOS, 2008, p.259). 

Citaremos, a título de exemplo, alguns artistas cuja obra lida com o signo 

arquitetônico na arte contemporânea, embora não seja o foco deste estudo, esses 

artistas representam nomes imprescindíveis para a compreensão dessa poética. Um 

dos nomes proeminentes das poéticas arquitetônicas na arte contemporânea é 

Gordon Matta-Clark (1943-1978) um artista americano dos mais emblemáticos, que 

aplicou a noção de corte e de incisão à obra construída de arquitetura. O Bronx foi 

seu campo de atuação nos anos 1980, um bairro degradado, com possibilidades de 

inserção sobre as construções em ruínas, cenário em que experimentou e implantou 

sua poética.  
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Matta-Clark não foi o único nem o primeiro a encarregar-se de 
explorar as modificações que se produziam no discurso artístico ao 
cruzar-se com os relacionamentos arquitetônicos. Um exemplo 
formidável e paradigmático de transição entre a dimensão corporal e 
a construída. (...) finais dos anos oitenta, onde se pode contemplar a 
absoluta e límpida coerência e seriedade de seus projetos 
arquitetônicos (...) dentro do mesmo contexto espacial e sociocultural 
anglo-saxão devemos incluir ao menos mais dois nomes, Bruce 
Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) e Dan Gahan (Urbana, Illinios, 
1942), ambos tem manifestado um interesse aberto pelo 
comportamento do indivíduo submetendo o corpo do sujeito a uma 
série de condições mediadas pelo espaço circundante (MORIENTE, 
2010, p. 30)20. 

As velhas construções do Bronx permitiram que Matta-Clark quebrasse 

paredes, fizesse incisões cirúrgicas nas construções, mudando a perspectiva da 

construção original, literalmente rasgando a arquitetura, tal como Lúcio Fontana 

rasgou as telas. Suas intervenções urbanas apresentam como característica 

essencial à ruptura final com um padrão arquitetural já estabelecido. Ao cortar as 

construções, Matta-Clark rompeu conceitualmente a própria noção de arquitetura e 

rasgou a caixa arquitetônica, descontruindo sua relação com o meio e criando novas 

formas de interação (figuras 01 e 02).  

A obra de Matta-Clark tem como referencia direta a poética do corte de Lúcio 

Fontana, os chamados Tagli, telas recobertas por densas camadas de tinta 

texturizada que recebiam cortes precisos rompendo a aura do intocado objeto de 

arte. Os cortes na pintura de Fontana e sua força expressiva podem ser comparados 

analogicamente aos cortes na arquitetura de Matta-Clark, a incisão cirúrgica de seus 

trabalhos rompe a caixa arquitetônica, criando uma tensão entre o interior e o 

exterior, entre o público e o privado, sem um determinismo proposto pela janela, o 

que vemos são frestas, ranhuras profundas na pele que demarcam cortes que 

expõem as entranhas do objeto arquitetônico. 

                                                           
20 Tradução livre do autor do original em língua espanhola: “Matta-Clark no fue el único ni el primero 
em encargarse de explorar las modificaciones que se producian em el discurso artístico al cruzarse 
con los razonamientos arquitectónicos. La figura de Vito Acconci (Nueva York, 1940) trae consigo um 
ejemplo formidable y paradigmático de transición entre la dimensión corporal y la construída. (...) 
finales de los años ochenta, donde se puede contemplar la absoluta y límpida coherencia y seriedade 
de sus proyetos arquitectónicos (...) Dentro del mismo contexto espacial y sociocultural anglosajón 
debemos incluir al menos dos nombres más, Bruce Nauman (Fort Wayne, indiana, 1941) e Dan 
Graham (Urbana, Illinois, 1942), ambos han manifestado um abierto interés por el comportamiento del 
individuo em tanto que cuerpo sujeto a uma serie de condiciones mediadas por el espacio 
circundante” (MORIENTE, 2010, p.  29-30).  
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Figura 1 - Gordon Matta-Clark – Splitting – 
1974 

  

Figura 2 - Gordon Matta-Clark – Day’s End – 1975 

  

Fonte - http://www.google.com.br/imagens Fonte - http://www.google.com.br/imagens 

 

Os gestos medidos e projetados de Matta-Clark, realizados como incisões 

precisas, denotam um projeto conceitual nas suas obras, eliminando a possibilidade 

de uma intervenção urbana espontânea. Garantindo o caráter conceitual da obra e a 

qualidade imanente dela, seus projetos exigem planejamento e precisão, coisa que 

uma ação urbana espontânea geralmente não possui. O artista trabalhava com a 

degradação urbana, com a arquitetura morta, casas deterioradas e passíveis de 

demolição, desta forma, podia intervir sem problemas aparentes, utilizando também 

o fato dessas casas serem construções efêmeras, fadadas a demolição, mantendo 

com isso o caráter transitório da arte contemporânea. 

Muitas casas se encontravam em estado de ruinas, motivo que 
Matta-Clark aproveita para extrair fragmentos de solo e paredes, ou 
realizar incisões para abrir vãos em lugares não previstos na 
construção original, assim como pontos de vista inéditos e 
completamente novos. Pode-se classificar em sentido estrito os 
Bronx Floor como Ready-Mades, porém a fonte ou origem destes 
fragmentos é também suscetível de receber indubitavelmente como 
Ready-Builts. (...) ainda que exista uma violência implícita no ato de 
Matta-Clark não se pode argumentar contra ele que seja uma 
agressão indiscriminada – nem vandalismo, nem tão pouco é um 
gesto automático, entendido como automatismo psíquico. O ataque 
se caracteriza por ser cirúrgico antes que fanático (MORIENTE, 
2010, p. 37-38)21. 

                                                           
21 Tradução livre do autor do original em língua espanhola: “Muchas viviendas se encontraban em 
estado ruidoso, motivo que Marta-Clark aprovecha para extraer fragmentos de suelo y paredes, o 
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As poéticas arquitetônicas da arte contemporânea põem em cheque o caráter 

essencial da arquitetura, sua “habitabilidade”, configurando-se como uma proposta 

artística que pode ser vivenciada, penetrada, tornada lugar, mas é essencialmente 

temporária, efêmera, tão rápida quanto à montagem ou a interpenetração permita. 

Esse tipo de poética exige a presença do sujeito, pede o corpo como elemento. 

Sugere a penetração, um ato físico, uma presença e a leitura estética-espacial que 

só o sujeito é capaz de fazer.  

É com os chamados “ambientes pluriartísticos” ou “transartísticos” 
que, segundo Frank Popper, o princípio de criação coletiva cristaliza 
uma tendência geral em todos os países onde as criações, meios de 
expressão e especialistas (teatro, dança, poesia, artes plásticas, 
música, cinema etc.) nivelam-se hierarquicamente e a transferência 
da responsabilidade criativa para o público se acentua. A obra 
desmaterializa-se e a atividade criativa, de forma geral, torna-se 
pluridisciplinar. Nos ambientes, é o corpo do espectador e não 
somente seu olhar que se inscreve na obra. Na instalação, não é 
importante o objeto artístico clássico, fechado em si mesmo, mas a 
confrontação dramática do ambiente com o espectador (PLAZA, 
2000, p. 14). 

Embora a relação do corpo humano com a arquitetura seja um assunto 

tratado de longa data, pelas mais diferentes perspectivas, a inserção do corpo como 

sujeito no seio da arte contemporânea onde o próprio corpo vira arte ou suporte para 

a arte, no caso da Body Art, esse mesmo corpo, torna-se elemento essencial para a 

realização das performances e dos hapennings. A arte contemporânea, desde as 

origens nos anos 1960, confunde-se com o evento, com a ação do sujeito. Como um 

dos elementos presentes na vida cotidiana a arquitetura e sua capacidade de criar 

ninchos, abrigos e receber o sujeito vem a tona com as novas experimentações, 

onde a relação espacial entre o corpo e o meio circundante possibilita a vivência 

emocional e altera a percepção do público/visitante, constituindo um ato 

performático. 

Mas num teatro, exatamente como num museu, numa escola ou na 
rua, nada existe que não sejam indivíduos que traçam o seu próprio 

                                                                                                                                                                                     
realizar incisões para abrir vanos em lugares no previstos em la construción original, asi como puntos 
de vista inéditos y completamente nuevos. Si hubiera que classificar em sentido estricto los Bronx 
floor formarian ready-mades, pero la fuente u origem de estos fragmentos es também susceptible de 
recibir indubitablemente como ready-builts (...) Aunque existe uma violencia implícita em e lacto de 
Matta-Clark, no se puede argumentar contra él que sea uma agressión indiscriminada – ni vandalismo 
– como tampoco es um gesto automático, entendido em tanto que automatismo psíquico. El ataque 
se caracteriza por ser quirúrgico antes que fanático” (MORIENTE, 2010, p. 37-38).  
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caminho pelo meio da floresta de coisas, dos actos e dos signos que 
lhe surgem pela frente ou que os rodeiam (RANCIÈRE, 2010, P.27). 

Essas poéticas também apelam para o evento e o movimento, portanto, 

congregam performances, happenings e todo tipo de manifestações que envolvem a 

ação do artista e o feedback direto do público. Essas novas inserções fazem parte 

do contexto da arte contemporânea e consequentemente dos museus 

especializados que utilizam o aparato museológico para fomentar a interação 

arte/público e fomentam as experiências vivenciais no corpo do museu. 

As interações contidas no ato performático das poéticas arquitetônicas 

contemporâneas estão inseridas em uma estética do evento, do acontecimento, da 

efemeridade, o que ocorre em um fluxo espaço temporal específico, a partir da 

vivência do espaço, incluindo todas as suas variáveis, sonoras, visuais e táteis, 

compondo um cenário que se modifica a partir da interação com seu 

público/visitante, influindo sobre variadas dimensões do humano (física, psicológica 

e emocional). 

As poéticas arquitetônicas na arte contemporânea quando realizadas dentro 

dos museus, tendem a apresentarem propostas de contestação do estabelecido, 

discutem a arquitetura e a questionam no seu próprio cerne. O MAC, o espaço 

pensado inicialmente para abrigar as obras como um contentor, passou a ser 

utilizado como meio para se autoquestionar, a partir das poéticas contemporâneas 

apresentadas. 

(...) à elaboração das noções que apontam para o museu de arte 
contemporânea, com sua ampla variação de concepção 
arquitetônica, mas que deverá responder a um circuito de arte e seus 
vários seguimentos (sobretudo ao saber acumulado da arte moderna, 
às tecnologias do manejo museológico e curatorial e às relações com 
o público), assim como à materialidade da presença de relações 
socioeconômicas concretas (BASBAUM, 2010, p. 185). 

Embora o MAC como instituição cultural, possa aparentar certo conformismo 

com o estabelecido, tem sempre em seu projeto uma margem explicita para 

contestação e questionamento. Não se concebe um MAC estático em nenhum 

sentido do termo, essa tipologia museológica é, por vocação, uma obra aberta. Seus 

espaços são pensados para serem ocupados pelo público/visitante, as ações 

artísticas transcendem as paredes da caixa arquitetônica do museu e da galeria, 
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capitaneados pelos happenings e pelas performances, realizadas em espaços 

internos ou externos definidos, sua ação artística e a interação do público resinifica o 

espaço do MAC. 

As temáticas das poéticas arquitetônicas na arte contemporânea apresentam 

variantes, uma delas seria a variante analítica, trabalhando com uma visão 

fragmentada da arquitetura, por utilizar os materiais concretos, tendo a tectônica 

como elemento principal, a partir da produção manual, trabalhando com fragmentos 

de construções, como portas, janelas, tijolos, paredes, escadas, etc. A presença da 

relação interior/exterior e das características psicossomáticas dos materiais torna 

essa tendência passível de ser apresentada em museus, dos quais destacamos a 

obra do artista português Pedro Cabrita Reis (Lisboa, 1956), cujo trabalho transita 

entre o pósminimalismo e as anarquiteturas, representa detalhes da fragmentação 

da arquitetura, do inacabado, uma imagem próxima ao caos das favelas urbanas 

(figura 03 e 04). (MORIENTE, 2010, p. 103).  

Figura 3 - Pedro Cabrita Reis – sem título 
– 2012 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

Figura 4 - Pedro Cabrita Reis – True 
Gardens # 3 – Dijon – 2004 

 

Fonte - http://www.artpapers.org  

Ao estudar as relações entre a arquitetura e a escultura, discutindo inclusive 

seu limite, Moriente (2010) propôs a divisão em três modelos selecionados a partir 

da questão da escala, alocados do maior para o menor  – P (pequeno), M (médio) e 

G (grande). O modelo P seria aquele que corresponde a estrutura de maquetes ou 

como o próprio autor chamou “casinhas de bonecas’, os modelos M e G são aqueles 

em que a escala humana se sobrepõe, chegando as intervenções urbanas, 

instalações e site specific. No contexto dos modelos P destacamos os trabalhos dos 
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seguintes artistas: Erwin Wurm, Jordi Colomer, Zbignier Libera, Tom Sachs,  Jake e 

Dinos Chapaman. 

Erwin Wurm com sua série de esculturas de casas gordas (figura 05), 

remetendo a questão do consumo capitalista e da obesidade mórbida e Jordi 

Colomer trabalhando com a questão da arquitetura como imagem, a partir do meio 

audiovisual, onde a série Anarchitekton 22  (figura 06) é um work in progress 

desenvolvido em diferentes cidades do mundo, refletindo sobre a arquitetura desses 

lugares e a estratégias retóricas em tom teatral, com uma fina ironia, que estabelece 

sua leitura de mundo sobre essas cidades, utilizando sempre o audiovisual como 

meio.  

Zbignier Libera, Tom Sachs e Jake e Dinos Chapaman trabalham com 

pequenas estruturas de edifícios, o primeiro utilizando o Lego (figura 07), e os outros 

dois trabalhando também com elementos construtivos do jogo de tabuleiro, 

articulando miniatura e maquete em projetos que apontam além da simples inversão 

de escala, um aporte conceitual e político onde as figuras humanas (bonecos) são 

inseridas em contextos contemporâneos e deslocadas anacronicamente para 

espaços físicos semelhantes aos reais, mas opostos enquanto funcionalidade, como 

é o caso do Prada Death Camp (figura 08), de Sachs, unindo a maquete do campo 

de concentração com símbolos de marcas de grifes de moda, ou a obra de Juke y 

Dinos Chapaman, Arheit Mcfries, onde as figuras humanas dispostas como em 

campos de concentração são tratadas como matéria prima para produção de fest 

food da fábrica do McDonalds. 

O que Moriente (2010) aponta como modelos M e G, são trabalhos que saem 

da relação arquitetura/escultura para adentrar na esfera da arquitetura/instalação, 

esses artistas trabalham com as questões espaciais e com a inserção direta do 

                                                           
22 (...) a série de vídeos Anarchitekton entendida pelo próprio Colomer como um “work-in-progress”, 
vem sendo realizada desde o ano de 2002 em lugares tão diversos como Barcelona, Bucareste, 
Brasília ou Osaka, e constitue uma sugestiva maneira de apresentação e representação da 
arquitetura no interior de um mesmo formato, neste caso, o audiovisual. (MORIENTE, 2010, p. 77). 
Tradução livre do autor do original em língua espanhola: “(...) la serie de vídeos Anarchitekton, 
entendida por el próprio Colomer como um “work-in-progress”, viene realizándose desde el año 2002 
en lugares tão diversos como Barcelona, Bucarest, Brasília u Osaka, y constituye una sugestiva 
manera de presentación e representación de la arquitectura em el interior de um miesmo formato, em 
este caso, el audiovisual” (MORIENTE, 2010, p. 77).  
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público nas obras. Entre os artistas que trabalham com os modelos M e G 

destacamos: Doris Salcedo, Stephen Hendee, Do-Ho Suh, Pedro Cabrita Reis, Helio 

Oiticica, Christo e Jeanee Claude.  

Figura 5 - Erwin Wurm – Haus Moller/Adolf 
Loos – 2003-2005 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

Figura 6 - Jordi Colomer – Anarchitekton – 
Bucarest – 2004 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

 

Figura 7 - Zbigniew Libera – Correcting 
Devices: lego Concentracion Camp – 1996 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

Figura 8 - Tom Sachs – Prada Death 
Camp – 1998 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

Cabe lembrar o fato de que nas últimas décadas do século XX e início do 

século XXI dois elementos tornaram-se constantes na produção da maioria dos 

artistas contemporâneos, o uso das novas tecnologias da imagem. Os artistas que 

lidam na sua obra com os recursos das novas tecnologias, preocupam-se com o 

processo de criação e a manipulação dos recursos em detrimento da obra finalizada, 

lidando diretamente com o precário e processual, temos geralmente obras abertas e 

interativas, que convidam o público/visitante a ser parte ativa do processo.  
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Outra questão importante é o tamanho das obras, que podem atingir escalas 

gigantescas, tais como os trabalhos de Christo e Jeanee Claude que projetam 

empacotamentos como o do parlamento alemão Reichstag (figura 10), em Berlim e 

da Pont Neuf (figura 09), em Paris, ou o The Gates no Central Park em New York. 

Figura 9 - Christo e Jeanee Claude – Pont Neuf 
– Paris 

 

Fonte - 
//www.christojeanneclaude.net.//www.christojeanne

claude.net. 

Figura 10 - Christo e Jeanee Claude 
– Reichstag – Berlim. 

 

Fonte - 
http://www.christojeanneclaude.net 

As instalações de Stephen Hendee são o que se pode chamar de evolução 

das suas esculturas, o artista utiliza irregularidades geométricas que lembram efeitos 

dos factais, bem como do grafismo dos Mangás, tratados de forma arquitetural 

criando novas imagens dos objetos (figura 11).  

Doris Salcedo (Bogotá, 1958), artista colombiana, trabalha com grandes 

intervenções urbanas, utilizando móveis e objetos do cotidiano, retratando os 

horrores da violência na ditadura militar em seu país, com foco nos traumas 

pessoais das vítimas, interferindo diretamente na paisagem das cidades ou no 

interior dos museus, o mais emblemático dos seus trabalhos que interfere 

diretamente na arquitetura é o chamado “Shibboleth” (figura 12), uma fenda de 162 

metros criada diretamente no piso do Turbine Hall da Tate Modern em Londres, no 

ano de 2007.  Seguindo a forte tendência a monumentalidade das recentes 

instalações ou videoinstalações que tem acompanhado a crescente escala dos 

grandes MACs e das bienais, a partir da abertura da Sala das Turbinas da Tate 

Modern, que deu visibilidade a essa tipologia. 
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Figura 11 - Doris Salcedo – 
Shibbaleth – 2007 

 

Fonte - http://www.nytimes.com. 

Figura 12 - Stephen Hendee – Drone Cycle – 1996 

 

Fonte - http://www.google.com.br/imagens 

 

O artista Sul coreano Do-Ho Suh (Seul, 1962) dedica parte de sua poética à 

manipulação de materiais construtivos, criando modelos na escala de 1:1 de lugares 

reais, geralmente detalhes da casa dos seus pais na Coreia ou do seu apartamento 

em Nova York, utilizando como material o polyester em instalações extremamente 

poéticas (figura 13 e 14).   

Figura 13 - Do-Ho Suh – Staircase III – 
Tate Galery Londres 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

 

Figura 14 - Do-Ho Suh – Staicase III – 
Tate Gallery Londres 

 

Fonte - www.ggogle.com.br/imagens 

 

No Brasil destacou-se nessa poética, nos anos 1960, o artista carioca Hélio 

Oiticica, com a série dos “penetráveis” (figura 14), obras de tamanhos diversos 
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elaboradas em forma de labirinto permitindo a entrada do público na sua estrutura e 

as “Cosmococas” (figura 15), obras de cunho contestador e político, que buscam 

refletir sobre a temática entre o bandido e o herói, entre o legal e o ilegal, formada 

por uma série de caixas pretas arquitetônicas onde o público adentra o espaço 

construído e interage no seu interior, ao mesmo tempo que é bombardeado por 

imagens e sons.  

Figura 15 - Hélio Oiticica – penetráveis – 
Museu do Inhotim – Brasil 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

 

Figura 16 - Hélio Oiticica – Cosmococas 
– Museu do Inhotim – Brasil 

 

Fonte - www.google.com.br/imagens 

 

Também no Brasil nos anos 1980 e 1990, destaca-se a obra de um dos mais 

importantes artistas contemporâneos Cildo Meireles, a partir de suas instalações 

com materiais diversos, que se estruturam a partir do signo da arquitetura, como é o 

caso do “desvio para o vermelho” (figura 17) uma sala branca repleta de objetos 

vermelhos, finalizada por um corredor lateral escuro, com uma pia jorrando um 

líquido vermelho, que lembra sangue, uma composição arquitetônica com conotação 

política e “Através” (figura 18), uma imagem emblemática de um labirinto feito com 

materiais para criar barreiras psicológicas nas pessoas, onde as peças são 

geometricamente duplicadas e simétricas e o chão é revestido de vidro estilhaçado, 

as duas obras fazem parte do acervo permanente do Museu do Inhotim, Minas 

Gerais, Brasil.  
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Figura 17 - Cildo Meireles – Desvio para o 
vermelho – Museu do Inhotim 

 

Fonte 1 - www.googlecom.br/imagens 

 

Figura 18 - Cildo Meireles – Através - 
Museu do Inhotim 

 

Fonte - www.googlecom.br/imagens 

 

Nas principais bienais de arte contemporânea em todo o mundo as poéticas 

arquitetônicas estão cada vez mais presentes, configurando uma forte tendência, 

aliada aos meios contemporâneos como as instalações, site specific, performances 

e happenings exigindo do público sua inserção na própria obra, tornando-o parte 

integrante dela. Não se trata mais da dualidade obra X espectador, e sim da 

interrelação entre arquitetura-arte-público, variáveis que não podem ser analisadas 

isoladamente e sim interconectadas.  

O papel do público ampliou-se consideravelmente nas últimas décadas do 

século XX e início do século XXI, ao interagir com a obra e o espaço do museu de 

arte contemporânea o público passou de mero expectador para coautor das obras 

expostas. No entanto, a amplitude dos códigos contemporâneos e o seu preceito de 

obra aberta, não permite limites precisos, o fruidor ainda é bem vindo e está 

presente nos MACs, algumas obras ainda pedem fruição, afinal pintura, desenho, 

escultura e todos os outros meios tradicionais permanecem como possibilidades de 

trabalho para o artista contemporâneo. 

O que está em questão é todo o eixo autor-obra-receptor, não a 
dissolução do “autor”. O autor providencia o espaço, a cartografia, 
mas cabe ao usuário traçar o seu percurso. Nada autoriza a dizer 
(parodiando McLuhan) que, assim como Gutemberg nos transformou 
a todos em leitores e a fotocopiadora nos converteu em editores, o 
computador pessoal está fazendo com que todos sejamos autores. 
(...) Assim, o autor delega ao fruidor uma parte de sua autoridade, 
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responsabilidade e capacidade para fazer crescer a obra (PLAZA, 
2000, p. 25 - 26). 

O artista/autor e a obra permanecem como elementos essenciais na produção 

artística contemporânea, o que de fato foi ampliado foi o “diálogo” entre o público, a 

arquitetura e a produção artística, ou seja, a “intertextualidade”, já que todos os 

conteúdos circulam em rede, e é nesse mundo editado e multifacetado que se 

estabelecem as poéticas arquitetônicas na arte contemporânea com suas múltiplas 

abordagens. 

 

2.5 O protagonismo do público da cultura na arquitetura e a arte 
contemporânea 

A frequência dos museus – que aumenta consideravelmente à 
medida que o nível de instrução é mais elevado – corresponde a um 
modo de ser, quase exclusivo, das classes cultas. Verifica-se que, 
em relação ao público que frequenta os museus franceses, a parcela 
das diferentes categorias sócio-profissionais corresponde quase 
exclusivamente à razão inversa de sua parcela na população global. 
(BOURDIEU,  DARBEL, 2007, p. 37).  

(...) considero que os públicos da cultura são todos os potenciais 
consumidores de actividades culturais. (BERNARDO, 2009, p. 24). 

 

As pesquisas sobre público de museus remontam ao ano de 1916, nos EUA, 

com o artigo de Benjamim Gilman, versando sobre a fadiga nos museus, a 

dificuldade do público em curvar-se para observar as obras expostas e as plaquetas 

explicativas. Otto Neurath, em Viena, nos anos 1920, avaliaram o Museu Econômico 

e Social na perspectiva do seu público. Edward Robinson e Arthur Melton, entre 

1928 e 1931, realizaram estudos de público de museus nos EUA. Nos anos 1940 há 

uma ênfase na influência da expografia para a afluência do público, nos anos 1970 

aprofundam-se as pesquisas sobre os estudos psicológicos do público, Herris 

Shettel pioneiro a utilizar maquetes para testar a reação antecipada do público. 

Entre 1959 e 1961, D. F. Cameron e P. S. Abbey realizaram no Canadá a primeira 

enquete sobre demografia e comportamento. Nos anos 1980, as pesquisas sobre o 

público de museus foram consolidadas, artigos publicados em periódicos, tais como: 

Science Education, Journal of Research in Science Teaching, Curator, Museum 

News, e foram criados periódicos especializados, tais como: visitor studies 
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conference proceedings, ILVS Review: a jornal of visitor behavior (EUA - 1988) e 

Publics & Muséss (França – 1991) (ALMEIDA, 1995, p. 45-46). 

Ao analisar os públicos dos museus europeus, na pesquisa de 1969 “L’amour 

de l’art – les musées d’art européens et leur public”, Pierre Bourdieu e Alain Darbel, 

chegaram a conclusão de que quanto maior o nível de escolaridade maior a 

frequência de visitação aos museus, bem como maior aproveitamento dos 

conteúdos apresentados. Desta forma as classes média e alta da sociedade 

europeia teriam não só mais acesso aos bens culturais, como também melhores 

condições para apreensão da arte e da cultura letrada. 

Em 1991 foi criado na França o Observatório Permanente de Públicos - OPP, 

para gerir e criar políticas públicas de criação, manutenção, visando incentivar a 

cidadania cultural, essa instituição tem servido de modelo para a criação de outros 

órgãos semelhantes em vários países por todo o mundo, incluindo o Brasil. 

Bourdieu e Darbel, nos anos 1960, detectaram que o nível de escolarização e 

formação de público para os museus oriundos da classe média, não apresentam 

correspondências diretas, muitas vezes os processos de aprendizagem ocorrem de 

forma autodidata, sem necessariamente adquirirem um diploma universitário. Em 

sua maioria o público/visitante é relativamente jovem, e que o efeito da formação 

escolar é mais duradouro à medida que o público/visitante sobe na hierarquia social.  

Como a população potencial de um museu é mal delimitada ou 
ilimitada (pelo menos, virtualmente), a avaliação da população total 
das categorias às quais se deve relacionar o efetivo dos visitantes de 
cada categoria é necessariamente imprecisa, mas o é tanto menos 
quanto maior for a unidade espacial e temporal selecionada (...) 
(BOURDIEU, DARBEL, 2007, p. 40).  

Embora o público/visitante seja definido por uma série de variáveis tais como 

a idade, os diplomas, a profissão, etc. os autores concluíram que a profissão não 

exerce uma influência específica na visitação de museus. A pesquisa também 

indicou que os professores e especialistas em arte costumam apresentar uma 

frequência maior aos museus do que a maioria dos outros profissionais. O número 

de visitantes masculinos é bem maior em todos os países estudados do que o das 

mulheres e que o valor do ingresso também não é um fator inibidor para as visitas, o 

que não se permite afirmar que uma simples diminuição do preço das entradas, 
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ampliaria o acesso a outros tipos de público, fato difícil de comprovar, mesmo com 

as visitas gratuitas aos domingos na maioria dos museus, comprovarem que são 

sempre as mesmas classes sociais que os visitam sejam como pagantes ou com 

entradas gratuitas. Segundo Bernardo (2009, p. 76) ao analisar os dados da sua 

pesquisa verificou um fato interessante que não é o preço da entrada ao museu o 

que define a frequência de um estudante universitário, mas o tipo de evento ou 

programação, de acordo com os gostos e interesses pessoais.  

A assiduidade na frequência aos museus está relativamente ligada às 

experiências iniciais proporcionadas pela escola e pela família, “pode-se ver uma 

prova disso no fato de que as classes sociais, mais representadas no público de 

museus, são também as que declaram uma frequência anterior mais intensa” 

(BOURDIEU, DARBEL, 2007, p. 46). Enquanto Bernardo (2009, p. 24) ao descrever 

os públicos da cultura, aponta outro dado, a multiplicidade de ofertas culturais que 

contribuem para a dificuldade na caracterização desses públicos, já que as amostras 

são heterogêneas, variando de acordo com os eventos e espaços estudados.  

Outro elemento definidor da frequentação aos museus de arte seria o turismo 

cultural, aquele que inclui na programação a visita obrigatória aos museus, o que 

também apresenta uma relação com o grau de instrução do público/visitante, existe 

uma correlação entre os turistas que visitam os museus de arte e o nível de 

escolarização dos grupos, embora na pesquisa citada chegou-se a conclusão que 

apenas 25% dos visitantes entraram em um museu pela primeira vez devido ao 

turismo, e de forma geral o turismo levaria naquela época na França apenas 3% do 

público aos museus, número insignificante na classificação geral de visitantes. Não 

se pode afirmar que essa proporção se mantem nos dias atuais e se pode ser 

generalizada para os MACs. 

O museu é um espaço físico que os visitantes, geralmente, escolhem 
livremente para entrar. O contexto físico inclui a arquitetura e a 
sensação no edifício, bem como os objetos e artefatos contidos nele. 
Estes fatores de contexto físico influenciam fortemente como os 
visitantes se movem através do museu, o que observam, e que eles 
se lembram. Por exemplo, carpete no chão de um museu e 
adicionando bancos podem diminuir o cansaço que muitos visitantes 
experimentam. Características arquitetônicas e de design pode torná-
lo menos ou mais difícil para as pessoas com deficiência utilizar o 
museu. O cheiro da casa do elefante em um zoológico pode 
influenciar quanto tempo um tempo certos visitantes vão passar a ver 
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elefantes. Muitas das distinções entre um museu de arte e um museu 
de ciência ou uma casa histórica e um aquário derivam de elementos 
do contexto físico - a arquitetura, os objetos em exposição, e o 
ambiente - elementos que exercem uma influência significativa sobre 
o visitante. Também estão incluídos no contexto físico os objetos e 
eventos interativos com os visitantes antes e depois da visita, 
incluindo programas de TV, sites da internet, livros ou revistas 23 
(FALK , DIERKING, 2013, p. 28).  

A correlação entre o grau de instrução do público/visitante e sua formação 

familiar aliada a sua estrutura social de origem, parecem ser fatores que definem a 

frequentação aos museus de arte na Europa, segundo Bourdieu e Darbel (2007, p. 

54) o nível de instrução e a prática cultural ligam-se a formação escolar, mas a 

contribuição da escola muitas vezes parece reforçar a desigualdade social já que 

promove uma maior inserção dos indivíduos que apresentam uma base social e 

familiar mais afeita as atividades culturais eruditas, como é o caso da visitação a 

museus de arte. Desta forma, os autores apontam que quanto maior o nível de 

instrução escolar do público e o grau de formação familiar promove a frequentação 

alicerçada nas experiências prévias oriundas das práticas sociais do seu grupo.  

(...) uma relação tradicional com a cultura que não pode ser 
constituída em sua modalidade própria, com a cumplicidade das 
instituições encarregadas de organizar o culto da cultura, a não ser 
no caso em que o princípio da devoção cultural foi inculcado, desde a 
primeira infância, pelas incitações e sanções da tradição familiar 
(BOURDIEU, DARBEL, 2007, p. 67). 

Para Bourdieu a criação do Habitus para com a arte está relacionada a 

formação familiar e escolar do sujeito, fato corroborado pela sua pesquisa nos 

museus da Europa. Inúmeras pesquisas posteriores corroboraram ou criticaram 

essa premissa, o fato é que a partir de meados do século XX assistimos a formação 

do chamado “público da cultura”, um público diferenciado do “público de massas”, 

                                                           
23 Traduzido livremente pelo autor do original em Língua Inglesa. “The museu is a phhysical setting 
that visitors, usually freely, choose to enter. The physical context includes the architecture and feel of 
the building, as well as the objects and artifacts contained witin. These physical context factors 
strongly influence how visitors move through the museum, what they observe, and what they 
remember. For example, carpeting the floor of a museum and adding benches can lessen the fatigue 
that many visitors experience. Architectural and design features can make it casier or harder for 
individuals with disabilities to utilize the museum. The smell of the elephant house at a zoo may 
influence how long a time centain visitors will spend watching elephants. Many of the distinctions 
between an art museum and a  science museum or a historic home and an aquarium derive from 
elements of the physical context – the architecture, the objects on display, and the ambiente – 
elements that exert significant influence on the visitor. Also included in the physical context are objects 
and events visitors interactive with both prior to and subsequent to the visit, including TV shows, 
internet sites, books or magazines” (FALK e DIERKING, 2013, p. 28).  
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nos referimos a parcela do público ativa, crítica e afeita aos eventos culturais 

eruditos e as manifestações da arte moderna e contemporânea, esse é o público 

especializado que, normalmente, frequenta os MACs e MPACs.  

Embora o capital cultural oriundo da formação escolar e familiar seja uma das 

condições para o público tornar-se “público da cultura”, esse fomento ocorre a partir 

da frequentação, do habitus, processo adquirido ao longo da vida, um conjunto de 

ações e comportamentos que favorecem a fruição da arte contemporânea. Esse 

processo é construído ao longo de toda a vida, pode ser adquirido a partir dos 

hábitos familiares; é cada vez mais comum encontrarmos famílias inteiras visitando 

museus de arte em todo o mundo. 

O capital cultural adquirido com a formação educativa é possivelmente 

condição favorável para um indivíduo tornar-se público da cultura, esse processo 

deve ser reforçado pela escola, permanentemente, incentivando os alunos a 

frequentarem museus, galerias, centros culturais, teatros, casas de shows, cinemas, 

ateliês de artistas, etc. essa formação deve se estender as universidades, em 

qualquer área de conhecimento, como também precisa ser incentivado como 

programa de lazer das famílias brasileiras, criar o hábito de frequentar espaços 

culturais deve fazer parte do cotidiano do brasileiro em qualquer classe social. 

(...) o público [da cultura] é composto por agentes activos, críticos e 
intervenientes, configurando-se como um conjunto complexo, não 
estabilizado, atravessado por perturbações internas. O nível de 
escolaridade, as categorias sócio-profissionais, assim como a idade 
e género da população, são, de forma geral, determinantes na 
definição dos consumidores culturais ou públicos da cultura. 
(BERNARDO, 2009, p. 23). 

O público da cultura é aquele que mais interessa a essa investigação, por ser 

o que está atendo a relação entre a arquitetura do museu e as exposições, é esse 

público especializado que percebe a interação entre as duas variáveis citadas e 

procura sempre fazer uma avaliação crítica do que vê e também interagir com as 

obras expostas. Cabe aos museus em parceria com as escolas fomentar no Brasil a 

formação do “público da cultura” no país. 

Embora a visão de Bourdieu e Darbel pareça restringir o “público da cultura” à 

classe dominante, detentora do saber escolar e de uma sólida base familiar e social, 
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os autores também apontam para a possibilidade da formação histórica e 

institucional permitir a formação de sujeitos capazes de interagir e fruir as obras de 

arte, portanto, eles não consideram a capacidade do público como um dado 

acabado e pronto, mas como um processo permanente de aquisição de saberes.  

Com as inúmeras transformações dos códigos visuais propostos pela arte 

contemporânea, também assistimos a lenta e progressiva transformação dos 

elementos da percepção artística, e consequentemente do olhar do público sobre as 

obras e os museus de arte contemporânea. “(...) toda obra é, de alguma forma, 

elaborada duas vezes: pelo criador e pelo espectador, ou melhor, ainda, pela 

sociedade a que pertence o espectador”. (BOURDIEU, DARBEL, 2007, p. 76).  

Esse processo é lento, já que lida com formas de comportamento e atitudes 

frente à arquitetura e arte arraigadas na formação cultural das gerações, formas de 

pensar e agir que tornam-se quase inconscientes, interiorizadas, mudar esses 

comportamentos é sempre difícil, já que as novas obras são sempre percebidas a 

partir dos códigos anteriores, muitas vezes inadequados para lê-las. Se isso ocorre 

nos museus da Europa e dos EUA, como também ocorre no Brasil, país com uma 

fraca tradição de visitação a museus. O habitus do público da cultura faz com que as 

experimentações de vanguarda, questionadoras, sejam lidas, inicialmente, a partir 

dos referenciais estabelecidos pelas competências artísticas, levando a contradição 

entre o estabelecido e a inovação.   

As pesquisas sobre públicos de MACs e MPACs ainda são mínimas, a área 

apresenta-se como um campo em aberto a ser explorado, se afunilarmos ainda mais 

o foco da pesquisa e procurarmos a relação entre o público e a arquitetura desses 

museus, como é o caso dessa tese, encontraremos ainda mais escassez de 

pesquisas sobre o assunto. No Brasil, o trabalho pioneiro foi do Museu de Arte de 

São Paulo - MASP em 1976, com a pesquisa de público durante a Exposição 

“GPS/76”. Em 1987, Mario de Souza Chagas, realizou uma pesquisa “Museu: coisa 

velha, coisa antiga” pela UniRio, entrevistando pessoas na rua a partir do estímulo 

da palavra Museu, embora todas as pesquisas citadas careçam de continuidade, 

apresentando-se como trabalhos pontuais. 
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Em 1984, Maria Cristina O. Bruno aplicou questionário durante as visitas 

monitoradas ao Museu de Pré História Paulo Duarte (USP). Entre 1981 e 1988, 

Cristina Maria de Souza e Silva, realizou pesquisas com o público no Museu Lasar 

Segall (1981), no Museu Imperial (1984) e na Fundação Nacional Pró Memória 

(1988), baseando-se nos dados do IBGE e apontando metodologias de estudo de 

públicos. Em 2003 foi criado o Fórum Permanente de Museus, uma associação 

cultural, vinculada a uma plataforma virtual voltada para debater, fomentar e divulgar 

os estudos sobre museus e arte contemporânea. Seu website 

<www.forumpermanente.org> é um repositório que funciona como museu-

laboratório, revista e arquivo in loco. O Sistema Brasileiro de Museus foi criado pelo 

decreto 5.264/2004, visando gerir as políticas públicas para o setor museológico, 

instituindo a possibilidade de adesão com instituições culturais e educacionais que 

lidem com a área museológica.  

Seguindo a tendência de diversos países em todo o mundo, que têm criado 

departamentos governamentais para gerir os órgãos culturais e particularmente os 

museus, o Brasil instituiu o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) - autarquia criada 

pela lei federal nº 11.904 de 2009 e responsável por 30 museus brasileiros. O 

IBRAM gere a Política Nacional de Museus, o Sistema Brasileiro de Museus, o 

Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos (CBMD), o Cadastro Nacional de 

Museus, o Plano Setorial de Museus, a Rede de Educadores de Museus e o 

Programa Pontos de Memória. Em 2013 ele realizou o mapeamento do público de 

exposições de curta duração no Brasil, com o Projeto Exposições no Brasil, material 

ainda não publicado, com a pretensão de implantar um sistema permanente de 

coleta, gerenciamento, tratamento e compartilhamento anual de dados sobre essas 

exposições. Essa iniciativa faz parte da parceria implantada há três anos entre o 

IBRAM (cujas informações e publicações estão disponíveis no website 

www.museus.gov.br) e o The Art Newspaper, periódico britânico que coleta dados 

sobre o público de exposições em todo o mundo.  

Todas essas práticas culturais e a criação no Brasil das instituições citadas 

parecem favorecer o permanente fomento para a criação e ampliação do “público da 

cultura” no país. Bernardo (2009) ao estudar o público da Fundação Butantã no Rio 

de Janeiro utilizou o esquema teórico proposto por Lopes (2004), no seu ensaio 
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“experiência estética e formação de públicos”, que divide o público em três grupos: 

habituais, irregulares e retraídos. Os habituais são aqueles capazes de fruir a 

cultura, estão abertos e permeáveis a novidades, que frequentam regularmente 

museus de arte, centros culturais, teatros, cinemas, etc. demonstrando interesse 

constante pelas práticas culturais. Os irregulares são aqueles que frequentam 

esporadicamente os museus de arte, embora, possam ter estímulos na família e nos 

ambientes sociais que frequentam, embora tenham inclusive uma boa formação 

escolar, e os retraídos estão fora da esfera privilegiada dos cultos, normalmente não 

apresentam boa formação escolar e familiar. Essas categorias podem ser 

transversais e múltiplas, se contrapondo ao não-público da cultura, entendido como 

aquele não envolvido com as práticas de cultura popular ou de massas 

(BERNARDO, 2009, p. 26). 

Nesse contexto, embora não enfocada nessa tese (mas que a tangencia) uma 

importante questão a investigar seria o(s) motivo(s) que leva(m) uma pessoa ou 

grupo a tornar-se “público da cultura”.  Especialmente na realidade de países não 

desenvolvidos, consumir bens culturais é uma atividade considerada “fora do 

orçamento” das famílias em geral, mesmo quando as entradas são gratuitas (prática 

comum das instituições aos domingos), pois o fato de deslocar-se com a família para 

um lugar distante acarreta ônus econômico ao orçamento, como transporte, 

alimentação, etc. Poderia a busca por lazer ou a necessidade de conhecimentos 

levar o público a frequentar os MACs e MPACs?  

Acreditamos que a satisfação pessoal oriunda do consumo cultural vai, além 

disso, nela estão envolvidos a experiência estética adquirida, o conhecimento e 

contato com as artes, a formação escolar e o beackground familiar (BERNARDO, 

2009, p. 28). Quanto maior e mais intenso o grau de relação com a frequentação 

artística, maior a possibilidade de o público tornar-se assíduo e fomentar a formação 

de novos públicos.  

Na atual conjuntura da economia da cultura, com circuitos comerciais 

estabelecidos e instituições culturais bem demarcadas, tais como: bibliotecas, 

museus, escolas, teatros, casas de shows, centros culturais, etc. seus 

frequentadores regulares são considerados público da cultura, portanto 

consumidores culturais, que são atraídos para as exposições e bienais por meio das 
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regras de mercado, um produto é divulgado e um público ávido vem literalmente 

consumi-lo. Esse processo envolve a fruição e frequentação. 

No caso dos MPACs o público transita entre a fruição da arquitetura, arte e 

paisagem, dessa maneira, é triplamente exigido para que esteja atento aos detalhes 

e as relações visuais. A percepção ambiental é central para o processo de fruição, já 

que entre o parque/jardim e as galerias temos ambientes complementares. É comum 

percebermos a presença de um público cativo que costuma frequentar o 

parque/jardim, geralmente em grupos de amigos, ou familiares, apenas com o intuito 

de fruir a paisagem, esse público nem sempre costuma frequentar as exposições. 

Como também detectamos um público permanente que frequenta as galerias em 

busca de informações e conhecimentos, e normalmente, também costuma 

frequentar o parque/jardim, procurando interagir com as esculturas ao ar livre. 

Cabe também ao museu fomentar nas visitas guiadas o contato com os três 

universos presentes em um MPAC: a paisagem (parque/jardim), a arquitetura (tanto 

dos espaços verdes, como das galerias e salas de exposição) e a arte 

contemporânea (ao ar livre ou nas galerias individuais ou coletivas, temporárias ou 

permanentes). Diante da especificidade dessa tipologia de museu torna-se 

necessário estimular a formação do público/visitante, uma das poções é aprimorar 

permanentemente seu serviço educativo, com a elaboração de propostas que 

confluam paisagem, arquitetura e arte, em trabalhos multidisciplinares, sejam 

exposições, seminários, cursos, eventos, etc. 

É preciso apostar em cativar o público desde muito cedo, porque 
quanto antes os jovens estiverem ligados às artes e à cultura mais 
facilmente se tornarão em públicos da cultura no futuro. É preciso 
apostar não só nas faculdades, como nas escolas primárias e 
básicas. (BERNARDO, 2009, p. 78). 

Se pensarmos que o contato com a paisagem é mais fluido, que faz parte da 

própria essência humana, sentir prazer em deleitar-se com um bonito jardim, 

descansar sobre a sombra das árvores e sentir o perfume das flores, não ocorre o 

mesmo quando se trata de fruir arte contemporânea, que exige um conhecimento 

mais aprofundado para que a frequentação surta efeito.  

Para a arte a interação é algo complexo, para a arquitetura ainda mais, uma 

vez que a maioria da população não domina os códigos básicos necessários para 
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interagir adequadamente com as obras, ou é incapaz de discernir nos trajetos do 

parque/jardim os desenhos impostos pela planta. Portanto, o setor educativo do 

MPAC tem obrigatoriamente de dispor de arquitetos como guias e promover a 

interação com a própria obra construída do museu, fomentando assim a criação de 

um público afeito a ler também a arquitetura, além das outras variáveis. Isso ocorre 

tanto no Museu de Serralves, Porto, Portugal como no Museu do Inhotim, Minas 

Gerais, Brasil, que disponibilizam serviço educativo de visitas guiadas ou workshops 

sobre a arquitetura dos museus. 

 

2.6 MPAC, público e paisagem: transparências e interrelações 

 

Para abordar a arte contemporânea, tal como qualquer outro domínio 
do conhecimento, é necessário que exista uma predisposição. A 
curiosidade, a motivação, a vontade de questionar ideias pré-
concebidas e de interrogar a realidade revelam-se fundamentais. O 
encontro com a arte produzida na actualidade é frequentemente 
caracterizado por atitudes de perplexidade, de resistência ou 
desinteresse, expressas muitas vezes através da frase “isso também 
eu fazia!”. O público sente-se excluído de uma arte que por vezes é 
hermética e estranha (LEITE, VICTORINO, 2006, p. 16). 

 

Uma das questões centrais para esta investigação é a importância das 

relações entre o público/visitante e a paisagem em MPACs, relações que impõem 

sobre a arte uma vertente específica de produção visual ligada a tudo o que diz 

respeito ao debate sobre a ocupação espacial e a inserção do sujeito na paisagem. 

Inúmeros arquitetos e artistas contemporâneos preocupam-se com as questões de 

espaço e de interpenetração, desta forma, o pensamento arquitetônico influencia e é 

influenciado pela arte contemporânea.  

A arquitetura tornou-se matéria prima para vários artistas colocarem suas 

ideias em práticas diferenciadas, confrontando a relação espaço e uso, bem como 

incluindo o público no centro do debate, como um sujeito interagente. Artistas como 

Olafur Eliasson, Vito Acconci, Gregor Schneider e Rachel Whiteread, cada um em 

seu nincho específico, propõem leituras diferenciadas sobre a arquitetura inserida no 

universo da arte contemporânea, apontando para as leituras identitárias da 
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contemporaneidade, como o pastiche, o simulacro, o kitsch, o efêmero, reforçado 

pelo caráter penetrável e instável da arquitetura.  

Se a marca da sociedade contemporânea é a instabilidade e o dinamismo, à 

arquitetura contemporânea também está marcada por esses elementos, 

instabilidade e ambiguidade são inerentes à área em questão. “A arquitetura (ou os 

desenhos que a representam) sempre foi um modo de expressão ambíguo, já que 

múltiplas interpretações podem sempre ser dadas a ela” (TSCHUMI, 1998, p.14). 

Para esse autor não há uma relação de causa e efeito entre o edifício, seu 

conteúdo e o uso, já que a obra arquitetônica seria um arranjo de incertezas, um 

espetáculo permanente entre o espaço construído e a vida cotidiana que emerge e 

pulsa dentro dos edifícios, nessa concepção a arquitetura se faz por meio da 

tecnologia que permite a concretização das ideias e se completa com a vivência do 

público no espaço. Na arquitetura interpenetram-se as relações entre o espaço ideal 

(projetado) e o espaço real (fruto das práticas sociais e culturais), nos MPAC essa 

dicotomia se amplia incluindo a relação do público/visitante com a arte 

contemporânea.  

No mundo contemporâneo existe a imposição da imagem e do discurso, o 

conceito impera na arte como premissa para elaboração dos trabalhos, é um mundo 

do sujeito editado, formado por diferentes tipos de colagem, o homem 

contemporâneo é o sujeito Frankenstein, editado no Word e multiplicado na internet. 

Nesse contexto a informação e a visualidade são centrais, na arquitetura os meios 

também mudaram, os conceitos passaram a ser fundamentais para justificar a 

estética da obra, em seu contexto comunicativo (informação, atitude, diálogo), 

executivo (programa e produção), estético ou cultural (apreciação, interação e 

frequentação) e educativo (compreensão, conhecimento, informação) compõem a 

arquitetura do MPAC.  

Falamos então de um novo sujeito, de um novo corpo, afetado e influente no 

espaço e na vida, e da relação entre esse corpo e a arquitetura no contexto 

particular de MPACs. Falamos de um corpo editado e apreendente em busca 

permanente de novas experiências, novas vivências visuais e cinestésicas, um 

corpo matérico e simbólico, um corpo que não só enxerga, mas que sente, que 
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ouve, que cheira, que busca ser estimulado em todos os sentidos, que deseja fruir 

intensamente o espaço. 

Tanto arquitetos, quanto artistas olham para o espaço do MAC e MPAC como 

um campo aberto de possibilidades, um meio onde as mais diversas 

experimentações podem ser testadas. Esses profissionais visualizam a participação 

do público nesses espaços e buscam projetar equipamentos que possibilitem a 

interação e mobilidade permanente. O MPAC é um corpo movente, em permanente 

estado de transformação, tal qual o parque/jardim, com sua paisagem 

cotidianamente transformada pelas estações do ano, as galerias e salas de 

exposição estão permanentemente sendo modificadas cenograficamente, é a 

arquitetura acompanhando o fluxo das exposições e moldando-se as necessidades 

das obras expostas, sem perder sua identidade. 

Segundo Tschumi, enquanto os “usuários” formam suas concepções 
do espaço a partir de suas experiências corpóreas nos mesmos, os 
artistas, ao contrário, fornecem instruções sobre o conceito dos  
espaços,  estimulando  os  sentidos  dos “usuários”  por  intermédio  
da  razão.  O processo de experimentação e concepção é, portanto, 
inverso no artista e no “usuário”. (RENNÓ, 2006, p. 80). 

O arquiteto, o artista e o curador buscam estimular a interação do público no 

museu por meio dos projetos, seja expográfico, seja arquitetônico, com um único 

objetivo, tornar o espaço habitável e legível para o público, para isso cada um 

desses profissionais utiliza argumentos e práticas diferenciadas, definidas pelo seu 

metiê, essas práticas visam fomentar a experimentação do público no espaço do 

museu. No caso dos museus paisagem a importância do entorno da caixa 

arquitetônica é ainda maior, uma vez que o parque/jardim é parte integrante da 

arquitetura e muitas vezes da própria montagem da exposição. “Para os habitantes 

sofisticados da cidade, a natureza, qualquer que seja seu caráter, significa abertura 

e liberdade” (TUAN, 1983, p. 69). 

Um eterno convite ao prazer e a contemplação, o parque/jardim é um espaço 

aberto às constantes transformações, bem como, a experimentação por parte dos 

visitantes, em muitos casos, atrai mais a atenção do público do que as exposições 

no corpo do museu. É comum que as famílias passeiem livremente nos 

parques/jardins dos museus sem uma preocupação além do simples prazer e deleite 

de curtir o sol na paisagem ao ar livre. Nesta investigação de tese, durante o período 
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de observação nos dois museus estudados, constatamos que o público seja no 

Brasil ou em Portugal costuma frequentar livremente os espaços ao ar livre de 

ambos os museus e muitas vezes nem chega a entrar nas salas de exposição. 

Em um MPAC o parque/jardim não existe como entidade separada da caixa 

arquitetônica, ambos complementam-se, formando um todo, estabelecendo um jogo 

peremptório entre o dentro e o fora, entre o contido e o contentor, entre a arte e a 

paisagem, essa dialética permanente é a essência da proposta desse tipo de 

museu, portanto, suas práticas são diferenciadas, não poderiam ser as mesmas de 

outras categorias de museus mais restritos ao espaço contido da caixa arquitetônica. 

Para Rennó (2006, p. 84) “Os jardins mesclam o prazer sensual do espaço e o 

prazer da razão, constituindo, entretanto, uma manifestação que não perpassa pelo 

uso”, enquanto Plaza considera o foco como elemento central da percepção. 

As noções de “ambiente” e “participação do espectador” são 
propostas e poéticas típicas da década de sessenta. O ambiente (no 
sentido mais amplo do termo) é considerado como o lugar de 
encontro privilegiado dos fatos físicos e psicológicos que animam 
nosso universo. Ambientes artísticos acrescidos da participação do 
espectador contribuem para o desaparecimento e desmaterialização 
da obra de arte substituída pela situação perceptiva: a percepção 
como recriação (PLAZA, 2000, p. 14). 

As aberturas, as frestas, os paredões de vidro, apenas reforçam esse 

conceito de elemento permeável, aberto para o diálogo com o meio ambiente, com o 

entorno. Ou seja, na caixa arquitetônica do MPAC, ou nas múltiplas caixas, como é 

o caso do Museu do Inhotim, em Minas Gerais, Brasil, o espaço embora fechado, 

procura estimular a sensação de incompletude, a paisagem do parque/jardim parece 

invadir o espaço mesmo que a maioria das galerias não tenham aberturas para o 

exterior, sente-se a presença permanente da área verde, mesmo no interior das 

salas. Embora com propostas bastante diferenciadas no Museu do Inhotim, Brasil ou 

no Museu de Serralves no Porto, Portugal as obras ao ar livre, galerias e o 

parque/jardim são partes integrantes e uma coexiste com a outra. Paisagem e 

contentor dialogam, o MPAC compõe um espaço relacional por excelência, segundo 

Tuan:  

Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. (...) no espaço 
aberto, uma pessoa pode chegar a ter um sentido profundo de lugar; 
e na solidão de um lugar protegido a vastidão do espaço exterior 
adquire presença obsessiva (TUAN, 1983, p. 61). 
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A experiência no parque/jardim e sua interrelação com as galerias e salas de 

exposições possibilita ao público experienciar vivências sensoriais possíveis apenas 

nessa tipologia de museus. Em Serralves o Museu apresenta-se como uma caixa 

branca contínua que deita-se na encosta do murro externo do Museu, silenciosa e 

delicadamente rasga a paisagem sem romper sua estrutura; enquanto no Inhotim 

cada uma das galerias parece irromper espontaneamente no meio da mata, 

lembrando corpos estranhos que caíram do espaço, interferindo direta e 

visivelmente como um corte abrupto no horizonte. Ou seja, algumas galerias do 

Inhotim têm como proposta objetiva a ruptura com verde predominante da paisagem 

e causam impacto direto no público.  

Definida pelo seu questionamento, a arquitetura é sempre expressão 
de uma falta, um fracasso, uma incompletude.  Ela sempre sentirá 
falta de alguma coisa, ou da realidade ou do conceito.  Arquitetura é 
tanto ‘ser’ quanto ‘não ser’  (TSCHUMI, 1998, p.48). 

A incompletude da arquitetura do MAC e do MPAC se estrutura na tríade 

público/obra/espaço construído, considerando essas variáveis interconectadas, em 

um diálogo permanente e produtivo, que ocorre a partir do que podemos inferir como 

“deslocamento”, ou seja, da mudança permanente seja do espaço físico, seja das 

obras expostas, seja do público que muda constantemente. Portanto a definição do 

espaço-limite no MPAC tem de ser considerada como um conceito ampliado, espaço 

e limites são variáveis e procuram adequar-se ao contexto, influenciando-se 

mutuamente.   

É nesse espaço ampliado e integrado que a experiência do corpo do público 

se concretiza no MPAC. Segundo Tschumi é o movimento do corpo no espaço que 

distingue a arquitetura das artes visuais (RENNÓ, 2006, p. 95), essa afirmação nos 

leva a inferir que em um MPAC os eventos só ocorrem na presença do público, a 

partir do movimento dos corpos no espaço, e ambas as ações fazem parte 

integrante da arquitetura do museu.   

Se na relação entre arquitetura e seu significado está presente o sujeito, este 

constitui fator indispensável para a atribuição de sentidos. Afirmamos que o sujeito é 

um fator indispensável para a vida do MPAC, o significado do museu e das 

exposições tem de ser decifrado pelo público a partir da arquitetura e arte 

contemporânea.  
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Essa mediação não é gratuita, nem aleatória, é um reflexo das políticas 

culturais dos MPACs para inseri-los no circuito internacional das artes, fluxo que 

passa pelo fomento de grandes exposições com obras e artistas consagrados, 

recurso utilizado para atrair multidões ao museu e fomentar os patrocínios 

necessários para a manutenção e ampliação das ações culturais dessas instituições. 

A mídia é sempre um recurso aliado quando se trata da ampliação e potencialização 

de públicos. A divulgação adequada atrai público para o espaço do museu, em sua 

maioria turistas, reforçando a complexa trama que costura a engrenagem do circuito 

museológico internacional. Toda grande cidade, ou as cidades polos almejam ter um 

museu de referência internacional, o MAC ou MPAC pode colocar uma cidade no 

mapa do turismo internacional, como é o caso do Guggenheim de Bilbao. 

A arquitetura dos museus contemporâneos torna-se, portanto, um 
potente agente de inserção e manutenção das instituições no 
sistema da arte, desde a abrangência em superfície da grande mídia 
até a prolongada reflexão crítica pelo público especializado. As 
forças que desenham as relações entre forma e imagem, espaço 
expositivo e espaço público nos projetos arquitetônicos de museus 
contemporâneos colocam, sem dúvida, na ordem do dia a reflexão 
sobre os conceitos vigentes de arquiteturas de museus (SPERLING, 
2011, p. 172).  

O MPAC é palco de eventos, para o estabelecimento de dinâmicas sociais, 

para encontros e desencontros, nesse contexto todos os elementos são importantes, 

desde a arquitetura, as montagens, as atrações culturais, o parque/jardim, as áreas 

de convívio como o restaurante, bar, livraria, auditório e loja, são todos elementos 

complementares a dinâmica do circuito de exposições permanentes e temporárias, 

que cada vez mais disputa espaço com os outros atrativos disponibilizados ao 

público. 

Estudar o MPAC do ponto de vista da arquitetura é compreender sua 

complexidade, entender todo o contexto que envolve o espaço construído 

(contentor), o conteúdo, os conceitos impressos no projeto curatorial, a relação mais 

ampla com o público, a interação em todos os espaços comuns, ou seja, é observar 

a vida que pulsa dentro do museu. Essa compreensão ampliada da arquitetura 

permite entender que as relações pessoa ambiente são elementos constantes e 

imprescindíveis para a efetivação do museu enquanto instituição atuante e útil à 

comunidade. 
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O foco direcionado para a especificidade arquitetônica, a construção 
de estruturas espaciais como suportes para dinâmicas sociais, 
posiciona os eventos – e não as funções – como protagonistas da 
construção de relações espaciais. Para Michel Foucault, tais relações 
entre lugares apresentam-se na contemporaneidade como a própria 
noção de espaço, bem como a noção de lugar e de implantação 
foram substituídas pela noção de extensão (SPERLING, 2011, p. 
174).  

A arte contemporânea tem como premissa a interação com a vida cotidiana, o 

MPAC tem como premissa a fusão entre as problemáticas propostas pela arte 

contemporânea e sua articulação com um público mais amplo, objetivando a 

formação de novos públicos, bem como articulando os múltiplos saberes que 

convergem na arquitetura, na arte e paisagem.  

A renovação periódica das exposições torna o MPAC uma instituição 

movente, capaz de atrair periodicamente novos públicos, ou em manter a fidelidade 

destes, a partir da qualidade da demanda instituída, atraída a partir dos eventos 

temporários. Eventos entendidos como acontecimentos, que possibilitam a relação 

entre as pessoas e dessas com o espaço circundante, tornando a arquitetura 

vivenciada, habitada, mesmo que temporariamente. 

A natureza (exterior) garante a paisagem e a paisagem a garante – 
torna-se garantia – do natural da nossa natureza (interior). (...) a obra 
de arte será, pois, percepcionada através do modelo deste 
arrebatamento, ela será perfeita na medida em que reproduz essa 
transparência perfeita. Parte de cada um a sua própria percepção 
como parte do “mesmo”, permitindo a sua identificação com a obra, e 
a da obra com a natureza (CAUQUELIN, 2008, p. 93).  

O espaço do MPAC é um espaço relacional, onde até os vazios são 

propositais, pois a estrutura é pensada para ser penetrada pelo público e fruída por 

ele. Nos MPACs essa relação é ampliada para o espaço do parque/jardim, espaços 

tão importantes quanto à caixa arquitetônica; interagem nesses museus o discurso 

da cultura com o discurso ambiental, ambos como partes de um todo. O que se 

estabelece nesses museus é um deslocamento, uma saída do eixo museu como 

contentor para museu como espaço a ser ocupado. 

No MPAC a ocupação ocorre em todos os níveis, pode-se afirmar que é 

horizontal e vertical, promovendo deslocamentos constantes do público entre os 

espaços abertos como parques/jardins e os espaços fechados como as galerias e 

salas de exposição. O transito marca não só o percurso do público, mas acima de 
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tudo mudanças de percepções ambientais. Sair de um espaço verde para um cubo 

branco ou uma caixa preta e vice versa, é sempre uma experiência de ruptura, de 

quebra, existe uma tensão entre esses dois polos, o aberto do parque/jardim e o 

fechado da caixa museológica.  

Essa tensão se estabelece nas (des)continuidades do espaço projetado e 

construído, nas diferenças de andares e níveis topológicos, nas entradas e 

caminhos distribuídos nos parques/jardins, bem como nos corredores dentro das 

galerias dos museus. A cada visita o público experimenta uma nova forma de 

interação com o espaço do museu, seja ou não proposital, os MPACs respiram essa 

incompletude e partilham essa instabilidade com o público. 

O espaço do museu in natura, independente das mostras existentes, 
compõem-se também de narrativas, por meio de relações visuais e 
espaciais estrategicamente desenhadas. O espaço a ocupar, a 
primeira vista um espaço da indeterminação, já tem em si, no 
mínimo, a determinação dos acessos e das proporções entre chão-
teto-paredes. (...) pensar um museu como narrativa desloca o foco 
da forma-imagem para as conexões visuais e espaciais. Os recortes 
nos pisos-tetos, as circulações verticais (rampas, escadas, escadas 
rolantes, elevadores), as fronteiras dentro-fora, dentre outros, como 
conjunções espaciais, são elementos construtivos que podem por 
meio das (des)conexões que estabelecem mais que alterar a forma 
do edifício, transformar sua topologia, isto é, as relações espaciais 
estruturais como, por exemplo, as (des)continuidades, características 
espaciais proprioceptivas (SPERLING, 2011, p. 177). 

As propriedades espaciais propioceptivas24 referem se a capacidade espacial 

de influenciar o comportamento do público no museu, mas acreditamos que o este 

também constrói o espaço a partir da sua inserção e comportamento. Portanto, 

todas as barreiras e encaminhamentos da arquitetura e expografia no MPAC 

buscam, em certo sentido, encaminhar possibilidades de direções espaciais do 

público dentro do museu, embora essas marcas nunca sejam rígidas e sim 

sugestões de possibilidades, exceto em casos onde o único caminho possível é 

aquele, como um corredor de passagem entre galerias ou entre pisos.  

Os projetos expográficos dos MPACs expor obras, sejam ao ar livre ou no 

interior das galerias, preocupa-se permanentemente com a leitura que o público 

                                                           
24 O sistema propioceptivo tem relação com as informações recebidas dos receptores musculares, 
cutâneos e articulares e a partir desses estímulos sensoriais consegue determinar a posição dos 
membros do corpo no espaço e definir o alcance dos seus movimentos.  
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pode fazer dessas mostras e em como a percepção ambiental interfere na 

apreensão e compreensão do espaço. Para facilitar a orientação espacial é comum 

observarmos nesses museus o uso de indicadores visuais, como placas e setas, 

principalmente no parque/jardim. No entanto nos dois casos estudados nesta tese, o 

índice de indicadores é mínimo, em ambos os casos a construção mental do trajeto 

fica geralmente a cargo do público ou dos monitores e guias, o que ocorre é que na 

maioria das vezes o público segue o fluxo do grupo, ou dos outros visitantes, em 

alguns casos existe a inferência de possibilidades de roteiros de visita a partir do 

parâmetro erro/acerto, ou seja, depende de uma série de variáveis, incluindo fatores 

como: experiência em visitas a museus, frequência da visitação ao mesmo espaço 

expositivo, noção espacial e atenção aos indícios presentes no espaço do museu. 

Os elementos marcantes, pontos de referência considerados 
exteriores ao observador, são simples elementos físicos variáveis em 
tamanho. Para aqueles que conhecem bem uma cidade, está 
comprovado que os elementos marcantes funcionam como 
indicações absolutamente seguras do caminho a seguir – a 
especialização e a originalidade passam, agora, para primeiro plano, 
em lugar das continuidades anteriormente usadas (LYNCH, 2009, 
p.81 e 82). 

Frutos do modernismo nas artes visuais, os MP nascem no seio da renovação 

da arte moderna, sendo conceitualmente adaptados para receber a produção da arte 

contemporânea, transformando-se em MPACs com sua especificidade e 

experimentalismo. Existe então um deslocamento no museu do marco para o vazio 

relacional como um novo paradigma sobre o espaço que corrobora com as 

mudanças ocorridas no conceito da arte contemporânea, uma arte também 

relacional, presente e integrada na vida e alheia à separação imposta pela moldura 

fechada do cubo branco (SPERLING, 2011, p. 174).  

O que esperamos é que as mudanças citadas, ainda hoje de caráter mais 

cenográfico do que estrutural, possam contaminar a própria arquitetura de MPACs, 

não apenas conceitualmente, mas efetivamente, na proposição de novos projetos e 

obras que não aparentem ser apenas uma adequação das premissas modernas nas 

quais a forma precede a função, já que concordamos com Tschumi quando afirma 

que a “Função não segue a forma, forma não segue a função. [...] Contudo, eles 

certamente interagem.” (TSCHUMI, 1998,  p.254). 
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2.7 Condicionantes do layout na relação público e espaço construído 

 

A criação da imagem ambiental é um processo duplo entre o 
observador e observado. Aquilo que se vê é baseado na forma 
exterior, mas a forma como isso se interpreta e organiza e como se 
dirige a atenção afecta, por sua vez, o que é visto. O organismo 
humano é altamente adaptável e flexível e grupos diferentes podem 
ter imagens essencialmente diferentes da mesma realidade exterior 
(LYNCH, 2009, p. 133 e 134). 

 

O layout do MPAC constitui-se um dos principais elementos condicionantes e 

definidores da percepção ambiental do público no âmbito do museu, as experiências 

prceptivas se dão a partir do contato e interação desse público com a/na caixa 

arquitetônica.  

A caixa como a forma geométrica elementar e definidora do espaço 

construído, apresenta em si mesma, inúmeras possibilidades de leituras. Essas 

leituras ocorrem a partir da visão e percepção do público do museu em relação com 

os elementos condicionantes - a aparência, emergência e latência da obra 

construída. Procurar estabelecer relações entre o público e a arquitetura do museu 

de arte contemporânea é, essencialmente, fomentar vivências que possibilitem 

múltiplas leituras e olhares sobre o contentor e o conteúdo. O que é à caixa 

arquitetônica?  

Por caixa, em sentido literal, entende-se o artefacto utilitário 
construído, não importa em que material (madeira, cartão, metal, 
pedra, vidro ou outros), geralmente associados à forma 
paralepipédica, cuja finalidade é ser contentor ou receptáculo de 
algo, cuja existência se procura guardar e preservar. (...) Como 
objecto, a caixa caracteriza-se pela sua topologia específica: uma 
volumetria com um espaço interior produzido pela delimitação formal 
e material que gera e separa os dois âmbitos espaciais – exterior e 
interior – por resgate, isolamento e concentração espacial da 
atmosfera envolvente (…) a caixa, reporta-se a um artefacto 
concreto, que além de ter implícito o esquema geométrico elementar 
cubo-paralelepipédico, sugere o volume vazio, imagem espacial de 
interioridade, inclusão e concavidade, propriedades topológicas que 
lhe conferem sentido utilitário de receptáculo destinado a acolher, a 
ser penetrada, vivida e habitada por algo (ar, objectos, olhar, 
imaginação…), a qual se tem acesso por um dos lados, tornando-se 
propensa à criação de sentidos poéticos que se inscrevem na própria 
arquitectura (CRUZ PINTO, 2007, a1, p. 25-26). 
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Para Tuan “(...) a cidade moderna nos dá a impressão de ter frente e atrás, 

esta impressão é tanto resultado da direção e volume do trânsito como dos símbolos 

arquitetônicos” (1983, p.48). No espaço do MAC e do MPAC ocorre algo 

equivalente. Se a caixa arquitetônica é esse contentor que literalmente separa o 

espaço interior do exterior, definindo limites e propriedades, também é o lugar onde 

se estabelecem relações em diversos graus de proximidade, desde relações 

superficiais e esporádicas, até profundas reflexões sobre o espaço. 

Num MPAC o espaço construído é fundamental para que as propostas 

artísticas se estabeleçam, com um formato de cunho experimental e processual, 

permitindo novas maneiras de ver e ocupar o espaço cosntruído, dialogando ou 

confrontando-se com ele.  

Na medida em que, o público é condicionado pela arquitetura e pela 

montagem de uma exposição, também interfere e constroi relações, entre 

arte/arquitetura. A presença e fluxo de visitantes ajuda a definir ao longo do tempo 

de ocupação de um museu os melhores caminhos e as possibilidades expográficas 

para cada montagem. Muitas vezes, criam-se caixas dentro da caixa, para 

acondicionar de forma adequada determinadas obras ou propostas artísticas.  

Ricoeur25 (1998, p. 44 a 51) descreve três estágios da narrativa da exposição: 

a perfiguração, a configuração e a refiguração. A perfiguração é o momento anterior 

a formalização, no caso da arquitetura o habitar precederia o construir. A 

configuração é o ato, a formalização da narrativa, no campo da arquitetura são as 

fases do projeto e da construção, no qual o protagonista é o autor; a refiguração é o 

ato da leitura da obra, tendo como protagonista o espectador, na arquitetura é 

novamente o habitar o espaço construído. Já que a arquitetura é a caixa habitada, o 

contentor das vivências sociais, onde os processos de interação se estabelecem. 

                                                           
25 “Paul Ricoeur analisa a relação entre narrativa e tempo numa das suas obras mais importantes 
Temps et récit, de 1983. A partir dos anos 90 produz uma série de textos que cortejam a arquitectura 
e a narrativa. A primeira reflexão sobre o assunto decorre de uma comunicação, apresentada num 
encontro de um grupo de trabalho de arquitectos subordinado ao tema ‘De la Mémorie’, cuja 
organização coube à Direction de l’architecture e du Patrimoine, em 1966, em Paris. O texto – 
precisamente intitulado ‘Arquitectura e narrativa’ – é depois publicado, primeiro em italiano, no 
mesmo ano no catálogo da Trienal de Milão; e, em francês, cerca de dois anos depois, em versão 
ligeiramente diferente (esta última versão será ainda traduzida para castelhano e publicada em 2003, 
em Barcelona)” (ABREU, 2012, p. 135 e 136).  
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Assim como qualquer outra caixa, a caixa arquitetônica do MPAC é um 

espaço contentor a ser habitado, projetado e construido para estar em permanente 

processo de (re)ocupação. Essa forma mutante de habitação que chamamos 

habitus, a partir do conceito proposto por Bourdieu, é central para o estabelecimento 

da interação entre o público e as obras expostas.  

Uma das tarefas centrais do arquiteto e do curador é pensar como esse 

habitus se institui no corpo do museu, e em que medida pode ser condicionada 

pelos projetos arquitetônicos e museográficos. 

Quanto ao uso da arquitetura do MPAC, percebe-se que a caixa arquitetônica 

é estéticamente cuidada, favorecendo o seu conteúdo e a relação com o contentor, 

para estabelecer vínculos entre o edifício, as obras e o público. Nesse contexto o 

público é fator essencial para o funcionamento e o sucesso da instituição museu, a 

possibilidade da interação entre obra/espaço construído/público é a alma desse tipo 

de instituição, arte contemporânea e público caminham de mãos dadas, em muitos 

casos a presença do público torna a obra possível, a sua ausência a anularia. 

Desta forma, o museu é um espaço criado para ser contentor, mas que ao 

mesmo tempo pode também ser em si mesmo o próprio objeto de apreciação, a 

própria obra. Essa dicotomia entre ser e conter permeia o pensamento por trás do 

layout do objeto arquitetônico, no caso, do MPAC, e está patente na permanente 

tensão existente na maioria dos museus entre as obras expostas e o espaço 

construído, interferindo nas formas de ver do e pelo público.  

Talvez seja universal a ideia de ‘centro’ e ‘periferia’ na organização 
espacial. Em todos os lugares, as pessoas tendem a estruturar o 
espaço – geográfico e cosmológico – com elas no centro e a partir 
daí, zonas concêntricas (mais ou menos bem definidas) com valores 
decrescentes (TUAN, 1980, p. 30).  

Então o modo de organização do layout tanto exterior como interior do 

contentor define maneiras diferenciadas de ocupação e percepção ambiental, seja a 

partir da disposição espacial das obras expostas, ou a margem da relação entre as 

salas de exposição e os espaços abertos exteriores, como os jardins.  

A metáfora da caixa é também a própria ideia da arquitetura do espaço 

contido, construido, isolado e controlado. Compreende a criação de espaços outros, 
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interiores, vazios, cuja função é o acolhimento, à guarda, a manutenção e o cuidado 

com aquilo que abriga. “A caixa arquitectónica como ‘obra’, que comporta um valor 

que transcende a simples utilidade e alcança a criação artística” (CRUZ PINTO, 

2007, a1, p. 42). O museu enquanto instituição secular tem em sua origem à mesma 

máxima, é à caixa que guarda o tesouro, que contêm, que abriga o objeto incomum.  

A caixa remete ao esquema sintático e modelo para arquitetura, o espaço 

interior, o cubo fechado, o receptáculo. Na arquitetura a caixa define o espaço 

construído, o esquema racionalizado, limitado pelas paredes, teto e piso, com 

entradas e saídas bem estruturadas.  

Esse abrigo, essa guarda, só se completa com a presença do terceiro 

elemento, o público, que dá vida, que torna possível o diálogo entre o exposto, o 

contentor e o conteúdo. O Público é a alma da obra e da exposição, sem ele o 

museu não teria o sentido de existir, nem para quem mostrar e abrigar as obras. 

Esse sentido se amplia no que diz respeito ao MPAC. No qual a necessidade de 

interação por parte do público é latente, imprescindível e indispensável para 

estabelecer o habitus necessário ao seu consumo, como descrito no concurso para 

a construção do Museu Santiago Ydañez em Puente de Gênave, Caen, Espanha: 

O projeto de arquitetura tem de responder a várias vertentes: 
conjulgar-se com um programa bem estruturado potencializando as 
diferentes dimensões da funcionalidade – física, psicológica e 
simbólica -, que fosse suficientemente apelativo, agregador e 
significante, e que respondesse a questões ambientais (DUARTE, 
2012, p. 72) 

No estabelececimento dessa relação dois elementos são essenciais para a 

consolidação do habitus, a função e o uso do objeto arquitetônico. Ambas interferem 

diretamente nos vários modos de interação do público com o museu. A função está 

latente a própria tipologia do edifício, no caso museu como um centro de cultura; o 

uso é algo movente, que pode ser readaptado para novas funções. 

Essa relação será diferente no caso de um edifício adaptado para ser museu 

e em outro que foi projetado originalmente para essa função. Embora o uso possa 

ser semelhante, a função original é radicalmente diferente e muitos problemas 

estruturais tem de ser resolvidos ao longo do funcionamento dos museus em 

edifícios adaptados, interferindo no valor simbólico dos mesmos. 



95 
 

Na verdade a arquitetura é, desde a sua origem, o protótipo da obra 
de arte cuja recepção se dá coletivamente, segundo o critério da 
dispersão, como observou Walter Benjamim. A recepção dos 
edifícios se dá por meio táteis e óticos. A recepção tátil diz mais 
respeito ao hábito do que à atenção; e o hábito acaba por determinar 
em grande medida a recepção ótica. Como a distração é a forma de 
recepção na arquitetura e o tátil é a dominante da distração, os 
meios táteis têm na arquitetura sua forma originária (BRUZZI, 2001, 
p. 87).  

 

Em um MPAC, a instituição do habitus passa pelo redimensionamento 

permanente do uso do espaço construído, já que cada nova montagem expográfica 

pede uma nova definição de espaço, a fim de fomentar o interesse do público e 

convidá-lo a entrar no jogo proposto pelas obras expostas. Esse jogo que é físico, 

mas também simbólico, se institui no sentido mais amplo da interação entre o 

público e a arquitetura. 

Tanto o edifício do MPAC se adapta constantemente as mudanças 

cenográficas das montagens, como o público percebe essas transformações ao 

voltar a visitar o mesmo museu, um espaço em premanente transformação física e 

simbólica. Um mesmo edifício pode adaptar-se as distintas versões de uma 

montagem, introduzindo ou retirando detalhes, sem que sua estrutura original seja 

alterada, mudando momentaneamente o espaço, principalmente o interno, para 

abrigar a coleção ou exposição temporária, a caixa arquitetônica do museu pode 

abrigar distintos conteúdos sem comprometer sua configuração original, adaptando-

se elasticamente como contentor, favorecendo as maneiras de sentir o edifício. 

A arquitetura significa formas criadas em torno do homem, criadas 
para nelas se viver, não meramente para serem vistas de fora. (...) 
Mas sentir a arquitetura exige tempo; também requer trabalho – 
embora trabalho mental, não físico. A pessoa que ouve música ou 
presencia dança não tem nenhum trabalho físico, mas, ao perceber a 
performance, sente-lhe o ritmo como se fosse em seu próprio corpo. 
De modo idêntico, ela pode sentir a arquitetura ritmicamente 
(RASMUSSEN, 2002, p. 8 e 139). 

O uso da caixa arquitetônica do MPAC ultrapassa a simples noção de 

contentor para galgar uma ampla gama de significados, que variam de acordo com a 

proposta exposta no momento e também com a forma atribuida ao contentor para 

abrigar a mesma.  
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O público entra como um terceiro elemento de contraponto, como um elo de 

equilíbrio na relação arquitetura/arte, já que está na base do pensamento projetual e 

expográfico que o mesmo invada as salas e galerias e deve sentir-se o mais 

confortável possível nesses espaços, para fruir ou interagir com as obras expostas. 

A arquitetura do MPAC se consolida nesse caso com a vivência efetiva do público 

no espaço construído, debate presente na ainda atual discussão sobre o binômio 

funcionalidade/finalidade no uso do museu, que foi fundamento para o Congresso 

Internacional de Museus de 1934, em Paris, definiu a funcionalidade do museu 

moderno. 

O local, bem como a finalidade do museu. Esta última de fato impõe 
o programa: inter-relacionando o conteúdo e o público do museu, a 
finalidade pode variar conforme a diversidade dos objetos expostos e 
as várias maneiras como eles podem ser considerados, de acordo 
com as formas de sua exposição. Isso, evidentemente, pode impor 
diferentes tipos de programas. Em razão dessa variável, para se 
obeter melhores fluxos de circulação, distribuições de espaço, formas 
de salas, recursos de iluminação, bem como modos de construção e 
implantação mais apropriados, além de possibilidades de ampliação 
(incluindo-se ainda todas as instalações necessárias, tais como 
biblioteca, reserva técnica, sala de conservação, etc) (CASTILLO, 
2008, p. 259).  

Essas questões sobre forma/função ainda presentes nos MPACs são 

essenciais para que essas construções sejam espaços privilegiados de 

experimentação para os arquitetos, que criam cada vez mais museus-monumentos, 

como também o espaço privilegiado para testar o uso, a ocupação, o habitus, dentro 

e fora dos seus muros. Num MPAC as vivências do público/visitante podem ser 

mapeadas por meio da observação direta ou indireta e mensuradas para efeito de 

pesquisa, esse espaço torna-se um palco privilegiado para o estudo da percepção 

ambiental no que concerne aos espaços da cultura, por apresentar como 

característica essencial a participação ativa do público perante as obras expostas, o 

parque/jardim e o edifício construído. No caso dos dois museus parque estudados 

nesta tese, o Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim, Brasil e o Museu de 

Serralves, Porto, Portugal, procurei focar a coleta de dados nas formas de 

legibilidade do público nas galerias e no parque/jadim, considerando que o museu é 

por excelência uma obra aberta, que necessita constantemente ser revisitada, 

vivenciada e reconfigurada e é o público/visitante o alvo, para cumprir esse papel, 
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transformando a caixa arquitetônica em uma arquitetura vivenciada, que busca o 

equilíbrio entre a funcionalidade e a visibilidade.  

Os novos museus, com seus projetos de forte apelo estético, assim 
como os museus instalados em edifícios antigos, históricos, são 
especialemnte interessantes para a observação da cenografia das 
exposições de arte. Neles, já no primeiro momento de contato com o 
museu o visitante é envolvido pela arquitetura do prédio; antes 
mesmo da exposição, o visitante depara com um verdadeiro 
espetáculo (GONÇALVES, 2004, p. 37). 

Existe uma aproximação entre a percepção ambiental mediada pelo corpo 

humano a partir do espaço e a caixa arquitetônica. O corpo a partir dos seus limites 

perceptivos permite ao sujeito perceber o espaço e sentí-lo em suas várias esferas 

física e simbólica. Em um MPAC, a mediação dessas relações perceptivas pode ser 

ampliada e trabalhada, a partir dos recursos utilizados na expografia, e do próprio 

uso do espaço construído.  

A expografia da arte contemporânea trabalha com o objetivo de permitir a 

ampliação dos recursos perceptivos do público frente aos desafios propostos pela 

experimentação necessária a interação com obras cada vez mais envolventes. Sem 

a utilização de determinados recursos técnicos seria impossível o funcionamento 

adequado das vídeoinstalações e dos trabalhos que utilizam arte e novas 

tecnologias, que exigem uma participação direta do público. A arte contemporânea 

pede a participação direta de um sujeito vivo e ativo, que dispõe do corpo interativo, 

inserido em um museu vivo em permanente estado de transformação. 

Os museus e as coleções converteram-se em pólos de atração, 
turístico, mas decisivo, enquanto também se consolidavam como 
elemento básico para conseguir que os cidadãos se sentissem 
membros de uma cidade que dispõe de cultura e capacidade 
recreativa. Ambas as trasnformações – o museu ativo e integrado ao 
consumo e a relação do museu com a cidade e a sociedade – 
comportaram uma total mutação tipológica: de organização estática o 
museu passou a ser um lugar em contínua transformação, com 
princípios sempre relativos e revisáveis e uma multiplicidade de 
modelos e formas que têm muito haver com o caráter poliédrico e 
multicultural do século XXI (MONTANER, 1995, p. 150 e 151). 

Nesse processo interativo o habitus se institui a partir da frequentação do 

público ao espaço do museu, mesmo que sejam visitas exporádicas em 

determinados museus, a frequentação aos centros culturais e museus ao longo da 

vida, possibilita a um sujeito o desenvolvimento de determinada postura 
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comportamental que permite abertura para colocar-se disponível a interação 

necessária com a arte contemporânea. 

O MPAC necessita ser habitado, prescide da prerrogativa de sua ocupação 

por um público ávido de novas experiências estéticas, mediadas pelas propostas 

artísticas e pela caixa arquitetônica. Entrar em um MPAC é permitir-se viver e sentir 

novas relações entre arte e arquitetura. 

As caminhadas dos pedestres apresentam uma série de percursos 
variáveis, afirmando, excluindo, transgredindo trajetórias. Na relação 
que se pretende explorar entre museu e cidade, elementos diversos 
de aproximação com a cidade, cindindo um discurso totalizador, são 
procurados, isto é, são geradas possibilidades de leitura dessa trama 
complexa, que por vezes escapa à legibilidade (MOTA, 2009, p. 69).  

É necessário levar o público a tomada de consciência frente ao desafio 

proposto pelas obras contemporâneas, que exigem reflexão, interação e construção 

conjunta, negando a apatia das poéticas anteriores onde apenas a fruição era 

necessária. 

Corpo e espaço se interrelacionam para permitir que as vivências estéticas se 

estabeleçam. Não basta apenas estar em um lugar, é necessário envolver-se com o 

espaço e a proposta artística, para que o objetivo da arte contemporânea se 

concretize. Essas interações ocorrem a partir da predisposição corporal e 

perceptiva, estimuladas pela expografia e arquitetura. Estas configuram-se a partir 

da assimilação dos elementos arquitetônicos e expográficos por meio do 

deslocamento do corpo no espaço, articulando o olhar, os pontos de orientação, a 

percepção da profundidade e a compreensão das obras expostas.  

É a partir da percepção ambiental que estabelecemos os limites entre o 

dentro e o fora, definindo territórios específicos, direções e caminhos a seguir. Em 

um MPAC o layout estabelecido tanto pela arquitetura, como pela curadoria, permite 

o maior ou menor grau de interação e direção espacial, elemento essencial para o 

trânsito e fruição da exposição. 

Disponibilizar caminhos e rotas de escolhas para o público é tarefa essencial 

do curador ao pensar seu projeto expográfico, não existe interação, sem bom fluxo 

do público, e este tem de ser levado a todos os cantos da exposição, convidado a 
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frequentá-la fluindo entre seus caminhos e fazendo suas próprias rotas de visita, 

procurando familiarizar-se com elas.  

Se acreditarmos que o objeto da arquitetura é fornecer uma moldura 
para a vida das pessoas, então os cômodos em nossas casas e a 
relação entre eles devem ser determinados pelo modo como vivemos 
e nos movimentamos neles (RASMUSSEN, 2002, p. 143). 

Para o público a relação entre o espaço interior e o exterior da caixa 

arquitetônica do MPAC, reside na possibilidade eminente de um diálogo entre o 

dentro e o fora, existe uma expectativa em observar-se de fora o que está contido e 

de dentro o que está fora. “(…) dentro e fora da caixa e da casa há uma atracção e 

um desejo pelo seu oposto, uma necessidade de variação de ambiente por oposição 

ao que se vive” (CRUZ PINTO, 2007, a1, p. 123). 

Assim, se estabelecem espaços entre uma dimensão e outra e o público é 

constantemente desafiado a descobrir, seja a partir das aberturas no contentor, seja 

por meio das paredes translúcidas envidraçadas, ou mesmo nas caixas fechadas, 

onde a entrada e a saída do contentor parece abrir uma espécie de passagem 

imaginária, um limite entre o contido e o espaço aberto permeados por infinitas 

possibilidades. 

O museu, entendido como vitrine para a cidade, ganha vidros e calor, 
interagindo com a paisagem e o passante, porém dificulta a 
museografia, pela ausência de paredes, e também a conservação, já 
que as películas protetoras para vidros são limitadas para coibir o 
dolo e requerem alto custo para manutenção periódica, uma 
dificuldade habitual é a competição com as obras, porque a atração 
da vista externa e/ou da arquitetura é difícil de controlar. A prática 
diária demanda profundas modificações, ficando-se num dilema entre 
anular o espaço interno projetado ou introduzir vedação nas janelas. 
Entre estes, com diferenças em grau, poderiam ser incluidos o 
MASP, o atual MAM/SP, o MAM/RJ, o MAC/Campinas e o Museu de 
Arte da Pampulha, em Belo Horizonte (LOURENÇO, 1999, p. 35).  

A caixa arquitetônica do MPAC deve possibilitar inúmeras variações para a 

criação da expografia, tornando-se um espaço continuadamente modificado, que 

devidamente trabalhado, permite desde a caixa preta total, com sua ausência de 

limites visuais até a neutralidade do cubo branco, com todas as variações possíveis 

entre esses dois modelos.  
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O museu é esse espaço de possibilidades, permissivo e moldável as 

necessidades e propostas expositivas, adaptável e instigador para a percepção 

ambiental, todas as experiências perceptivas são possíveis na caixa arquitetônica do 

MPAC, mediadas pela fruição e interação com a arte. As possibilidades de 

intervenções auditivas, táteis, visuais e olfativas, torna a caixa arquitetônica das 

galerias dos museus o espaço ideal para o expermentalismo e estimulo sensorial 

nas vivências proporcionadas pela arte contemporânea.  

Essas experimentações sensoriais são mediadas também pela disposição 

dos espaços internos de contenção, pelas divisões e caminhos possibilitados pela 

expografia. Ao entrar no MPAC o público é convidado a caminhar em um labirinto, 

não necessariamente seguindo uma única rota, mas seguindo as entradas e saídas 

disponíveis nas salas de exposição, em sua maioria, intercaladas com corredores e 

passagens.  

A experiência do público ocorre no contentor e para além dele, a partir 

também da caixa arquitetônica física, que ao ser modificada possibilita novas 

experimentações e vivências que podem ser avaliada a partir do estudo da relação 

pessoa ambiente. As divisões espaciais possibilitam a organização das exposições, 

respeitando a linha curatorial, e permitindo ao visitante certa lógica proposta pela 

curadoria ao observar e vivenciar as obras expostas. Os trajetos propostos nunca 

devem ser únicos, mas devem permitir ao público a escolha de caminhos diversos, 

da mesma forma que se é condicionado pela disposição espacial das salas de 

exposição e do parque, também inferimos nossa influência nos mesmos. 

A operação de inclusão consiste na contenção de espaços dentro de 
espaços (…) A subtração é a operação que se relaciona com a falta, 
(…) é uma forma de desocupação espacial ou de desmaterialização, 
gerando relacões dicotômicas de tipo cheio/vazio, volume/oco (…). A 
adição consiste na operação de juntar à caixa unitária outras caixas 
adoçadas ou outros elementos. (…), também podendo-se se incluir a 
deformação como princípio construtivo. (CRUZ PINTO, 2007, a1, p. 
220-221-222-223).  

Entendido como um espaço contentor, o MPAC como está em permanente 

estado de transformação, moldando-se as necessidades de cada projeto expográfico 

e curatorial. Nesse sentido, adaptação é a palavra chave para que o trabalho do 

curador e dos arquitetos atinja seu objetivo, fomentar a atração e interação do 



101 
 

público com as obras expostas e a arquitetura. Desta maneira, os tabiques, as 

divisórias, as paredes falsas, são elementos essenciais e cotidianos dos espaços 

expositivos, a cada exposição o público se depara com um novo museu, embora, na 

maioria das vezes o espaço externo mantenha-se inalterado, o interior da caixa 

arquitetônica está sempre em movimento, em reconstrução, em processo. 

Quanto ao processo de atração do público a edificação pode ser 

compreendida como um elemento agregador, fomentando a renovação permanente 

do MPAC, o que também favorece a continuidade da visitação, já que o público 

sempre encontrará um espaço renovado, dialético, movente, que o permite ter 

contato com coisas novas, mas sem perder as características da obra arquitetônica 

original. Nesse sentido, a solução arquitetônica de um MPAC tem como metas: (i) 

resolver problemas estruturais do programa; (ii) acondicionar a arte contemporânea 

atendendo suas necessidades e possibilidades expositivas; (iii) receber 

adequadamente seu público/visitante; e (iv) favorecer a frequentação ao espaço 

expográfico.  

 

2.8 Wayfinding em MPACs 

Como a relação do público/visitante com os MPACs está vinculada ao modo 

das pessoas se orientarem no espaço do museu, neste ítem discute-se o conceito 

de wayfinding, considerado de grande importancia no desenvolvimento do trabalho 

proposto. 

Por Wayfinding entende-se o processo pelo qual as pessoas realizam 

percursos no ambiente, considerando dois pontos (um de partida e um de chegada) 

que não sejam percebidos a partir de um só olhar (CARPMAN, GRANT, 2002).  Para 

que estes percursos sejam definidos é fundamental levar em consideração três tipos 

de influencias: (i) das características da pessoa que se move (suas habilidades, 

conhecimento, experiencia anterior); (ii) do local em termos de seus aspectos físicos 

e do(s) sistema(s) de informação disponíveis; (iii) das interações que acontecem 

entre estes dois fatores (pessoa e ambiente).  
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Ao comentar o processo de wayfinding, ou navegação ambiental, Gibson 

(2009) adverte que para que tenha sucesso é preciso que a pessoa envolvida 

consiga: (1) saber onde está; (2) determinar um destino; (3) estabelecer uma rota 

adequada para atingir esse destino e seguí-la; (4) reconhecer o ponto de chegada 

ao atingí-lo; (5) ser capaz de inverter tal caminho, a fim de retornar ao ponto de 

partida. Além disso, de acordo com Golledge (1992), ao definir e realizar um 

percurso a pessoa também necessita “desenvolver estratégias para reconhecer 

características ambientais que permitam a compensação da rota ao perceber 

escolhas erradas ou ver um marco de um ângulo diferente” (p. 206). 

Portanto, para que o wayfinding seja bem sucedido o planejamento espacial e 

a comunicação visual são essenciais, permitindo a compreensão dinâmica das 

muitas maneiras como as pessoas percebem e se relacionam com o espaço 

(movimento, interação, modo de circulação, fluxos, definição de marcos visuais, 

referências, entre outros). Nota-se, portanto, que a premissa que oportuniza essa 

navegabilidade espacial é a possibilidade de favorecer a identificação, 

regulamentação e facilidade de acesso das pessoas aos serviços ali disponíveis, 

fornecendo opções de definições de trajetos para atingí-los. Sua finalidade é 

favorecer a orientação (o mais instantãnea possível), a partir da interação entre os 

elementos do meio e o receptor.  

Com base nesse entendimento geral surgiu o wayfinding design (ARTHUR, 

PASSINI, 1984 e 2002), definido como a criação de um sistema de identificação cuja 

meta é favorecer a boa navegação no espaço. Tal sistema é composto por sinais e 

símbolos gráficos, para o que é essencial um cuidadoso planejamento prévio, e deve 

ser adaptado a cada situação particular (montagem e redefinição do espaço), por 

meio da utilização de códigos de informação que sejam o mais universais possível, a 

fim de atender à heterogeneidade e transitoriedade dos visitantes.  

O wayfinding design é, portanto, a projeção e organização espacial buscando 

tornar um espaço legível para seus usuários, produção centrada na percepção visual 

das pessoas. Nesse contexto as informações visuais devem levar em conta os 

preceitos da legibilidade, visibilidade, apreensão visual (conteúdo e forma), devedo 

somar fontes tipográficas e sinais visuais, uma vez que nem todas as pessoas são 

alfabetizadas ou compreendem o idioma do lugar.  
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Em museus o wayfinding design objetiva direcionar, identificar e informar ao 

público/visitante sobre as obras e quais os trajetos possíveis durante a visita, 

evitando também o acesso a lugares proibidos e restritos aos funcionários 

especializados. Nesse contexto, o termo sinal tem sido aplicado com vários 

sinônimos, representando desde o projeto global de concepção expográfica até as 

próprias placas indicativas de direções e ambientes. A identificação visual de um 

determinado ponto no trajeto signifca, assim, deixar uma marca, destacando um 

lugar e um determinado percurso, são os chamados design ambientais:  

Há dois tipos de design ambientais, o de sinalização e o de 
ambientação. Projetos de sinalização costumam ser implantados 
em edifícios complexos, tais como shopping centeres, 
supermercados, terminais de transporte, hospitais e museus. Sua 
principal tarefa é otimizar – por vezes até viabilizar – o 
funcionamento desses edifícios. Já os projetos de ambientação 
podem ser chamados de design total: são recintos inteiramente 
concebidos pelo designer, tais como uma exposição, um estande, 
um local para abrigar um evento (Guia ADB Brasil, 2004).  

Em um MPAC essa estrutura envolve a criação de um sistema de informação 

coesa e coerente, um sistema gráfico que possa favorecer a identificação de 

caminhos, roteiros e facilitar o acesso do público/visitante a todas as obras e 

galerias, bem como aos caminhos do parque/jardim. Desta maneira a sinalética em 

MPACs é fundamental para garantir a circundeambulação do público/visitante 

durante o período que está em visita a instituição, o wayfinding deve garantir as 

informações e orientações necessárias para o bom termo da visita, para um público 

heterogênio e multicultural, proveniente de culturas e países diferentes, condições 

de sócio econômicas e culturais distintas, garantindo a legibilidade do museu. 

Objetiva-se a colocação de informações visuais específicas em pontos 

estratégicos no ambiente do museu para indicar os trajetos possíveis (nas galerias e 

no parque/jardim), favorecendo a identificação dos marcos visuais referenciais, ou 

seja, são mensagens fixas (placas, cartazes, letreiros) que favorecem a identificação 

do público em como chegar em determinada obra, galeria ou local do parque/jardim.  

Voltado para a comunicação funcional o wayfinding não visa destacar na 

paisagem ou no ambiente signos ou sinais, mas apenas  demarcar pontos de 

conexão e trânsito entre espaços. Apresentando uma linguagem sintética e objetiva, 

trabalhada a partir dos preceitos da comunicação visual: máximização da informação 



104 
 

com o mínimo esforço perceptivo por parte do público/visitante. Deve-se apreender a 

informação visual de maneira rápida e precisa.  

Em MPACs a presença dos indicadores visuais deve ser discreta e 

padronizada, evitando conflitos visuais com as obras ao ar livre e com os elementos 

da arquitetura e da paisagem, ao mesmo tempo em que informa, deve rapidamente 

ser absorvida e reincorporada a paisagem do lugar, passando a constituir uma das 

variáveis presentes na identificação da identidade corporativa do museu, ajudando a 

definir sua marca visual. 

Algumas características dos espaços e ambientes construídos interferem no 

planejamento do wayfinding de MPACs, o tipo de projeto arquitetônico, as 

características arquitetônicas, a definição dos fluxos e caminhos possíveis, a 

distribuição das obras de arte no parque/jardim, os limites para trânsito dos 

visitantes, os aspectos de acessibilidade e sustentabilidade.  

O Wayfinding em MPACs deve favorecer a boa navegação do 

público/visitante, preferencialmente de maneira autônoma, incentivando a livre 

percepção do espaço expográfico e a definição de novos trajetos durante a visita. As 

visitas guiadas costumam propor trajetos previamente definidos pelo monitor ou 

estagiário, focados em recortes específicos da coleção ou das exposições 

temporárias exibidas no museu, favorecendo, em alguns casos, o primeiro contato 

com a coleção e o petrimônio arquitetônico, artístico e a paisagem do museu. 

A sinalização deve ser sonsistente e coerente (disposta de maneira 

padronizada), favorecendo a identificação rápida e objetiva, visualmente deve ser 

facilmente identificada no espaço, por meio do destaque da cor, da grafia, 

diferenciando-se do entorno, essas informações devem fazer parte integrante da 

identificação visual do museu, participando do seu conceito enquanto instituição 

cultural, podendo ser utilizadas também outras mídias, como recursos efêmeros ou 

permanentes como: audiovisuais, recursos digitais interativos, audioguias, etc.  

A legibilidade do projeto de wayfinding em MPACs pode ser responsável pela 

fidelização ou afastamento de usuários em potencial, a imagem do ambiente, o 

cuidado, higiene e conservação; a adequada distribuição dos serviços ao longo do 

trajeto do parque/jardim, com espaços de convivio, descanso e acesso a banheiros e 
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lanchonetes distribuidos em todo o museu; a presença de monitores e/ou 

funcionários em todos os espaços, preparados para tirar dúvidas (em mais de uma 

língua), a sinalização eficiente em pontos estratégicos do complexo museal, 

favorecem a legibilidade e a relação público/visitante com a arquitetura, a arte 

contemporânea e a paisagem. 

O conceito de wayfinding aplicado ao contexto complexo do MPAC é 

essencial para esta tese, já que pode ajudar a entender a participação do 

público/visitante e sua interação com a arquitetura, a arte contemporânea e a 

paisagem. Considerando o wayfinding um dos elementos definidores para o estudo 

da relação público/visitante e arquitetura de museus, abordamos a legibilidade em 

MPACs a partir dos preceitos aplicados em pesquisas sobre museus, zoológicos, 

hospitais, shopping centeres, e similares. 
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III. RELAÇÃO PÚBLICO/VISITANTE – MPAC 
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 (…) uma das tarefas essenciais dos museus, ao estabelecerem suas 
políticas educacionais, é a definição dos públicos que querem atingir. 
Primeiramente, estes se constituem como o “outro virtual”; isto é, 
aquele que se “pressente ou se sabe que existe” (GRISPUM, 2000, 
p. 34). 

As questões ligadas ao papel educativo em museus foram evidenciadas a 

partir do período compreendido entre 1958 e 1992, quando da publicação de uma 

série de documentos, congressos e seminários internacionais sobre o papel 

educativo e social dos museus, entre eles destacamos: o Seminário Regional da 

UNESCO em 1958, no Rio de Janeiro, sobre a função educativa dos museus; a 

declaração da mesa-redonda, de 1972, de Santiago do Chile discutindo o conceito 

de museu integral; a Declaração de Quebec, de 1984, com os princípios da Nova 

Museologia e a Declaração de Caracas, de 1992, avaliando todo esse percurso 

histórico (ARAÚJO E BRUNO, 1995, p. 06) bem como, o Seminário a museologia 

brasileira e o ICOM, de 1995, em São Paulo. 

O papel educativo e político dos museus também foi reforçado pelo relatório 

“Excelência e igualdade: educação e dimensão pública dos museus” da Associação 

Americana de Museus, publicado em 1992, onde se afirma:  

Os museus proporcionam o seu mais frutífero serviço público 
justamente ao oferecer uma experiência educacional no seu mais 
amplo sentido: promovendo a habilidade de viver produtivamente 
numa sociedade pluralista e de contribuir com as resoluções dos 
desafios com os quais nos deparamos como cidadãos globais. A 
responsabilidade pública educacional dos museus apresenta duas 
facetas: excelência e igualdade (…) (AAM, 1992, p. 06). 

Todos os documentos e seminários mencionados tem relação direta com a 

participação do público no universo dos museus, elas se instituem como políticas 

voltadas para as práticas participativas dos visitantes nos espaços públicos e semi-

públicos das instituições culturais, fomentando a frequentação, que chamamos de 

habitus (BOURDIEU, 1996).  

Tomamos como referência o “modelo de experiência interativa” a partir do 

trabalho de Falk (2009) no livro “Identity and the museum visitor experience” e 

Greenberg, Reesa, Fergson (1996) no livro “Thinking about exhibitions”, os autores 

desenvolvem conceitos aplicados às práticas educativas dos museus.  

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 
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Como a prática da visita aos MPACs é extremamente variada, costumando 

seguir as expectativas do público e do momento vivenciado na própria instituição, as 

investigações sobre esse tema buscam entender quais os motivos que levam os 

visitantes ao museu, suas práticas durante e depois da visita. Essa visita é 

entendida como um processo interativo que denota uma relação física com a 

arquitetura e a arte, compreendendo duas formas de vivência no espaço: uma 

pessoal, que lida com os objetivos específicos de cada visitante e outra coletiva, 

considerando que a relação dentro do museu é também um processo de interação 

grupal, onde se deve respeitar o espaço-limite (CRUZ PINTO, 2007) do outro.   

Cada visitante chega ao museu trazendo um repertório cultural próprio, 

portanto, cada experiência de visita é única e irrepetível. O mesmo visitante pode ter 

experiências positivas e negativas ao visitar o mesmo museu em momentos 

diferentes. Os variados suportes culturais e o estado emocional dos visitantes 

influenciam na sua percepção ambiental. Essas questões definem, muitas vezes, as 

escolhas de que tipo de museu e exposições visitar, caracterizando uma 

prédisposição para determinadas visitas. Essas variações comportamentais e 

culturais influenciam o grau e a forma de percepção, interação, e envolvimento do 

público com o museu, seja numa primeira visita ou mesmo quando a frequentação 

ao mesmo museu é constante.  

Segundo Grispum (2000) em uma pesquisa realizada em 1992, Falk e Balling 

ao entrevistar 900 crianças em visitas ao Zoológico Nacional de Washington, 

afirmam que elas têm uma noção prévia do que vão ver e uma imagem mental do 

percurso. Ou escolhem a visita em torno das informações prévias que já dispõem, 

ou são instigadas pela escola para a visita, e sempre buscam divertir-se, comprar 

alguma lembrança do passeio e curtir o lanche com os colegas, sempre em tom de 

uma viagem de aventura, embora a maioria saiba que vai se submeter à explicação 

de monitores ou especialistas sobre o assunto e que serão cobradas sobre esse 

tema ao retornar à escola. Os autores utilizaram em sua pesquisa três tipos de 

expectativas nessa forma de visita guiada, duas voltadas para a “expectativa da 

escola para as crianças” e uma “expectativa centrada na criança” (GRISPUM, 2000, 

p. 13). 
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O primeiro tipo de expectativa foca na aprendizagem cognitiva, na informação 

e orientação sobre os conteúdos da exposição ou dos tipos de seres vivos 

encontrados no zoológico. O segundo tipo de expectativa está voltada para o 

desenvolvimento autônomo do aluno, focada na busca de desenvolvimento das suas 

habilidades, nesse caso as informações são repassadas objetivando permitir que os 

alunos descubram o máximo de coisas novas na visita, e boa parte das descobertas 

deve ocorrer em tom de surpresa, alicerçada no conhecimento prévio desenvolvido 

na sala de aula. E a terceira expectativa pretende deixar a criança livre para explorar 

o passeio, informando-a apenas sobre aspectos práticos, tais como, horários, 

caminhos a seguir, segurança, alimentação e higiene, durante essa pesquisa, os 

três tipos de expectativas de visitas foram precedidas pela exibição de slides para as 

crianças na escola. 

A pesquisa foi aplicada com 5 grupos diferenciados de crianças, com idade 

entre 9 e 10 anos, onde o último grupo foi trabalhado a partir da “expectativa 

centrada na criança” demonstrando ao fim da investigação, um resultado da 

avaliação cognitiva melhor do que nos dois outros casos. Segundo os autores, isso 

se deve ao fato dessas crianças estarem mais relaxadas e consequentemente mais 

atentas ao que porventura seria possível apreender da visita, sem cobranças 

externas e sem pressões da escola. 

Os visitantes ocasionais aos MPACs apresentam expectativas semelhantes, 

já que em sua maioria trazem na bagagem cultural visitas anteriores a esse tipo de 

instituições, seja na infância, nas visitas escolares, ou ao longo da vida adulta.  

Um tipo de visita mais comum é a visita em grupos, mesmo os que visitam 

sozinhos já visitaram anteriormente algum museu em grupo, na escola, no clube, em 

excursões, etc. ou tem contato com outras pessoas durante a visita, fato bastante 

comum, tornando a visita a um museu um ato coletivo, seja numa visita em um 

grupo orientado, seja sozinho ou em família.  

Quando os visitantes são pais acompanhados de crianças, costumam passar 

a maior parte do tempo cuidando das mesmas, evitando acidentes indesejados, 

alguns adultos costumam focar seu interesse em outros adultos, o museu tem sido 

ponto de encontro para casais de namorados, para passar um dia diferente com a 
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família, ou mesmo para conhecer outras pessoas. A visita ao museu, nesse caso, 

tem como objetivo o convívio social e não a fruição da arte contemporânea. Na 

relação entre adultos e adultos acompanhados por crianças em visita a museus, as 

necessidades são diferentes, mas as práticas comportamentais são parecidas, em 

um grupo espontâneo se um dos membros cansa ou fica incomodado a tendência é 

que a visita seja breve, nesses casos, a atividade deve ser prazerosa para todos os 

participantes, já que representa uma atividade de entretenimento grupal. 

Falk e Balling (1992) destacam em suas pesquisas quanto à questão das 

recordações dos visitantes em museus que as visitas organizadas e orientadas 

pelas escolas são sempre lembradas como estímulos para novas e contínuas 

visitas, inclusive, detalhes e aspectos físicos são significativos e sempre lembrados. 

“Os visitantes são fortemente influenciados pelos aspectos físicos dos museus, 

incluindo a arquitetura, o ambiente, o cheiro, os sons e o "astral" do lugar” 

(GRISPUM, 2000, p. 16). 

A orientação espacial é um dos aspectos que o visitante de museus tem mais 

dificuldade nas primeiras visitas, o que ocorre em qualquer espaço que se entra pela 

primeira vez, é necessário um tempo para que se crie uma imagem mental da 

direção espacial a seguir, isso ocorre sensorialmente e pode marcar definitivamente 

a visita. Nesse caso, a arquitetura e a expografia são elementos fundamentais para 

que a percepção ambiental dos visitantes seja otimizada, permitindo acesso a salas 

de exposição, banheiros, áreas comuns, lanchonete, restaurante, lojas, etc., 

questões fundamentais que permitem o bem estar do visitante.  

A distribuição espacial em uma exposição ou no espaço do MPAC interfere na 

percepção ambiental do público, bem como a distância e localização entre diferentes 

salas ou galerias dentro do mesmo museu. Pensar uma sala de exposição de forma 

isolada das demais em um mesmo complexo museológico pode alterar a expectativa 

do comportamento do público como um todo, mas não apresenta garantias de que 

possa ser generalizada, para outras experiências em outros espaços ou museus.  

Os recursos de orientação utilizados em uma determinada montagem de 

exposição objetivam orientar o público para os aspectos relevantes da mesma, 

sejam elementos mais convencionais como placas, textos e gráficos, ou recursos 
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tecnológicos como audioguias, mesas interativas e projeções. Com a frequentação o 

visitante vai apreendendo por analogia como deve se portar e quais os caminhos a 

seguir para tornar sua interação algo prazeroso e interessante. 

As formas de mediação do museu para com seu público são diversas e 

adaptadas a cada caso e demanda. O grande objetivo do processo de mediação é 

possibilitar a interação adequada entre as coleções, ou as exposições temporárias, o 

edifício do museu e os visitantes, permitindo diversas abordagens de leitura, de 

compreensão de significados e de valorização do patrimônio artístico e cultural 

contemporâneo. 

O público/visitante de um museu é um permanente “vir a ser”, já que o museu 

não consegue controlar diretamente essa variável, apesar de utilizar diversos 

artifícios para isso. Portanto, o público é potencialmente virtual. No entanto milhares 

de pessoas são atraidas para os MPACs durante todo o ano; as pesquisas que 

visam mapear esse público procuram entender os motivos das visitas e o reflexo das 

variáveis presentes no museu para a manutenção desse público/visitante, 

procurando garantir a fidelização. O museu deveria evitar obstáculos para os 

visitantes e criar um hábito da frequentação como estilo de vida.  

As maneiras como os museus se comunicam com seu público/visitante 

interferem na fidelização do mesmo, logo as equipes dos museus precisam estar 

atentas para evitar os obstáculos que causam ruidos na comunicação. Facilitar o 

acesso às informações e às atividades desenvolvidas corresponde a uma tarefa 

fundamental para garantir a presença constante do público/visitante. 

A noção da comunicação entre emissor e receptor, há muito abolida nos 

MPACs, foi substituida pela ideia central de interatividade entre o público, a 

arquitetura e a arte contemporânea. O público/visitante do MPAC tende a ser mais 

ousado e interativo, já que busca referências visuais no que a arte tem de mais 

convidativo, a possibilidade de manipulação e imersão nas obras de arte.  

Nesse interim os setores educativos dos MPACs são fundamentais a partir do 

seu trabalho contínuo, as escolas passam a serem clientes regulares, e gerações de 

jovens começam a interessar-se pelos museus. Ou seja, ao longo do tempo, o setor 

educativo forma público multiplicador para o próprio museu.  
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As relações entre o público e as exposições de arte têm sido estudadas por 

ângulos diferenciados, um deles é a forma de compreensão estética dos visitantes, 

destacando-se a pesquisa realizada por Abigail Housen no Museu de Belas Artes de 

Boston, como sua tese de doutorado desenvolvida em 1983, com uma pesquisa 

aplicada no Museu de Arte Moderna de New York (MoMA), a partir de seus estudos 

iniciados em 1976, nas galerias de arte impressionista no Museu de Belas Artes de 

Boston, onde a pesquisadora estava preocupada com o movimento dos visitantes 

nas galerias, partindo do pressuposto que os seus movimentos na exposição de 

artes plásticas relacionavam-se com as informações visuais apreendidas, por esse 

motivo as visitas foram gravadas, monitoradas e diagramadas, confirmando que 

existem diferentes tipos de movimentação, que interferem na leitura da exposição e 

vice-versa, e que os diagramas podem servir para organizar as informações na 

mesma. Esta pesquisa também comprovou a existência de variáveis importantes 

como: o nível de instrução, idade, número de pausas, tempo da visita, leitura dos 

folhetos informativos, etc. onde a autora identificou cinco grupos de visitantes, a 

partir das suas respostas aos inquéritos: I com respostas indiferenciadas; II e III com 

respostas mais diferenciadas em relação às pinturas; IV observava à exposição em 

termos abstratos, e se ralacionava com as obras apreciando e fruindo; V interagia 

com as obras em diferentes níveis. Os mesmos tipos (Quadro 01) reapareceram em 

pesquisas posteriores da autora, que apontaram para o desenvolvimento de um 

modelo com cinco estágios de compreensão estética: descritivo, construtivo, 

classificatório, interpretativo e criativo reconstrutivo (GRISPUM, 2000, p. 36 a 38).  

Esse modelo tem sido utilizado como parâmetro para setores educativos de 

MACs, objetivando mediarem às visitas monitoradas, ou mesmo por professores de 

artes visuais em sala de aula ao preparar seus alunos para uma possível visita a um 

MPAC.  
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Quadro 1 - Níveis de desenvolvimento estético Abigail Housen. 

Nível 1 – NARRATIVO Os visitantes são contadores de histórias 
sobre as obras, incluindo elementos 
emocionais e dramáticos. 

Nível 2 - CONSTRUTIVO Os visitantes criam uma estrutura de 
observação baseados em suas percepções e 
visões do mundo. Foco nas intenções do 
artista. 

Nível 3 - CLASSIFICATÓRIO Os visitantes procuram classificar as obras 
por período, estilos, épocas, buscando um 
significado racionalizado e técnico. 

Nível 4 - INTERPRETATIVO Os visitantes criam algum tipo de relação 
pessoal com a obra, buscam sutilezas e 
percepção crítica, as informações técnicas 
são comparadas com a percepção 
continuada da obra, estando passível de 
mudanças. 

Nível 5 – RECRIATIVO Os visitantes são familiarizados com as 
obras, podem realizar leituras mais profundas 
e significativas, seria a fase de maturidade da 
percepção visual da arte, onde é possível 
recriar sempre o que se vê.  

Fonte - adaptado de Grispum, 2000, p. 38. 

 

Esses diferentes níveis de classificação descritos a partir do olhar do 

público/visitante dos museus permitem imaginar a diversidade de leituras possíveis. 

Como esses níveis nunca estão isolados pode-se encontrar num mesmo grupo de 

visitantes pessoas em todos esses estágios, o que exige do trabalho do monitor uma 

maior flexibilidade na hora de encaminhar a atividade de recepção para seu 

público/visitante. Os visitantes nos três primeiros níveis narrativo, construtivo e 

classificatório, geralmente, exigem um acompanhamento mais próximo dos 

monitores, buscando observar e ouvir mais, do que questionar sobre as obras. Os 

dois últimos grupos, o interpretativo e o recriativo, são mais autônomos, 

dispensando muitas vezes o acompanhamento do guia nas visitas, por deterem 
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maiores informações sobre as obras em exposição, particularmente no último caso, 

a mediação pode tornar-se enfadonha e reducionista. 

Quando se trata de obras de arte contemporânea interativas, como as 

videoinstalações, é comum que o público receba orientação antes e/ou depois da 

imersão na obra, para que possa vivenciar integralmente a proposta e interagir com 

a poética do artista. Por esse motivo, as exposições em que predominam a exibição 

de vídeos e filmes, exigem um tipo de mediação especializada, que favorece e 

respeita o tempo de cada visitante diante dos monitores e telas onde eles são 

exibidos, permitindo tempo hábil para lidar com os recursos expográficos presentes, 

com a luz e a sombra, com o visível e o sensível. 

Tanto o espaço de recepção - Ou seja, a arquitetura de obscuridade 
fílmica que permite visibilidade - e da (in)visibilidade da dinâmica 
espectador textualmente inscrito como ponto de endereço indica que 
o aparelho cinematográfico é construído sobre a geografia do 
invisível visível. Ao construir espaços de luz e sombra, obscuridade e 
visibilidade, o texto fílmico transforma o corpo humano e o corpo de 
coisas em uma geometria de formas, superfícies, volumes e linhas. A 
relação muda a percepção (...)26 (BRUNO, 2007, p. 53). 

A caixa preta como um recurso cenográfico necessário para a exibição e 

montagem desse tipo de obra muda literalmente à percepção do público/visitante, 

possibilitando a anulação do espaço construído, ao romper com o cubo branco, esse 

tipo de recurso, fomenta a cisão entre o interior e o exterior da caixa arquitetônica do 

museu. A mediação relativa à leitura da arquitetura do MPAC tem como função 

principal fomentar a apreensão do público/visitante para a relação arquitetura e arte 

contemporânea, buscando estimular a experimentação da sua própria percepção 

ambiental no espaço do museu, construindo suas referências visuais e sinestésicas. 

O processo de mediação relativo à arquitetura do MPAC é essencial para 

estimular a leitura do público/visitante sobre o próprio edifício ou edifícios (alguns 

museus tem galerias separadas e não se constituem em um único prédio, mas em 
                                                           
26 Tradução livre do autor do original em Língua Inglêsa: “Both the space of reception - that is, the 
architecture of obscurity that enables filmic visibility - and the (in)visibility of spectatorial dynamics 
inscribed textually as a point of address indicate that the cinematic apparatus is built upon the 
geography of the visible invisible. Constructing spaces of light and shadow, obscurity and visibility, the 
filmic text transforms the human body and the body of things into a geometry of shapes, surfaces, 
volumes, and lines. changing the relation to perception, cinema has changed the relation to the body - 
it has both embodied and disembodied the gaze. Film is another form of vision that affects mapping of 
the body and its appearances” (BRUNO, 2007, p. 53).  
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um conjunto de espaços específicos), minimizando a dicotomia entre a leitura do 

parque/jardim e das galerias, colocando o contentor; a “caixa arquitetônica”; como 

uma das principais obras expostas. 

 

3.2 O papel da mediação na fruição da arquitetura em MPACs  

 

O acesso do público aos museus tem origem no século XVIII, com a abertura 

dos espaços de exposição na Europa, mas foi no século XX que a prática de 

mediação a partir do setor educativo dos museus se estabeleceu em todo o mundo. 

O British Museum em Londres foi um dos primeiros a implantar a visita guiada em 

1911, no início como informativo ao público, onde os monitores apenas falavam 

sobre as obras expostas (GRISPUM, 2000, p. 60).  

No Brasil as mudanças ocorridas nos processos de ensino aprendizagem ao 

longo das décadas de 1980 e 1990, influenciaram também as práticas educativas 

nos MACs e MPACs. Com essas mudanças de perspectiva na dimensão da 

recepção em MACs e MPACs a Escola passou a ser um parceiro essencial para a 

formação continuada de públicos. O museu tem sido visto como um potencial 

espaço de aprendizagem para os alunos em qualquer nível escolar, proporcionando 

a mediação entre a formação cultural e artística dos indivíduos com as 

possibilidades de ampliação do repertório cultural. 

Na direção contrária, o MPAC conta com a escola como parceira, para 

fomentar o uso do seu espaço e equipamentos, além de permitir a formação de 

novas gerações de públicos, proporcionando o acesso à cultura e à arte, 

promovendo o desenvolvimento da capacidade crítica e da leitura visual do mundo 

contemporâneo.  

Essa relação de múltipla parceria entre as escolas e os museus gera uma 

rede que se estabelece na continuidade da longa duração: enquanto o museu 

estimular e proporcionar visitas guiadas em suas instalações, fomentando a 

frequentação de alunos e professores, estará criando condições para o 

estabelecimento de um público permanente e cativo. A escola ajuda o museu a 
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aprender a ensinar e o museu ajuda a escola a descobrir o conhecimento 

multicultural e vivencial em contato com as obras de arte contemporâneas. 

Na década de 1970, o pesquisador vienense Bruno Bettelheim (1991, p. 137-

144), baseado em suas pesquisas, afirmou que o visitante habitual de museus se 

forma por meio do estímulo da família quando criança, geralmente dos pais, e a 

partir das experiências pessoais desenvolvidas, e não pelas rápidas excursões 

escolares.  

A referência do autor foram suas inumeráveis visitas aos museus com os pais 

quando criança e a liberdade que tinha para escolher seus trajetos, ou seja, foi 

baseado na visita espontânea e na observação que o autor questiona a hegemonia 

das visitas guiadas em museus, a partir do que Falk e Dierking (1992, p. 57) 

chamam de “satisfação do contexto pessoal” referindo-se ao prazer que o visitante 

sente ao realizar uma visita espontânea. Ao contrário desse resultado outras 

pesquisas demonstram a importância da mediação nos MACs e MPACs para 

formação e manutenção do público/visitante.  

Para além da ajuda dos monitores, a mediação em MACs e MPACs utiliza 

instrumentos técnicos diferenciados, tais como: textos de apresentação, folhetos, 

catálogos, audioguias, projeções eletrônicas de sons e imagens, DVDs, etc. Nessa 

tipologia de museus também estão em jogo códigos culturais necessários para a 

compreensão do seu referencial estético diferenciado e das implicações da 

transgressão que o tipo de produção visual da arte contemporânea propõe. “o vácuo 

entre o que a exposição pretende apresentar e a possibilidade de fruição dos 

diversos públicos é precisamente o espaço para a mediação” (GRISPUM, 2000, p. 

46). 

Nesse processo o elemento central é o mediador que recebe o público e 

media a exposição, é ele que procura conhecer os conteúdos essenciais sobre a 

mostra e estimular a reflexão do público/visitante para uma leitura crítica e pessoal 

sobre as obras expostas. Esse profissional é o elo entre a proposta curatorial, o 

discurso oficial da exposição e do museu, diante do público/visitante. Porém, o 

discurso do monitor não é espontâneo, mas baseado na formação e capacitação 

proporcionado pelo setor de curadoria, ou seja, é um discurso elaborado para 
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estabelecer comunicação com o público/visitante, essa fala não é definitiva, nem 

conclusiva, deve ser trabalhada como um estímulo para que o público/visitante 

possa discutir e construir suas próprias leituras sobre o museu e a exposição. 

Os mediadores foram chamados inicialmente de “guias”, nomenclatura ligada 

a concepção de uma pessoa que transmitia informações predefinidas sobre a 

exposição, substituída posteriormente pelo termo “monitor”, ligado a ideia da 

“mediação”, aquele aluno que auxilia o professor, no caso de um museu, aquele que 

auxilia o público/visitante. O termo “mediador” passou a ser utilizado na área de 

museologia no final do século XX, termo definindo por meio da ação desenvolvida 

pelo setor educativo dos museus ao mediar o processo entre o público e as obras 

expostas.  

Os termos “visita orientada” ou “visita guiada” tem sido repensados ao longo 

do tempo, essa terminologia utilizada pelos profissionais dos museus ganhou outros 

significados. O professor da escola que acompanha os alunos a visitas aos museus 

é visto como um “orientador”, enquanto o “mediador” é o profissional do museu que 

promove a interface entre o saber proposto pelo projeto curatorial, expográfico e o 

conhecimento do público/visitante. O mediador não é a pessoa que sabe tudo sobre 

a exposição ou sobre o museu, mas é um facilitador do processo de fruição, é 

alguém que conhece o acervo, o museu, a proposta da curadoria e a exposição. Em 

conjunto com a curadoria e o educativo, o mediador escolhe e propõe roteiros de 

visita, estabelecendo percursos e estimulando a diversidade de leituras.  

Existem tipos diferenciados de visitas monitoradas, algumas privilegiam mais 

a interação, outras mais a relação e a interpretação e outras são mais próximas da 

transmissão de informações ao público. Segundo Grinder e McCoy (1998, p. 56-57), 

existem três tipos: a visita-palestra, a discussão dirigida e a descoberta orientada.  

A visita-palestra (lecture.discussion techinique) ou conversas na exposição 

(talking guide), é o tipo de mediação focada na transmissão de informação sobre a 

exposição ao público, sendo onde o mediador assume a função de monitor e guia; 

tem tempo limitado, e permite perguntas por parte do público, muito utilizada para 

atender públicos escolares. Geralmente é uma visita panorâmica, não se prende a 

objetos específicos e o mediador utiliza bastante a linguagem corporal a fim de 
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prender o público. A discussão dirigida (inquiry-discussion technique) o que 

prevalece é o diálogo entre o mediador e o público, fundamentada na pedagogia da 

pergunta e resposta, focada na interação.  

A descoberta orientada (Guided discovery technique) nesse caso é proposta 

pelo mediador uma questão problema a ser devendada pelo público ao longo da 

exposição, e os próprios visitantes definem seu roteiro em busca da solução do 

mesmo. O mediador exerce o papel de facilitador do processo, indicando 

possibilidades e dando as informações necessárias (GRISPUM, 2000, p. 48).  

O funcionamento do setor educativo do MPAC é dinâmico (work in progress), 

dependendo do trabalho coletivo de toda a equipe envolvida, que discute os projetos 

de atuação e define a política educativa do museu, de acordo com a proposta da 

curadoria para cada exposição montada. 

O público/visitante, por mais específico que seja, está sempre condicionado 

por regras institucionais, horários de abertura e fechamento das exposições, controle 

do barulho, não comer dentro das salas de exposições, não fumar, não tocar em 

algumas obras (já que existem obras interativas), nesse processo o funcionamento 

do setor educativo do MPAC, está muito ligado a relação entre o museu e a escola. 

A parceria com os professores é fundamental para a aplicabilidade do 

programa educativo do museu; seminários de preparação para determinadas 

exposições, ou mesmo, formação continuada de professores, são recursos 

comumente utilizados. O professor também é convidado a propor leituras especificas 

das exposições e ser um agente ativo na escola, mediando à participação dos 

alunos, o apoio da direção e dos pais, a adequação ao calendário escolar, o 

transporte, e os trabalhos a serem efetivados antes, durante e depois da visita a 

exposição.  

Segundo o resultado da pesquisa de tese realizada por Grispum (2000) no 

Museu Lasar Segall em São Paulo, os museus não fazem parte do elenco de 

atividades da maioria das famílias entrevistadas, mesmo as residentes na sua 

proximidade. Assim, as escolas acabam por assumirem o papel de estímulo e 

atração dos alunos em idade escolar. Já para o museu o fator público/visitante é 

preponderante, aliando-se ao fato da necessidade de fomentar o número de 
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visitantes para otimizar a estatística para fins oficiais e manutenção ou angariação 

de novos patrocinadores.  

Tanto a escola quanto o MPAC estabelecem sistemas específicos para 

garantir o desenvolvimento satisfatório das visitas guiadas, que proporcionam 

espaços vivenciais de aprendizagem, aplicabilidade prática dos conteúdos 

aprendidos nas escolas, oportunidades de convivência social em espaços públicos e 

a realização de atividades didáticas fora dos muros escolares.  

Com qualquer tipo de público/visitante em um MPAC o processo de 

mediação, é essencial para a manutenção do diálogo entre o usuário, a arquitetura e 

as obras expostas. Desta forma, o setor educativo desses museus, torna-se um 

instrumento fundamental para a criação e ampliação do público/visitante, 

fomentando a fidelidade nas visitas, divulgando as ideias da curadoria, e 

possibilitando o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o que se vê. Em um 

MPAC, a mediação também deve ter o compromisso de ser pensada e aplicada de 

forma contemporânea, assim como as obras expostas, respeitando a demanda dos 

diversos públicos e as possibilidades de leitura da arquitetura e da arte 

contemporâneas. 

Um exemplo dessa dimensão foi o convite aberto ao público em geral que o 

Museu de Serralves, no Porto, Portugal, fez ao público/visitante durante o período de 

06 a 20 de julho de 2012, abrindo suas salas de exposição durante a montagem de 

uma mostra, uma rara oportunidade para o público observar o processo ocorrido nos 

bastidores das exposições, com visitas orientadas para a observação da arquitetura 

de Álvaro Siza e do mecanismo de montagem, segundo afirma a arquiteta e 

monitora do Museu: 

Eu sempre achei que fazia falta muitas vezes nas nossas vidas, 
entrar nos espaços que estavam em montagem, que não são tão 
acessíveis, claro que isso cria, se calhar, algumas dificuldades no 
trabalho do cotidiano entre as várias equipas que aqui habitam o 
museu, mas acho que ai é uma oportunidade única de ver um 
espaço escondido e que normalmente em montagem não é 
apresentado ao público (SEABRA, 2012). 
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Essa é uma importante e inovadora prática desenvolvida pelo setor de 

curadoria de Serralves, na minha concepção deveria ser copiada por outros MPACs 

em todo o mundo, já que possibilita ao público/visitante uma visão diferenciada 

sobre o pensamento e a montagem das exposições, observando na prática a 

dificuldade para atingir resultados, que aparentemente são muito simples. Mediar 

também os processos internos e técnicos é demonstrar total transparência e 

abertura para estabelecer um diálogo construtivo. 

Uma das questões centrais para os MPACs é entender os motivos pelos 

quais o público visita o museu. O próprio museu como as exposições são atrativos 

para o público/visitantes, as pessoas vem para ver o museu e o seu conteúdo, mas 

também costumam frequentar esses espaços por outros motivos, como apreciar a 

paisagem do parque/jardim, fazer reuniões em família, participar de eventos, fazer 

pesquisa na biblioteca, frequentar o restaurante, o café ou fazer compras na livraria 

e na loja. Essas variáveis compõem o conjunto do complexo atual de um MPAC.  

Como os motivos que levam uma pessoa a tornar-se visitante de um MPAC 

são múltiplos e a base cultural desse público interfere na leitura que porventura será 

feita da exposição e do próprio espaço arquitetônico museal, embora se acredite que 

as condições do público/visitante sejam semelhantes, as respostas aos estímulos 

podem ser completamente diferentes. Nem todos os visitantes estão atentos aos 

detalhes e resultados da obra de arquitetura dos MPACs, sendo comum que 

detalhes significativos sejam negligenciados.  

Num mesmo grupo em visita a um determinado museu, a dispersão entre as 

pessoas é notória, cada um costuma seguir na direção do que gosta de ver ou fazer. 

Torna-se comum que algumas pessoas nos grupos se separem em busca dos seus 

interesses, fazendo visitas individuais ou mesmo unindo-se a outros grupos com 

interesses comuns, voltando ao final da visita a encontrar-se com sua família ou com 

o grupo original que o trouxe ao museu.  

Para algumas pessoas o museu e o parque/jardim é apenas um pano de 

fundo para suas experiências, dão mais importância ao convívio com os seus pares, 

e as experiências positivas ou negativas que vivenciaram durante o trajeto, pouco 

importando que exposição visitou. Por outro lado, muitos visitantes estarão atentos 
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aos conteúdos oferecidos pelas exposições e a arquitetura do museu, são aqueles 

que estão atentos às placas de identificação, as visitas monitoradas e costumam 

destacar detalhes do que viram no trajeto. Esse último tipo de público/visitante 

valoriza a experiência e é capaz de fruir e interagir com as obras expostas.  

A perspectiva do público/visitante do MPAC, não só é importante para a 

direção do próprio museu, como também para a definição de sua política cultural, 

interferindo no recorte do que será mostrado ao longo do ano e nas linhas de 

atuação do setor educativo do museu, considerando que é o público/visitante que 

mantem a demanda necessária para o sucesso da instituição, medido pela 

qualidade e quantidade cada vez maior de visitas. 

Na verdade, todo o museu da comunidade-jardins zoológicos, 
aquários, história, arte e museus de história natural, museus infantis 
e centros de ciência, jardins botânicos, históricos e locais históricos, 
centros e parques naturais e outras instituições do género - 
gostariam de saber mais sobre os cerca de um bilhão de indivíduos 
que visitam anualmente. (...) Talvez a tarefa de compreender, muito 
menos prever a experiência do visitante de museu é 
fundamentalmente impossível, talvez seja impossível fazer qualquer 
generalização útil sobre experiência de visitante de museu dado 
quantos visitantes existem, como visitante, obviamente, cada 
indivíduo é único27 (FALK, 1992, p. 20). 

Entender o olhar do público/visitante do MPAC não é apenas um adendo no 

conjunto complexo da museologia contemporânea, antes de tudo é fundamental 

para manter viva a instituição museu a plenos pulmões, favorecendo a prática da 

curadoria e do pensamento sobre o espaço do centro cultural experimental, aberto 

as inovações da arte contemporânea, espaço privilegiado para o conhecimento 

sobre arquitetura e arte contemporâneas.  

Conhecer o público/visitante é uma necessidade para o MPAC, saber por que, 

qual o objetivo, quem é o visitante são questões significativas capazes de facilitar a 

                                                           
27 Tradução livre do autor do original em Língua Inglêsa: “And the same is true for all the other zoos 
and aquariums in the world which collectively have hundreds of millions of visitors each year. In fact, 
the entire museum community-zoos, aquariums, art, history and natural history museums, children’s 
museums and science centers, botanical gardens, historical and heritage sites, nature centers and 
natural parks, and other such institutions – would like know more about the approximately one billion 
individuals who visit annually. (…) Maybe the task of understanding, let alone predicting the museum 
visitor experience is fundamentally impossible; it is perhaps impossible to make any useful 
generalizations about museum visitor experiences given how many visitors there are and how 
obviously unique each individual visitor is” (FALK, 1992, 20).  
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definição da política cultural da instituição. Conhecer o público/visitante é entender o 

papel social desempenhado pelos MPACs, e também intuir quais os motivos por que 

outras pessoas não visitam os museus. Essas informações sobre o público/visitante 

podem proporcionar o feedback necessário ao museu como avaliação do seu 

trabalho de mediação e qual a influência das visitas na vida das pessoas. O 

público/visitante avalia o museu por meio do olhar externo a instituição, apontando 

questões específicas, que porventura possam promover a melhoria do atendimento 

e do aprimoramento dos serviços oferecidos pelo museu; por outro lado, o próprio 

museu pode vir a conhecer melhor seu público/visitante, bem como, definir qual a 

sua importância social na comunidade e no contexto do circuito internacional da arte 

contemporânea.  

O que esperamos é que nos MPACs a mediação contemple sempre as 

questões da arquitetura, objetivando fomentar a criação e desenvolvimento de um 

público/visitante específico que desenvolve um olhar apurado para a relação 

arquitetura e arte no contexto do MP. Reiteramos que consideramos uma questão 

de arquitetura, tanto os aspectos direcionados para a caixa arquitetônica das 

galerias, incluindo a expografia e o pensamento espacial da curadoria, como 

também, a paisagem criada do parque/jardim.  

A frequentação a esse tipo de museu pode despertar o interesse da maioria 

dos visitantes para a relação entre o museu e o parque/jardim no MPAC, 

favorecendo a criação de um novo olhar, que vai além da mera apreciação da arte 

contemporânea e do agradável passeio com a família ou amigos no parque/jardim. 

Não se almeja apenas o olhar do especialista ou olhar especializado do arquiteto, 

mas a formação de um público/visitante que possa de fato apreciar o pensamento 

arquitetônico e um dos lugares mais adequados para isso é o MPAC. 

Consideramos a mediação um potencial reforço para a formação, ampliação e 

fidelização de públicos/visitantes em MPACs, procurando garantir o desenvolvimento 

de novas formas de olhar para a arquitetura de museus e sua relação com a arte e a 

paisagem.  
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3.3 Os MPACs e a massificação do público 

 

Ao refletirmos sobre os MPACs e seu público, um dos fatores emergentes e 

essenciais é a questão da massificação, oriunda da necessidade de justificar 

extraordinariamente aos órgãos de fomento a frequência de público e com isso 

manter as verbas necessárias para a manutenção e ampliação dos museus. Todos 

os grandes MPACs dependem da realização de mega exposições ou exposições 

blockbuster para garantir o fluxo contínuo e massivo de público, capitalizando o 

caixa e ajudando a manter sua visibilidade. 

Se essas grandes exposições garantem a visibilidade e manutenção dos 

museus, também podem ser responsáveis pela frequência de um público afeito ao 

evento e não consumidor da arquitetura e da arte contemporâneas, um público 

efêmero oriundo da sociedade do espetáculo. Dessa forma, como o MPAC enquanto 

instituição cultural, não consegue diferenciar-se das demais formas usuais de 

diversão de massa, como os shoppings, os cinemas, as casas de shows, etc, o que 

compromete o seu papel como lugar de fomento e formação da consciência crítica. 

O que está em jogo não é a quantidade do público, mas sua qualidade.  

A maioria das exposições realizadas em MPACs tem como público 

preferencial, crianças e jovens oriundos de escolas, que embora sejam um campo 

em potencial para a formação de novos frequentadores, também apresenta um 

problema central, o ato de visitar o museu ser obrigatório pela escola, vinculado o 

fato de ter de realizar um trabalho escolar sobre a visita programada, o que torna na 

maioria das vezes enfadonha a tarefa de visitar o museu. Os estudantes nem 

sempre tem o estímulo necessário para voltar posteriormente de forma isolada ao 

MPAC, comprometendo a continuidade da formação do olhar e o estimulo à fruição 

continuada. 

Para Batista (2003, p. 74) a questão da massificação é um paradoxo, uma vez 

que garante a existência e manutenção do museu, também pode banalizar e 

questionar sua necessidade, minimizando sua importância como espaço cultural. 

Silva e Moraes (s/d, p. 08) afirmam que o diferencial entre o museu e a escola é a 

forma de apresentação dos conteúdos, mostram que ao apresentarem uma 
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abordagem multidisciplinar, os museus favorecem a ampliação do repertório cultural 

dos alunos por meio da atuação do mediador. 

 Segundo as autoras, existem “(...) duas possibilidades: a de se limitar a 

explorar no museu apenas os conteúdos programáticos da sua disciplina, ou 

ultrapassar esses limites, buscando a interdisciplinaridade e a amplitude dos 

conhecimentos culturais que o museu possibilite” (SILVA e MORAES, s/d, p. 08). 

Algumas vezes as visitas de grupos escolares são extremamente 

direcionadas. Os alunos preocupados com o fato de terem de cumprir as tarefas 

aplicadas pelos professores, não conseguem ver, interagir e apreciar o que o museu 

oferece, deixando de lado o dado mais importante em uma visita ao museu, a 

possibilidade de realizar a própria leitura do espaço. Como afirma Freire (1990, p. 

23) em sua pesquisa sobre a visita das escolas na 19ª Bienal de São Paulo, 

realizada em 1987, “(...) as visitas espontâneas eram bem mais interessantes e 

estimulantes, se comparadas às visitas programadas, uma vez que o interesse e a 

curiosidade eram os seus motores”. Enquanto que nas visitas programadas pelas 

escolas, pesa o fato da cobrança posterior da apresentação de um resultado, esses 

grupos costumam frequentar os museus com caderno e lápis na mão e deixam de 

fruir o espaço e as obras, criando hostilidade para com a experiência.  

Torna-se questionável as maneiras que o estímulo para a fruição e interação 

do público/visitante escolar com a arquitetura e a arte contemporâneas em MPACs, 

uma vez que o processo de massificação e homogeneização pode levar a um olhar 

sobre o museu como mercadoria, algo a ser consumido, um produto cultural 

resumido a um mero conteúdo escolar, descontextualizado e provavelmente inútil. 

É óbvio que para um MPAC, o público escolar é expressivo, se pensarmos 

num país continental e pouco afeito a cultura museográfica como o Brasil onde as 

visitas a museus costumam ser raras. Em alguns casos, as visitas escolares 

costumam ser o único contato com um museu que o aluno tem em toda sua vida, 

portanto, estimular esse tipo de visita é fundamental para garantir a formação de 

novos públicos e a democratização do acesso à cultura letrada. Boa parte das visitas 

são direcionadas para os alunos das escolas públicas, contando com o fornecimento 

de material educativo, de lanche e até mesmo de transporte para o museu.  Por 
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outro lado, sabemos que as políticas dos MPACs se opõem a ideia da transmissão 

escolar das informações, negando a hierarquização do conhecimento, apostando na 

possibilidade de uma leitura múltipla e diversificada da arte e do mundo. 

De qualquer forma, o público/visitante escolar é apenas uma pequena parte 

das pessoas que frequentam os MPACs, seu público/visitante se configura como 

heterogêneo e diversificado. A preocupação dos MPACs com as visitas não pode 

estar restrita ao público/visitante oriundo das escolas e universidades, deve refletir o 

leque de possibilidades oriundo do seu fluxo de visitantes. Segundo Batista (2003, p. 

75) a experiência estética no museu é ambivalente, hora é oposta à escolarização, 

devido à distância da tradição e o desejo de uma aproximação fácil do espetáculo, 

hora não consegue abrir mão da sacralização da arte e dos espaços culturais.  

Outra questão importante é a maneira que os professores representam os 

museus. Em uma pesquisa realizada em 2007, a partir da representação dos 

professores que frequentam museus no Recife, Cruz e Batista Neto (2007, p. 02), 

apontam que o museu pode ser visto pelos professores como uma instituição da/e 

para educação, memória, história, patrimônio e arte, ou seja, uma instituição plural, 

capaz de ampliar as perspectivas culturais dos visitantes. Refletindo sobre essas 

formas de representação podemos inferir que o direcionamento das visitas para os 

alunos também depende da maneira que os professores concebem os museus e 

suas funções. Faz-se, portanto, necessária uma formação direcionada para os 

próprios professores, promovendo reflexões sobre o museu enquanto arquitetura e 

como a concepção museográfica, e não apenas relativa a exposições específicas.  

O processo de escolarização costuma disciplinar as formas de observação 

dos alunos. O continuo aviso de não tocar nas obras, de ver com os olhos e não 

com as mãos, de fazer silêncio, não correr, não se dispersar, andar junto ao grupo, 

são indicativos de formas de contenção disciplinares impostas pela escola para com 

os alunos visitantes de museus. Os professores também costumam munir-se do 

discurso competente, objetivando instruir os alunos antes da visita para facilitar a 

apreensão das obras. No entanto, o que parece faltar nessa equação é o lado 

transgressor. É necessário ensinar os alunos a questionar o que veem, já que os 

discursos competentes são também pontos de vista sobre determinados assuntos e 

reproduzir o discurso autorizado sem questioná-lo não é função da educação. Essa 
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forma de reprodução do estabelecido também ocorre no discurso difundido pelos 

próprios museus, já que por trás das concepções museográficas encontra-se uma 

máquina oficial e institucional, munida de determinadas concepções que de formas 

variadas constituem os discursos oficiais dos MPACs. 

Embora as grandes exposições, que batem recorde de público, como é o 

caso das Bienais, necessitem do fluxo das multidões, esse mesmo fato pode 

transformar uma visita em simples contato superficial, que necessariamente não 

acrescenta muito a bagagem cultural do visitante. Como é impossível fugir da 

realização dos megaeventos em MPACs, é necessário desenvolver estratégias para 

fomentar no público massivo o interesse mais profundo pela arquitetura e arte 

contemporâneas, favorecendo a continuidade e a qualidade da frequentação. 

Inúmeras tentativas para fomentar um olhar mais aprofundado do público têm 

sido postas em prática nos MPACs em todo o mundo, mas a maioria delas esbarra 

na incapacidade do próprio museu em lidar com os visitantes, devido, 

principalmente, a heterogeneidade do público, uma vez que ainda são 

desconhecidas as características que garantem a frequentação. Em geral a grande 

quantidade de público traz à tona a questão da mercantilização do museu, ou seja, 

uma redução da obra de arte à mercadoria, levando a afirmação de que as 

visitações são ‘peregrinações’, “daí a necessidade do visitante ver tudo, mesmo que 

nada compreenda, mesmo que saia dali extenuado, dando assim a sua cota de 

sacrifício” (BATISTA, 2003, p. 72). 

As mega exposições ancoradas na categoria do ‘espetáculo’, tem de levar o 

público/visitante a ver uma enorme quantidade de obras, embora não se espere que 

todos consigam estabelecer um diálogo com o significado das mesmas. Como em 

todo bom espetáculo, o que importa é a apresentação, o show, manter algo 

enigmático, espetaculoso, indecifrável, é parte integrante do processo“. (...) para 

decifrá-lo, o público tentará de tudo: dos monitores de plantão aos áudio-guides e de 

toda publicação que lhe caia nas mãos. Presume-se que muitos sairão 

desanimados, ou mesmo com a sensação de que foram enganados” (FARIAS, 2002, 

p. 23).  O que importa institucionalmente é garantir a afluência massiva do público, 

justificando o investimento dos patrocinadores e o sucesso do museu, que na 

maioria das vezes é medido pelos dados estatísticos.  
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A heterogeneidade do público dos MPACs reflete-se também na sua 

programação cultural e na diversidade das atividades e serviços oferecidos por 

essas instituições, esses museus são verdadeiros centros culturais, oferecendo 

serviços variados de entretenimento, tais como: cafés, restaurantes, lanchonetes, 

lojas, livrarias, centro de convenções, algumas atividades de cinema, teatro, música, 

circo, performance, festas, shows, etc. essas ações culturais influem na própria 

funcionalidade do espaço arquitetônico. “A diversidade de atividades concentradas 

nos centros culturais e, depois também, nos museus de arte, marca muitas vezes de 

maneira bem clara sua própria arquitetura” (DABUL, 2008, p. 260).  

Considerando que a prática da visita a um MPAC nem sempre é uma ação 

individual, configurando-se, na maioria das vezes, como uma prática coletiva, é 

comum a presença de grupos de visitantes, articulados em outras instâncias sociais, 

como a família, grupos de amigos, colegas de trabalho e escola, parceiros da prática 

religiosa, militância social e/ou política. Esses grupos são formados anteriormente à 

visita, apresentando um histórico de interação.  

O museu é um local de convívio social, famílias convivem no parque/jardim, 

casais interagem entre si e com amigos, turistas conhecem novas pessoas; o 

visitante isolado costuma interagir com outros visitantes e funcionários durante o 

trajeto das exposições, tornando a apreensão da arquitetura e das obras uma 

situação social complexa, onde a legibilidade do espaço é apenas uma das variáveis 

a ser analisada.  

As ações para a captação e fomento do público/visitante aos MPAC 

costumam ser uma tentativa de aglutinar o desejo de frequentação ao ambiente livre 

do parque/jardim, atividade geralmente realizada em grupos, proporcionando o 

convívio com a beleza natural, com o ambiente convidativo para a contemplação 

despreocupada, com a possibilidade de visita aos contentores das caixas 

arquitetônicas, representados pelas galerias do museu, que convidam a uma 

imersão cultural, uma interação com as poéticas da arquitetura e arte 

contemporâneas.  

No cotidiano dos MPACs a imagem do museu é sempre vendida como um 

excelente lugar de aprendizagem e diversão, que nas festas e grandes eventos 
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assume o papel de adequar-se ao mercado, apresentando arquitetura, arte 

contemporânea e o parque/jardim como produtos, elementos comercializáveis. Essa 

ação aproxima o museu do modelo das Bienais e das grandes feiras internacionais, 

e possibilitam a sobrevivência do museu ao longo do ano.  

O contingente de público/visitantes dos MPACs tende a aumentar ao longo 

dos anos, devido ao interesse crescente em exposições de arte contemporânea, à 

diversidade de atividades culturais oferecidas, à maior acessibilidade de custo mais 

baixo, das ofertas e dias gratuitos para visitas. Isso nos leva a vários 

questionamentos: se o aumento de público equivale ao aumento do real interesse 

pela arquitetura desses museus? A compreensão da arquitetura tem sido um item 

dos projetos educativos? A arquitetura ainda é uma variável atrativa para o público? 

No Brasil um caso emblemático é o do Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB), em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde o programa educativo desenvolve 

o “Projeto CCBB Muito Prazer”, com visitas guiadas de grupos escolares às 

instalações do prédio, objetivando estimular a curiosidade das crianças sobre o valor 

histórico e patrimonial da história da arquitetura dos edifícios sedes nessas cidades. 

Nesse caso, a arquitetura do centro cultural permanece como fator de atração 

continua do público/visitante.  

Apesar da constante atualização das formas de exposição e da crescente 

diversificação dos meios tecnológicos utilizados pelos MPAC, sabemos que o 

discurso e a prática museográfica apresentam concepções de mundo e leituras 

diferenciadas sobre arquitetura e arte, apresentado ao público/visitante a partir das 

posições críticas e curatoriais das exposições exibidas nesses locais. Essas 

posições, nem sempre explicitas, estão presentes em todas as ações dos museus e 

precisam ser questionadas pelo público/visitante.  

Os projetos culturais dos MPACs devem evitar a veiculação de concepções 

fechadas das ideias dos arquitetos, artistas e curadores por meio das exposições e 

devem fomentar a visão aberta e crítica do público/visitante sobre o espaço 

construído. A expografia, os conteúdos latentes em exposição, o estímulo a 

frequentação e o posicionamento em relação ao que se vê no museu, devem 

estimular reflexões sobre arquitetura e arte contemporâneas, muitas vezes abrindo 
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espaço para visões opostas às oficiais. Esse confronto de ideias é fundamental para 

o aprimoramento da função formativa dos MPACs, uma vez que, em sua essência à 

própria arte contemporânea é contestadora. 

O fato dos MPACs estarem inseridos na configuração de espaços ou centros 

culturais, confluindo em um só lugar e a preços acessíveis a oferta de diversificadas 

atividades artísticas, torna o museu, por si, um polo de atração de público/visitante. 

A diversidade de eventos também reforça a heterogeneidade e mobilidade do 

mesmo. Algumas visitas são feitas como o inicio de uma série de outras atividades 

em grupos, por exemplo, grupos de jovens costumam frequentar a abertura das 

exposições, que ocorrem geralmente à noite, antes de sair para a balada, nesse 

caso, a visita ao museu passa a ser um ponto de encontro, uma “atividade meio” e 

não fim.  

Do ponto de vista turístico, as visitas são organizadas devido à importância do 

museu para o patrimônio da cidade, e as exposições são secundárias, exceto em 

casos das mega exposições.  

A relativa heterogeneidade do público das exposições de centros 
culturais e de muitos museus de arte, bem como a gama extensa de 
atividades virtualmente associadas a essas visitas já ali, no local em 
que são organizadas, fazem com que estudar a presença do público 
nessas exposições corresponda a pensar nos limites que 
costumamos utilizar para recortar a arte, levando em conta as 
interações e práticas sociais constitutivas e associadas a essa 
presença do público em exposições. São, de fato, como já indicado, 
numerosas e variadas as atividades, ou práticas culturais, como 
apresentações, leituras, exposições, que já há algumas décadas 
percebe-se estarem vinculadas às visitas assíduas a museus de arte 
(...) porque levadas a cabo com freqüência, embora noutros espaços, 
pelo público de museus (DABUL, 2008, p. 261). 

São significativas as ações de marketing dos MPACs na tentativa de atrair um 

público/visitante amplo e variado, como a disposição de cartazes em ruas centrais 

das cidades, em aeroportos, estações de trem, de metro e rodoviárias, a inclusão de 

imagens do museu em panfletos turísticos e mapas distribuídos gratuitamente em 

pontos estratégicos, sem contar a divulgação na mídia impressa e televisiva. Nesses 

casos, as imagens apresentadas pelos museus procuram fomentar aspectos da 

arquitetura e da paisagem, reforçando o caráter integrativo entre arquitetura, arte e 

paisagem. 
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Quanto maior e mais diversificado o público/visitante dos MPACs, maior a 

chance da presença de indivíduos que tem nenhuma ou pouca frequência a esse 

tipo de instituição e sem familiaridade com arquitetura ou arte contemporâneas do 

seu bairro ou cidade. 

Considerando que a fruição aos MPACs é uma prática social, que estabelece 

relações entre pessoas ou entre uma pessoa, objetos e espaços, a maneira de estar 

no museu proporciona a abertura para um processo interrelacional.  Ver e interagir 

com obras de arte é apenas uma variável, diante do leque de possibilidades que o 

público/visitante tem no museu. Passear, conviver socialmente, namorar, estudar, 

conversar, caminhar, comprar, fazer fotografias, frequentar restaurantes e cafés, são 

todas práticas comuns num MPAC além de visitar as exposições, passear no 

parque/jardim e observar a arquitetura, ou seja, a visita às exposições não pode ser 

o único critério para justificar a frequentação aos museus. 

O debate sobre as variáveis motivadoras para visitas aos MPACs está na 

pauta dos principais debates dos especialistas na área. Curadores, críticos, artistas, 

historiadores da arte, educadores, promotores culturais, marchands, tem se 

debruçado sobre esse assunto e tem sido realizadas pesquisas sobre o público de 

museus em todo o mundo. Os museus parecem querer ampliar o leque de 

participação e interação do público/visitante para com a arquitetura e arte 

contemporânea, fomentando mais informações, por diversos meios (cartazes, 

panfletos, folders, catálogos, matérias veiculadas em jornais, revistas e pela internet 

em vários idiomas), favorecendo a possibilidade do público/visitante chegar ao 

museu de posse das informações mínimas necessárias para aproveitar seu 

potencial.  

Se os MPACs são lugares de práticas sociais e as exposições possibilitam a 

vivência coletiva do público/visitante, podemos assinalar que a arquitetura e a arte 

contemporânea são os meios pelos quais essas práticas se estabelecem, tornando a 

experiência da visita ao museu algo significativo e marcante.  Em uma visita à 

exposição é o público quem define o tempo de visita, se deseja ver todos os 

trabalhos e visitar todas as galerias do museu ou se verá apenas detalhes 

selecionados, o tempo-limite disponível e a forma como irá ocupar e utilizar o 

espaço, podendo seguir as indicações da curadoria ou escolher a partir dos seus 
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próprios critérios, inclusive, podendo voltar e rever na exposição aquilo que achar 

necessário, escolhendo o que e como verá. São múltiplas as experiências possíveis 

para o público/visitante em uma exposição e estas devem estar contempladas no 

seu discurso ao serem indagados após ou durante uma visita.  

Na verdade, trata-se de experiência de alternância e conjugação, de 
um lado, de atenção em relação às obras e demais itens fixos e 
semifixos com os quais deparam nas exposições, e, de outro, de 
atenção em relação às interações sociais que estabelecem. Longe 
de se situar somente na construção do sentido das obras expostas, o 
significado da experiência do público nessas exposições está em 
grande medida vinculado ao compartilhamento das práticas por meio 
das quais efetua sua visita (DABUL, 2008, p. 273). 

Na prática coletiva da visita ao MPAC é comum observarmos os comentários 

do público/visitante ao avaliarem as obras expostas (se são arte ou não, se gostam 

ou não do que está exposto) e dos espaços construídos (se gostam do edifício ou 

das galerias), trocarem as primeiras impressões com seus pares ou mesmo com 

desconhecidos, como maneiras de estabelecer na prática da visita o significado para 

si mesmo dos espaços e trabalhos vistos. 

Todas essas práticas sociais (caminhar, passear, namorar, estudar, incluindo 

as visitas às exposições de arte contemporânea e aos espaços dos museus) são 

parte de um amplo contexto, elementos da experiência estética vivenciada nos 

MPACs, que implicam também em ver, fruir e interagir com a arquitetura e as obras 

expostas, levando ao possível contato e entendimento das mesmas. Seja individual 

ou coletiva a visita a um MPAC proporciona uma vivência individual e social com a 

arquitetura e a arte contemporânea diferenciada dos outros MACs, por incluir no seu 

conjunto, a possibilidade do contato com a paisagem como elemento central da sua 

proposta cultural.  

 

3.4 Cenografia da arquitetura da arte e o público/visitante 

 

No mundo contemporâneo o museu foi reinventado, consolidando-se como 

um edifício diferenciado em forma e função. Construção edilícia pensada como 

espaço experimental, seja uma reocupação de um edifício histórico, seja um prédio 
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construído com a função de ser MAC, onde a arte contemporânea não só é exposta, 

como também pode ser gerida e usufruída pelo público/visitante. É cada vez mais 

comum que os novos MACs sejam edifícios monumentos, destinados a abrigar uma 

infinidade de manifestações artísticas e grandes mostras de arte contemporânea. 

Apresentando projetos arquitetônicos sofisticados, também se consolidam a partir 

das montagens ou da cenografia das exposições apresentadas. O MAC é não só um 

marco urbano, também é um marco conceitual, onde ideias e inovações se 

processam, tornando-se uma referência para o público/visitante e elemento central 

na vida cultural das cidades contemporâneas.  

Castillo (2008, p. 84-85) afirma que a vitalidade dos museus atuais pode ser 

considerada uma resposta aos inúmeros questionamentos das vanguardas sobre os 

museus tradicionais, os museus foram comparados a cemitérios e mausoléus, no 

início do século XX, por Marinetti e Adorno. Segundo a autora, desde o início o 

museu se identificou com a arte e seus conceitos, elementos em permanente 

processo de mudança, o que geraria naturalmente conflitos em relação à 

estagnação da instituição, forçando a sua transformação. Assim os MPACs são uma 

resposta as contestações propostas pelos artistas de vanguarda aos museus de 

arte. 

As próprias vanguardas artísticas do início do século XX repensavam as 

formas de exposição, para garantir que o conceito por trás das obras modernas 

fosse destacado em relação à mera mostra de obras de arte. O objetivo era 

provocar, chocar e mexer com o público/visitante, quebrando as estruturas do 

pensamento convencional sobre arte, fomentando a ampliação da participação das 

pessoas, concebendo maneiras de expor e pensar a elaboração dos espaços 

expositivos como prerrogativa da arte moderna. 

Tema e alvo das manifestações das vanguardas do século XX, os museus, se 

readaptaram as novas funções, repensando seus espaços e a expografia de acordo 

com as novas demandas impostas pela arte contemporânea. Essas transformações 

foram também fruto da mudança de status social ocupado pelos MACs no final do 

século XX e início do século XXI, tornando-se centros culturais por excelência e 

elementos centrais da cultura urbana.  
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É natural que a concepção expositiva se transformasse ao longo do tempo, 

adaptando-se a demanda da arte e as novas posições do público/visitante, que 

passou de espectador a protagonista do processo. Se a arte contemporânea 

aproximou arte e vida, a exposição contemporânea também seguiu o mesmo 

caminho, procurando levar para o interior do contentor, encarando-o como um 

espaço editado, os elementos caros pra as novas poéticas artísticas, como o 

efêmero, o provocador, a ironia, o acaso, o grotesco e as novas tecnologias, a 

exposição passou a ser um espaço experimental tal qual a arte preconiza. A 

exposição e o museu passaram a ser apresentados como acontecimentos, como 

eventos, integrando as mostras outras linguagens artísticas, tais como teatro, dança, 

música, recursos audiovisuais, seminários, entre outros, fomentando uma 

participação mais ativa do público/visitante e a continuidade ou retorno do mesmo ao 

museu.  

A exposição de arte contemporânea passou a ser pensada como uma obra 

em si mesma, mediada pelo pensamento do curador, que estabelece a linha 

curatorial e os parâmetros de base para leitura da arte e do espaço contentor. A 

exposição propõe algo além das próprias obras, apresenta uma visão específica 

sobre uma problemática contemporânea, que também pode ser lida por meio do 

conjunto das obras expostas, exigindo do público/visitante não só a fruição, mas 

acima de tudo a interação com os conceitos e obras expostos. Isso torna o 

público/visitante elemento central do jogo característico da arte contemporânea. 

Nesse contexto, o conceito de cenografia da arte apontado por Gonçalves 

(2004) e Castillo (2008), apresenta-se como elemento central. A cenografia, conceito 

importado da área do teatro, área que já tinha abandonado a necessidade de um 

público como espectador desde meados do século XX. A ação, a interação do 

público com o espetáculo é uma característica essencial das novas formas de 

encenação, o público deixa seu assento e passa a protagonizar também o show, 

compondo as cenas juntamente com o cenário e os atores, é um novo espaço que 

se constrói, juntamente com um “espectador emancipado”.  

Segundo Rancière (2010) o termo espectador, por si, só é paradoxal, já que 

não há teatro sem espectador, embora este permaneça no mundo da aparência, já 

que apenas observa e não conhece o processo do espetáculo, olhar não é agir. O 
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termo está muito ligado à categoria do imóvel, do passivo. Porém, o teatro 

contemporâneo é uma ação performática onde corpos vivos interagem com outros 

corpos vivos, construindo em conjunto a performance, esta exige um perfil ativo do 

público, por isso é preciso um teatro sem espectadores, onde quem assiste aprende, 

não é apenas seduzido pelas imagens, mas construtor das cenas e não voyeur 

passivo. “(...) força-lo-emos a trocar a posição de espectador passivo pela de 

alguém que conduz uma investigação ou uma experiência científica, alguém que 

observa os fenômenos e investiga as causas” (RANCIÈRE, 2010, p. 11), o autor 

propõe um teatro livre do espectador, sua emancipação está garantida pela 

interação com o espetáculo. 

Da mesma maneira na expografia da arte contemporânea, o espectador 

também foi emancipado, a cenografia pede a dinamicidade e interação, descartando 

a posição contemplativa do voyeur que apenas observaria os objetos artísticos 

expostos. Os elementos centrais da cenografia, a luz, o figurino, o cenário, 

transpostos para o contexto do MAC, refletem-se no conjunto os processos de 

montagem das mostras, desde a transformação parcial e temporária do espaço 

contentor até a distribuição das salas e obras pelo percurso, o movimento do 

público/visitante torna-se parâmetro para a leitura. Tal qual o espectador, também a 

cenografia da arte está emancipada, e tem sido pensada como parte integrante de 

um grande jogo, onde as regras são construídas ao longo do percurso a partir da 

proposta inicial da curadoria, onde o fluxo permite que pessoas, objetos, propostas e 

espaços se estabeleçam a partir da interação contínua, já que os limites entre 

público/visitante, obras expostas e o espaço museal são fluidos e se mesclam. 

Nesse contexto incluímos a expografia das exposições coletivas, com toda a 

sua diversidade de propósitos e fins. Nesse tipo de mostra as diferenças individuais 

entre as poéticas expostas é minimizada a partir do recorte conceitual que o curador 

impõe; a linha curatorial é capaz de colocar em diálogo obras heterogêneas, 

permitindo novas leituras e diversificadas formas de interação. Em uma exposição 

coletiva os olhares são múltiplos, estabelecidos a partir de critérios variados, com 

enfoques históricos, estéticos, estilísticos, poéticos, temáticos, cronológicos, entre 

outros, estabelecidos a partir do pensamento proposto pelo curador, cabe ao 
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público/visitante identificar a linha de pensamento que uniu essas variáveis para 

tecer uma trama que possa tornar a exposição um todo significativo.  

A necessidade de um público ativo e crítico levou os curadores das 

exposições a repensarem as montagens, principalmente aquelas apresentadas em 

MACs e as mega exposições, eventos centrais para a manutenção dos museus e 

parte integrante da institucionalização da arte contemporânea, tornando essa 

inserção internacional peça fundamental para a autonomia do circuito da arte. As 

mega exposições coletivas em contextos de MACs garantem a presença de um 

público/visitante indispensável para os museus, ao mesmo tempo, permitem o 

reconhecimento dos artistas e suas obras, desta forma, o MAC passou a ser 

cobiçado pelos artistas contemporâneos como um espaço de reconhecimento e 

consolidação da sua poética no mercado de arte.  

O MPAC como um centro cultural por excelência tornou-se um espaço 

experimental onde o público/visitante busca não apenas o contato com as obras de 

arte, mas também a vivência de outras práticas sociais, como contato com amigos e 

parentes, namoro, diversão, espaço comercial, informação, conhecimento, contato 

com a paisagem, todas essas práticas eivadas de elementos que podem ser 

considerados “estéticos”, o olhar do público/visitante nesse caso, não é um olhar 

cotidiano, como se estabelece nas ruas, no trabalho, na família, mas um olhar mais 

livre, que busca encontrar prazer, beleza, informação e conhecimento naquilo que se 

vê. Visitar um MPAC é essencialmente a busca de uma experiência estética sobre a 

vida e sobre a arte, é uma somatória de variáveis que possibilitam um olhar 

diferenciado sobre o espaço e as relações estabelecidas no museu ou nas 

exposições. 

Ao descrever a concepção expográfica do Armory Show 28 , exposição 

realizada em 1913, Castillo (2008) afirma que: essa exposição é um exemplo 

                                                           
28  Exposição que nasceu da proposta da Associação Americana de Pintores e Escultores, por 
intermédio do seu Diretor Arthur Davies, com o objetivo de criar uma mostra da produção dos artistas 
associados para um público mais amplo. “O Armory Show entraria para a História por ter sido a 
primeira exposição organizada segundo as escolhas de um mediador (...) é possível dizer que o 
Armory Show preconizou o exercício da curadoria, alterando o quadro de estagnação da Academia 
Norte-americana por meio da apresentação da arte moderna e suas vanguardas (...) o Armory Show 
parece ter anunciado uma fórmula expositiva infalível: um investimento itinerante e uma curadoria que 
pesquisa e seleciona as obras, conferindo-lhes unidade expositiva” (CASTILLO, 2008, p. 78-81). 
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importante, estabelecendo uma analogia entre sua concepção e as atuais 

exposições. Seu detalhe diferencial foi o seu catálogo, que pela primeira vez foi 

apresentado como uma ferramenta para facilitar a visita do público/visitante, 

tornando-se uma referência para exposições posteriores, o catálogo foi apresentado 

como um mediador entre o público e a exposição, contendo referências históricas e 

museográficas. “(...) um catálogo transformado numa espécie de guia da exposição, 

que não se limitava apenas a apresentar a planta baixa da mostra, mas também 

informava o percurso ideal a ser feito para a sua visitação” (CASTILLO, 2008, p. 82). 

Ou seja, o catálogo era o guia para definir o percurso e o ritmo do público/visitante 

ao longo do percurso da exposição e tornou-se modelo para diversas exposições a 

posteriori em todo o mundo.  

O museu e a exposição de arte contemporânea incorporaram as experiências 

da vida cotidiana, fomentando a frequentação do público/visitante e estimulando 

vivências interativas, o que Batista (2003, p.73) chama de “museu vivo”, um espaço 

vivencial onde se busca minimizar as mazelas do cotidiano das grandes cidades, por 

meio de experimentações capazes de mobilizar a postura crítica do público/visitante, 

estimulando uma prática cidadã por meio da arte contemporânea. Dessa forma, a 

experiência em MPAC torna-se uma prática social onde as experiências pessoais 

são socializadas, eliminando tensões entre o cotidiano individualista e a fruição da 

arte. É, portanto, o meio termo entre a concentração e mergulho interior necessário 

para a contemplação passiva da arte e uma ação efetiva de mergulho interativo nas 

práticas e conceitos propostos pela arte contemporânea, tornando o MPAC um 

espaço atraente para um público mais vasto e diversificado.  

O MPAC assume todos os riscos de desindentificação, tornando-se espaço 

público ou semi público comercializável, confundindo-se com o shopping center, 

bancos, aeroportos, etc, onde o tempo vivido também é um tempo comprado. 

Poderia assim ser enquadrado na categoria de “não-lugar”, no entanto, foi capaz de 

suplantar esse desafio e tornar-se um espaço significativo, onde público/visitante, 

arquitetura e arte contemporânea convivem em um processo de aprendizagem 

continuo.  

Em si, os MPACs são exemplos arquitetônicos únicos, onde a experiência 

estética é sempre diferenciada, portanto compará-los é sempre arriscado, já que 
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cada museu tem sua proposta arquitetônica e capacidade de mobilização do 

público/visitante. Dai a necessidade do investimento na formação permanente do 

público/visitante, objetivando cativar o público atual e fomentar novas frequências, 

buscando formar o “habitus” (BOURDIEU, 1996), tornando a visita ao museu parte 

integrante do cotidiano e da formação cultural. 

O grande desafio é fomentar o interesse de um número cada vez maior de 

visitantes pela arquitetura e arte contemporâneas, garantindo que, mesmo a massa, 

possa, não só ter acesso ao museu, mas também consiga identificar e significar as 

poéticas arquitetônicas e artísticas expostas. Familiarizar o público/visitante com a 

cenografia da arquitetura da arte é tarefa permanente para os setores educativos 

dos MPACs, chamando a atenção do público/visitante para os aspectos construtivos 

do próprio museu, como obra exposta, tal qual peça da exposição à mostra. 

Fomentar a formação cultural permanente do público/visitante é tarefa para ser 

enfrentada pela direção dos MPACs como uma das variáveis centrais para garantir a 

continuidade e assiduidade do visitante enquanto sujeito responsável pela 

instituição, tornando assim o público/visitante culturalmente responsável pela 

continuidade do próprio museu. 

É preciso pensar a cenografia das exposições como um processo de 

formação do público/visitante, um percurso de estímulo à consciência de uma leitura 

do espaço e das obras expostas, inclusive para o desenvolvimento de um olhar 

crítico sobre o que está sendo visto, sobre a ocupação do espaço arquitetônico do 

museu e sobre as propostas artísticas expostas. A própria exposição é um registro 

do esforço de mobilização dos diversos atores sociais envolvidos no processo de 

consolidação da visita ao museu. Considerando o público/visitante como ativo 

produtor de significados a partir do conhecimento da arquitetura e da arte 

contemporânea presentes no museu, entendendo esses dois campos do saber 

como imbricados, como partes de um todo, cujo conhecimento é necessário para a 

compreensão das poéticas expostas. Compreendemos o estudo do público/visitante 

como essencial para a compreensão da plena aceitação do museu enquanto 

patrimônio cultural das cidades.  

O processo de apreensão de significados passa pela unidade mínima 

“visitante/obra”, ou seja, o contato pessoal entre o público/visitante com cada uma 
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das obras expostas, incluindo a própria arquitetura do museu. Essa unidade mínima 

é levada ao extremo, ao se pensar no conjunto de visitantes, cada um com sua 

experiência cultural individual, que ao relacionar-se entre si e o ambiente do museu, 

socializa seu próprio conhecimento e absorve novas formas de significação do 

espaço. É preciso lembrar que a cenografia do espaço da exposição é, si, uma 

leitura estabelecida por uma equipe detentora de conhecimentos específicos, com 

objetivos definidos, que permeia formas de conceber e ler a arquitetura e a arte. 

Cabe ao público/visitante reconhecer essas formas de leituras propostas e 

estabelecer sua própria maneira de ver e compreender as relações espaciais, com 

base no que foi estabelecido pelo artista ou pelo curador no contexto institucional. 

Se temos ou aquele modelo contemplativo ou o modelo educativo de 
museu como referência para pensar essa presença do público, 
dificilmente constataríamos o tipo de experiência que realmente tem 
lugar nas exposições de arte. Ao invés, tenderíamos a computar 
ausências, distanciamentos desses modelos que, ao que parece, não 
dão conta de uma forma corrente de se ter contato com as artes 
plásticas que tem sua origem, como vimos, atribuída à criação do 
Beaubourg, mas que parece atualizar feitios de experiências da 
população com objetos de arte muito próximos à sua presença em 
outras formas de diversão (DABUL, 2008, p. 274). 

Tornar comum a experiência da visita a um MPAC é garantir a continuidade 

de práticas sociais prazerosas, que permitam ao público/visitante usufruir o bem 

estar proporcionado pelo contato com o parque/jardim, bem como a imersão no 

contexto da arte contemporânea. No centro desse processo estão presentes práticas 

coletivas que aparentemente são vistas como alheias a percepção da arte, como as 

conversas, o namoro, a diversão, o estudo, comportamentos heterogêneos e 

complementares à prática do mergulho meditativo, sempre visto como essencial 

para a compreensão da arte. Na arte contemporânea é preciso interagir, mergulhar, 

fazer parte da obra, compondo assim o espaço pensado pelo artista e garantindo a 

efetivação da obra. O MPAC está muito mais próximo da concepção do espetáculo, 

da festa, da praça, por congregar um público/visitante variado e numeroso, que pede 

outra forma de acessibilidade e recepção, garantindo sua participação e 

compreensão dos processos instigados pela arquitetura e arte contemporâneas no 

contexto do museu. 
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Um exemplo claro desse processo são as instalações29 artísticas e os site 

specifics, verdadeiros espaços cenográficos pensados pelos artistas para ocupar 

determinados recortes do museu e proporcionar experiências sensoriais  

experimentais ao público/visitante. Nesse caso o público/visitante literalmente 

adentra no espaço concebido da obra, passando a fazer parte da mesma, seja 

interagindo com os objetos expostos ou com outros visitantes, as múltiplas situações 

proporcionadas pelo mergulho na obra são oportunidades para vivenciar 

verdadeiramente a compreensão estética, a invenção e a formação de 

conhecimento sobre arquitetura e arte contemporâneas, mediadas pelas relações e 

interações entre pessoas, objetos e espaços. 

Nas instalações a interação entre a concepção do artista personificada por 

meio de sua obra e o público/visitante, ocorre de forma subjetiva, a partir da 

familiaridade ou estranhamento com as questões presentes na obra. Entre artista, 

curador e público/visitante existe um elemento mediador que é a própria obra da 

instalação, a comunicação entre esses elementos ocorre na medida em que o 

público/visitante adentra o espaço expositivo e vivencia a proposta da obra.  

A experiência do público/visitante diante de uma instalação potencializa sua 

percepção ambiental a partir dos estímulos propostos pela obra, mergulhando no 

espaço o público/visitante percebe a cenografia e as ideias do artista, o pensamento 

espacial do curador e a proposta expográfica. O que se vivencia é uma concepção 

ambiental morfológica do espaço artístico, ativada por meio da interação do 

público/visitante com o entorno. 

Categoricamente a instalação artística é uma “obra aberta” (ECO, 1996), 

passível de leituras variadas, partindo da visão do artista e do curador, 

complementadas pela leitura do público/visitante. Não se trata mais de estabelecer a 

contemplação ou fruição do espaço e da obra, mas da vivência do conceito proposto 

pela poética do artista, mediada pela visão expográfica do curador, complementada 

pela bagagem cultural do visitante. 

                                                           
29 O conceito de instalar refere-se a estabelecer, dispor para funcionar, alojar. O termo nasce na 
língua francesa, no século XVIII, e na arte atual é utilizado para designar uma nova forma artística. A 
instalação, com a metáfora estética que constrói, pressupõe virtualidade, cenário de dramatização 
(GONÇALVES, 2004, p. 45). 
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Independente da forma, a exposição de arte contemporânea em um MAC, é 

fruto de um discurso competente, que estabelece determinadas maneiras de ver as 

questões norteadoras das obras ou do conjunto de obras expostas, apoiadas na 

teoria da arte contemporânea e dirigidas a um determinado público/visitante. É um 

conjunto de ideias personificadas em um discurso visual, que objetiva cativar o 

público/visitante e estabelecer diálogos interativos, ou seja, proporcionar conversas 

entre a obra e o público/visitante e vice versa. 

Segundo Gonçalves (2004, p. 57) a exposição pode ser considerada um 

ponto de encontro de quem a promove (museu, centro cultural, galeria, curador, 

artista) com o seu público. “Implica, necessariamente, um discurso e uma recepção 

estética, situados, conforme se viu, numa ordem sociocultural, porque em valores 

presentes na conjuntura social”. 

Como uma mídia cultural específica, a exposição de artes visuais em MPACs, 

estabelece um tempo particular, onde as pessoas têm de administrar seus próprios 

processos de apreensão e visualidades, para trocar conhecimentos e informações 

necessários para a fruição do espaço e compreensão dos elementos presentes em 

determinada exposição ou visita. O protagonismo do público nos MPACs perpassa a 

política econômica da cultura e a política cultural do museu, articulando conceitos e 

necessidades, numa tentativa de equilíbrio entre a massificação do público/visitante 

e apresentação da arquitetura e arte contemporâneas, apresentada por meio do 

recorte ou linha curatorial, o discurso apresentado tanto questiona como reforça o 

consumismo cultural imposto pelo mercado. Discutir, conhecer e consumir arte 

contemporânea é parte do resultado esperado de uma exposição em um MPAC, 

instigando o público/visitante a refletir e debater sobre o que viu e vivenciou ao longo 

da visita, incluindo a sua percepção sobre o espaço arquitetônico. A exposição um 

espaço experimental construído pelas relações estabelecidas entre à arquitetura, a 

arte contemporânea e seu público/visitante. 
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3.5 O público/visitante e as intervenções corporativas nos MACs  

 

O aumento de público/visitante em MPACs nas últimas décadas tem sido 

bastante discutido. Essa ampliação é atribuida a uma série de fatores, entre eles o 

estabelecimento de uma forte rede de comunicação entre o artista, a arquitetura, a 

arte e o público, mediados pelas ideias do curador, essa junção de elementos vem 

sendo aprimorada por meio da divulgação massiva nos meios de comunicação e 

pela afluência constante do público escolar.  

Outra variável essencial para o aumento do público/visitante nos MPACs foi a 

inserção das intervenções conporativas, com representações de especialistas como 

patrocinadores nos conselhos consultivos dos museus, como também na instituição 

de prêmios corporativos. Como o foco desta pesquisa é a legibilidade (wayfinding 

design) da arquitetura dos MPACs a partir do olhar do seu público/visitante, cabe 

discutirmos neste tópico a influência dessas intervenções, por entendermos que os 

tipos de leituras realizados pelos usuários desses museus, também, são frutos da 

concepção de arquitetura e arte contemporânea inseridas nos projetos 

desenvolvidos pelos curadores, e refletem o interesse corporativo mediado pela 

direção de arte. 

A partir da retórica proposta pela arte contemporânea desde meados dos 

anos 1970, as obras tornaram-se cada vez mais abertas, exigindo não apenas o 

olhar, mas a performace do público/visitante. Penetrar na própria obra passou a ser 

a tônica do cotidiano dos MPACs. Diante dessas obras abertas, o público/visitante 

menos afeito a visitas, corre o risco de analisar superficialmente o que vê, pode 

entender a leitura da obra contemporânea como algo fácil, raso, sem mergulhar na 

sua essência. Sem estar atento aos conceitos fundadores das obras torna-se 

impossível compreender os discursos subjacentes, por esse motivo cabe à equipe 

educativa do museu fomentar permanentemente novas formas de ver e discutir a 

relação entre arquitetura e arte contemporâneas.  

No final da década de 1980 as temáticas da arte contemporânea focam-se, 

cada vez mais, na relação arte e cotidiano, apresentando questões que refletem se 

no sujeito e na coletividade, levando o público/visitante, a mergulhar nos meandros 
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das obras, nas ideias concernentes a elas e nos discursos propostos pela curadoria. 

Intimados a participar ativamente da construção das obras expostas o 

público/visitante habitua-se a uma contribuição permeada pela sua ação no 

ambiente do museu, desta forma, não pode apenas olhar de fora, deve embrenhar-

se nas ideias, conceitos e objetos expostos, não se trata apenas de emitir uma 

opinião, de fazer uma leitura do que viu, mas de vivenciar com todos os sentidos um 

espaço construido, de entrar e participar literalmente da construção da obra. 

Várias obras que seguem as poéticas arquitetônicas realizadas nos anos 

1980 e 1990 têm como principal recurso o pastiche, a citação, a recomposição ou 

retrabalho em outros meios, principalmente audiovisuais. Na chamada arquitetura 

pós-moderna os ecos do passado são visíveis, os arquitetos tendem a parafrasear 

detalhes de outras obras, trabalhando inclusive com citação da citação, algo 

impensado anteriormente. A partir de 1985 percebemos um retorno às temáticas de 

cunho social, e os MPACs ocuparam um lugar de destaque no cenário internacional, 

como locus da arte contemporânea, fomentando a divulgação, experimentação e 

continuidade das poéticas e o contato com um público/visitante cada vez mais 

amplo.  

A década de 1990 e os anos 2000 consolidam a importância dos MPACs para 

o estabelecimento das poéticas contemporâneas em todo o mundo, aproximando 

olhares e pensamentos os mais variados sobre temas comuns. A arte 

contemporânea é o único momento em que as propostas de artistas ocidentais e 

orientais costumam dialogar, embora ainda haja hegemonia de alguns países na 

produção e controle do mercado da arte contemporânea, nunca se viu tamanha 

participação de artistas emergentes de países periféricos no mercado internacional 

de arte. Não se pensa mais em artista de tal país, mas em artista de determinada 

poética, independente da sua nacionalidade. É a estruturação da nova ordem 

geopolítica e geoeconômica do mundo globalizado. 

A arquitectura e o design dos anos 80, por exemplo, constituindo-se 
como duas faces de maior relevo nas artes desse período, sobretudo 
da primeira metade da década, recusam a ideia de A. Moles, de que 
a função do designer (e também do arquitecto) seja a de aumentar a 
“legibilidade do mundo” complexificando-a, antes, e recusando a 
imemorialidade e a ficção funcionalista moderna (SARDINHA, 2007, 
p. 53). 
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As citações ou paráfrases de fragmentos arquitetônicos na produção 

contemporânea, se auto significam, referindo-se a si mesmas como entidades 

autônomas, que devem ser identificadas pelo público/visitante no ato da vivência, na 

ação estética. É uma maneira de revivermos memórias e sentidos despertados pelo 

repertório cultural adquirido ao longo da vida e construídos pela percepção 

ambiental e frequentação aos MPACs. Essas autocitações arquitetônicas tonaram-

se marcos referenciais, além, de metáforas, tornaram-se signos de rememoração, 

interferindo no cotidiano urbano, da mesma maneira que a arte contemporânea por 

meio das intervenções urbanas, também interferiu nas fachadas e ruas, 

transformando a própria cidade em um museu vivo. 

Apesar da abertura para o espaço público urbano, a arte contemporânea 

nunca deixou o museu, reinventando-se sempre dentro ou fora dos seus muros. Os 

MPACs não são caixas fechadas, e sim espaços experimentais abertos. Sua forte 

inserção social nas cidades garante a visibilidade necessária para a projeção de 

artistas e obras no circuito nacional ou internacional, ou seja, os MPACs detêm um 

status adquirido que garante a autoridade do discurso competente, atraindo 

públicos/visitantes significativos de esferas variadas da população. Participar de 

conselhos deliberativos ou mesmo assumir funções de curadoria em MPACs ou 

outras categorias de museus é também adquirir uma posição de destaque social, 

uma autoridade e respeito significativo não só a nível local, assumindo também a 

função de alavancar carreiras de artistas e fomentar olhares sobre a arquitetura e 

arte contemporâneas. 

A relação entre o MPAC e a figura do curador, tem associado ao seu contexto 

questões políticas; tanto o curador adquire prestígio social e importância no cenário 

artístico internacional, estabelecendo contato com artistas, outros curadores, 

arquitetos, galerias, museus, fundações, centros culturais, etc. como também 

passaram a ter acesso à possibilidade de antecipação de informações valiosas no 

mercado de arte, podendo comprar antecipadamente, com custo inferior ao 

mercado, obras de artistas que serão projetados por meio de exposições nos 

museus. Os MPACs se beneficiam com o nome e o trabalho dos curadores, 

profissionais considerados pilares que movem a proposta de determinado museu. 

Essa relação simbiótica que alimenta e é alimentada pela relação curador/MPAC, 
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interfere diretamente nas propostas expostas ao público/visitante, na programação 

geral dos museus, na sua linha conceitual e na divulgação ou incentivo para se 

observar e conhecer melhor a arquitetura dessas instituições.   

Mas nesse ponto é necessário enfatizar que os curadores, de acordo 
com a lei, devem agir apenas em favor dos beneficiários, ou seja, o 
público. Também deveriam ter lealdade absoluta e colocar o 
interesse do museu em primeiro lugar, evitar agir em proveito próprio 
e o conflito de interesses e não usar sua posição no conselho para 
obter vantagens pessoais  (WU, 2006, p. 117). 

O patrocínio das grandes corporações empresariais para com os MPACs e 

sua vasta programação de exposições procura inserir-se num contexto de promoção 

cultural, isento de impostos, além de abrir espaço na mídia como entidade 

filantrópica, na maioria dos casos, seria a prática do mercado capitalista fomentando 

a cultura contemporânea, apresentando-se como uma prática de favorecimento ao 

bem comum, a democratização da arte e da cultura. 

Embora o investimento em arte contemporânea seja uma operação de alto 

risco para o mercado financeiro, também é uma forma de demostrar no mundo 

capitalista que uma empresa é ousada e aberta ao enfrentamento de contextos 

adversos. Investir nos artistas consagrados ou nos estilos mais consagrados 

aparentemente oferece menos riscos para os investidores, porém, demonstra maior 

medo em arriscar-se e certo conservadorismo estético, o que gera uma visão 

tradicional da empresa. Por esse motivo ao investir em arte contemporânea as 

empresas multinacionais também estão investindo na sua própria imagem, como 

uma empresa estável, porém moderna, aberta a novas propostas e digna de 

estabelecer contato com as inovações artísticas. Aos olhos do público uma empresa 

que investe recursos em obras e artistas contemporâneos está qualificando essas 

obras como representantes destacadas nesse tipo de produção e valorizando a si 

mesma enquanto instituição de práticas inovadoras. 

É o capital econômico sendo transformado no que Bourdieu chama de “capital 

cultural” (1996), ou seja, as elites capitalistas patrocinam a arte contemporânea, 

promovendo ao mesmo tempo pão e circo para o povo, já que as mega exposições 

de arte contemporânea sempre recebem excelentes patrocínios, como também 

estão cuidando do seu patrimônio ao debitarem esses custos no imposto de renda, 

divulgarem a imagem da empresa enquanto promotora da cultura, valorizarem 
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determinados artistas e obras que passam a ser associados à marca da empresa, 

aumentando o valor dos acervos artísticos das instituições, criando coleções 

identificadas com o nome das corporações ou dos seus donos, tornando se empresa 

amiga da arte e da cultura, agregando valores culturais ao que seria uma ação de 

mercado.   

Os museus de arte parecem atrair mais facilmente o público/visitante do que 

outros tipos de museu, (embora não aconteça em todos os países), no entanto, o 

nível socioeconômico dos frequentadores de museus de arte é mais elevado, como 

também o nível de formação escolar é maior, apesar do incentivo à democratização 

do acesso aos museus à classe social privilegiada pós-segunda guerra, o que 

acarreta um maior número de patrocinadores e consequentemente de investimento. 

O público que detêm os melhores empregos tende a visitar mais museus de arte do 

que outras tipologias de museus. “Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1975, 48% 

dos visitantes dos museus de arte tinham no mínimo educação superior, contra 

34,4% dos visitantes de outros museus e apenas 13,9% da população em geral (...)” 

(WU, 2006, p. 154). 

No processo de interesse das instituições ou corporações para com o 

patrocínio de MPACs existem duas vertentes importantes, uma ligada ao fato das 

exposições ou mesmo o próprio museu, ter uma ligação direta com o produto da 

empresa, onde a ação de marketing pode resultar em vendas diretas ou outro tipo 

de publicidade, onde as empresas desejam criar um vínculo entre a sua imagem, ou 

dos seus produtos com a marca do museu ou da exposição patrocinada, 

favorecendo a construção de uma visão progressista das empresas patrocinadoras, 

que aparecem como patronas de um tipo de arte (a arte contemporânea) ainda 

distante da maioria do público/visitante no Brasil, criando associações entre as 

obras, o nome do artista, a reputação do museu e o produto ou marca da empresa.  

A associação corporativa com MPACs tem construído ao longo das últimas 

décadas uma conexão sólida diante do mercado de bens culturais, considerada uma 

articulação bem vista pelos empresários por seu caráter de instituição cultural semi 

pública de forte apelo social, reforçando a aura da valorização da arte 

contemporânea como um mundo privado, reservado e distante para a maioria da 

população brasileira, portanto um mundo privilegiado e economicamente ativo. 
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O público/visitante de alto poder aquisitivo representa para o mercado 

corporativo uma categoria econômica que necessita ser permanentemente 

conquistada. Essa conquista tem como meta a venda da imagem corporativa das 

empresas como cults, como bens e serviços necessários para um público especial, 

que pode pagar e consumir bens culturais diferenciados. Por esse motivo muitos 

MPACs promovem exposições com patrocinadores exclusivos, realizando 

vernissages destinadas apenas a convidados Vips e outras para o púlbico/visitante 

em geral, garantindo assim o interesse das corporações nesse tipo de patrocínio, 

fomentando com esse tipo de apoio, a manutenção das mega exposições ou 

exposições blockbusters e aos próprios MPACs.  

A relação entre o mercado corporativo e o mercado de arte Cunha (2007, p. 

89) intitula de “jogo de relações de poder, econômico e cultural”, ao tratar da 

estratificação social no ambiente cultural, em relação ao acesso aos bens culturais 

como elemento presente no fator desigualdade social, o que ocorre também no 

ambiente dos MACs e MPACs. Esse público/visitante de elite costuma também ser o 

tipo de visitante mais exigente em relação à programação e oferta de serviços por 

parte dos museus de arte, garantindo assim, qualidade e serviços diferenciados. 

A questão do patrocínio aos MPACs pelas grandes empresas multinacionais 

desperta sempre desconfiança do público, pois as grandes empresas tem seus 

interesses voltados para a angariação de contatos e recursos financeiros que 

possam fomentar as vendas. O potencial do capital financeiro dessas corporações, 

marcas de cigarros, refrigerantes, bebidas ou armamentos financiam exposições de 

arte contemporânea buscando valorizar e associar sua marca como promotora da 

cultura a nível internacional, atingindo um público vasto e atento. Isso pode gerar a 

manipulação dos objetivos dos museus e das exposições direcionando-os para 

valorização do seu produto ou empresa, o que ocasionalmente promove debates 

éticos relativos aos valores culturais implícitos nessas negociações.  

Quando se trata do aspecto ético dos museus de arte, e da questão 
de como, por sua mediação, o poder é transferido e transformado 
numa democracia capitalista, o problema do patrocínio surge de 
maneira ainda mais aguda. Os museus de arte, bem como outras 
organizações artísticas, vêm lutando ao longo dos anos contra as 
consequências éticas por aceitar dinheiro das companhias de 
cigarro; na Grã-Bretanha a lista negra inclui também a indústria de 
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armamentos e certos regimes políticos, como o do apartheid na 
África do Sul  (WU, 2006, p. 169). 

As informações veiculadas na mídia e a associação dos MPACs e suas 

exposições a determinados nomes de empresas ou produtos, reforçam a imagem de 

patronos culturais generosos para as mega exposições de arte contemporânea, 

quando na verdade na maioria dos países as políticas públicas permanecem como 

as principais fontes de recursos para o financiamento dessas exposições e museus, 

embora existam experiências bem sucedidas de gestão privadas ou semiprivadas de 

MPACs.  

Diante do mercado cultural, o interesse das grandes empresas em financiar 

as exposições e os MPACs é notório, consistindo em uma fatia considerável do 

mercado de doações para museus. Da mesma maneira, algumas corporações criam 

suas próprias coleções, galerias de arte, coordenadas por profissionais contratados 

ou tornam-se patrocinadores exclusivos e oficiais de museus específicos, 

interferindo diretamente nas suas escolhas artísticas, ao colocar seus 

representantes nos conselhos curatoriais dessas instituições, organizando e 

patrocinando exposições de suas coleções nos museus e/ou de forma itinerantes em 

outras cidades, estados e países, sempre seguidas da publicação de elaborados 

catálogos que fazem questão de destacar a marca da empresa associada à imagem 

do museu, patrocinando também prêmios para artistas fomentando a emergência de 

novos talentos associados a sua imagem corporativa, corroborando com a visão de 

que patrocinar a arte contemporânea e arquitetura dos MPACs é cumprir sua função 

social como mentores da cultura. 

Dessa maneira, diante do contexto do campo cultural onde os MPACs e sua 

vasta programação estão inseridos, o público/visitante passou a desempenhar um 

papel central, tanto para a instituição museu de arte como para os seus diretores, 

curadores e patrocinadores, representantes do mercado de arte, que desde a 

década de 1980 passam a interessar-se também pelo direcionamento para o olhar 

sobre a arquitetura dos museus, além do interesse óbvio pela arte contemporânea. 

Os responsáveis pelos MPACs também estão preocupados com a questão da 

relação entre a(s) caixa(s) arquitetônica(s) do museu e o parque/jardim, em como o 

público/visitante vivencia esses espaços. 
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As ações educativas organizadas nos MPACs tendem a minimizar o fosso 

entre as condições sociais, econômicas e culturais presentes e desfavoráveis, 

procurando ampliar o repertório cultural dos visitantes e fomentar o interesse efetivo 

para com a produção das poéticas contemporâneas da arte, sejam em grupos de 

especialistas, escolares ou no público em geral.  

Ao ser estimulado a vivenciar as propostas das poéticas contemporâneas nos 

MPACs, o público/visitante amplia sua capacidade de realizar leituras sobre o 

espaço construído do museu, articulando com a leitura das obras expostas, no caso 

dos MPACs também se amplia a relação entre o convívio com o parque/jardim e os 

espaços das galerias. A flexibilidade já corresponde a um traço presente no sujeito 

contemporâneo, que habitualmente lida com a construção de hiperlinks, conectados 

a realidade da vida cotidiana, associada aos códigos da sociedade em rede, da 

diversidade de conhecimentos e formas de socialização, mudanças de línguas e 

culturas. A ênfase se dá no diferente, na fragmentação, na desconstrução, na 

multiplicidade, no multiculturalismo, no efêmero, na pluralidade e heterogeneidade, 

associados ao incentivo do mercado ao consumo e superficialidade. Cabem aos 

museus incentivar formas de debates e questionamentos a essas concepções 

ligadas ao universo contemporâneo a partir das provocações promovidas pela 

concepção da curadoria diante da arquitetura e arte contemporâneas presentes nos 

MPACs. 

O fato da frequência de público/visitante nos MPACs ter se intensificado ao 

longo das últimas décadas está relacionado diretamente ao fato da aceitação da 

produção cultural como um bem ou serviço consumível. Tornou-se cult ser um 

visitante regular de museus de arte e apreciador da arte contemporânea, reflexo do 

crescimento da indústria cultural e da economia da cultura, bem como da divulgação 

intensificada da mídia sobre os eventos, além do fato de alguns arquitetos e artistas 

contemporâneos terem se tornado verdadeiros cartões postais, capazes de atrair 

multidões aos museus.  

O que se estabelece é uma multipla relação entre o museu e seu 

público/visitante, o mercado de arte e o artista contemporâneo, o papel educativo do 

museu e as escolas, a ampliação do número de profissões ligadas à arte e cultura e 

os diversos sistemas de patrocínio corporativo, as novas formas de gestão e o 
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dinamismo dos museus de arte, aspectos que são sintomas da consolidação do 

campo ampliado da arte contemporânea, capaz de atrair multidões. 

A consolidação dos MPACs como locus privilegiado para o arquiteto, o artista 

e a arte contemporânea, demonstra a nova lógica do setor cultural, agora 

preocupado em atender a demanda de um público/visitante ávido por descobrir e 

entender as propostas artísticas e dialogar com o espaço do museu. O 

público/visitante passa a ser protagonista, ajudando a consolidar sua participação 

como sujeito ativo do processo da visita ao museu, passando de espectador a autor, 

interagindo entre o parque/jardim, a arquitetura das galerias e salas de exposição e 

as obras expostas ao ar livre ou nos espaços fechados, com uma visão do museu 

como obra total.  

 

3.6 Os MPAC e o público/visitante autônomo 

 

No mundo contemporâneo e no competitivo mercado cultural, os museus 

tentam a todo custo garantir a frequência do público/visitante e manter em alta a 

estatística das visitas, garantindo patrocínios e divulgação permanente para suas 

ações, coleções e espaços construídos. A maioria do público/visitante dos MPACs é 

formada por grupos, sejam escolares/universitários ou oriundos de outras 

instituições, mesmo assim, é comum encontrarmos indivíduos sozinhos em visitas 

esporádicas a essas instituições. Embora não saibamos exatamente os motivos que 

levam esses visitantes isolados a frequentar os MPACs, o que essas pessoas fazem 

exatamente no museu? Quais as significações que os visitantes levam após a visita? 

Podemos imaginar que os motivos são os variados. As informações sobre o 

público/visitante podem favorecer a forma de recepção e otimização durante a visita. 

Para melhor atender o seu público/visitante os MPACs procuram divulgar as 

exposições, estabelecer parcerias com instituições e escolas, realizar atividades 

paralelas às mostras, como shows, seminários, performances e outras, objetivando 

atrair e cativar o público/visitante, mantendo seus índices de popularidade e 

garantindo com isso a avaliação necessária junto aos patrocinadores, sejam de 

caráter público ou privado. A partir da utilização dessas estratégias, os museus tem 
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sido o tipo de instituição cultural mais bem sucedida após o final do século XX, 

sobrevivendo a crises conceituais, renovando-se em aparência, conteúdo e política 

cultural.   

O esforço institucional para garantir o apoio financeiro, tem forçado a maioria 

dos MPACs a se desdobrar para manter-se aberto, a concorrência com outras 

instituições e atividades culturais tem levado a divisão de recursos antes destinados 

exclusivamente aos museus, esse é um dos motivos que torna necessária a atração 

e ampliação de novos públicos/visitantes. Segundo Falk (2009, p. 22) existem duas 

questões que qualquer museu no século XXI tem de perguntar-se continuadamente, 

o que é público dos museus? Como é possível maximizar a qualidade da 

experiência do visitante? Segundo esse autor, ao responder essas questões o 

museu garante a valorização do tempo disponibilizado pelo visitante, valorizando-o 

como sujeito e parte importante do processo público-artista-arquitetura-arte-

paisagem. 

Refletir sobre a experiência do público/visitante autônomo em MPACs é tentar 

entender o olhar do sujeito em relação à arquitetura, arte e paisagem do museu. Isso 

nos leva a questionar qual o motivo da visita? Como é a experiência de estar 

sozinho em um espaço semi-público? O que tornaria a experiência significativa para 

uma pessoa sozinha num MPAC? De que forma esse visitante se relaciona com os 

demais e com a equipe do museu? Quais as diferenças na percepção do 

público/visitante entre as visitas coletivas e as individuais? Com relação à arquitetura 

do museu quais as diferenças entre visitar sozinho ou com um grupo? Acreditamos 

que entender estas questões e como o público/visitante compreende as visitas aos 

MPACs podem favorecer a aplicação e definição de ações culturais voltadas para 

suas necessidades, favorecendo também a apreensão dos conteúdos e vivências 

possibilitadas pelo museu aos visitantes. É preciso pensar o MPAC como um 

conjunto complexo e dinâmico, composto por interrelações entre o público/visitante, 

o espaço construído, a arte contemporânea, o parque/jardim e os demais serviços 

oferecidos pelo museu.  

Uma resposta óbvia como motivo da visita a um MPAC é que o sujeito gosta 

ou tem interesse pela paisagem, arquitetura e arte contemporâneas, já que esse tipo 

de museu expõe poéticas contemporâneas em diálogo com o parque/jardim. Os 
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visitantes devem vir ao museu para apreciar o parque/jardim, ter contato com a 

arquitetura e visitar as exposições de arte contemporânea, ou seja, provavelmente, 

vem pelo interesse em ter contato com as poéticas em pauta no museu.  

(...) Confirmando o óbvio, a pesquisa que eu fiz há muitos anos 
descobriu que mais de 90% de todos os visitantes de museus de 
arte, disse que gostava de arte, mais de 90% de todos os visitantes 
de museus de história disseram que gostam de história e mais de 
90% de todos os visitantes de museus de ciência disseram que 
gostam de ciência. Os outros 10% disseram que não eram loucos 
pelo assunto, mas eles foram arrastados até lá por alguém que era. 
Esta é uma resposta que faz sentido para aqueles que trabalham em 
museus. Afinal, a exibição e interpretação de conteúdos e assuntos 
específicos são o que os museus fazem melhor. Claro, nem todo 
mundo que gosta de arte ou história, ciência ou animais visita 
museus de arte ou história ou museus de ciência ou zoológicos ou 
aquários! (...) (FALK, 2009, p. 23-24)30. 

 

Apenas gostar do assunto temático do museu não é garantia do objetivo de 

uma visita, as intenções para realização das visitas são bem mais complexas. São 

inúmeras as variáveis relativas às visitas do público autônomo em MPACs, esses 

visitantes nem sempre são regulares, podem realizar apenas visitas esporádicas, é o 

caso de alguns turistas, ou podem ser frequentadores habituais, conhecedores do 

museu e dos temas apresentados nas exposições, ou não. Algumas vezes são 

pesquisadores ou profissionais de áreas afins que costumam voltar periodicamente 

ao museu para fins de estudo. Normalmente, os visitantes autônomos costumam 

disponibilizar um tempo maior durante a visita do que os grupos, prestando mais 

atenção aos detalhes, fruindo e vivenciando com mais calma e atenção às 

exposições e o parque/jardim.  

O patrimônio dos MPACs pertence às pessoas; para elas são montadas as 

exposições, são conservados os parques/jardins, é pensada a programação, são 
                                                           
30 Tradução livre do autor a partir do original em língua inglesa. “Confirming the obvious, the research I 
did many years ago found that more than 90% of all visitors to art museums said they liked art; more 
than 90% of all visitors to history museums said they liked history, and more than 90% of all visitors to 
science museums said they liked science. The other 10% said they weren’t crazy about the subject 
but they were dragged there by someone who was. This is an answer that makes perfect sense to 
those who work in museums. After all, displaying and interpreting subject-specific content is what 
museums do best.  Of course, not everyone who likes art or history or science or animals visits art or 
history or science museums or zoos or aquariums!” (FALK, 2009, p. 23-24).  
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estruturados os eventos paralelos, são oferecidos os serviços desde a biblioteca até 

as lojas e restaurantes, esse público/visitante também é responsável pela 

transmissão dos conhecimentos adquiridos no museu. Portando, a educação do 

olhar para a arquitetura dos MPACs é fundamental para garantir que as 

características do patrimônio arquitetônico sejam respeitadas, mantendo a 

maleabilidade necessária da caixa arquitetônica, garantindo com isso a flexibilidade 

para abrigar poéticas e processos que exijam construção de paredes falsas ou 

fechamentos de aberturas existentes para a exibição de determinadas obras.  

A relação entre o MPAC e seu público/visitante é muito mais do que um 

contato ocasional, faz parte da propriedade intelectual e cultural de uma cidade, uma 

região, um país. Um museu de arte cria pertença, é um bem material e imaterial de 

uma determinada comunidade, capaz de inserir-se em um contexto mais amplo, 

adentrando-se no circuito internacional da arte contemporânea. O MPAC é um 

conjunto de ações, de projetos e de processos que não tem sentido sem a presença 

das pessoas. Pensar sobre os MPACs é refletir sobre as relações entre o 

público/visitante, o patrimônio arquitetônico e paisagístico, e a arte contemporânea, 

inseridas em um único contexto.  

Esta pesquisa volta-se para a questão da relação entre o público/visitante e o 

MPAC, preocupa-se com o que ocorre na instituição e em como o visitante percebe 

a relação arquitetura, arte contemporânea e o parque/jardim, numa perspectiva até 

então pouco estudada, entendendo o público/visitante como uma das variáveis 

fundamentais para a construção do patrimônio museológico. Para além dos bens 

materiais como obras de arte, das galerias, dos jardins, temos que contar com a 

participação efetiva do público/visitante nessas instituições como parte integrante da 

política cultural. O habitus (BOURDIEU, 1996) desenvolve-se com a frequentação e 

é fruto dos estímulos disponibilizados pelos MPACs para seus visitantes. 

Ranciére (2010, p. 8-9) afirma que “o espectador deve fazer uma coisa, 

transpor o abismo que separa a actividade da passividade” e que não há teatro sem 

espectador, e que esse espectador emancipado é capaz de produzir sua própria 

avaliação crítica sobre o que vê e vivencia; podemos afirmar que não há museu de 

arte sem público/visitante, mas que o frequentador do MPAC é um público afeito a 

experiência de uma visita integral, uma visita a um museu vivo, onde o espaço 
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interno e externo as galerias dialogam entre si, onde a arquitetura e a arte 

contemporâneas se embatem e ao mesmo tempo se harmonizam. A frequência ao 

MPAC vai além da visita à exposição, sendo também um momento de ampliação do 

conhecimento sobre arquitetura, arte e paisagem, além de momentos de lazer e 

compras. A visita a um MPAC sozinho ou em grupo proporciona vivências possíveis 

apenas nesse tipo de instituição, onde o contexto entre arte e paisagem é a tônica 

dominante. 

A emancipação do espectador proposta por Ranciére (2010) articula-se com o 

habitus proposto por Bourdieu (1996), já que é necessária a frequentação do 

público/visitante para que o mesmo adquira a capacidade de refletir sobre o que vê e 

sobre as ações do museu a luz do que conhece sobre arquitetura e arte 

contemporâneas. Portanto o visitante aprende e apreende a partir do conhecimento 

adquirido ao longo do conjunto de visitas ao mesmo museu e a outros museus 

semelhantes ou diferentes durante toda sua vida, essa aprendizagem é fruto do seu 

esforço, da competência cultural e das ações disponibilizadas pelos museus para 

fomentar seu conhecimento.  

Se o artista contemporâneo desafia o espectador a pensar e interagir com sua 

obra, recusando-se a impor uma determinada concepção sobre o mundo, mas 

permitindo a diversidade de pensamento sobre o tema em questão, cabe também ao 

MPAC desafiar o seu público/visitante, permanentemente, seja autônomo ou 

coletivo, para que o mesmo interaja com as obras e o espaço construído (galerias e 

parque/jardim) ampliando sua relação com o museu, o desafio não é instruir um 

espectador passivo, mas construir em conjunto com o público/visitante o 

conhecimento sobre arquitetura, arte e paisagem. 

Geralmente, entre o público autônomo e o MPAC existe algum tipo de 

mediação, seja por meio de textos afixados nas paredes, ou fichas de obras, 

catálogos, áudio guias ou a própria figura do mediador, e/ou comumente as pessoas 

tendem a se agruparem em uma visita a um museu de arte, seja para ouvir as 

explicações dos guias ou para acompanharem as discussões entre os participantes 

da visita guiada. A mediação é essencial para que o sujeito perceba e interaja com 

as obras expostas, tornando-se o veículo para que o conhecimento sobre arquitetura 

e arte contemporâneas se estabeleça, exceto quando o visitante já é um especialista 
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na área, habitual conhecedor do museu visitado e capaz de realizar a visita por 

conta própria. Mesmo com a autonomia do público/visitante a mediação continua 

importante para garantir o estímulo necessário à interação com os conteúdos 

presentes nas obras e nos espaços arquitetônicos. 

Esse intermeio da mediação para com o público/visitante em MPACs, 

utilizando mídias variadas, tem relação com a própria essência da arte 

contemporânea, uma área multidisciplinar e de interfaces, que exige o diálogo entre 

campos diferenciados do conhecimento e o uso de múltiplas competências para sua 

compreensão crítica (como é o caso das instalações, das videoinstalações, das 

performances, happenings e das obras que utilizam recursos audiovisuais).  

Um museu concebido como “obra aberta” (ECO, 1997), como espaço de 

possibilidades para poéticas experimentais, pede um público/visitante ativo, capaz 

de escolher como quer ver e interagir com as obras, por onde caminhar e escolher 

seus trajetos, construindo sua própria frequentação. Aos poucos esse espectador 

emancipado dará a tônica das programações dos MPACs em todo o mundo. 

(...) espectadores que desempenham o papel de intérpretes activos, 
que elaborem a sua própria tradução para se apropriarem da 
“história” e dela fazerem a sua própria história. Uma comunidade 
emancipada é uma comunidade de contadores e tradutores 
(RANCIÈRE, 2010, p. 35). 

Estimulados pela arte contemporânea durante o trajeto da visita ao MPAC o 

público/visitante autônomo tende a ser mais livre do que os grupos, que caminham a 

partir da orientação dos guias ou dos professores, seguindo trajetos previamente 

demarcados, com horários definidos e olhar direcionado. O público/visitante 

autônomo tende a escolher o que ver e usufruir, alheio aos trajetos convencionais; 

esse tipo de visitante constroi roteiros alternativos e costuma parar mais tempo 

diante de obras que interessam, mesmo que não sejam as mais importantes.  

Os adultos que frequentam assiduamente os museus de arte costumam 

visitar ou sozinhos ou acompanhados de outro adulto, evitando a companhia de  

crianças e/ou grupos. A média de visitas de adultos em um mesmo museu de arte 

da Europa por ano é de quatro ou mais vezes. Esse tipo de público costuma se 

informar sobre as exposições e sobre o proprio museu antes da visita, geralmente 

conseguem as informações por meio da internet, dos jornais e da mala direta, boa 
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parte desse público também costuma aderir à rede de amigos do museu, recebendo 

as informações e descontos para frequentar regularmente a instituição.  

Como a arte contemporânea questiona o sistema dominante, também o 

público contemporâneo o faz, ao construir sua avaliação crítica sobre os museus e 

exposições, demarcando seu lugar no circuito e assumindo sua importância com a 

sua presença atuante e transformadora, sem a qual a arte contemporânea e os 

MPACs não ocupariam um papel tão significativo no cenário internacional da arte 

contemporânea. 

Ranciére (2010, p. 79) acusa a “política da arte” de esquisofrênica, devido à 

necessidade dos artistas e críticos na busca constante do novo. As ações e poéticas 

artísticas são tratadas como naturalmente incompletas, necessitando atrair 

permanentemente novos públicos, inseridas num mundo capitalista (da lógica do 

capital, da globalização, da comunicação de massas, da vida virtual, da era da 

informação). Seguindo essa mesma lógica, Duarte (2012, p. 72) afirma que os 

museus devem desenvolver permanentemente “atividades complementares” às 

exposições, procurando garantir uma boa performance da instituição, utilizando o 

potencial ambiental, funcional e cultural disponível. Ambas as concepções estão 

ligadas a lógica do capitalismo tardio, inserindo o museu como capital de mercado 

onde seu serviço deve ser oferecido a um público/visitante cada vez mais 

emancipado, heterogênio e autônomo. 

Como espaços coletivos privados de uso público ou semi-público, os MPACs 

são locais de frequentação, de deambulação, instituições privilegiadas, inseridas nas 

próximidades de grandes centros urbanos, seus espaços verdes, parques/jardins. 

São também pulmões das cidades, concorrendo com os jardins botânicos e 

zoológicos em termos de atração para o público/visitantes. Paralelamente ao 

potencial de atração permanente do parque/jardim, a expografia procura tirar partido 

das exposições temporárias e do acervo permanente dos MPACs, utilizando 

recursos cenográficos e cenotécnicos disponíveis, trabalhando com tecnologias 

interativas de última geração, que estimulam vivências sensoriais nas galerias.  

As obras expostas ao ar livre no parque/jardim também são utilizadas como 

elementos de atração de público, uma vez que estão sempre presentes nas imagens 
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dos cartazes e folders desses museus, algumas dessas peças são verdadeiros 

ícones das suas instituições, tornando-se concorridos pontos de visitação da cidade, 

locais obrigatórios de passagem para turistas, que costumam pousar para fotos ao 

lado das esculturas. Dessa forma, os MPACs tornam-se centros de interesse cultural 

para as cidades que os abrigam, compondo pontos de roteiros turísticos 

obrigatórios. Tornou-se fundamental para qualquer turista divulgar suas fotos em 

museus ao lado de esculturas icônicas, que facilitem a identificação visual do local 

visitado. 

A infraestrutura apresentada pelos MPACs para seu público/visitante, como 

salas de exposição ou galerias, parque/jardim, biblioteca, auditório, loja, livraria, 

restaurante, lanchonete, etc. são partes componentes do complexo cultural que se 

tornou o museu, elementos de sua poética institucional. Mesmo que uma 

determinada visita ocasional seja direcionada para uma parte específica do museu, 

o publico/visitante autônomo pode ser fisgado para visitar outra parte ou vivenciar 

outra atividade oferecida pela instituição. Para garantir esse tipo de ampliação no 

objetivo original da visita, uma série de fatores são importantes: a divulgação das 

atividades na entrada do museu com cartazes e painéis, que chamam a atenção do 

transeunte para o que está sendo exposto naquele momento; a presença de guias, 

funcionários e monitores que possam atrair por meio de divulgação esse tipo de 

público/visitante autônomo para vivenciar outras atividades desenvolvidas no museu.  

No que se refere às formas de atração de público/visitante autônomo para 

fruir as atividades desenvolvidas nos MPACs, as possibilidades são múltiplas, 

passando pela divulgação eletrônica, com painéis de LED colocados em pontos 

estratégicos para atrair a atenção do visitante, distribuição de panfletos impressos, 

convites enviados por email e redes sociais, cartazes impressos, o bom atendimento 

na recepção do museu, procurando informar além do óbvio, despertando o interesse 

do visitante.  

O museu se reinventa a cada dia, sua ação dinâmica de ampliação de 

galerias permanentes ou as mudanças das exposições temporárias procuram passar 

a noção de que o MPAC é um local que se transforma ao longo do tempo, seja na 

própria estrutura da paisagem (que varia de acordo com cada estação do ano) ou 

nas exposições temporárias (que costumam criar novos cenários no contexto geral 
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do museu para atrair a atenção de novos públicos/visitantes ou fomentar o retorno 

para novas visitas). 

Acompanhando as mudanças constantes nas poéticas artísticas 

contemporâneas, com a inserção das novas tecnologias; produção e circulação de 

imagens em tempo real, via aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, máquinas 

digitais, etc) e redes sociais e a existência do circuito internacional da arte 

contemporânea, os MPACs procuram também reinventar-se constantemente, 

absorvendo as novas poéticas artísticas e ampliando as técnicas e processos para 

melhor atender o público/visitante. Diante de tantas mudanças o MPAC continua 

sendo um local de legitimação da arte e dos artistas contemporâneos, ao expor sua 

produção em um museu desse tipo o artista garante o reconhecimento da sua 

produção e a possibilidade de convites para expor em instituições semelhantes em 

outras cidades.  

Além da necessidade da “(...) adaptação dos museus a novas dinâmicas 

exige a constante reavaliação dos pressupostos a partir dos quais estes operam. Os 

espaços tornam-se mais flexíveis de modo a acolher propostas com diferentes 

especificidades” (LEITE e VICTORINO, 2006, p. 26-27) muitos artistas constroem 

suas poéticas a partir do questionamento do poder de legitimação das instituições 

culturais, levando as relações entre arquitetura e arte no contexto do museu ao seu 

limite, os MPACs permanecem como locais onde as experimentações da arte 

contemporânea e ambiental podem ser  expressas e vivenciadas pelo 

público/visitante em um contexto específico, fora da agitação das ruas da cidade, 

como é o caso do grafitte e da arte urbana, mas em um local específico para ser 

experimentada subjetivamente relacionando-se com a paisagem.   

A flexibilidade dos espaços expositivos nos MPACs tem um impacto direto na 

questão do público/visitante autônomo, já que nesse tipo de visita a relação de 

interação entre o arquitetura-obra-paisagem e público torna-se mais complexa do 

que outras tipologias de museus. Inúmeras variáveis estão envolvidas na questão da 

satisfação. Não sabemos se o público/visitante respeita os limites das obras na 

exposição, se reconhece os artistas expositores, se interage efetivamente com os 

materiais e obras, se durante a visita os caminhos são intuitivos ou direcionados, se 

reconhece algumas obras expostas, se não identifica algumas obras, se demonstra 
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sentimentos de prazer ou negação diante de obras expostas, qual o nível de leitura 

que consegue estabelecer com as obras, o que é possível é estabelecer critérios de 

aproximação a partir das respostas e da observação dos visitantes nesses museus, 

essas variáveis podem interferir na percepção ambiental do público/visitante nessa 

tipologia de museu. 

Garantir a presença e frequência do público/visitante autônomo em MPACs é 

uma das condições necessárias para que seja possível aprofundar a relação entre o 

visitante e a própria instituição museal, fomentando o olhar para a leitura da 

arquitetura e sua relação com arte contemporânea. É preciso investir em técnicas e 

capacitação de pessoal para garantir a presença de um tipo de público/visitante que 

não seja necessariamente massivo, que possa dispor de mais tempo no interior do 

museu, que seja capaz de vivenciar e analisar as propostas artísticas expostas, 

comparando e fazendo links com outras obras e outros museus, que seja capaz de 

avaliar a instituição como um espaço de conhecimento, de aprendizagem, de 

experimentação que contribua efetivamente para a sua formação cultural.  
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IV. O MÉTODO DE ESTUDO DE CASO E  
A PESQUISA DE CAMPO 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 

INHOTIM. Foto: Robson Xavier 
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Quem não sabe pensar, acredita no que pensa. Quem sabe pensar, 
questiona o que pensa. 

Pedro Demo 

 

Esta tese utilizou a pesquisa qualitativa na modalidade de estudo de casos, 

que segundo Serra (2006, p.82) talvez seja o método mais comum nas pesquisas 

qualitativas no campo da arquitetura e urbanismo, já que busca esgotar o 

conhecimento sobre um caso exemplar, que pode ser considerado modelo ou 

referencial, mesmo que não seja generalizável. Os estudos de caso pretendem 

conhecer em profundidade o objeto de estudo, de modo que o acumulo de 

pesquisas sobre o tema favorece sua compreensão, embora o pesquisador dedique-

se aos objetos selecionados. 

Tal abordagem metodológica é considerada adequada para pesquisas que 

visam compreender, explorar ou descrever um fato ou acontecimento complexo com 

relação ao qual o pesquisador depara-se com diversos fatores importantes que 

precisam ser investigados, porém não permitem um rígido controle artificial. Entre 

estas situações de pesquisa encontram-se aquelas que definem como questões 

centrais o entendimento do “como” e do “porquê” de determinado fenômeno, 

buscando elementos de conexão entre esses fatores e apreender a dinâmica dessa 

interação em níveis diversos. Nesse tipo de estudo, como o pesquisador não pode 

controlar as variáveis envolvidas na investigação e precisa compreender um 

fenômeno complexo, é comum que a descrição e análise do fenômeno recorram à 

pesquisa de campo, que pode estar associada a estudos de casos.  

É preciso ressaltar que o estudo de casos exige que o pesquisador se 

debruce sobre o fenômeno em evidência e visite as fontes para compreender os 

indícios de seu surgimento, sendo um método utilizado quando a pesquisa versa 

sobre acontecimentos ou fenômenos naturais em contextos da realidade social 

como acontece com a percepção ambiental do público/visitante em MACs. Ponte 

(2006) afirma que um estudo de caso é um mergulho vertical em um fenômeno ou 

produto exemplar, considerado excepcional e merecedor de uma investigação 

específica, pois poderá vir a favorecer a compreensão global de um tema, ou 

propiciar importantes indícios para futuras averiguações. 
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Para a pesquisa qualitativa um fenômeno pode ser melhor compreendido se é 

estudado no contexto do qual está inserido, em uma visão da complexidade das 

relações entre as partes envolvidas, o pesquisador vai a campo buscar conhecer as 

relações e as maneiras que os personagens interagem em determinadas situações 

ou espaços, os dados são analisados a partir da relação entre eles.  

A pesquisa documental é parte integrante da pesquisa qualitativa, já que as 

fontes documentais foram ampliadas no decorrer do tempo e permitem ter acesso às 

informações que seriam inacessíveis por outro caminho. O exame analítico sobre os 

dados é uma importante fonte de material para o pesquisador, favorecendo a 

comprovação das questões de tese e elementos suplementares para a pesquisa de 

estudo de casos. As fontes documentais são amplas, consistindo em conjunto de 

registros escritos (jornais, revistas, diários, livros de receita, livros de anotação da 

obra, memorandos, relatórios, etc.), registros estatísticos (dados concretos 

mensuráveis); registros visuais (sinais, gráficos, fotografias, vídeos, filmes e imagens 

em geral); registros sonoros (músicas, gravações, depoimentos, entrevistas, etc.), 

permitindo considerar como fonte de pesquisa documentos de pessoas que já 

faleceram. No Estudo de Casos a pesquisa documental pode ser um excelente 

recurso para garantir a validade das respostas. Neste trabalho utilizamos como 

fontes complementares documentos escritos (textos, catálogos, reportagens, 

catálogos das exposições, relatórios dos museus, etc) presentes nos acervos dos 

setores de biblioteconomia, informação e comunicação dos museus pesquisados. 

Segundo Yin (2005) o estudo de caso é um tipo de pesquisa empírica que 

analisa fenômenos contemporâneos em seu contexto real, em situações onde as 

fronteiras entre os elementos estudados não estão muito claras, necessitando do 

uso de múltiplas fontes de evidência para esclarecê-las. O pesquisador pode estudar 

múltiplos casos ou casos exemplares. Ele é aplicado quando não é possível 

controlar os fenômenos estudados e os estes são atuais, devendo ser estudados em 

seus contextos reais.  

No caso da arquitetura e urbanismo o estudo de caso enquanto método 

qualitativo se aplica aos trabalhos que se debruçam sobre um determinado edifício, 

um conjunto de construções, uma cidade, uma vila, ou mesmo casas com projetos 

marcantes e diferenciados, bem como se refere a relações específicas entre os 
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projetos edilícios e os seus usuários. Como um campo de pesquisa aberto a 

complexidade e a fatos da realidade, possibilitando abertura para o surgimento de 

novos elementos ao longo do desenvolvimento do trabalho e o pesquisador deve 

estar atento para trabalhar com a multiplicidade de situações que ocorrem no 

mesmo contexto. 

As principais fontes de dados para a Pesquisa Qualitativa de estudo de caso 

foram as entrevistas e as técnicas de observação, cujos relatórios foram 

acompanhados de imagens (fotos, colagens, desenhos, recortes), exemplos e 

descrições fornecidas pelos entrevistados, tendo como função auxiliar a 

compreensão do objeto de estudo. Nada impediu o uso de dados estatísticos e 

quantitativos como complementos para a compreensão do fenômeno.  

A escolha do caso acontece, normalmente, a partir das questões que intrigam 

o pesquisador, embora possam ocorrer espontaneamente, algumas decisões guiam 

as escolhas do pesquisador, qual(is) é(são) o(s) objeto(s) de estudo(s)? Esse objeto 

representa uma unidade típica ou diferenciada? Vai se estudar um único caso ou 

será um estudo comparativo? Deve-se decidir quem entrevistar, como e onde aplicar 

questionários, como e onde observar, quais os documentos serão analisados, após 

definir essas variáveis inicia-se a etapa mais difícil, garantir o acesso do pesquisador 

ao local e as pessoas que farão parte da pesquisa. Nesse momento como 

pesquisador tive de ser direto com os responsáveis e os entrevistados, fazendo-os 

entender seu papel e objetivos na pesquisa.  

Em um ambiente público ou semi-público como um MPAC a pesquisa de 

campo pode ser desenvolvida nas áreas abertas como o parque/jardim ou fechadas 

como as galerias, as bibliotecas e/ou acervos do museu, é necessário fôlego e 

determinação do pesquisador para fomentar a “potencialidade disruptiva” do 

conhecimento (DEMO, 2001), ele deve estabelecer parâmetros teóricos, ou seja, um 

dado é sempre um produto teórico, já que a realidade precisa ser interpretada, 

revista, reconstruída, a partir de parâmetros determinados, de olhar específico do 

pesquisador (DEMO, 2008, p. 25).  

Tentamos estabelecer uma ligação estreita com o universo pesquisado, os 

MPACs e seu público, por meio das seguintes estratégias: vivenciar, observar, 
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catalogar, interpelar e conviver com aqueles que fazem no cotidiano um museu vivo 

e intenso. Esta pesquisa me permitiu experimentar como pesquisador, um novo 

olhar para as relações que se estabelecem nos museus pesquisados, observando 

como um estrangeiro, e também como público/visitante participando das atividades 

cotidianas dos museus, mas não como responsável por elas, buscando sempre 

olhar com outros olhos para o entorno, conhecê-lo intimamente, lendo os 

acontecimentos a partir de referências externas, aprendendo e apreendendo as 

relações entre o público/visitante, as atividades desenvolvidas e o espaço do museu.  

Neste trabalho compreendemos a pesquisa como uma atividade permanente 

de aprendizagem sobre determinado aspecto da realidade, onde o pesquisador não 

só promove conhecimento, mas, também aprende, ensina e transforma o que sabe, 

favorecendo a troca de ideias e experiências e reconstrói o saber sobre o objeto 

estudado. Trata-se de confrontar-se com a realidade do museu e com as relações 

estabelecidas entre o público/visitante relativas à arquitetura e arte contemporânea, 

procurando entende-las e analisa-las criticamente, já que conhecer é confrontar, 

questionar, contradizer, verificar, analisar algo dado. 

Ao utilizar o método de estudo de caso nesta investigação, objetivamos 

manter como característica da pesquisa o diálogo entre os sujeitos entrevistados, os 

espaços arquitetônicos dos museus e as obras de arte expostas, permitindo 

discussões e comparações de dados, na busca da ampliação do cariz metodológico, 

por se tratar de MPACs que considero objeto de conhecimento complexo e 

multidisciplinar foi necessário um olhar amplo e aberto. Como a pesquisa de campo 

aproxima o sujeito do objeto, favorecendo a interação entre teoria prática, essa 

abordagem é adequada para um trabalho que busca interligar o público/visitante, a 

arquitetura e a arte contemporânea no ambiente institucional do museu.  

O contato direto com os objetos estudados e com os sujeitos da pesquisa, 

certamente, favoreceu o fato de descobrirmos aspectos da realidade impossíveis de 

serem detectados em outro tipo de situação. O estudo de caso e a pesquisa de 

campo possibilitam não só o conhecimento da realidade como a familiaridade com 

os acontecimentos estudados, mesmo que seja em pequena escala. 
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As grandes argumentações do estudo de caso que se relacionam com a 

prática desta pesquisa, foram o respeito à diversidade e a prática multidisciplinar, 

com foco no processo participativo do público e sua relação com a arquitetura de 

MPACs; estudando os objetos arquitetônicos como elementos vivos, em permanente 

transformação e integrados ao público/visitante. 

Ao lidar diretamente com um das variáveis mais significativas presentes nos 

MPACs, o público/visitante, buscamos valorizar a voz dos que usufruem o espaço 

construído, para a partir dela tentar entender como as pessoas vivenciam esses 

espaços, influenciam e são influenciados por ele, como interpretam a concretização 

do pensamento do arquiteto no projeto arquitetônico do museu? Como interagem 

com as obras de arte contemporâneas expostas ao ar livre e nas galerias? Como 

compreendem as ideias dos artistas? Como percebem as propostas curatoriais ao 

visitar as exposições nesses museus? E como interagem com elas?  

Acreditamos que a relação das pessoas com o espaço é um processo que se 

estabelece do interior para o exterior, a partir de correlações entre os estímulos 

externos do entorno e o sujeito que os usufrui, ou seja, se estabelece uma relação 

de autopoiésis, onde a pessoa capta as informações proporcionadas pelo meio 

ambiente a partir dos seus próprios referenciais biológicos, culturais, históricos e as 

processa, reconfigurando seu conhecimento sobre o que apreendeu. Perante o 

desconhecido tendemos a procurar o que é familiar, nos manter na zona de conforto, 

em seguida identificamos o que se repete o que pode ser comparado, enfim, 

buscamos sempre colocar alguma ordem e tornar familiar o que é estranho. 

Reduzindo, obviamente, a complexidade do todo, para assim compreendermos pelo 

menos uma pequena parte, esse processo ocorre quando temos contato com obras 

de arte contemporâneas onde o estranhamento inicial é algo, não só esperado, 

como desejável.  

A ação da pesquisa de campo não só é uma forma de levantamento de dados 

empíricos sobre determinada realidade, pode ser considerada uma forma de 

intervenção nesta. “A prática é forma de conhecimento, porque por meio dela 

testamos conhecimento vigente e produzimos novo, bem como dialogamos 

dinamicamente com a realidade e conosco mesmos (...)” (DEMO, 2008, p. 83). 
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Para efetivar a coleta de dados em campo utilizamos alguns procedimentos e 

técnicas de pesquisa, a observação in locu, ou observação participante, a aplicação 

de questionários com funcionários, estagiários, monitores e com o público (ver 

apêndices) em geral, além da realização de entrevistas com pessoas 

representativas dos museus estudados. 

A observação participante é uma técnica de pesquisa de campo, muito 

utilizada nas ciências sociais, particularmente na antropologia, que representa o ato 

de acompanhar de perto os objetos estudados, identificando o cotidiano no setting 

da pesquisa. No caso desta pesquisa estivemos presencialmente nos dois museus 

estudados (Serralves, Porto, Portugal e Inhotim, Minas Gerais, Brasil) diversas 

vezes, costumavamos chegar pela manhã na abertura do museu e ficar até o final 

do expediente, acompanhando as atividades dos monitores e estagiários e/ou 

observando de perto o comportamento do público autônomo nas galerias e no 

parque/jardim. Para garantir uma maior confiabilidade, procuramos diversificar os 

dias visitados, bem como frequentamos os museus em dias feriados, fins de semana 

e durante as festas promovidas pelas instituições, por tratarem-se de dias com 

movimentos atípicos, com um fluxo consideravelmente maior de público/visitante. 

Utilizamos também o conceito de “observação participante”, oriundo da 

Antropologia, que refere-se a convivência próxima ao objeto de pesquisa, por 

diversas vezes, estivemos presentes em visitas orientadas nos dois museus, 

referentes a questão ambiental e outras vezes a arte contemporânea e em menor 

escala a arquitetura do museu (o que ocorreu apenas em Serralves). 

 

4.1 Métodos e técnicas empregados 

 

Nesta pesquisa trabalhamos com questionários aplicados com funcionários, 

monitores e estagiários (apêndices 02 e 06) e com o público/visitante (apêndices 01 

e 05), ficha de vistoria técnica (apêndices 03 e 07), aplicados junto à diretoria técnica 

dos museus e roteiro de entrevistas utilizado nas entrevistas com pesquisadores, 

curadores e diretores dos museus (apêndice 09), todos os depoentes assinaram o 
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termo de consentimento da pesquisa (apêndices 04 e 08), cada um desses 

instrumentos de coleta de dados foi adaptado para o contexto específico do museu a 

ser estudado (Inhotim e Serralves). 

Para elaboração dos instrumentos de coleta de dados, utilizamos como 

critérios a coleta de informações que consideramos relevantes para esta pesquisa, 

incluindo os seguintes itens: dados demográficos (endereço, faixa etária, sexo, 

idade do depoente), os dados de participação (frequência e participação a museus 

de arte contemporânea), os fatores emocionais (sentimentos, identificação com 

lugares e obras), os fatores ambientais (motivação da visita, facilidade na 

mobilidade, identificação dos trajetos nos museus, atividades de lazer, atitude frente 

à arte contemporânea e a paisagem). 

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro semi-estruturado 

(apêndice 09) de questões adaptáveis ao tipo de atuação do entrevistado no museu. 

Desde o início da pesquisa sabíamos que não seria fácil realizar essa etapa da 

coleta de dados, encontramos uma série de dificuldades para a realização das 

referidas entrevistas, a maioria dos entrevistados selecionados não tinham 

disponibilidade para sentar e dispor de tempo para esse trabalho, então o número de 

entrevistados foi pequeno, mas significativo. À medida que as entrevistas foram 

sendo aplicadas as próprias respostas dos entrevistados sugeriam novas questões 

que foram incorporadas ao trabalho. Outro detalhe significativo foi o fato de termos 

encontrado a disposição nos acervos dos dois museus estudados e mesmo na 

internet entrevistas sobre as instituições com curadores, diretores, artistas e técnicos 

que foram utilizadas como fontes para esta pesquisa; também participamos como 

ouvinte de palestras e conferências durante as quais anotamos informações e 

gravamos algumas falas significativas para este trabalho. 

Pretendíamos trabalhar com mapas mentais a partir dos gráficos propostos no 

último ítem do questionário aplicado ao público/visitante nos dois museus (apêndices 

01 e 05), ao longo do processo da aplicação dos mesmos, percebemos que a 

maioria das pessoas não se dispunha a desenhar o mapa da sua visita, apenas 

cerca de 10% dos arguidos respondeu essa questão, desta maneira, resolvemos 

adaptar o resultado e construir os roteiros do trajeto a partir das linhas traçadas nos 
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questionários respondidos, que foram sobrepostas, gerando o que chamamos de 

“gráfico do trajeto da visita ao museu”.  

Realizamos a observação participante durante todo o período da pesquisa de 

campo nos dois museus, inicialmente acompanhamos grupos em visitas guiadas e 

posteriormente de forma independente em visitas periódicas aos museus. Durante a 

observação fizemos anotações dos comentários do público/visitante a respeito das 

obras, dos espaços e do parque/jardim, fotografamos o movimento das pessoas nos 

museus procuramos observar os comportamentos repetitivos em relação à 

percepção ambiental. 

Outra etapa importante foi a pesquisa de dados documentais nos acervos do 

Setor de Documentação e Biblioteca dos Museus de Serralves e do Inhotim, onde 

recolhemos cópias de: fotografias, recortes de jornais, catálogos de exposições, 

catálogos de artistas, entrevistas, dissertações e teses sobre os museus, coletamos 

também, documentos nas Bibliotecas da Universidade do Minho, da Escola de 

Arquitetura da Universidade do Porto, da Escola de Belas Artes da Universidade do 

Porto, do Museu Reina Sofia em Madrid e do Museu de Arte Contemporânea de 

Santiago de Compostela, esses documentos coletados foram fundamentais como 

fontes complementares da pesquisa. 

 

4.2 A investigação  

 

Nesta pesquisa procuramos focar a observação e coleta de informações 

sobre alguns aspectos em particular que se relacionam com: a percepção ambiental, 

a legibilidade do espaço e as condições de wayfinding estabelecidas pelo 

público/visitante nos MPACs. Como todo o processo de investigação foi vivencial, 

partindo sempre da presença do pesquisador in loco, em contato direto com os 

objetos de estudo, direcionamos o olhar para as formas de percepção do 

público/visitante sobre a arquitetura dos museus. Nesse sentido, quatro aspectos 

(intimamente relacionados entre si) foram especificamente investigados: 
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(i) as formas do público/visitante interagir com as obras de arte 
contemporâneas expostas nas galerias e pavilhões dos museus e nos 
parques/jardins. Considerando que nosso foco de investigação foi o público 

adulto a partir dos 18 anos (excluído, portanto, o público da educação infantil 

e básica, que consiste na maioria dos visitantes regulares dos dois museus, 

equivalente ao chamado “público escolar”), o interesse da pesquisa recaiu 

apenas sobre grupos oriundos de excursões de turistas, famílias, jovens em 

pequenos grupos de amigos e namorados, bem como sobre o 

público/visitante autônomo.  

(ii) o comportamento do público durante a visita ao museu, ou seja, de 

que forma os visitantes se portavam diante de algumas obras e galerias, qual 

sua reação, como interagiam com as obras, se observavam os limites 

impostos por cada poética exposta (interativa e/ou contemplativa), se faziam 

silêncio, ou comentavam sobre as obras, tanto no ambiente fechado das 

galerias, como no ambiente aberto do parque/jardim. 

(iii) como o público/visitante definiu os roteiros e trajetos da visita no 
museu e parque, os recursos utilizados pelos visitantes para definir o 

caminho a seguir no museu (se usam mapas, roteiros pré-estabelecidos, 

guias ou transportes internos, ou preferem, simplesmente, seguir sem 

planejar os percursos), ou seja, como o roteiro da visita é estabelecido, 

independente das pessoas conhecerem anteriormente o museu ou não. 

(iv) o olhar do público para a arquitetura do museu, ou seja, como o 

visitante percebe as relações do espaço construído e do parque/jardim, como 

identificam a dinâmica entre galerias e obras expostas, como fruem a 

arquitetura nos dois museus estudados. Também observamos quais as 

políticas utilizadas pelos museus para fomentar o olhar do público/visitante 

para a arquitetura, como lidam com a conservação, preservação e ampliação 

do patrimônio construído. Como proporciona o encontro entre o ambiente 

natural (parque/jardim), as obras de arte contemporâneas e as galerias em 

um único espaço físico; o público/visitante reconhece e valoriza essa 

interrelação, considerando igualmente importantes o ambiente natural e o 

construído. Além disso, durante a visita a esses museus o trajeto costuma ser 
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definido de maneira espontânea, seguindo os indicadores visuais (mapa e 

sinalética), os elementos marcantes da paisagem e as relações emocionais 

estabelecidas com o espaço, bem como, experiências anteriores de visitas a 

museus, galerias, parques, jardins botânicos e/ou zoológicos.   

Os questionários foram aplicados diretamente pelo pesquisador ao 

público/visitante dos dois museus, em períodos distintos. O instrumento de coleta 

contendo questões de múltipla escolha foi elaborado em dois formatos, um 

destinado ao público em geral (apêndice 01 e 05) e outro destinado aos 

funcionários/estagiários/monitores (apêndice 02 e 06),  

A entrevista semi-estruturada (apêndice 09) permitiu o contato próximo com 

os entrevistados, seguindo o roteiro composto por tópicos relacionados a temáticas 

emergentes nos objetivos desta tese e questões suscitadas a partir do fluxo das 

conversas. Excetuando os dados pessoais para caracterização do participante 

(idade, gênero, nacionalidade, nível de formação), foram contemplados os seguintes 

pontos: condições da visita (quantidade/ordem, frequência, duração, motivo, fonte da 

informação); avaliação geral do museu; serviços utilizados; definição do trajeto 

(motivos, dificuldades, escolhas); sensação emocional; elementos que mais 

chamaram a atenção; dados pessoais; mapa para indicação de percursos e pontos 

significativos.  

Para as entrevistas foram convocados especialistas que atuam nos dois 

museus estudados,os quais foram questionados sobre os mesmos temas. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices 

04 e 08). 

Também foi preenchido um Formulário de Vistoria Técnica (apêndices 03 e 

07) junto aos diretores técnicos dos dois museus para obter informações específicas 

sobre a arquitetura dos espaços construídos e compará-las com os dados obtidos 

por meio de outros documentos. Entre os principais pontos investigados na vistoria 

técnica encontram-se: inserção do museu no entorno urbano; setoreização e áreas; 

edificações existentes (elementos construtivos, dimensões e condições de conforto); 

jardim/parque (área, dimensões, condições de conforto, tratamento paisagístico); 

observações gerais sobre a ambiente e condições de visibilidade do museu. 



170 
 

Obviamente, cada instrumento foi ajustado às condições específicas de cada 

um dos museus estudados, bem como às peculiaridades do idioma praticado 

(português ‘de Portugal’ e português ‘brasileiro’) 

O tratamento das informações recorreu a estatística descritiva (no caso de 

dados quantitativos) e à sistematização dos conteúdos (no caso de respostas às 

perguntas abertas e das entrevistas), sempre a partir da identificação de palavras-

chave (extraídas do proprio discurso) que possibilitassem resumir a resposta do 

participantes.  

O trabalho analítico agrupou as informações (de quaisquer procedências) em 

função de quatro eixos: experiência do visitante (no próprio museu e em 

oportunidades anteriores); percepção ambiental do museu em estudo; legibilidade 

dos percursos realizados naquela visita em particular; estratégias (de wayfinding) 

para definição dos percusos. A leitura e interpretação das informações teve como 

base o referencial teórico-conceitual desenvolvido nos capítulos iniciais desta tese. 

 

4.3 Os MPACs estudados e breve relato do processo de pesquisa 

 

A seleção dos dois casos de estudo foi baseada nos seguintes critérios: 

semelhanças tipológicas; edifícios criados para abrigar um MAC; um parque/jardim 

com esculturas compondo seu conjunto arquitetônico; que fossem significativos para 

os países em que estão localizados; apresentar projeção internacional; dispor de um 

acervo significativo de arte contemporânea nacional e internacional e desenvolver 

um trabalho de mediação artística/ambiental.  

Na tese optamos por trabalhar com duas realidades de países distintos, o 

Brasil e Portugal, ligados pela mesma língua, com suas variações, e por uma história 

com pontos de articulação em alguns momentos comuns, mas culturalmente 

diferentes. Para cada país selecionamos um caso de estudo (um MPAC), escolhido 

a partir dos critérios anteriormente descritos. Embora o número de MPACs nos dois 

países não seja grande, os casos escolhidos são exemplares, servindo de 
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parâmetro para importantes experiências com essa tipologia de museu em outras 

partes do mundo. 

No Brasil o caso mais significativo é o Instituto de Arte Contemporânea do 
Inhotim, projeto idealizado pelo empresário da área de mineração Bernardo Paz, 

em meados da década de 1980, iniciando como um jardim botânico, influenciado 

pela visita do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994), amigo do empresário, que 

deu ideias para o desenvolvimento do paisagismo no local. O local foi ampliado com 

o tempo, passando a absorver galerias e galpões para abrigar obras de arte 

contemporânea e também esculturas ao ar livre. Desenvolvendo uma pesquisa 

qualitativa mergulhamos no dia a dia do museu, nos primeiros contatos como 

visitante e depois como pesquisador credenciado pela instituição. 

Em Portugal o principal MPAC é o Museu de Arte Contemporânea da 
Fundação de Serralves, no Porto, projeto do renomado arquiteto português Álvaro 

Siza, idealizado para abrigar o primeiro museu de arte contemporânea do país, 

concebido para inaugurar uma relação com o conjunto arquitetônico e o entorno, 

incluindo o parque/jardim e a casa de Serralves, construção em estilo Art Decó dos 

anos 1920, espaço que abrigou as primeiras exposições da fundação e que hoje 

mantem-se como espaço de exposições temporárias. Para o desenvolvimento do 

trabalho estive durante dois anos atuando como pesquisador em Serralves. 

A primeira parte da pesquisa de campo foi desenvolvida entre os anos de 

2010 e 2011 e consistiu na coleta de dados sobre o Inhotim na biblioteca do museu. 

Catalogamos todos os títulos (documentos, catálogos, revistas, fotografias e textos 

de jornais), fotografamos, copiamos e escaneamos os dados importantes para a 

fundamentação desta tese. Durante esse período realizamos uma pesquisa 

exploratória com a aplicação de questionários junto aos estagiários e monitores do 

Setor Educativo do Inhotim, o resultado desta pesquisa serviu para ajustar o padrão 

dos questionários aplicados na etapa final da coleta de dados, como foi uma etapa 

experimental, não será apresentada como resultado desta pesquisa. Essa etapa 

teve total apoio da direção do Instituto para realização do trabalho: disponibilidade 

de sala com equipamentos; possibilidade de fotografar todos os espaços do Inhotim 

sem restrições; acesso gratuito aos carrinhos para facilitar a mobilidade no 

parque/jardim, gratuidade na alimentação junto ao restaurante dos funcionários e no 
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transporte entre Belo Horizonte e o museu; permissão para fotografar, fotocopiar e 

escanear todo o material disponível no acervo da biblioteca; acesso a acompanhar 

as visitas guiadas junto à equipe do educativo do Instituto. Na época também 

realizamos pesquisa de dados online em artigos, vídeos, filmes, entrevistas, blogs, 

consultas diárias ao site da fundação e demais suportes sobre o Inhotim. A pesquisa 

de informações sobre o Inhotim junto aos acervos das bibliotecas setoriais da Escola 

de Arquitectura da Universidade do Minho, da Escola de Arquitetura da Universidade 

do Porto, da Escola de Belas Artes da Universidade do Porto e da Universidade de 

Lisboa, da Biblioteca Central da Universidade de Coimbra e da Biblioteca da 

Fundação de Serralves, não obteve êxito, já que as informações sobre o Inhotim 

costumam circular de forma online, existindo ainda pouco material impresso. Em 

investigação específica na internet foi constatado que na área acadêmica os estudos 

sobre a arquitetura e arte contemporânea deste museu ainda estão em processo de 

construção, havendo poucos trabalhos finalizados disponíveis. Também foi 

verificada a falta de um banco de dados na biblioteca do Inhotim sobre os trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos sobre o Instituto, o que poderia ser uma importante fonte 

para pesquisa. 

A segunda parte da pesquisa de campo no Inhotim aconteceu na primeira 

quinzena de maio de 2013, após o período de mobilidade estudantil em Portugal. As 

condições de acesso foram diferentes: não foi autorizada a utilização pelo 

pesquisador do transporte dos funcionários de Belo Horizonte para o Inhotim, o que 

exigiu hospedagem do pesquisador em Brumadinho e o uso de transporte público ou 

táxi para locomoção; também não tivemos acesso à utilização dos carrinhos para 

transporte interno, nem a possibilidade de fotografar o espaço interno das galerias; 

na biblioteca houve apenas autorização para copiar de forma manuscrita o material 

de interesse, sendo vetada a possibilidade de fotocopiar, fotografar ou escanear 

qualquer item do acervo, o que demandou muito tempo de trabalho para fazer cópia 

manuscrita dos trechos interessantes das novas publicações; também não foi obtido 

acesso ao museu na segunda feira, dia fechado para visitação. 

Durante o segundo semestre de 2012, antes do desenvolvimento da segunda 

parte da pesquisa de campo no Brasil, além da pesquisa bibliográfica foram 

realizados contatos com os nomes possíveis para serem entrevistados, contactamos 
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os responsáveis pelo parque/jardim, pelo setor educativo, pela direção técnica e 

tentamos falar com o Bernardo Paz, o retorno foi pequeno, efetivamente 

conseguimos entrevistar o Diretor Técnico. 

A pesquisa de campo em Serralves foi desenvolvida no período de setembro 

de 2011a agosto de 2012, como bolsista Erasmus Mundus 17, da União Européia, 

junto ao Programa de Doutoramento em Arquitectura da Universidade do Minho, 

Guimarães, Portugal sob a tutela do Prof. Dr. Pedro Bandeira. Durante esse período 

foram coletados dados sobre Serralves nas bibliotecas setoriais da Escola de 

Arquitectura da Universidade do Minho, da Escola de Arquitetura da Universidade do 

Porto, da Escola de Belas Artes da Universidade do Porto e da Universidade de 

Lisboa, da Biblioteca Central da Universidade de Coimbra e da Biblioteca da 

Fundação de Serralves. A pesquisa bibliográfica (em livros, artigos, teses, 

dissertações, catálogos, vídeos sobre a arquitetura de Serralves e seu 

público/visitante), exigiu viagens a Lisboa e Coimbra. Naquele período também 

foram entrevistados a Drª Helena Barranha31 e o Dr. João Fernandes32, e aconteceu 

a aplicação de questionários com o público/visitante, nas modalidades presencial e 

online, estes últimos disponibilizados durante um mês (entre os dias 01 e 30 de 

março de 2012) na página do facebook de Serralves (Capítulo IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31 Curadora e diretora do Museu de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa, autora de uma  
dissertação e uma tese onde estudou, entre outros, o Museu de Serralves. 
32 Ex-Curador e Diretor geral do Museu de Serralves, atualmente Sub Diretor do Museu Nacional 
Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid. 
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INHOTIM. Foto: Robson Xavier 

INHOTIM. Foto: Robson Xavier 

INHOTIM. Foto: Robson Xavier 

V. ESTUDO DE CASO I – INHOTIM  
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O Inhotim (figuras 19, 20 e 21) foi criado em meados da década de 1980, em 

uma fazenda no município de Brumadinho, interior de Minas Gerais, Brasil, cidade 

com 35.000 habitantes, localizada no vale do Paraopeba, rica em belezas naturais e 

minério de ferro. O município tem uma área de 634,4 km², situado no final do maciço 

do espinhaço e início do tabuleiro do Oeste, criado como distrito em 1923 e 

emancipando em 1938, tornando-se Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foi 

nesse município rico em tradições do período colonial, incluindo antigos 

povoamentos, como a Comunidade Quilombola de Sapé, que nasceu o Inhotim há 

60km de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. 

Figura 19 - vista panorâmica de um dos lagos do Inhotim, com vista para a nova 
recepção e para a obra Magic Square # 5 do artista brasileiro Hélio Oiticica. 

 

Fonte - www.revistasagarana.com.br. 

 

Idealização de Bernardo Paz, empresário da área de mineralogia, inicialmente 

colecionador de arte moderna brasileira, objetivando criar um espaço bucólico de 

lazer para a família e amigos, com espaços para abrigar sua coleção. Influenciado 

pela exuberância da paisagem do local e pelas ideias de Burle Marx (1909-1994) 

que fez uma visita ao local em 1994, Paz resolveu ampliar sua coleção botânica, 

principalmente a coleção de palmeiras, considerada hoje uma das maiores da 
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América Latina, criando com isso um jardim botânico.  O interesse de Paz em arte 

contemporânea também teve influência dos amigos artistas, como Tunga, que 

incentivou o empresário a mudar de foco na sua coleção, passando a colecionar 

obras de grandes nomes da arte contemporânea internacional. 

Figura 20 - Vista aérea do Inhotim. 

 

 

Fonte - www.maps.google.com.br. 

 

Em 2002 Bernardo Paz funda o Instituto Cultural Inhotim, hoje Instituto de Arte 

Contemporânea do Inhotim, entidade sem fins lucrativos que objetivava a criação, 

educação e fomento da arte contemporânea. Até 2005 o Instituto continuou 

ampliando sua coleção artística e botânica, abrindo nesse mesmo ano suas portas 

para as primeiras visitas locais, com agendamento prévio. Em 2006 o Inhotim abriu 

definitivamente suas portas ao público/visitante, com uma infraestrutura organizada, 

N 
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em 2007 foi criada a Diretoria de Inclusão e Cidadania, com o objetivo de fomentar o 

compromisso social junto à população de Brumadinho.  Em 2008 o instituto foi 

reconhecido como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

pelo Governo do Estado de Minas Gerais, iniciando a parceria público/privada e no 

ano seguinte também reconhecida OSCIP pelo Governo Federal, nesse ano com 

mais de 160.000 visitantes/ano, passou a ser um dos espaços culturais brasileiros 

mais visitados. Em 2010 o parque/jardim do Inhotim foi reconhecido como jardim 

botânico pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB), registro aprovado na 

4ª reunião da Comissão no Rio de Janeiro.    

Figura 21 - Vista aérea do Inhotim. 

 

Fonte - Marcelo Coelho. Disponível em: 
http://www.4shared.com/photo/mw2bRoYL/Vista_area_Instituto_Inhotim_f.html  

O Inhotim é um MPAC que dispõe de um acervo com mais de 500 obras de 

arte contemporâneas de artistas oriundos de vários continentes, expostas ao ar livre 

no parque/jardim, em galerias permanentes e/ou temporárias, situadas em um jardim 

botânico exuberante. O conjunto paisagístico do parque/jardim do Inhotim exibe 

grupos de espécimes raros, organizados seguindo o pensamento paisagístico 

indicado por Burle Marx (1909-1994). As variedades de plantas são dispostas de 

forma a comporem jardins dentro do jardim, em conjuntos de blocos repetitivos da 
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mesma variedade, o conjunto conta com cinco lagos (ver exemplos nas figuras 22 e 

23) e uma área de preservação permanente.  

Figura 22 - Detalhe do parque/jardim do 
Inhotim com vista para o lago central e 

ponte ao fundo. 

 

Fonte - www.algueldevansbhmg.com.br  

Figura 23 - Detalhe do parque/jardim do 
Inhotim com vista para o lago e a Galeria 

True Rouge ao fundo. 

 

Fonte - www.ideiadadica.blogspot.com  

O acervo botânico do Inhotim é composto por mais de 3.500 espécies 

vegetais cultivadas, a área de conservação obrigatória conta com 768 hectares de 

mata nativa, e o parque/jardim botânico conta com 45 hectares, com várias coleções 

botânicas e com 4 lagos ornamentais com 3,5 hectares de lâmina d’água, Segundo 

Sigefredo (2013) os lagos do Inhotim são alimentados por cursos d’água que vem da 

montanha, excetuando o lago que apresenta a cota mais alta, localizado por trás da 

Galeria Adriana Varejão, que dependendo da época do ano necessita de 

bombeamento de água dos outros lagos para abastecê-lo, a coloração esverdeada é 

fruto da adição de um produto orgânico e biodegradável chamado “Lago Azul”, 

inofensivo ao meio ambiente e ao ser humano, que ao ser misturado a água 

barrenta e amarelada dos lagos provoca o efeito de água esverdeada. 

Ocupando cerca de 97 hectares, o parque/jardim do Inhotim conta com 

diversas coleções botânicas, dentre as quais a de Aráceas, com 350 peças de 

orquídeas da espécie Vanda, 1.400 espécies de palmeiras, uma das maiores 

coleções do mundo, a parceria público/privada tem gerado pesquisas e estudos a 

partir da coleção botânica do instituto. Os projetos de inclusão social envolvem 

música, arte e cidadania, tornando-se um parceiro dos órgãos públicos na definição 

das políticas de desenvolvimento do município de Brumadinho. 
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Como uma OSCIP o Inhotim para além de ser um MPAC e espaço de 

entretenimento, desenvolve uma série de atividades culturais como shows, teatro, 

dança, música, performances, além de pesquisas na área ambiental, educativa, 

artística, de inclusão e cidadania da população do entorno, tornando-se o principal 

equipamento cultural da região do Vale do Paraopeba e um dos mais significativos 

MPAC do mundo. 

Oferecendo abertura suficiente e condições para implantação de 

determinadas obras de arte contemporâneas, onde os artistas podem participar 

diretamente da alocação das peças e das galerias, podendo dialogar com os 

arquitetos e discutir sobre a melhor forma de expor seu trabalho, abrigando no 

acervo obras dos principais artistas contemporâneos tais como Lygia Pape, Adriana 

Varejão, Tunga, Cildo Meireles, Helio Oiticica (ver figura 24), Yayoi Kusama (ver 

figura 26), Chris Burden (ver figura 25), Mattew Barney, Janet Cardiff, Edgard de 

Souza (ver figura 27), Doug Aitken, etc. 

Figura 24 - Hélio Oiticica. Magic Square # 
5. Implantada no parque/jardim do 
Inhotim. 

 

Fonte - www.skyscrapercity.com.  

Figura 25 - Cris Burden. Beam Drop. 
Implantada no parquet/jardim do Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br   

O Inhotim é hoje o principal MPAC brasileiro e um dos principais do mundo, 

espaço incomum, abrigando um magnífico conjunto de obras, plantas e galerias, que 

instiga o público/visitante a fruir o contato com a arte e a paisagem, de maneira não 

hierárquica, onde as duas áreas do conhecimento se irmanam em um ambiente 

harmônico, essencialmente belo e ao mesmo tempo rico em contradições, 

questionamentos, que instiga a reflexão crítica e o olhar sobre a relação entre 

paisagem, arquitetura e arte contemporâneas. 
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Figura 26 - Yayoi Kusama. Detalhe da 
obra Narcissus Garden localizada no 
Centro Educativo Burle Marx do Inhotim, 
implantada no teto da biblioteca. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br. Acesso em: 
julho 2013. 

Figura 27 - Edgard de Souza. S/título. 
Esculturas em bronze. Implantadas no 

parque/jardim do Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br. Acesso em: julho 
2013. 

 

É impossível passar pelo Inhotim sem ser tocado pelo entorno, sua paisagem 

estonteante e a qualidade das obras expostas atraem de crianças a idosos; além do 

público escolar e universitário, famílias inteiras, grupos de amigos, casais e até 

noivos preparando as fotos para os books do casamento frequentam cotidianamente 

os jardins do Inhotim. O trabalho da monitoria e dos estagiários é intenso, grupos de 

brasileiros e turistas estrangeiros transitam entre as galerias enquanto discutem 

sobre o que veem. As terças-feiras a entrada é gratuita favorecendo visitas 

ocasionais da população local, embora a maior parte do público seja oriunda de 

outros estados e países.  Principal centro de arte contemporânea brasileira o Inhotim 

tem se configurado como um local de pesquisa sobre a relação entre arquitetura, 

arte e paisagem, favorecendo inovações entre as pesquisas acadêmicas sobre 

museus de arte no Brasil e colocando o país no circuito internacional de arte, como 

um centro de referência em arte contemporânea. 

 

5.1 Sobre a relação arquitetura e arte no Inhotim 

 

Inhotim pode parecer um absurdo. Um museu longe de um grande 
centro. Para se chegar ao Inhotim tem que se deslocar e dedicar 
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inteiramente à exposição e ao lugar. (...) O Inhotim está em 
construção sempre tem algo novo.   Jochen Volz33 

Dentre os vários MACs brasileiros o Instituto de Arte Contemporânea do 

Inhotim (IACI) destaca-se pela dimensão física, pela qualidade do acervo, pela 

importância no cenário internacional e pela concepção de sua proposta, que integra 

a arquitetura e a arte contemporâneas. Espacialmente o conjunto é composto por 

várias galerias e pavilhões isolados entre si, mas interligados pelo parque/jardim 

com esculturas ao ar livre. 

A partir da observação e das leituras sobre MACs brasileiros inferi que 

algumas das soluções arquitetônicas e paisagísticas utilizadas no Inhotim conjugam 

ideias anteriormente presentes na construção do Museu de Arte Moderna e 

Contemporânea da Pampulha (MAP) em Belo Horizonte, também em Minas Gerais 

(figuras 28 a 33). O MAP faz parte do complexo arquitetônico projetado por Oscar 

Niemayer (1907 – 2012), entre 1942 e 1944 34, encomenda do então prefeito de Belo 

Horizonte, Juscelino Kubitscheck (1902-1976), que seria a construção de um 

complexo de cinco edifícios em torno do lago artificial da Pampulha, um cassino, um 

clube de elite, um salão de danças populares, uma igreja e um hotel (não 

construído), um conjunto onde cada edifício é visto como elemento autônomo, 

apresentando uma estreita relação com o entorno do parque da Pampulha, a partir 

do qual surgem os desenhos para os projetos.  

                                                           
33 Curador de origem alemã, residente há mais de sete anos no Brasil, casado com a artista mineira 
Rivane Nevenscitwander, ex-curador e ex-diretor artístico do Inhotim, foi co-curador da Archi Trienal 
2010 em Nagoya, Japão; da 53ª Bienal de Veneza; Itália, 2009; Curador convidado da 27ª Bienal de 
São Paulo, em 2006. Foi curador da Portikus em Franckfurt, Alemanha, colabora como critico de arte 
com diversos jornais e revistas especializadas. 

34 O MAP foi inaugurado em 1956. O cassino seria o centro do complexo, primeiro edifício construído, 
no ponto alto das margens do lago, elaborado com alternância de volumes planos e curvos, luz e 
sombra. O salão de jogos em formato ortogonal tem como contraponto o bloco posterior em 
semicírculo; as retas são contrapostas pela parede curva do térreo e pela marquise irregular; os 
caixilhos verticais opõem se a horizontalidade da construção; grandes superfícies envidraçadas e 
colunas finas dão leveza a construção; o uso do vidro na escadaria que liga o restaurante ao terraço, 
estabelece a comunicação entre o interior e o exterior, composto pelo jardim de esculturas projetado 
por Burle Marx (1909 – 1994). No prédio onde funcionava o cassino, com a proibição do 
funcionamento do jogo em 1946, nasceu da dinâmica cultural da cidade de Belo Horizonte, que nas 
décadas de 1940 e 1950 assiste um processo de expansão significativo, a partir da atuação da 
Escola Guignard, dirigida pelo próprio Guignard (1896 – 1962), servindo de polo para o surgimento de 
vários artistas importantes no cenário nacional, além do debate sobre arte e arquitetura proposto 
pelas revistas Edifício, Arquitetura e Engenharia, as Exposições e Salões de Arte Moderna realizados 
em Minas, divulgando a produção visual fora do eixo Rio-São Paulo. 



182 
 

Figura 28 - Fachada do Museu de Arte 
Moderna e Contemporânea da 

Pampulha, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil. 

 

Fonte - www.jornaldocastelobh.com.br 

 

Figura 29 - Parque de esculturas do Museu 
de Arte Moderna e Contemporânea da 

Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil. 

 

Fonte  - 
www.blogsensidesign.blogspot.com 

 

Figura 30 - Vista aérea do Museu de Arte 
Moderna e Contemporânea da Pampulha 
– Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 

 

Fonte - www.portalsaofrancisco.com.br. 

 

Figura 31 - Fachada do prédio do Antigo 
Cassino da Pampulha (1952), hoje Museu 
de Arte Moderna e Contemporânea da 
Pampulha. Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil. 

 

Fonte - 
www.arquiteturabrasileirav.blogspot.com.br 
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Figura 32 - Planta baixa do térreo do 
Museu da Pampulha, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil.  

 

 

Fonte  - 
www.arquiteturabrasileirav.blogspot.com.br  

 

Figura 33 - Planta baixa do 1º piso do 
Museu da Pampulha, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil. 

 

Fonte  - 
www.arquiteturabrasileirav.com.br 

Analogamente, no Inhotim, a relação entre a arquitetura, a arte 

contemporânea e o parque/jardim é central em toda a composição do complexo 

museal. Alguns projetos arquitetônicos são considerados ícones da arquitetura de 

museus de arte, como a Galeria Adriana Varejão, projetada por Rodrigo Cerviño 

Lopez e a Galeria Miguel Rio Branco, projeto dos Arquitetos Associados (Alexandre 

Brasil, Paula Zasnicoff, André Prado, Bruno Santa Cecília e Carlos Eduardo Maciel). 

A ideia de desenvolver o museu em galerias e pavilhões separados e distribuídos 

pelo complexo do parque/jardim, ao invés de construir um grande edifício para 

abrigar o museu projetado por um arquiteto de renome, como ocorre na maioria das 

instituições, é um detalhe particular da arquitetura do Inhotim.  

Uma arquitetura que às vezes funciona como simples abrigo e outras 
vezes ousa dialogar com a arte ali dentro exposta, mas que sempre 
(ou quase sempre) ajuda a localizar essas obras no lugar onde 
estão. Uma arquitetura que permite que a arte aterrisse em Inhotim 

N N 
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sem parecer que pode fugir a qualquer momento. Este é o seu maior 
desafio. Abrigar a arte enquanto negocia sua relação com a 
paisagem, valorizando ambas (LARA, 2011, p. 68). 

O complexo do Inhotim é cortado pelo Rio Paraopeba, que banha a região de 

Brumadinho, há 60 km de Belo Horizonte, tendo como características próprias a 

forte presença dos trens de carga, das encanações do gás metano, abundante na 

região, da presença dos cabos de alta tensão e da terra vermelha banhada pelo 

minério de ferro que vaza dos vagões e caminhões de carga nas estradas. O 

empresário Bernardo Paz35, criador do Inhotim, é oriundo do mundo da mineração, 

tendo comprado uma gleba em Inhotim na década de 1980, que já continha uma 

majestosa árvore que o encantou, o Tamboril, origem do nome de um dos 

restaurantes do Inhotim que fica as margens dessa árvore de frente ao lago.  

Inicialmente o espaço era uma casa recreio de fim de semana, um refúgio 

para o empresário, a família e alguns poucos amigos. A relação de Bernardo Paz 

com a paisagem foi fomentada a partir da amizade com o paisagista brasileiro Burle 

Marx (1909-1994), apresentado por um amigo florista de Nova York, a partir desse 

contato Bernardo patrocinou um livro sobre as pinturas do paisagista e o levou a 

visitar o Inhotim em 1984, quando ele deu ideias para o paisagismo do local, sua 

influência está presente nas formas de concepção do parque/jardim do Inhotim. Aos 

poucos a paisagem do Inhotim foi sendo transformada, Bernardo construiu lagos 

artificiais, anexo para hóspedes, galpões para abrigar obras de arte da sua coleção 

de arte moderna brasileira, que era o seu foco no inicio.  

O interesse de Bernardo por arte contemporânea surgiu por influência do 

amigo e artista Tunga (1952 - ) que o convenceu no início dos anos 1990 a 

redirecionar sua coleção para arte contemporânea, sendo hoje considerada a maior 

coleção privada de arte contemporânea do Brasil, e da Artista Adriana Varejão, ex 

mulher do empresário. Aos poucos Bernardo comprou todos os possíveis terrenos 

vizinhos ampliando a área do Inhotim até abrir ao público em 2005, criando assim o 

                                                           
35 Atualmente com 63 anos, Bernardo Paz, é o filho mais velho de uma família de classe média com 
quatro filhos, o Pai foi engenheiro, a Mãe dona de casa e pintora amadora. Começou a vida 
profissional como frentista em um posto de gasolina do Pai, foi vendedor em uma boutique masculina, 
embora tenha passado no vestibular, nunca cursou faculdade, teve de enfrentar cedo a vida laboral, 
fez fortuna com a herança de uma das ex mulheres filha de banqueiro, comprou uma empresa de 
mineração e começou a exportar pra China em 1985, casou seis vezes e tem seis filhos, com quase 
30 anos de diferença entre a mais velha e a mais nova.  
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maior e mais importante centro de arte contemporânea do país e um dos mais 

significativos do mundo. O Inhotim foi ttransformado em Organização da Sociedade 

Civil (OSCIP) em abril de 2008 a nível estadual e em junho de 2009 a nível federal, 

cujo acervo compreende mais de 500 obras de renomados artistas contemporâneos 

de repercussão internacional, recebendo anualmente cerca de 200 mil visitantes, 

contando com uma equipe de 700 funcionários; gastando anualmente cerca de 250 

milhões de reais com despesas de manutenção e programas socioeducativos que 

atendem a população local. O efeito Inhotim valorizou toda a região de Brumadinho, 

os imóveis urbanos e rurais do entorno do Instituto, valorizaram mais de 300% nos 

últimos anos.  

Nos primeiros projetos arquitetônicos para o Inhotim, ou seja, os cinco 

pavilhões mais antigos, a relação entre arte e arquitetura era tímida, os espaços 

foram adaptados e ocupados como galerias. O primeiro projeto arquitetônico 

pensado para criar um diálogo entre o edifício e a paisagem foi a Galeria True 

Rouge (Tunga) (figuras 34, 35 e 36), projetada pelo arquiteto mineiro Paulo Orsine36, 

como uma vitrine, localizada as margens do lago, refletindo e sendo refletida por ele, 

outro projeto do mesmo arquiteto foi a Galeria Cildo Meireles, que devido a 

especificidade das obras expostas foram pensadas como caixas pretas, sem 

aberturas diretas para o exterior, apenas com portas de trânsito.  

A Galeria Cildo Meireles (ver figura 37), também projeto de Orsini, é formada 

por três salas fechadas em concreto armado, localizada as margens do grande lago. 

A galeria abriga três obras permanentes do Cildo Meireles, duas delas são centrais 

no debate entre arquitetura e arte contemporânea, “Desvio para o vermelho” (1967-

1984) (figuras 38 a 39) e “Através” (1983-1989) (figuras 40 – 41). 

                                                           
36 Paulo Orsini – Arquiteto graduado pela UFMG.  
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Figura 34 - Galeria True Rouge – Planta Baixa. 

 

Fonte - acervo do Inhotim. 

. 

 Figura 35 - Galeria Cildo Meireles – planta baixa. 

 

Fonte  - acervo do Inhotim.  
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“Desvio para o vermelho: impregnação, entorno, desvio”, consiste em uma 

instalação formado por três salas interligadas entre si, onde todos os objetos 

expostos são vermelhos, concebido em 1967, montado em várias versões desde 

1984 e montado definitivamente no Inhotim em 2006. Na primeira sala 

“impregnação” todos os objetos e obras de arte são apresentados em diferentes tons 

de vermelho, as duas outras salas “entorno” e “desvio”, a primeira um corredor semi 

escuro, com uma camada de tinta vermelha derramada no piso e o segundo uma 

sala maior com a sequencia da tinta derramada até chegar a uma pia iluminada com 

uma torneira aberta que jorra permanentemente um líquido vermelho. Esta obra 

coloca em cheque o design de interiores e a instalação apontando questões políticas 

na sua representação 

Na obra “Através” é outra instalação onde o artista criou um labirinto com 

materiais construtivos utilizados no cotidiano para criar barreiras, cortina de 

chuveiro, grades, aquários, telas, organizados em forma de labirinto com piso de 

vidro estilhaçado. A obra coloca a questão das barreiras e transparências, 

obstáculos e desejos, permissividades e proibições. 

Além das obras na Galeria Cildo Meireles, no parque do Inhotim encontra-se 

a obra “Inmensa” (1982 – 2002) (ver figuras 38 – 43), uma escultura de grandes 

dimensões, ao ar livre, formada por uma sequência de mesas e cadeiras das 

menores para maiores, que apresenta uma discussão conceitual sobre os objetos 

desconstruindo sua forma.    
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ura 36 - Desvio para o vermelho – 
Cildo Meireles – Inhotim. 

 

Fonte  - 
www.entretendimento.uol.com.br  

Figura 37 - Detalhe – Desvio para o vermelho 
– Cildo Meireles – Inhotim. 

 

Fonte  - www.inhotim.org.br  

Figura 38 - Através – Cildo Meireles – 
Inhotim. 

 

Fonte  - www.inhotim.blogspot.com  

Figura 39 - Detalhe – Através – Cildo Meireles 
– Inhotim. 

 

Fonte  - www.entretendimento.uol.com.br  

Figura 40 - Inmensa – Cildo Meireles 
– Inhotim. 

 

Fonte  - www.inhotim.org.br 

 

Figura 41 - Inmensa – Cildo Meireles – 
Inhotim. 

 

Fonte  - www.inhotim.org.br 

 

Três grupos de arquitetos são responsáveis pela maioria dos projetos 

arquitetônicos realizados no Inhotim, “os arquitetos associados” grupo formado por 
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Alexandre Brasil37, Paula Zasnicoff38, André Prado39, Bruno Santa Secília40 e Carlos 

Alberto Maciel41, responsáveis diretos pelos projetos do Pavilhão Miguel Rio Branco, 

as Cosmococas, a Grande Galeria e o Centro Educativo Burle Marx; e “o Grupo 
Rizoma” formado pelos arquitetos Thomaz Reganos42 e Maria Paz43, responsáveis 

pelos projetos arquitetônicos da Nova Portaria, Loja Botânica, Restaurante Oiticica, 

Galeria Lygia Pape e Galeria Tunga; “o Grupo Tacoa Arquitetura”, formado por 

Rodrigo Cerviño Lopez 44  e Fernando Falcon 45 , responsáveis pelo projeto do 

Pavilhão Adriana Varejão; Freuza Zechmeister 46  que projetou a futura “pousada 

Inhotim” (até o momento não construída) todos os arquitetos residentes em Belo 

Horizonte. Como meu interesse nessa tese debruça-se sobre a relação 

arquitetura/arte contemporânea/público focaremos o olhar para a arquitetura das 

galerias e pavilhões do Inhotim (arquiteturas da arte) e não para os espaços 

administrativos ou de convívio. 

As outras três galerias para mostras temporárias (lago, mata, praça e fonte) 

(ver figuras 44 – 50) são pintadas de branco com piso de cimento queimado, com 

platibandas que escondem as telhas metálicas, visíveis apenas do interior. No hall 

de acesso a Galeria Praça encontra-se a obra “Em Passant” (2008) do artista Iran do 

Espírito Santo, uma pintura em látex que incorpora a própria parede como elemento 

da composição, composta de duas paredes com faixas de cinza em degrade, de 5% 

a 95%, a da esquerda na horizontal e a da direita na vertical, esta obra é comumente 
                                                           
37 Alexandre Brasil Garcia – Arquiteto graduado pela UFMG (1997), mestre em Engenharia pela 
UFOP (2006) e Professor Universitário na UNIBH e EAUFMG.    
38 Paula Zaniscoff Cardoso – Arquiteta graduada pela ECA/USP (2000), mestre pela EA/UFMG 
(2007) e Proefessora Universitária da UNIBH. 
39 André Luiz Prado – Arquiteto graduado pela EA/UFMG (1998), Mestre em Arquitetura EA/UFMG 
(2005) e Doutorando em Arquitetura EA/UFMG (em curso), Professor da UNI/BH e EA/UFMG. 
40  Bruno Santa Cecília – Arquiteto graduado pela EA/UFMG (1999), mestre em arquitetura 
EA/UFMG (2004) e professor da EA/UFMG e FUMEC.   
41  Carlos Alberto Maciel – Arquiteto graduado pela EA/UFMG (1997), mestre em arquitetura 
EA/UFMG (2000) e doutorando em arquitetura EA/UFMG (em curso), professor da EA/UFMG.   
42 Thomaz Regatos – Arquiteto graduado na Izabela Hendrix em Belo Horizonte (2004), mestre pela 
Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, MBA em Gestão Estratégica de Projetos pela 
UMA/BH. 
43 Maria Paz – Arquiteta graduada pela FUMEC/BH (2009), mestre pela Universidade de Cornel/EUA 
(2007), trabalhou em Luxemburgo com o arquiteto Holandês Jo Coenen.  
44 Rodrigo Cerviño Lopez – Arquiteto graduado pela FAU/USP (2001), trabalho com Paulo Mendes 
da Rocha, é design gráfico, tendo feito catálogos da Bienal de São Paulo em parceria com Raul 
Loureiro. 
45 Fernando Falcon – Arquiteto graduado pela FAU/USP (2001). 
46  Freuza Zeichmeister – Arquiteta formada pela UFRJ (1964), entre 1967 e 1975 lecionou 
composição e paisagismo na FUMA, faz projetos de arquitetura de interiores, design e paisagismo, 
voltados pra residências e lojas. É figurinista e cenógrafa, tendo contribuído permanentemente do o 
Grupo Corpo (desde 1981).  
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ignorada pelo público que costuma pensar que é apenas um detalhe do tipo de 

pintura de parede.    

Figura 42 - Galeria Lago – planta baixa. 

 

Fonte: acervo do Inhotim.  

 

Figura 43 - Galeria Praça – planta baixa.  

 

 

Fonte - Acervo do Inhotim. 
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Figura 44 - Galeria Fonte – planta baixa. 

 

Fonte  - acervo do Inhotim. 

 

 

Figura 45 - Vista parcial da Galeria Praça no 
Inhotim. 

 

Fonte  - www.snap20.com.br 

 

Figura 46 - Vista da fachada da Galeria Mata 
no Inhotim. 

 

Fonte  - Foto: Robson Xavier 
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Figura 47 - Vista parcial da fachada da 
Galeria Lago no Inhotim. 

 

Fonte  - Foto: Robson Xavier. 

 

Figura 48 - Vista parcial da fachada da 
Galeria Fonte no Inhotim. 

 

Fonte  - Foto: Robson Xavier.  

Na fachada interna da Galeria Praça encontra se os painéis em fibra de vidro 

dos artistas John Ahearn (artista americano) e Rigoberto Torres (artista 

portorriquenho) (figuras 51 – 52), afixados nas paredes externas da galeria e criados 

sob encomenda, retratando pessoas da comunidade quilombola local em tamanho 

real, incluindo funcionários do Inhotim. Os dois painéis aproximaram a comunidade 

do projeto social do museu, que hoje faz parte da vida cotidiana da cidade, já que 

algumas atividades artísticas realizadas no início da abertura do museu causaram 

escândalo junto a população de Brumadinho, a partir dos rumores corridos na cidade 

sobre a performance de duas artistas que caminharam nuas durante a inauguração 

da Galeria True Rouge de Tunga, após ser observada pelos funcionários que 

espalharam a notícia na região, atualmente a relação da comunidade local com o 

Instituto é de parceria, o Inhotim passou a ser considerado uma instituição de valor 

na região, impulsionador do progresso cultural do município e fomentador da 

educação artística dos jovens da região, gerando inclusive empregos permanentes e 

temporários.   
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Figura 49 - Painel Ahearn e Torres Galeria 
Praça Inhotim. 

 

Fonte 2 - www.inhotim.org.br 

 

Figura 50 - Painel Ahearn e Torres 
Galeria Praça Inhotim. 

 

Fonte - www.viagem.uol.com.br 

 

O quadro funcional atual conta com cerca de 80% de funcionários residentes 

no município de Brumadinho, além de um forte projeto social que resgata a história 

do município, e desenvolve projetos de inclusão social com música, artes visuais e 

paisagismo, tornando-se referência na região.  

O projeto arquitetônico que pode ser considerado uma obra de referência, um 

paradigma para a relação arte/arquitetura no Inhotim é o pavilhão Adriana Varejão, a 

proposta apresenta um diálogo bem estruturado no qual a arquitetura e a arte se 

irmanam no mesmo nível, ambos com expressão própria, o desenho arquitetônico 

estabelece um percurso interno a “promedade arquiteturale”, inaugurando uma nova 

forma de pensar a arquitetura no Inhotim e marcando definitivamente a arquitetura 

de museus de arte no Brasil. O projeto do arquiteto mineiro Rodrigo Cerviño Lopez 

em contato com a artista que pensava em um prédio em formato de sauna com 

azulejos, um dos aspectos da poética da artista, presente na obra apresentada no 

primeiro piso do pavilhão.  

Com um projeto iniciado em 2004 e finalizado em 2008, o Pavilhão Adriana 

Varejão (figuras 53 a 59) localizada no recanto oeste do núcleo original do Inhotim. A 

relação entre o arquiteto Rodrigo Cerviño Lopez com a artista Adriana Varejão é 

anterior a este projeto, já havia ocorrido no projeto do ateliê da artista no Rio de 

Janeiro. Essa integração arquiteto/artista resultou em um objeto arquitetônico em 

formato de um prisma regular, uma caixa de concreto armado disposta sobre a 

elevação do terreno, com dois pisos expositivos fechados e uma cobertura, 
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apresentando um elemento chave o percurso entre a entrada e saída em diferentes 

cotas, o acesso de chagada é feito sobre um espelho d’água e uma pequena rampa 

que leva a entrada no térreo onde estão distribuídas duas obras “linda do Rosário 

(2004)”, parede quebrada, revestida de azulejos, com imagens na lateral de fibra 

pintadas em formato de vísceras e carne e “o colecionador (2008)”, essa última um 

Tromp L’oeil que retrata uma sauna com azulejos, ao final do trajeto o 

público/visitante tem acesso a escada para o 1º piso. 

Figura 51 - Galeria Adriana Varejão – Planta baixa 

 

Fonte  - acervo Inhotim 

 

A escada entre os pisos flua sobre o espelho d’água, no 1º piso encontra se a 

obra “Celacanto provoca maremoto (2004/2008)” exposta pela primeira vez na 

Fundação Cartier em Paris, com um único lado, no Inhotim tem três lados. A obra é 

composta de três grandes painéis de azulejos ampliados com fragmentos de 

imagens em movimento, que referem se aos azulejos portugueses azuis e brancos, 

do século XVII e XVIII, comuns nas igrejas barrocas.  Também neste piso encontra 

se a obra “carnívoros (2008)” um políptico com cinco telas que retratam flores 

N 
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alucinógenas e são fixadas no teto de ligação entre o 1º piso e a cobertura. Esses 

dois últimos ambientes são interligados por uma rampa descoberta que dá acesso a 

um terraço descoberto, onde estão dispostos bancos de alvenaria revestidos de 

azulejos com a obra “panaceia phantástica” e “passarinhos de inhotim a demini 

(2003/2008)” a saída do edifício é feita por uma passarela que interliga a cobertura 

com o parque em desnível.    

Figura 52 - Fachada do Pavilhão Adriana 
Varejão Inhotim. 

  

Fonte  - www.pedrokok.com.br  

Figura 53 - Vista do interior/exterior do 1º 
piso do Pavilhão Adriana Varejão no 

Inhotim. 

 

Fonte  - www.dezeen.com  

 

Figura 54 - Interior do Pavilhão Adriana 
Varejão no Inhotim. 

 

Fonte  - www.mulher.uol.com.br  

Figura 55 - Interior 2º piso do Pavilhão 

Adriana Varejão no Inhotim. 

 

Fonte 3 -  www.acritica.uol.com.br  

  

  



196 
 

Figura 56 - Parte superior do Pavilhão 
Adriana Varejão no Inhotim.  

 

Fonte 4 - www.mulher.uol.com.br   

Figura 57 - Interior 1º Piso Pavilhão 
Adriana Varejão no Inhotim.  

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.com  

O pavilhão Adriana Varejão, no entanto, apresenta uma espécie de 
experiência concentrada e solene da visita ao conjunto, mostrando o 
quanto a arquitetura pode ser capaz de potencializar a apreensão 
estética. Aparentemente encravada em uma pendente natural, a 
caixa cega de concreto lançada sobre a praça de entrada, cobrindo 
um espelho d’água que provém do exuberante jardim externo e 
avança até o fundo escuro do edifício, envolvendo da escada de 
acesso à laje superior. Tudo então é percurso (...) uma estudada 
promenade architecturale: a escada ‘boia’ e a construção se 
comprime e levita à medida que a escalamos. Do outro lado 
simultaneamente, o edifício é suspendido pela viga-empena do 
fundo, destacando-se do terreno por uma fresta corrida coberta por 
claraboia (...) não se trata de exibicionismo técnico. O jogo entre 
peso e suspensão reforça o sentido de passagem, de retratação e 
expansão. No interior a natureza reaparece como fragmento 
replicado nos ‘azuleijões’ da artista, cuja moldura quadrada já se 
insinuava desde fora nas marcas das fôrmas que ‘desenham’ o 
concreto” (WISNIK, 2011, p. 06).  

 A descrição poética de Wisnik (2011) denota a força poética desse pavilhão 

diante da arquitetura do Inhotim e de outros MPACs. Não seria a arquitetura 

monumento, mas ponto de ligação, lugar entre caminhos, que estabelece o trânsito 

entre lugares e significados. A arquitetura do Inhotim tem sido feita por talentos 

locais, por equipes com orçamentos limitados e projetos que abusam do concreto 

armado, das formas simples e da relação entre o dentro e o fora, o que segundo 

Lara (2011, p. 71) é o tema central da arquitetura do Inhotim.  

Outro importante elemento da arquitetura do Inhotim é o Pavilhão Miguel Rio 

Branco (figuras 60 a 62), projeto do Grupo Arquitetos Associados, iniciado em 2008 

e finalizado em 2010, com área de 1.540m². O projeto foi baseado na demanda do 

artista que imaginava o pavilhão como uma imensa pedra esculpida repousando no 
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local. O edifício foi projetado em três níveis com a entrada no piso intermediário, o 

piso é revestido com a mesma pedra que foi colocada nos caminhos do Inhotim, no 

térreo abria uma pequena lanchonete e uma bateria de banheiros, duas salas, uma 

com pé direito maior medindo 11,7m de lado, um piso para exposição com ambiente 

flexível, dividido em três partes, na altura do solo seria colocada uma vitrine de vidro 

transparente, que foi revestida por uma película removível, tornando o vidro 

translúcido de acordo com a solicitação do próprio artista; o piso superior não tem 

aberturas, é uma grande galeria, vedada em aço com acabamento natural, 

fechamento inclinado e pavilhão com forma irregular, construção com poucas portas 

e janelas, com dois espaços distintos para exposição, um iluminado por luz natural e 

elaborada tectônica em concreto e aço, um piso denota o aspecto externo da 

construção, outro está enterrado.  

Ao Norte do núcleo original, em um antigo pasto, encontra-se a Galeria 

Cosmococa (figuras 63 a 66), projeto iniciado em 2008 e finalizado em 2010, de 

autoria dos arquitetos associados, o espaço abriga 5 obras da série intituladas 

Trashiscapes, Onobject, Maileryn, Hendrix-war e Nocagions, são todos ambientes 

sensoriais com projeções de slides e trilhas sonoras, onde o público pode entrar e 

interagir com as obras, são cinco salas isoladas entre si com dimensões e pé direito 

diferentes, localizadas em um piso térreo e interligadas por um corredor de 

circulação, com uma área total de 835m .  

Figura 58 - Fachada da Galeria Miguel 
Rio Branco no Inhotim 

 

Fonte 5 - www.inhotim.org  

Figura 59 - Fachada e espaços internos da 
Galeria Miguel Rio Branco no Inhotim 

 

Fonte - www.inhotim.org  
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Figura 60 - planta baixa e cortes da Galeria Miguel Rio Branco no Inhotim47 

    

Fonte - acervo do Inhotim.   

Figura 61 - Fachada da Galeria 
Cosmococas Inhotim 

 

Fonte - 
www.arquitetosassociados.arq.br 

 

Figura 62 - interior da Galeria Cosmococas 
Inhotim  

 

Fonte -  www.arquitetosassociados.arq.br 

 

Figura 63 - Planta Nível Galerias 
Cosmococas Inhotim48. 

 

Fonte - acervo do Inhotim. 

Figura 64 - Corte A – Galeria Cosmococas 
Inhotim. 

 

Fonte - acervo do Inhotim. 

 

                                                           
47 Figura 62 - escala legível na planta e cortes originais, disponível em: www.arquitetosassociados.arq.br .   

48 Figuras 65 e 66 – escala legível na planta e cortes originais, disponível em: www.arquitetosassociados.arq.br .   

N 
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Entre os projetos de espaços expositivos desenvolvidos no Inhotim pelo Grupo 

Rizoma, escritório coordenado por Thomaz Reganos e Maria Paz, destaco a Galeria 

Lygia Pape e a Galeria Psicoativa Tunga.  

A Galeria Lygia Pape (figuras 67 a 70) também projeto do Grupo Rizoma, 

espaço pensado para abrigar uma única obra “Tetéia (1981)49”, a construção teve 

início na metade de 2010 e foi finalizada em 2012. A galeria é formada por uma 

planta quadrada coberta por outra forma quadrada girada e com lado menor, 

inserida dentro do quadrado maior, é um objeto em torção, gerando tensão visual na 

sua composição, situada próximo à nova portaria do Inhotim, com 411 m² de área 

construída. O espaço interno da galeria é muito escuro, causando no visitante um 

estranhamento inicial, revelado posteriormente ao se ter contato com a sala onde 

está localizada a instalação, única fonte de luz no espaço expositivo, para manter o 

clima de caverna, como pensou a artista.  

Figura 65 - Maquete eletrônica Galeria 

Lygia Pape Inhotim 

 

Fonte - www.gaz.com.br 

Figura 66 - Fachada Galeria Lygia Pape 

Inhotim. 

 

Fonte - www.arteleilao.com.br 

  

                                                           

49 Tetéia é uma instalação da última fase da carreira da Lygia Pape, fruto das experiências iniciadas em 1977, em parceria 
com seus alunos do Parque Laje no Rio de Janeiro, com fios esticados na natureza, nos anos 1990, a artista desdobou a 
experiência com malhas esticadas em prédios da cidade, “Tetéia” é uma grande instalação com fios metálicos unindo 
elementos da arquitetura do piso ao teto dos cantos da galeria, formando colunas retangulares, que mudam de acordo com 
o ângulo do observador, parecendo em alguns momentos transparentes, em outros apresentando a forma bem definida, 
dando a impressão também de não ter final ou não ter início.  
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Figura 67 - Interior da Galeria Lygia Pape 
Inhotim com a obra “Tetéia”. 

 

Fonte - www.bossablog.com 

 

Figura 68 - Esquema eletrônico do projeto 
da Galeria Lygia Pape no Inhotim. 

 

Fonte - www.cargocollective.com 

A Galeria Psicoativo Tunga (figuras 71 a 74), projeto de 2011, construída em 

estrutura de aço, cria uma sutil relação com o terreno, a construção está acomodada 

em dois níveis, sem estabelecer ruptura com a paisagem envolvente, contando com 

um brise solei para proteção da luz excessiva, implantado próximo ao Centro 

Educativo Burle Marx, o espaço abriga seis obras do artista, com área total 

construída de 2.194m².  

Figura 69 - Maquete Eletrônica da Galeria 
Psicoativa Tunga Inhotim. 

 

Fonte - www.piniweb.com.br 

Figura 70 - Interior do térreo da Galeria 
Psicoativa de Tunga no Inhotim. 

 

Fonte - www.donttouchmymoleskine.com 
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Figura 71 - público no interior da Galeria 
Psicoativa Tunga no Inhotim. 

 

Fonte -  www.harperbazaar.com.br 

Figura 72 - Performance no interior da 
Galeria Psicoativa Tunga no Inhotim. 

 

Fonte - www.harperbazaar.com.br 

 

       A Galeria Doris Salcedo (figuras 75 a 78) projeto dos Arquitetos Associados, 

Paula Zasnicoff em parceria com Carlos Granada50, iniciado em 2006 e finalizado 

em 2008, que consiste em um prisma de concreto armado, localizado na área de 

expansão do inhotim, abrigando apenas um trabalho da artista, “Neither (2004)51”, o 

espaço da galeria, com estrutura de concreto armado e alvenaria revestida, onde 

está fixada uma tela metálica parcialmente inserida no reboco, a galeria mede 

262,17 m² de área construída, proporcionando ao visitante a perda gradativa da 

referência visual externa, ao entrar e sair da antecâmara, toda a construção é 

coberta por telha metálica com isolamento termoacústico.   

                                                           
50  Carlos Granada arquiteto colombiano, que costuma acompanhar os projetos de instalação da 
artista colombiana Doris Salcedo. 
51 Uma criação da artista após a visita ao campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha e 
exposto pela primeira vez no White Cube em Londres, a obra cria uma tensão sobre a arquitetura, 
como elemento de proteção e de ameaça para os seres humanos. 
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Figura 73 - vista externa da galeria Doris 
Salcedo Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.com 

 

Figura 74 - Vista interna da Galeria Doris 
Salcedo Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.com 

 

Figura 75 - Detalhe da obra Neither (2004) 
da Artista Doris Salcedo no Inhotim 

 

Fonte - www.rodadamoda.com  

Figura 76 - Planta baixa da Galeria 
Doris Salcedo no Inhotim52 

 

Fonte - www.arquitetosassociados.arq  

       Também projeto da Paula Zasnicoff é o Pavilhão do artista americano Doug 

Atken “Sonik Pavilion” (2009) (figuras 79 – 80), um site specific formado por pavilhão 

circular fechado com paredes de vidros translúcidos, adaptando-se ao nível de visão 

do observador, acesso por rampa baixa, isolado em uma trilha no meio da mata, no 

                                                           
52 Figura 78 – escala legível na planta original, disponível em: www.arquitetosassociados.arq.br.   

N 
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cimo de um morro, onde o público/visitante escuta sons contínuos emitidos a cerca 

de 200 metros do interior da terra, através de um buraco no centro do pavilhão, 

captados por microfones geológicos de alta definição e ampliados, a obra articula 

arquitetura e arte contemporânea em relação ao entorno em um contexto único. 

Figura 77 - Sonic Pavilion no Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br. 

 

Figura 78 - Interior do Sonic pavilion no 
Inhotim. 

 

Fonte - www.revistaepocasp.globo.com. 

 

       Outro projeto de destaque da Paula Zasnicoff é o Pavilhão “de lama lâmina” 

(2004-2009) (figuras 81 – 82) do artista norte americano Matthew Barney, um site 

specifc, formado por dois domos geodésicos de aço e vidro acoplados entre si, com 

piso de cimento queimado, marcado pelos pés dos visitantes com minério de ferro 

da sola dos sapatos e situada no meio da mata de eucaliptos, acessível por meio de 

uma trilha, a caminhada faz parte do processo da obra, no interior o visitante se 

depara com um imenso trator utilizado na performance e transformado em uma 

escultura, que segura uma árvore branca de parafina.  

        A obra teve origem em uma performance realizada pelo artista em parceria com 

o músico Arto Lindsay, durante o carnaval de Salvador, Bahia, em 2004, retratando 

o conflito entre Ogum, Orixá da guerra, do ferro e da tecnologia, e Ossanha, Orixá 

das florestas, das plantas e da paisagem, que foi gravado em um vídeo de longa 

metragem exibido permanentemente no Inhotim na Galeria Marcenaria desde 2008. 
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Figura 79 - Pavilhão de lama a lâmina no 
Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.com.br 

 

Figura 80 - interior do pavilhão de lama a 
lâmina no Inhotim. 

 

Fonte - www.wap.viagem.uol.com.br 

 

       O complexo arquitetônico do Inhotim está em constante processo de ampliação, 

a prova disso é o projeto da grande galeria e restaurante (figuras 83 – 84), um 

espaço expositivo que irá medir mais de 5.000m² de área construída, dobrando a 

área expositiva do Instituto, será um museu dentro do museu, devido a sua 

dimensão e irá abrigar exposições temporárias individuais e coletivas, um projeto 

pensado a partir da coleboração de Allan Schwartzman, Jochen Volz e Rodrigo 

Moura, focado no diálogo com o lugar, situado no centro físico do Instituto, um 

projeto pensado pelos arquitetos associados como uma paisagem modificada e em 

processo de execução.  

       A grande galeria será composta por quatro blocos semienterrados 

acompanhando o declive do terreno, apresentando um percurso não linear, 

fragmentando os volumes. O público/visitante vai entrar e sair várias vezes, por 

entradas diferentes, seguindo a poética de trajeto não linear do Inhotim, os tetos 

jardins dos blocos mantem-se como uma extensão do parque/jardim e integram o 

conjunto de edifícios a paisagem do entorno, garantindo a interrelação entre o 

espaço construído e a paisagem.  
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Figura 81 - Projeto Grande Galeria Inhotim 
– vista aérea e vista frontal. 

 

 

 

Fonte - www.arquitetosassociados.arq.br 

 

Figura 82 - Planta de implantação Projeto 
Grande Galeria Inhotim53. 

 

Fonte - www.arquitetosassociados.arq.br 

 

       Algumas obras no Inhotim apresentam relações diretas entre arquitetura e arte 

contemporânea. Uma obra desenvolvida como uma estrutura arquitetônica em 

pequena escala é a obra “Folly” (2005-2009) (figuras 85 – 86) da artista mineira, 

residente em Nova York, Valeska Soares, a obra é composta de uma estrutura em 

madeira em formato de coreto de praça, uma forma orctogonal fechada por 

espelhos, que refletem o entorno, com cobertura, situada em um jardim simples com 

reminiscências clássicas chamadas Follies, próximo ao lago novo do Inhotim, na 

parte traseira uma pequena porta dá acesso à sala interna de projeção, que exibe 

permanentemente um vídeo com um casal dançando aproximando-se e separando-

se ao som de uma versão remixada da música The Look of Love (1967), de Burt 

Bacharach. Essa obra foi exibida pela primeira vez na 51ª Bienal de Veneza em 

2005, o trabalho do Inhotim é uma adaptação da obra exibida em Belo horizonte em 

2002 na Pampulha.  

                                                           
53 Figura 84 – escala legível na planta original, disponível em: www.arquitetosassociados.arq.br. 

N 
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Figura 83 - pavilhão Valeska Soares no 
Inhotim. 

 

Fonte - www.matraqueando.com.br 

Figura 84 - Interior do Pavilhão Valeska 
Soares no Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.com 

       A obra “Beam Drop” (queda de viga) (2008) (figuras 87 – 88), do artista norte 

americano Chis Burden, situada em uma área descampada na parte mais alta do 

parque/jardim do Inhotim, é uma réplica do original instalado no Art Park em Nova 

York em 1984, e destruída em 1987. A obra do Inhotim foi montada a partir de uma 

performance com 12h de trabalho de um guindaste lançando 71 vigas de ferro, 

adquiridas em ferros velhos da região, em uma poça de concreto fresco de uma 

altura de 45m, que ao secar cria uma escultura em grande formato criando um 

padrão arquitetônico aleatório que remete ao expressionismo abstrato, propondo a 

construção e desconstrução da escultura.  

Figura 85 - Beam Drop – Chris Burden – 
Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br 

 

Figura 86 - Detalhe – Beam Drop – Chris 
Burden – Inhotim. 

 

Fonte - www.sarahrfernandes.blogspot.br 
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       O pavilhão Carlos Garacoa um estábulo da fazenda adaptado para receber a 

obra, mantendo suas características rústicas originais, no seu interior encontra-se a 

obra “Ahora juguemos a desaparecer II” (2002) (figuras 89 - 90), um work in 

progress, desenvolvido desde os anos 1960, como uma crítica a arquitetura, uma 

reação a modernidade tardia, apresentando prédios em miniatura, reproduzindo 

centros históricos de grandes cidades do mundo, em formato de velas, que duram 5 

dias acesas e depois são substituídas por outras semelhantes, a cidade como palco 

de destruição e reconstrução, inspirando-se na obra de Matta-Clark (1948-1978) e 

Hélio Oiticica (1937-1980).  

 Figura 87 - Obra “Ahora juguemos a 
desaparecer II” (2002) – Carlos Garaicoa 

– Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.br 

 

Figura 88 - Detalhe da Obra “Ahora 
juguemos a desaparecer II” (2002) – 

Carlos Garaicoa – Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.blogspot.br 

 

       Outra obra importante é o “Palm Pavilion” (2006-2008) (figuras 91 – 92), do 

artista argentino Rirkrit Tiravanija, obra produzida originalmente para a 27ª Bienal de 

São Paulo de 2006, consiste na ampliação da Maison Tropicale (1951) um projeto 

do arquiteto francês Jean Prouvé (1901-1984), como uma morada pré fabricada para 

os burocratas e comerciantes das colônias francesas na África, considerada um 

ícone da arquitetura recente. No Inhotim a releitura de Tiravanija abriga em seu 

interior uma série de palmeiras, vídeos (que documentam um teste nuclear no sul do 

Pacífico, com a palmeira como moldura) e mesas vitrines com objetos relacionados 

à construção.  
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Figura 89 - Palm Pavilion – Inhotim. 

 

Fonte - www.entretenimento.uol.com.br  

Figura 90 - Interior do Palm Pavilion – 
Inhotim. 

 

Fonte - www.artnews.org  

       Estabelecendo também uma relação estreita com a arquitetura temos a “piscina” 

(2009) (figuras 93 – 94) do artista argentino Jorge Macchi, um site specific produzido 

em meados dos anos 1990, representando a passagem de um desenho a aquarela 

para a escala arquitetônica, representando uma piscina em formato de agenda 

telefônica.  

Figura 91 - Piscina – Jorge Macchi – 
Inhotim. 

 

Fonte - Foto: Robson Xavier 

 

Figura 92 - Detalhe Piscina – Jorge 
Macchi – Inhotim. 

 

Fonte - Foto: Robson Xavier  
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       As margens do lago localizado na frente do Restaurante Oiticica encontra-se a 

obra “Magic Square #5, de luxe” (1977) (figuras 95 – 96) de autoria do artista 

brasileiro Hélio Oiticica, uma obra da série penetrável, multicolorido, formado por 

paredes retangulares dispostas em um espaço aberto quadrado em forma de 

labirinto, com o piso revestido de pequenas pedras (seixos), a obra faz parte de um 

grupo de seis trabalhos que refletem a questão espacial da praça e do quadrado. Foi 

construída no Inhotim a partir de textos, plantas, desenhos técnicos, diagramas, 

maquetes e amostras deixadas pelo artista, não tendo sido construída durante a sua 

vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Seguindo um princípio semelhante (uma construção penetrável ao ar livre) 

encontramos no jardim próximo a nova recepção do Inhotim a obra Bisected 

Triangle, interior curve (2002) (figuras 97 – 98), do artista norte americano Dan 

Graham, que trabalha na interface arquitetura e arte contemporânea desde os anos 

1960, focando principalmente no estudo da habitação popular norte americana do 

pós guerra. Questionando permanentemente a habitação e o urbanismo e o lugar da 

arte na relação com o público, utilizando superfícies transparentes e espelhadas, 

curvas e retas, para propor leituras que tenham relação com o interior/exterior, 

distorções, reflexos, ilusão de ótica, estabelecendo um estranhamento entre a 

paisagem/jardim e a obra construída.  

Figura 93 - Magic Square – Hélio Oiticica 
– Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br 

 

Figura 94 - Magic Square – Hélio Oiticica 
– Inhotim. 

 

Fonte - 
www.revistacontemporartes.blogspot.com 
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       Estabelecendo uma forma de interação parecida temos os objetos trouvés 

“Desert Park” (2010) (figuras 99 – 100), da artista Dominique Gonzalez-Foerster, 

replicas de pontos de ônibus de concreto em tamanho real, pesquisadas pela artista 

nas viagens pelo Brasil e reproduzidas no Inhotim colocadas em um areial em uma 

área de passagem, que remete ao White Sands Desert no Novo México.   

Figura 95 - Bisected Triangle – Dan Gharam – 
Inhotim. 

 

Fonte - www.pucminas.br 

 

Figura 96 - Detalhe – Bisected Triangle – 
Dan Gharam – Inhotim 

 

Fonte - 
www.historiasysabores.blogspot.com 

 

Figura 97 - Desert Park – Dominique Gonzalez-
Forster – Inhotim. 

 

Fonte - www.inhotim.org.br 

 

Figura 98 - Detalhe – Desert Park – 
Dominique Gonzalez-Forster – Inhotim 

 

Fonte - www.revistaepocasp.globo.com 
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       Uma obra importante que discute também a relação arquitetura/arte 

contemporânea está localizada na Galeria da artista brasileira Rivane 

Neuenschwander, intitulada “continente-nuvens” (2007) (figuras 101 - 102), montada 

em uma das mais antigas construções do Inhotim, uma pequena casa simples da 

fazenda do século XIX, localizada próxima a Galeria Cildo Meireles e adaptada para 

receber a obra, a obra consiste em um teto translúcido, sob o qual luzes e 

ventiladores deslocam bolinhas de isopor, formando imagens de sombra que criam 

mapas imaginários em constante transformação, formando continentes ou nuvens 

que se movem permanentemente.  

“A bica” (1999) (figuras 103 – 104) obra do artista baiano Marepe, é uma 

instalação montada no jardim da frente da Galeria Fonte, retomando o contexto da 

sua infância no interior do Recôncavo baiano, onde as bicas são elementos 

presentes nas residências e utilizados para captar água pluvial e também para as 

crianças tomarem banho em dias de chuva. Elemento construtivo e arquitetônico a 

bica foi montada em forma de labirinto suspenso, apresentando como referência o 

Ready Made de Duchamp, devido ao deslocamento de elemento acessório para 

elemento central da construção. 

Figura 99 - Continente-nuvem -  Rivane 
Neuenschwander – Inhotim. 

 

Fonte - www.5mais5.bolgspot.com 

 

Figura 100 - Vista interior – Continente-nuvem -  
Rivane Neuenschwander – Inhotim. 

 

Fonte - www.casa.abril.com.br 
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Figura 101 - A bica – Marepe – Inhotim. 

 

Fonte - www.casaabril.com.br 

 

Figura 102 - A bica – Marepe – Inhotim. 

 

Fonte - www.conhecendomuseus.com.br 

 

Das novas obras no parque/jardim do Inhotim a obra “vegetation Room 

Inhotim” (2010 – 2012) (figuras 105 – 106), da artista espanhola Cristina Iglesias, 

localizada no interior da mata na área de expansão do parque, com acesso feito por 

uma trilha, apresenta a visão da artista da relação entre arte contemporânea e a 

paisagem, em formato de labirinto feito de alo inox polido, criando superfícies 

espelhadas que refletem a mata ao redor, tem no seu interior paredes feitas com 

fibra de vidro que imitam ramos e folhas em uma representação que lembra a talha 

barroca, pintadas de verde, para confundir o público/visitante, no centro do labirinto 

um encontra-se um veio d’água a borbulhar permanentemente, criando um jardim 

fechado, um paraiso secreto. Essa obra é uma derivação da sua poética que teve 

início nos anos 1980, com influência da literatura fantástica e da ficção científica, 

derivada da obra “habitación” (1993), exposta na 45ª Bienal de Veneza.  
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Figura 103 - Vegetation Room – Cristina 
iglesias – Inhotim. 

 

Fonte - www.donttouchmymoleskine.com 

 

Figura 104 - Detalhe Interior – Vegetation 
Room – Cristina iglesias – Inhotim 

 

Fonte - www.essaviagem.blogspot.com 

   

A relação estabelecida entre a arquitetura, a arte contemporânea e a 

paisagem do parque/jardim no Inhotim é a coluna vertebral do conceito de curadoria 

do Instituto, é impossível olhar para o conjunto das obras sem observar nelas a 

presença dos três elementos citados. A cada vez que o público/visitante toma 

contato com as obras e as galerias do Inhotim, ele é convidado a revisitar seus 

conceitos relativos à visão de mundo a partir dos três aspectos citados. O conjunto 

de obras de arte contemporânea disponibilizados ao público/visitante no Inhotim é 

único na América Latina, contando com a presença de trabalhos dos mais 

importantes artistas contemporâneos brasileiros e alguns dos mais significativos do 

mundo.  

 

5.2 A reação do público/visitante no Inhotim (Brasil) 

 

Durante todo o desenvolvimento desta pesquisa fizemos duas visitas 

presenciais de quinze dias ao Inhotim, durante as quais tivemos a oportunidade de 

conversar e observar o público/visitante em diferentes dias da semana, fins de 

semana, feriados em horários diversos. Além dessas conversas presenciais, 

também estivemos conversando com pessoas de todo o mundo online sobre as 
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suas visitas ao Inhotim e o resultado parece ser unânime. Após a visita todos se 

consideram deslumbrados, encantados, maravilhados, alguns não acreditam que o 

espaço está localizado no Brasil. A experiência da visita ao Inhotim é singular; 

embora existam diversos MPACs em todo o mundo, o conjunto do complexo 

museu/parque/jardim segundo os visitantes é: 

Gente é realmente espetacular! (V1 – F - 35a) 

Um colírio para se ver. (V2 – M - 46a) 

Um lugar encantado! (V3 – F - 26a) 

Fala-se de outros países e o Brasil pouco se conhece. (V4 – M - 53a) 

Essa opinião não é coisa de especialista, mas está relacionada ao “chamado 

público leigo”, pessoas que não são da área de arquitetura, arte e afins, visitantes 

que geralmente não tem muita paciência para ver obras de arte, principalmente 

contemporânea. Mas isso não parece acontecer no Inhotim, já que o 

público/visitante além do contato intenso com as obras de arte contemporânea tem, 

principalmente, o contato direto com a coleção botânica do parque/jardim; entre uma 

galeria e outra, uma obra e outra, pode respirar nos caminhos verdes cheios de 

flores. As obras são distribuídas propositalmente espalhadas ao longo das vias, 

forçando a deambulação. Todos são convidados a ser flanêur, a interagir com 

algumas obras; passar por elas sem ser tocado internamente é quase impossível. 

Depois da terceira galeria, me senti num parque temático de arte 
contemporânea. Um Universal Studios Islands of Adventure cabeça 
— em que as atrações não são brinquedos, mas galerias de artistas. 
(Até brinquei: põe uma montanha russa, e dá pra inaugurar uma filial 
na Flórida!) (FREIRE, 2010). 

Com a expansão das obras, galerias e pavilhões no parque/jardim e a 

alocação dos sites specifics em pontos distantes do núcleo central do complexo 

arquitetônico, a visita completa ao Inhotim não é possível em apenas um dia. A 

orientação é que seja feita uma visita de pelo menos dois dias inteiros para se 

conhecer todas as obras e os lugares do parque/jardim. O trajeto é feito mediante 

caminhadas seguindo as trilhas calçadas e identificadas no parque/jardim; os pontos 

mais distantes se tem acesso por meio dos carrinhos de golfe, com roteiros fixos e 

estacionados em pontos estratégicos do parque/jardim, serviço cobrado como 
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acréscimo do valor do ingresso, exceto para pessoas com dificuldade de locomoção. 

Nas segundas feiras o museu está fechado para o público/visitante e nas terças-

feiras a entrada no museu é gratuita para todos. 

Durante julho de 2010, o Inhotim bateu o recorde de público desde a sua 

abertura em outubro de 2006, recebendo mais de 21 mil pessoas, um aumento de 

25,6% em relação a Julho de 2009, quando 17 mil pessoas visitaram o museu. 

Durante a terça feira de carnaval de 2013 o Inhotim recebeu 8.000 visitantes. A 

frequência normal do Instituto entre 3ª a 6ª é de cerca de 300 visitantes; sábados, 

domingos e feriados – cerca de 900 visitantes; por mês 15.000 visitantes.  

Figura 105 - público no parque/jardim do Inhotim no dia 25 de julho de 2009, durante 
uma apresentação musical. 

 

Fonte - http://www.otempo.com.br/capa/inhotim-bate-recorde-de-p%C3%BAblico-
1.237336. 

 

Uma das grandes preocupações do Inhotim, e particularmente do seu criador 

o empresário Bernardo Paz, é atrair o público/visitante oriundo da classe C, que 

segundo o Programa Nacional de Desenvolvimento do Governo Federal (PNAD) 

consiste em cerca de 55% da população brasileira. Por esse motivo, os esforços do 

Inhotim em atrair um público diferenciado tem no setor educativo e nas visitas de 

grupos escolares o grande trunfo para ampliar o acesso, em um museu brasileiro 

que recebe anualmente mais de 500 mil pessoas. 
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Desde 2012 o Inhotim ampliou suas atividades culturais para o alcance social 

junto à população local ao implantar o “programa Inhotim para todos”, 

disponibilizando ingressos gratuitos, transporte e almoço para os grupos de 

visitantes incluídos no programa, bem como os convênios com escolas públicas de 

Brumadinho e Belo Horizonte, permitindo o acesso gratuito de mais de 500 crianças 

por dia, atendendo cerca de 30.000 alunos por ano (figuras 105 a 108). 

Figura 106 - Performance na inauguração 
da Galeria Tunga. 

 

Fonte - www.agenciaminas.mg.gov.br 

 

Figura 107 - Público na obra Desvio para o 
vermelho de Cildo Meireles. 

 

Fonte - www.noticias.uol.com 

 

Figura 108 - público no parque do inhotim 
assistindo show da orquestra sinfônica. 

 

Fonte - www.hojeemdia.com.br 

 

Figura 109 - Crianças visitam o parques do 
Inhotim. 

 

Fonte - www.matraqueando.com.br 

 

(...) é um museu dinâmico, com um acervo nunca antes visto no 
Brasil, responsável por importantíssimo salto de qualidade na cena 
artística mineira e nacional. Além disso, parece, ele busca se abrir a 
um público mais diversificado, e procura honestamente relacionar-se 
positivamente com seu entorno, principalmente com a população de 
Brumadinho (NUNES, 2009). 



217 
 

O Inhotim atende também programas sociais para as comunidades 

quilombolas da região; assistentes sociais e educadores trabalham em projetos de 

geração de renda, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade. Como uma 

grande parcela dos funcionários do Inhotim é oriunda dessas comunidades, nos 

planos de Bernardo Paz está à possibilidade da construção de um loteamento 

popular nas imediações do Instituto com cerca de 3.000 casas para abrigar 

funcionários carentes. Por outro lado, o projeto para a construção da pousada para 

abrigar o público/visitante é um empreendimento de luxo com 300 lofts. 

A direção do Instituto está em negociação com o Governo do Estado para a 

construção de uma estrada que ligue diretamente Belo Horizonte ao Inhotim, e a 

autorização para a construção de um aeroporto na região, o que facilitaria o acesso 

ao Instituto, trajeto que atualmente chega até duas horas na estrada. Esse esforço 

público se justifica pelo fato do Inhotim ser a segunda maior atração turística de 

Minas Gerais, ficando atrás apenas de Ouro Preto e região histórica de Minas. O 

Instituto cumpre a missão de ligar o local com o global, atendimento a população de 

Brumadinho e Belo Horizonte, conectando-a com a arte contemporânea 

internacional, um caso onde a fortuna pessoal transforma-se em benefício social e 

coletivo, marcando a trajetória cultural do país. 

 

5.3  Resultados da pesquisa – tabulação e análise dos dados  

 

A pesquisa de campo no Instituto de arte contemporânea do Inhotim foi 

realizada em dois períodos de quinze dias consecutivos: o primeiro entre a última 

semana de maio e a primeira semana de abril de 2011 e o segundo na primeira 

quinzena de maio de 2013. No segundo período da pesquisa de campo, além do 

acesso a diversas entrevistas com o Empresário Bernardo Paz, disponíveis no 

acervo do Museu, e também a vídeos sobre as obras e novas galerias apresentados 
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pela equipe de curadoria do Instituto, houve a oportunidade de entrevistar o Diretor 

Técnico do Inhotim Dr. Lucas Sigefredo54. 

Durante o início de maio de 2013 aconteceu à aplicação diária presencial dos 

questionários (apêndice 01) com o público/visitante, realizada no final do turno da 

tarde, na saída do Instituto, após os grupos terminarem a visita. Durante os quinze 

dias foram respondidos 150 questionários, entre os quais consideramos válidos 120, 

o restante apresentou rasuras ou estavam com respostas incompletas. Não houve 

autorização para aplicação de questionários online. 

Foi elaborado um questionário para às equipes técnicas (apêndice 02) e cuja 

aplicação foi autorizada pela direção do Instituto; durante a fase de coleta de dados 

o instrumento foi entregue aos funcionários, monitores e estagiários, sendo 

estabelecido um prazo de 05 dias para a devolução, porém o retorno foi 

insatisfatório e pouco representativo, de modo que este procedimento foi 

desconsiderado no computo final das informações coletadas. 

 

5.3.1 Caracterização geral do público/visitante investigado no Inhotim 

 

A partir da tabulação dos questionários aplicados com o público/visitante 

durante a pesquisa de campo no Inhotim, identifique que: 73% das pessoas arguidas 

foram mulheres, das quais 34 estão na faixa etária entre 25 a 40 anos, 20 entre 40 e 

50 anos, 26 com mais de 50 anos e 15 entre 18 e 25 anos. Os 27% restantes são 

homens, dos quais 14 tem entre 25 a 40 anos, 12 entre 40 e 50 anos, 10 entre 18 e 

25 anos, 2 com mais de 50 anos. A partir dos dados coletados consideramos o 

público/visitante investigado relativamente jovem.  (Gráfico 01). 

                                                           
54  Atuante Diretor Técnico, um dos funcionários fundadores do Inhotim, tendo acompanhado o 
desenvolvimento do Instituto a frente de uma equipe jovem e competente. Uma das etapas do seu 
trabalho é o acompanhamento dos projetos de implantação de galerias e obras, sua equipe cuida do 
acervo de forma geral, desde a implantação, salvaguarda, armazenagem, transporte, conservação e 
manutenção. Sua atuação é de mediador entre o artista, o curador e a efetividade da proposta, a 
partir da demanda técnica de viabilização dos projetos.  
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Gráfico  2 - perfil público/visitante investigado no Inhotim – Idade. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Quanto ao estado civil as pessoas investigadas, 42 mulheres e 18 homens 

declararam-se solteiros; 43 mulheres e 14 homens casados; 24 mulheres e 02 

homens viúvos e apenas 4 mulheres divorciadas (Gráfico 03), observamos que o 

número de casados e solteiros é praticamente equivalente, com pequenas 

diferenças de gênero.   

Gráfico  3 - Perfil público/visitante investigado no Inhotim – Estado civil. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Entre os arguidos 100% são brasileiros, 66 mulheres e 28 homens residem 

em Minas Gerais; 24 mulheres e 8 homens em São Paulo; 14 mulheres no Rio de 

Janeiro; 4 mulheres no Rio Grande do Sul; e respectivamente 2 mulheres no distrito 

Federal e Maranhão (Gráfico 4). A amostra formada apenas por brasileiros foi uma 

opção da especificidade do recorte da pesquisa, já que o foco foi o público de língua 

portuguesa, apesar do número significativo de estrangeiros que costumam visitar 

regularmente o Inhotim. 

Gráfico  4 - Perfil do público/visitante investigado no Inhotim – Nacionalidade e localidade. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Do Público/visitante investigado 06 homens e 02 mulheres tem mestrado; 02 

mulheres tem especialização; 94 mulheres e 34 homens tem graduação; 12 

mulheres e 02 homens tem Ensino Médio completo; 10 mulheres tem Ensino 

Fundamental completo (Gráfico 05). A partir dos dados coletados consideramos que 

o público/visitante arguido no Inhotim demonstra um bom nível de formação 

acadêmica e interesse particular no contato com a arte contemporânea e a 

paisagem.   Esse dado reforça a colocação de Bourdieu em relação aos museus 

europeus, quando afirma que o nível de formação acadêmico influencia as 

preferências culturais dos visitantes de museus. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Minas 
Gerais 

São Paulo Distrito 
Federal 

Maranhão Rio de 
Janeiro 

Rio 
Grande do 

Sul 

28 

8 

66 

24 

2 2 

14 

4 

Perfil público/visitante Inhotim - Nacionalidade 
Brasileiros - 100% 

Masculino 

Feminino 



221 
 

 

Gráfico  5 - Perfil do público/visitante investigado no Inhotim – Formação. 

 
Fonte - acervo pessoal do autor 

 

Quanto ao exercício profissional 26 mulheres e 04 homens são professores; 

16 mulheres e 04 homens estudantes; 08 mulheres empresárias; 16 mulheres e 04 

homens administradores; entre os aposentados 14 são mulheres; 12 homens 

engenheiros; foram citadas outras profissões em número irrelevante (Gráfico 06), 

entre as mulheres predomina a profissão de professora e entre os homens a de 

engenheiro, corroborando com as expectativas conhecidas no país sobre a 

diferenciação dos papéis sociais e profissionais. Segundo os dados coletados as 

mulheres tendem a dar continuidade aos estudos, mais do que os homens e a 

manterem-se ativas após a aposentadoria.  A heterogeneidade profissional do 

público/visitante do Inhotim reflete a capacidade de atração cultural de pessoas de 

níveis sociais, econômicos e culturais diversos, favorecendo a participação e o 

acesso democrático a partir dos programas sociais de inclusão desenvolvidos pelo 

Instituto.  
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Gráfico  6 - Perfil público/visitante Inhotim – Situação Ocupacional 

 
Fonte - acervo pessoal do autor 

 

5.3.2  Relação entre o público/visitante investigado e o Inhotim 

 

Mais da metade do público/visitante arguido (76%) afirmou que nunca tinha 

visitado anteriormente o Instituto, isso demonstra um número significativo de novos 

visitantes (Gráfico 07). Entre os 24% que já haviam visitado, 42% responderam que 

tinham visitado uma vez, 25% três vezes, 9% duas vezes, 8% respectivamente seis, 

quatro e oito vezes, isso demonstra que os visitantes costumam voltar a visitar o 

Inhotim (gráfico 08), Considerando que 76% das pessoas visitava o inhotim pela 

primeira vez, e 24% afirmaram que já haviam visitado o Instituto antes, destes, 8% 

ha 1 a 5 anos; 7% menos de 3 meses; 6% menos de 6 meses ou entre 6 meses e 1 

ano; 3% mais de 5 anos (gráfico 08).  
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Gráfico  7 - Já visitou o Inhotim antes? Se a resposta for sim, quantas vezes? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor 

 

Gráfico  8 - Ultima visita ao Inhotim? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor 

 

Outra variável importante é a questão da motivação para a visita ao Inhotim, 

segundo os dados coletados 76% das pessoas visitavam o Instituto pela primeira 

vez, por motivos variados, dos quais destaco: 40% para passear com amigos, 13% 

por conta da universidade ou para passear com a família, para comemorar com 

amigos e 7% respectivamente para ocupar o tempo livre, em excursão ou como 
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atividade cultural de lazer. Esses dados apontam para que as políticas de educação 

do público/visitante sejam ampliadas e permanentes garantindo a fidelização do 

cliente já que 24% do público/visitante afirmou que voltou a visitar o Inhotim (gráfico 

09). 

Gráfico  9 - Motivo da visita ao Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Entre os 90% que declararam que pretende voltar a visitar o Inhotim, qual 

seria o motivo para esse retorno? 40% afirmou que voltou para conhecer o 

museu todo, já que uma visita não é suficiente para visitar todo o espaço do 

Instituto, 29% voltou para usufruir a beleza do lugar; 10% pelo 

ambiente/parque/jardim; 7% para trazer amigos e familiares; 3% para ver arte 

contemporânea; 2% respectivamente para rever, pela tranquilidade do local ou 

para cuidar do espírito e 5% não respondeu. Neste grupo de respostas 

percebemos o desnível proporcional entre os que vem para o Inhotim atraídos 

pelo parque/jardim, para usufruir do ambiente agradável e a pequena parcela que 

é atraída pela arte contemporânea, apenas 3% das pessoas (gráfico 10).  

Isso demonstra que a maioria do público/visitante é atraído para o inhotim 

para desfrutar com amigos ou parentes do espaço livre (parque/jardim), que a 

visita se configura como uma atividade de lazer e ocupação do tempo livre, 

nenhum dos arguidos afirmou que pretende voltar a visitar o Inhotim para ver a 
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arquitetura. Isso demonstra a necessidade de ampliar os programas e o estimulo 

junto ao público/visitante para olhar e usufruir a arte e arquitetura do Instituto.  

Gráfico  10 - Pretende voltar ao Inhotim? Por qual motivo? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Avaliando as respostas aos questionários aplicados ao público/visitante no 

Inhotim durante esta pesquisa de tese em 2011 e 2013, pude inferir como essas 

pessoas entendem o espaço, definem os caminhos e trajetos no Instituto e como 

se relacionam com a arquitetura e arte contemporâneas. 

Mais da metade do público/visitante arguido (59%) afirmou que sabe da 

existência do inhotim há mais de um ano; 28% conhecem a menos de um ano e 

13% ficou conhecendo no dia da primeira visita (gráfico 11).  
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Gráfico  11 - Quanto tempo sabe da existência do Inhotim? Como ficou conhecendo o 
Inhotim? 

 

Fonte – acervo pessoal do autor 

 

A visita no Inhotim dura em médio um dia inteiro. O período médio 

recomendado para a visita completa ao Inhotim (incluindo visita as galerias, ao 

parque/jardim e as obras ao ar livre) é de pelo menos dois dias completos (turnos 

manhã e tarde), ou seja, entre 16 a 18h, esse é tempo necessário para que se 

possa transitar entre os espaços livres, as obras e as galerias usufruindo da 

estrutura disponível no Instituto com tempo hábil para observar as obras e 

usufruir do parque/jardim.  

Entre os interrogados 33% afirmou que tomou conhecimento do Inhotim por 

intermédio de amigos; 23% de professores; 16% de familiares; 15% por meio de 

jornais e revistas; 11% por meio da agenda cultural e 2% por meio de guias 

turísticos (gráfico 10), o que demonstra a importância do papel dos amigos e 

familiares e dos professores no incentivo a frequentação aos museus de arte no 

País. 

Atualmente, visitas a museus no Brasil já são atividades comuns e incluídas 

em roteiros turísticos nacionais, embora os dados estatísticos do censo 

museológico de 2009 (IBRAM, 2011), o maior mapeamento feito sobre museus 

no país, aponta que nesse período, 67.2% são instituições públicas, 79.7% não 

cobra ingresso para entrada, entre os que cobram entrada 50,2% cobra um valor 

até R$ 2,00 e em 2009 82 milhões de pessoas visitaram os museus brasileiros, 

dos quais 53.4% são museus de artes visuais; segundo os indicadores de 

exclusão cultural (MINC, IPEA, 2007), apenas 8% da população brasileira 
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frequentou um museu e 7% conhece uma exposição de arte, implicando que 

93% da população brasileira nunca frequentou uma exposição de arte. Durante 

esta pesquisa constatei que apenas 48% das pessoas arguidas havia visitado 

outro museu no Brasil (gráfico 20) com esses dados podemos inferir que visitar 

museus no Brasil é uma atividade ligada a uma parcela restrita da população, o 

que demanda uma significativa lacuna na formação cultural dos brasileiros, que 

tem sido minimizada a partir da ação dos setores educativos dos museus e do 

incentivo do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) na realização de eventos 

anuais de divulgação e acolhimento ao público/visitante. Os museus brasileiros 

mais visitados pelo público/visitante do Inhotim foram: o Museu Arte de São 

Paulo (MASP); o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) São Paulo; o Museu do 

Ipiranga e o Jardim Botânico do Rio de janeiro; o Museu da Independência em 

Ouro Preto e o Museu de Mineralogia da UFMG em Minas Gerais (gráfico 12). 

Dentre os museus mais citados temos o MASP e o CCBB/SP, espaços 

dedicados à arte moderna e contemporânea, exemplos dos mais importantes 

museus de arte do país.  

 

Gráfico  12 - Visitou outro museu no Brasil? Qual? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Quanto à frequência a museus fora do Brasil, apenas 31% afirmou que já o 

fez, enquanto a esmagadora maioria (69%) afirmou que nunca frequentou, ou 

seja, visitar museus em outros países ainda não é um hábito do brasileiro (gráfico 

13). Entre o 31% que afirmaram já terem visitado museus fora do Brasil, 

predominaram visitas a museus de arte na Europa (Alemanha, Espanha e 

França), e nas Américas do Norte e Sul (Estados Unidos e Argentina). Os 

museus mais citados foram: o Museu do Louvre, o Museu Dorsay e o Centro 

Georges Pompidou em Paris; o Museu Thyssen Bomemisza e o Museu do Prado 

em Madrid; O Museu Etnológico de Berlim; O MoMA em Nova York e o MALBA 

em Buenos Aires. Entre essa parcela do público destaco o interesse em 

frequentar espaços de arte.  

 

Gráfico  13 - Museus mais visitados em outros países. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Quanto ao conforto oferecido no Inhotim, 80% das pessoas avaliou com nota 

dez, 7% oito, 5% cinco, 3% seis, 2% sete, 1% quatro e 2% não respondeu. Ao 

avaliar o horário de funcionamento do Inhotim 35% deu nota dez; 6% oito e 2% seis 
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e 57% não respondeu. O acolhimento dos funcionários/estagiários foi considerado 

ótimo, 87% atribuiu nota dez; 8% nove; 3% oito e 2% cinco. Somando as notas dez, 

nove e oito temos 98% dos arguidos avaliou o atendimento como satisfatório, muito 

bom ou ótimo. O grau de satisfação das pessoas em relação ao conforto pode ser 

considerado bom. Mesmo considerando o número de pessoas que não respondeu 

estas questões, consideramos a avaliação significativa nos três aspectos: conforto, 

acolhimento e horário de funcionamento (gráfico 14). 

. 

Gráfico  14 - Avaliação do conforto, recepção e horário do Inhotim 

 

Fonte - acervo pessoal do autor 

 

5.3.3 Avaliando as direções e a legibilidade no Inhotim 

 

As pessoas investigadas 79% avaliaram o Inhotim como excelente, além de 

18% muito bom e 3% bom, o que implica um alto grau de satisfação com o espaço e 

serviços oferecidos. Avaliando o parque/jardim 92% atribuiu nota 10, 5% nove e 3% 

oito, ou seja, 97% dos visitantes atribuíram nota maior do que nove ao julgar o 

ambiente do parque/jardim no Inhotim, destacando essa variável diante do contexto 

do complexo arquitetônico do Instituto, o que implica no reconhecimento da 
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importância da área livre e da paisagem para compor a relação estrutural entre 

jardim botânico e arte contemporânea (gráfico 15).  

 

Gráfico  15 - Avaliação geral do Inhotim e do ambiente do parque/jardim. 

  

Fonte - acervo pessoal do autor.  

Quanto à identificação das direções durante a visita ao Inhotim, 56% do 

público/visitante atribuiu nota 10; 11%, respectivamente, nove, oito e cinco; 6% sete; 

3% seis e 2% quatro. O que implica dizer que mais da metade das pessoas 

investigadas avaliou como positivas as estratégias utilizadas para identificação de 

direções no Instituto, no entanto não podemos deixar de considerar que 22% das 

pessoas avaliaram de forma negativa esta variável, demonstrando certo 

descontentamento com as indicações e sinalizações utilizadas. A respeito da 

avaliação da visita guiada 31% dos usuários atribuíram nota dez, 3% sete, 2% oito, 

quatro e dois, 1% nove e 59% não utilizou o serviço, mais da metade dos arguidos 

não utilizou o serviço dos guias, o que demonstra que o serviço é pouco utilizado 

pelo público/visitante (gráfico 16).  

 



231 
 

Gráfico  16 - Avaliação da sinalética e da visita guiada no Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

No que diz respeito as informações sobre obras expostas no Inhotim, 59% do 

público/visitante avaliou com nota dez; 19% com nove; 14% com oito; 5% com sete; 

2% com cinco e 1% com seis, isso implica em uma postura favorável do 

público/visitante a pauta da programação expositiva. Quanto à avaliação das 

informações sobre as obras expostas, 54% atribuiu nota dez; 19% oito; 17% nove; 

3% sete e seis; 2% cinco ou não respondeu. Ou seja, mais de 90% do 

público/visitante investigado avaliou como boa, muito boa ou ótima as informações 

disponíveis sobre as obras expostas e a organização das exposições no Inhotim 

(gráfico 17).  
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Gráfico  17 - avaliação da organização das exposições e informações sobre as obras no 
Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

 

Quanto ao fato de ter ou não dificuldade no trajeto durante a visita ao Inhotim 

a maioria do público/visitante 68% afirmou que não teve dificuldade para 

identificar as direções durante a visita. Entre os 32% que teve algum problema 

em encontrar direções, 57% afirmou que perdeu a direção em algum momento 

da visita; 19% sentiu falta de indicação e sinalização ou reclamou das longas 

caminhadas; 5% reclamaram do acesso aos carrinhos de passageiros, devido ao 

preço. Embora a maior parte dos visitantes encontrasse os trajetos no Inhotim 

sem maiores problemas, o acesso, a falta de orientação e de sinalização 

afetaram a orientação espacial e a legibilidade do Inhotim durante a visita (gráfico 

18), denotando problemas com o wayfinding. 
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Gráfico  18 - Dificuldade em definir o percurso da visita no Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Em relação à estratégia para definição do percurso durante a visita, 92% 

afirmou ter planejado, utilizando como estratégia para definir o percurso: 49% 

utilizou o mapa; 21% o serviço do guia; 18% perguntou a alguém; 9% utilizou o 

serviço de carrinhos e 3% orientou-se por meio das placas indicativas. A partir das 

respostas pude inferir que o mapa, os guias, as placas e o carrinho foram 

estratégias centrais para a orientação no espaço do Instituto, devendo ser 

ampliadas, outra estratégia muito utilizada foi perguntar a outros visitantes ou 

colaboradores do Inhotim, demonstrando o papel central dos monitores, estagiários 

e demais funcionários quanto a orientação direta ao público/visitante (gráfico 19).  
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Gráfico  19 - Como definiu o percurso durante a visita ao Inhotim? 

 
Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Quanto à arquitetura do Inhotim, incluindo o parque/jardim, as galerias e a 

distribuição das obras ao ar livre, 76% atribuiu nota 10, 15% nove, 11% oito. 

Entre aos elementos arquitetônicos 50% do público/visitante destacou a 

arborização, 20% a área livre, 18% a aparência externa dos edifícios, 3% o uso 

das cores; 2% a aparência interna, a dimensão das galerias e a conservação das 

paredes; 1% a conservação do piso e a localização privilegiada.  A arborização, a 

área livre e a aparência eterna dos edifícios foram os pontos mais destacados no 

complexo arquitetônico do Inhotim, demonstrando o interesse do público/visitante 

nas questões da arquitetura. Essa variável foi considerada como boa, muito boa 

ou ótima, demonstrando valorização sobre a concepção do ambiente construído 

(gráfico 20). 
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Gráfico  20 - Avaliação geral da Arquitetura do Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Ao serem arguidos sobre se lembrava de alguma sensação emocional 

vivenciada durante a visita ao Inhotim, 92% afirmou que sim, 6% não e 2% não 

sabe. Entre as sensações emocionais mais citadas pelos arguidos temos: 18%, 

respectivamente, paz e surpresa/impacto; 10% liberdade; 8% conexão com a 

natureza; 6% prazer e fluidez; 5% respectivamente, harmonia e tranquilidade; 3% 

deslumbramento, 2%, respectivamente, vontade de chorar, força, impacto, alegria, 

calma, silêncio, criação, tristeza, descanso. Podemos observar que as pessoas 

passaram por sensações variadas no mesmo espaço físico, mas que conseguiram 

articular uma conexão em contato direto com a arquitetura, arte e paisagem. A partir 

das respostas posso inferir que a visita ao Inhotim desperta nas pessoas sensações 

emocionais positivas (força, impacto, alegria, calma, silêncio, criação, descanso, 

deslumbramento, paz, surpresa, liberdade, conexão com a natureza, prazer, fluidez, 

harmonia e tranquilidade) ou negativas (vontade de chorar e tristeza), é 

praticamente impossível ficar indiferente diante da beleza natural do parque/jardim e 

da arquitetura e arte contemporânea (gráfico 21). 
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Gráfico  21 - Sensação emocional vivenciada na visita ao Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Mais da metade das pessoas arguidas, 53% afirmou que se deve melhorar 

algum aspecto no Inhotim, 20% apontou a acessibilidade/mobilidade; 18% as placas 

indicativas; 16% o preço da alimentação; 11% o preço do ingresso e as informações; 

5% o atendimento ao público; 3% o conforto; 2% pontos de apoio, hotel, transporte 

para Belo Horizonte, mapa indicativo, a fauna do jardim, liberar piquenique, ampliar 

galerias e sugeriram a publicação de um livro sobre a fauna e flora. Identifiquei que o 

público/visitante é crítico ao avaliar os problemas do Instituto e aponta sugestões 

para melhorar o acesso e serviços (gráfico 22).  
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Gráfico  22 - Quais aspectos devem ser melhorados no Inhotim? 

 

Fonte 6 - acervo pessoal do autor. 

 

5.3.4 Lendo trajetos no Inhotim 

A última pergunta do questionário consistiu no desenho de um mapa geral do 

parque/jardim e das galerias do Inhotim, onde o público/visitante deveria traçar com 

a caneta o trajeto realizado durante a visita, destacando os pontos que chamaram 

sua atenção (gráfico 23). 
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Gráfico  23 - Mapa geral do parque/jardim e galerias do Inhotim. 

   

 

Fonte – acervo do Ihotim. 

Durante a aplicação presencial dos questionários percebemos que a maioria 

das pessoas não conseguia se localizar visualmente, nem demarcar os percursos 

realizados no mapa, foi necessário disponibilizar o mapa colorido recebido pelo 

público/visitante na recepção ao iniciar a visita (gráfico 23) e identificar junto com 

eles a localização das galerias, só após isso, cerca de 10% do público/visitante 

respondeu a questão, o restante alegou que não tinha tempo ou interesse ou que 

não conseguia se localizar apenas vendo o mapa, ou mesmo devido à extensão do 

museu ser tão grande que normalmente as pessoas não conseguem visualizar todos 

os seus detalhes, tornando-se um impedimento para a identificação de rotas no 

mapa.   Dentre os trajetos desenhados selecionei os dez mais completos (onde a 

resposta implicou o desenho de todo o trajeto realizado e o destaque as galerias que 

mais gostou - gráfico 24), já que a maioria apenas circulou as galerias que achou 

interessante.  

N 
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Gráfico  24 – Mapas trajeto do público/visitante no Inhotim 

 

Fonte – acervo pessoal do autor 

Para iniciar a avaliação dos mapas traçados pelo público/visitante grafamos 

sobre o trajeto linhas com uma cor para cada mapa, gerando um esquema gráfico 

orgânico em forma de árvore, em seguida, eliminamos os outros elementos do mapa 

para destacamos os caminhos percorridos e os pontos demarcados como mais 

significativos (gráfico 25), após esse processo sobrepussemos os dez mapas, 

gerando uma única imagem (gráfico 26), onde podemos perceber que os caminhos 

traçados se sobrepõem e são recorrentes, com pequenas variações, com formato de 

árvore com um tronco, o caminho a partir da entrada principal chegando a recepção, 

de onde se divide em três ramificações, a primeira segue a direita da recepção para 

a Galeria Lago indo depois para a área de expansão até a Galeria Doug Aitken; 
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outra para a esquerda da recepção até a Galeria Praça se bifurcando entre o 

caminho que segue até a Galeria Cildo Meireles, indo até a Galeria Marilá Dardot e 

outra para a Galeria Adriana Varejão até a Galeria Tunga. Apenas o 6º mapa 

destacou os dois caminhos de entrada um utilizado pelos visitantes e outro pelos 

funcionários.   

 

Gráfico  25 - Mapas trajetos do público/visitante no Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Gráfico  26 - Sobreposição do trajeto do público/visitante no Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Para identificar as galerias e obras destacadas pelo público/visitante durante 

o trajeto da visita ao Inhotim utilizamos o padrão estabelecido no mapa de 

orientação entregue na recepção do Instituto, as galerias citadas e a recepção foram 

marcadas por formas ovais coloridas, enquanto as obras citadas foram definidas por 

quadrados e retângulos em tonalidades azuis, contendo o número de citações e/ou a 
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letra que identifica o local no índice, as cores utilizadas nos identificadores do gráfico 

foram trabalhadas seguindo a gradação do vermelho para o verde no caso das 

galerias e recepção e em tonalidades de azul (gráfico 27). A galeria mais destacada 

pelo público/visitante foi a Miguel do Rio Branco, destacada em todos os mapas, 

seguida das galerias Matthew Barney e Cosmococa em 8; galerias Doug Aitken e 

Adriana Varejão em 7; galeria Cardif & Miller em 5; galeria Tunga em 3; galerias 

Praça, Lago e Cildo Meireles em 2; galerias Valeska Soares, Marilá Dardot, True 

Rouge, Doris Salcedo em 1.  

Gráfico  27 - Galerias e obras destacadas pelo público/visitante no percurso da visita ao 
Inhotim. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Apenas 05 obras foram destacadas nos mapas, “Beam Drop” (figura 112) e 

“Beehive Bunker” (figura 113) de Chris Burden; “Troca-troca” (figura 114) de Jarbas 

Lopes; com destaque para “Wieving machine” (figura 115) de Olafur Eliasson e 

“Elevazione” (figura 116) de Giuseppe Pennone ambos citados na maioria dos 

mapas.  
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A obra mais destacada pelo público/visitante foi “Elevazione” (2000 a 2001) 

de Guiseppe Pennone, que consiste em uma réplica perfeita em bronze de uma 

árvore natural, suspensa em quatro pontos por estacas de metal, de onde brotam 

quatro árvores naturais que à medida que crescem devem envolver seu tronco e 

ramos na árvore artificial possibilitando a interação entre a peça artificial e as 

naturais. As pessoas ficaram admiradas pela possibilidade da árvore ser uma 

escultura em bronze, embora pareça natural e pela interação com árvores da flora 

local, relacionando arte e meio ambiente, alguns depoimentos sobre esta obra foram 

significativos: 

“Pensei que a árvore andava, fiquei encantada com a árvore com 
pernas de metal, lembrei dos palhaços na perna de pau”  (V5 – F – 
50a) 

“Achei massa a ideia de uma árvore artificial perfeita, a integração da 
escultura com a natureza é instigante, ela parece fazer um esporte 
radical sobre estacas”. (V6 – M – 26a) 

“Muito foda a árvore que anda, bem legal!” (V7 – F – 18a) 

“Gosto muito de natureza e pensar que a arte pode ser integrada ao 
parque é algo significativo”. (V8 – F – 33a) 

“Gostei muito da árvore artificial, o local também foi adequado, já que 
o campo emoldura o trabalho, gostaria de voltar aqui para rever este 
trabalho alguns anos depois, acho que será muito diferente”. (V9 – M – 
25a) 

 

A obra “Wieving machine” (figura 115) de Olafur Eliasson, que consiste em 

um caleidoscópio gigante que pode ser observado pelo público/visitante, foi 

destacada em sete mapas, devido ao seu caráter lúdico, como afirmam os 

depoimentos: 

“Adorei me ver num caleidoscópio, brincava disso quando criança no 
interior, meus filhos adoraram, se divertiram muito”. (V10 – F – 35a) 

“Gostei muito do caleidoscópio gigante, muito bom, legal para ver o 
mundo por outros ângulos, ter outro olhar”. (V11 – M – 29a) 

“Gostei de ver muitas faces no caleidoscópio e ter outras visões sobre 
o museu”. (V12 – M – 46a) 

A obra “o troca-troca” de Jarbas Lopes, formada por três Fuscas de cores 

diferentes (azul, vermelho e amarelo) cujas peças da carroceria foram trocadas entre 
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si, formando carros coloridos, no parabrisa dos carros foram escritas frases, 

possuem também sistema de som, e transitam tocando música, destacada em 6 

mapas, a obra chamou a atenção do público/visitante pela possibilidade de interação 

com os carros. 

“Já tive um fusca azul, gostava muito, ver essa obra me trouxe 
saudades” (V13 – F – 42a). 

“Sou colecionador de fuscas, tenho vários, gostaria de levar um 
desses pra casa” (V14 – M – 56a). 

“Meu primeiro carro foi um fusca que ganhei do meu Pai, tenho 
saudades dele, gostaria de poder dirigir os carros da obra até minha 
casa (risos)” (V15 – M – 22a). 

Entre as duas obras de Chris Burden destacadas pelo público/visitante, a 

mais citada foi Bream Drop (2008), que consiste em enormes vigas de ferro enfiadas 

no chão de concreto, situada no alto de um morro, com uma vista panorâmica do 

Inhotim, criando uma arquitetura fantástica.  

“Achei muito forte e bonita a escultura, parece uma cidade em ruinas”. 
(V16 – M – 33a). 

“Gostei muito daquelas formas gigantes de metal, parece um filme, um 
ambiente estranho no meio do mato”. (V17 – F – 60a). 

“Sou engenheiro e gostei da estrutura criada por acaso a partir do 
lançamento das vigas de ferro no piso de concreto, criando uma peça 
monumental, muito bem pensado”. (V18 – M – 48a). 

A obra Beehive Bunker (2006) também de Chris Burden, um Bunker, forte 

individual utilizado na segunda guerra, feito sem o auxílio de máquinas, utilizando 

332 sacos de concreto instantâneo sobrepostos e fechados por uma tampa de boca 

de lobo de metal.  

“Vi estruturas assim durante a segunda guerra, foram tempos difíceis”. 

(V19 – M – 70a). 
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Figura 110 - Chris Burden - 
Bream Drop Inhotim – 2008.  

 

Fonte - Foto: Eduardo 
Eckenfels.Disponível em: 

www.inhotim.org.br  

Figura 111 - Chris 
Burden – Beehive 

Bunker – 2006. 

 

Fonte -  
www.inhotim.org.br. 

 

Figura 112 - Jarbas Lopes – 
Troca-troca – 2002. 

 

Fonte - Foto: Eduardo 
Eckenfels. Disponível em: 

www.inhotim.org,br. 

 

Figura 113 - Olafur Eliasson – Wirving 
machine – 2001 

 

Fonte - www. 
http://papodehomem.com.br/inhotim/ 

 

Figura 114 - Guiseppe Penone – Elevazione 
– 2002, 2001 

 

Fonte - Foto: Pedro Motta. Disponível em: 
www.inhotim.org.br. 

 

5.4 Pontos emergentes do estudo de Caso 1 – Instituto de Arte Contemporânea 
do Inhotim (Brumadinho, Minas Gerais, Brasil) 

 

Analisando os dados tabulados a partir dos questionários aplicados junto ao 

público/visitante do Inhotim, constatamos que a maioria avaliou de forma positiva a 

instituição e a marca Inhotim. Os que visitam pela primeira vez, pretendem voltar, e 

os que voltaram a visitar vem mais de uma vez por motivos diversos, como atividade 
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de lazer em família ou acompanhado de amigos, em datas festivas, embora, poucos 

afirmaram visitar o Inhotim para ver a arquitetura ou arte contemporânea.  

O Inhotim foi considerado pelo público/visitante um lugar espetacular, muito 

bonito para usufruir da área livre, da arborização no parque/jardim. Muitas pessoas 

colocaram a área verde e os lagos como os principais atrativos do Instituto. Isso 

demonstra que embora faça parte da visitação, as obras de arte contemporânea 

ainda são pouco compreendidas pelo público/visitante, que costuma falar que gosta 

apenas das que são interativas.  

Os serviços oferecidos no Inhotim foram bem avaliados, os mais criticados 

foram os espaços de alimentação, já que são considerados muito elitizados e pouco 

acessíveis, embora seus usuários afirmem que o serviço e o cardápio é excelente. 

Outro elemento foi à locomoção, criticada, principalmente pelas pessoas da terceira 

idade, devido à extensa área de passeios e a dificuldade de acesso aos carrinhos. 

Embora a caminhada faça parte da proposta curatorial desse tipo de museu.  

Quanto à definição de uma trajetória durante a visita, a maior parte do público 

afirmou que não teve dificuldade, boa parte recorreu ao mapa, aos guias, as 

sinalizações e perguntou durante o trajeto. Aquelas pessoas que tiveram 

dificuldades apontaram que a sinalização não foi suficiente, que devido a falhas 

perdeu-se no espaço do parques/jardim por ser muito extenso. Embora se possa 

considerar que as caminhadas e a busca do seu próprio trajeto faz parte da proposta 

do MPAC. Os serviços complementares como lanchonetes, restaurantes, biblioteca, 

teatro e shows, etc. foram citados como fundamentais para garantir a atratibilidade 

do Inhotim e como motivo para renovação das visitas. 

Uma das maiores dificuldades citadas nos questionários foi a grande 

(“gigantesca”) dimensão do parque/jardim que, apesar de atraente em termos da 

diversidade natural presente, causou incômodo, sobretudo para pessoas mais 

velhas ou com problemas de locomoção, que reclamaram muito de ter que andar 

tanto mesmo que para chegar ao local de embarque nos carrinhos, além de se 

cansarem muito no trajeto, devido às longas distâncias entre as obras e galerias.  

“Não gostei de ter de andar tanto, não aguento mais caminhar assim, 
devia ter um trenzinho por toda a extensão do parque, fazendo voltas 
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constantes, assim poderia descer e embarcar em qualquer local o que 
facilitaria a vida do visitante” (V20 – F – 68a). 

“Achei os caminhos muito longos, cansa andar assim, mesmo pra 
chegar aos carrinhos temos de andar bastante, embora a visita seja 
maravilhosa, tudo é muito lindo” (V21 – F – 62a). 

“Esse é um dos lugares mais bonitos que eu conheci no mundo, fiquei 
encantada com tudo, principalmente o parque e os lagos, agradeço a 
Deus por ter visto isso tudo antes de morrer, já que quase morro de 
andar aqui hoje (risos)” (V22 – F – 72a). 

Devido às longas distâncias percorridas durante a visita ao Inhotim é 

compreensível que seu público/visitante não consiga identificar com facilidade os 

locais visitados no mapa, destacando os pontos que chamaram a atenção a partir 

dos elementos de identificação visual identificados ao longo do trajeto, mas não 

sabendo identificar espacialmente todo o trajeto percorrido durante a visita, a noção 

espacial do conjunto arquitetônico depende da frequentação regular a Fundação, da 

familiarização com o espaço, já que a maioria das visitas dura no máximo um dia. 

“Meu filho, não consigo identificar por onde caminhei aqui dentro, é 
muito grande, meu GPS não funciona muito bem, inclusive me perdi 
algumas vezes (risos)” (V23 – F – 49a). 

“Tudo aqui é muito grande e eu sou pequenininha (risos) nem que eu 
quisesse saberia localizar tudo o que vi nesse mapa, lembro de 
lugares isolados que gostei muito, algumas galerias e o lago” (V24 – F 
– 35ª). 

Durante a elaboração dos mapas, alguns dos participantes que já tinham 

visitado o Inhotim ressaltaram que a experiência acumulada anteriormente foi 

importante para a definição dos percursos nessa nova visita. Por outro lado, vários 

dos entrevistados em primeira visita comentaram que sua vivencia em outras 

instituições (como parques, zoológicos e jardins botânicos) foram importantes para 

que conseguissem se orientar no MPAC. Um usuário citou a importância de seu 

hobby em ‘fazer trilhas’ como fonte de experiência aplicável àquela situação. 

Os dados coletados nesta etapa da pesquisa mostraram serem significativos 

para demonstrar a pouca legibilidade do Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim 

para o público/visitante, fornecendo importantes informações para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas sobre a instituição.   
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VI. ESTUDO DE CASO II – SERRALVES 
 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 

SERRALVES. Foto: Robson Xavier 
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Serralves é um marco arquitetônico da cidade do Porto, considerado um dos 

principais pontos turísticos da cidade, com a Casa Art Decó e o Museu projetado por 

Álvaro Siza, tem sido incluído nos roteiros turísticos locais, anunciado por meio de 

cartazes em todos os pontos importantes da cidade, começando pelo aeroporto e 

estações de metrô. O fato de ser um parque/jardim urbanizado encravado no 

coração da cidade atrai tanto turistas, quanto moradores da região, sendo uma das 

passagens obrigatórias de todos os visitantes da cidade.  Consiste em um espaço 

de lazer e cultura para a população, com uma vasta programação cultural de 

qualidade internacional e um jardim convidativo para um dia de sol em família, 

Serralves é um dos lugares preferidos pela população para curtir um dia de sol no 

Porto. 

Segundo Loock (2005, p. 15) “(...) vale a pena estudar o Museu de Serralves 

no Porto (...) uma das impressionantes características desta construção é a sua 

complexa articulação com o espaço envolvente.” Serralves apresenta uma rede de 

relações estabelecida entre a arquitetura (casa e museu), a paisagem 

(parque/jardim) e a (arte contemporânea), promovendo experiências singulares de 

percepção ambiental, capazes de integrar o público/visitante a trama arte e 

paisagem.  Articulação presente desde a concepção do projeto do museu, como 

descrito pelo próprio arquiteto:  

O conselho de administração estava muito preocupado com dois 
aspectos opostos: a relação com o parque e com o exterior. Muitas 
pessoas receavam que o edifício destruísse a integridade do parque. 
Ainda por cima, esta é uma área residencial, com casas pequenas. 
Por conseguinte, a Administração insistiu em que o museu não 
tivesse impacto sobre o exterior. Outro aspecto importante é que são 
os próprios visitantes os protagonistas do museu (SIZA, 2005. P.21).  

O complexo arquitetônico da Fundação de Serralves no Porto, Portugal 

(figuras 117 a 121), é formado pelo conjunto da casa, do parque/jardim e do museu 

de arte contemporânea. A história da casa tem início nos anos 1920, quando o 

segundo Conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral (1895-1968) herdou a quinta de 

veraneio da sua família, em 1923, comprou a Villa Velleda, nos arredores do Plateau 

do Phare, na França, onde teve contato com a arquitetura moderna e Art Decó, o 

que muito o impressinou. 
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Figura 115 - Vistas aéreas da Casa e do Museu de Arte Contemporânea da 
Fundação de Serralves – Porto – Portugal. 

 

 

 

 

 

Fonte - www.arquitectos.blogspot.com 
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Figura 116 - Vista aérea da Fundação de Serralves – Porto – Portugal. 

 

Fonte - www.maps.google.com.br 

 

N 
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Figura 117 - Planta da Fundação de Serralves. 

 

 

 

Fonte - acervo da Fundação de Serralves. 

 

 

6.1 A Casa de Serralves 

  

Em 1925 Carlos Alberto Cabral visitou, em companhia do arquiteto portuense 

José Marques da Silva 55 , a Exposition Internationale de Arts Décoratifes et 

                                                           
55 José Marques da Silva (1869-1947) - Frequentou a Academia Portuguesa de Belas Artes e rumou 
a Paris para prosseguir os estudos. Da sua obra destacam-se a Estação de São Bento, o Teatro de 

N 
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Industriels Modernes em Paris, tomando contato com a arquitetura Art Decó, fonte 

de inspiração para o Projeto da Casa de Serralves (figuras 122) atribuído ao 

arquiteto francês Charles Siclis56, com a participação do próprio Marques da Silva, 

que acompanhou todas as etapas da construção, sob a orientação direta de Carlos 

Alberto Cabral, contando também com a participação da equipe da Casa Francesa 

Ruhlmann, dirigida por Jacques-Émile Ruhlmann 57  com a colaboração do seu 

sobrinho Alfred Poranueve58, responsáveis pela decoração de interiores59 da Casa 

de Serralves, a obra é considerada a mais arrojada construção Art Decô em Portugal 

(figuras 120 e 121). 

Figura 118 - Casa e jardim de Serralves 

 

Fonte - acervo da Fundação de 
Serralves. 

 

Figura 119 - Detalhe da fachada interna 
da Casa de Serralves. 

 

Fonte - acervo da Fundação de 
Serralves. 

 

                                                                                                                                                                                     
São João, os Armazéns Nascimento, a nova Igreja de Cedofeita, o Liceu Alexandre Herculano, o 
bairro operário do Monte Pedral e a Zona VI da Avenida dos Aliados. Fonte: www.serralves.pt. 

56 Charles Siclis (1889 – 1944)  - Arquitecto e decorador francês, nascido em Paris e particularmente 
reconhecido nos anos 1920 e 1930 do século XX. Destaca-se os trabalhos em torno dos cafés 
Chiquito (1927) e Colisée (1932), em Paris. Fonte: www.serralves.pt 
57 Emile Jacques Ruhlmann (1879-1933) - Decorador de formação, aproximou-se da arquitectura 
e  inspirado directamente no mobiliário do século XVIII, modernizou-o simplificando e sublinhando as 
formas geométricas. Em 1925 na Exposition des Arts Décoratifs et Industriels, apresenta o pavilhão 
Hotel d´un Collectionneur, do arquitecto Pierre Patout.   Fonte: www.serralves.pt 
58  Alfred Portnueve (1896-1949), arquiteto parisiense, sobrinho de Jacques-Émile Rhulmann, 
desenvolveu diversos trabalhos de decoração de interiores e participou de feiras internacionais, 
projetando objetos de madeira laminada e metal. 
59 Para o interior da Casa de Serralves, contribuíram os mais importantes nomes europeus da área do 
desenho do mobiliário da época. Émile Jacques Ruhlmann projectou a sala de jantar o hall, o salão, o 
vestíbulo e sala de bilhar, René Lalique foi o responsável pela clarabóia do tecto do hall do primeiro 
andar e Edgar Brandt criou o portão de ferro forjado que separa a zona comum da privada e ainda 
Ivan Da Silva Bruhns, Leleu, Jean Perzel e Raymond Subes, e Alfred Porteneuve que escolheria a 
cor da casa. Grande parte desta mobília encontra-se hoje dispersa depois de vendida em leilões. 
Fonte: www.serralves.pt 
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Figura 120 - plantas originais da Casa de Serralves60. 

 

 

Fonte - acervo da Fundação Berardo. Disponível em: www.skyscrapercity.com  

O Edifício foi concluído e ocupado definitivamente em 1944, devido ao atraso, 

ocasionado pela dificuldade da compra de materiais ocasionada pela 2ª Guerra 

Mundial. Em 1957, com pouco mais de 13 anos de uso, a propriedade foi vendida, a 

Delfim Ferreira, Conde de Vila D’Ave, garantido no contrato que a mesma não podia 

sofrer alterações e permaneceu como espaço privado até a década de 1980, quando 

a então Secretária de Estado da Cultura Teresa Patrícia Golveia, adquiriu a quinta 

para o Governo Municipal e a tornou acessível à visitação ao público em geral, 
                                                           
60  Figuras 122 – as plantas originais da casa de Serralves estão disponíveis no endereço: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=57174927, sem identificação de escala e Norte.  
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transformando a quinta em um dos espaços verdes mais importantes e visitados do 

Porto. 

Figura 121 - Fachada interna da Casa de 
Serralves. 

 

Fonte - www.anavedobomgosto.blogspot.com 

 

Figura 122 - Vista interna da Casa de 
Serralves, piso térreo. 

 

Fonte - www.missdove.org 

 

Figura 123 - Portão Art Decó interior Casa de 
Serralves. 

 

Fonte - www.flickr.com 

 

Figura 124 - Capela Casa de 
Serralves. 

 

Fonte - www.commons.wikimedia.org 

 

A maior fachada da casa volta-se para o parque/jardim, na Rua de Serralves. 

Na parte interior da casa, encontramos três pisos, no subsolo a cozinha, a despensa 

e a área de serviço, no térreo as salas de jantar, estar e o átrio, no piso superior a 

área privativa, com quartos, banheiros e antessalas. Sobre a entrada principal existe 

uma vidraça articulada com a porta, e um semicírculo alargado voltado ao muro 
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externo do parque, a outra entrada apresenta um pátio entre os volumes do edifício 

que permite a circulação em seu entorno.  

 

6.2 O parque/jardim de Serralves 

 

O projeto original do parque/jardim da Casa de Serralves foi originalmente 

pensado para a antiga Quinta do Lordelo, provavelmente por um viveirista local, com 

canteiros orgânicos baseados em modelos vitorianos. Ao longo do tempo a 

propriedade foi sendo ampliada pelo Conde de Vizela, chegando aos 18 hectares 

atuais, a Quinta do Mata Sete também propriedade da família, contando com 

algumas edificações simples da fazenda, foi adquirida como herança pelo irmão do 

Conde, e posteriormente integrada ao conjunto arquitetônico de Serralves por meio 

de permuta de terrenos entre os irmãos.  

O jardim original da Casa de Serralves, chamado Jardim da Quinta do 

Lordelo, ficava na parte de trás da casa com canteiros orgânicos de inspiração 

inglesa. Com a ampliação sucessiva do terreno, e a aquisição da Quinta do Mata-

Sete, o terreno total chegou aos atuais 18 hectares. Em 1925 após a visita a 

Exposição Internacional em Paris o Conde de Vizela, ocorreu a intervenção com o 

projeto do paisagista Jacques Gréber61, inspirado nos jardins franceses (figuras 127 

e 128). Em 1986, após a aquisição da quinta pelo governo português foi realizada 

uma intervenção sob os cuidados da paisagista Teresa Andersen, primeira diretora 

do parque. Em 1996 uma nova intervenção coordenada pelo paisagista João Gomes 

da Silva62, visando adaptar a estrutura do parque/jardim existente ao novo programa 

incorporando o novo prédio do museu (figuras 129 a 132).  

A intervenção no parque/jardim em 1996 foi necessária para compor a 

unicidade do conjunto da obra, João Gomes da Silva em colaboração com Erika 

Scabar, ocuparam o espaço onde estava instalada a antiga horta e o laranjal da 
                                                           
61 Jacques Gréber (1882 -1962) arquiteto e paisagista francês, especializado em projetos de jardins 
privados executados principalmente nos Estados Unidos e Canadá, autor dos Jardins de Serralves. 
62 João Gomes da Silva, atuante arquiteto paisagista português, com vários projetos de jardins 
realizados em Portugal. 
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antiga quinta no entorno do novo prédio do museu objetivando integrar o edifício de 

Siza ao conjunto do parque/jardim de Serralves, garantindo a continuidade visual da 

percepção ambiental. 

Figura 125 - Planta Parque/Jardim de Serralves – Jacques Grebér63. 

 

Fonte - acervo da Fundação de Serralves. 

 

Figura 126 - Planta Parque/jardim de Serralves – Jacques Grebér. 

 

Fonte - acervo da Fundação de Serralves.  

Uma nova interveção foi realizada no parque/jardim de Serralves a partir do 

projeto de recuperação e valorização, iniciado em 2001 e finalizado em 2006, de 

autoria de Cláudia Tabosa, diretora do parque a época e João Mateus, arquiteto 

                                                           
63 Figuras 127 e 128 - Plantas com escala e norte pouco legível, disponível em: http://www.serralves.pt/pt/parque/arquiteto/. 
Acesso em: 29.11.2013. 
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paisagista escolhido por concurso, a intervenção teve com foco a valorização do 

patrimônio verde do parque e da relação com a produção cultural contemporânea. A 

área de requalificação da paisagem incluiu o antigo jardim projetado por Jacques 

Grebér em 1932 e outras áreas, inclusive a da antiga quinta, excluindo apenas o 

jardim em torno do museu e a coleção de plantas aromáticas.   

Figura 127 - Vista do Parque/jardim para 
a Casa de Serralves. 

 

Fonte - www.serralves.pt 

 

Figura 128 - Vista do Parque/jardim a 
partir da Casa de Serralves. 

 

Fonte - www.p3.público.pt 

 

Figura 129 - Detalhe do Parque/jardim 
com o jardim das rosas em Serralves. 

 

Fonte - www.serralves.pt 

 

Figura 130 - Detalhe da Casa de Chá no 
Parque/jardim de Serralves. 

 

Fonte - foto Robson Xavier. 

 

       O parque/jardim de Serralves recebeu os seguintes prêmios: inovação no 

domínio da educação ambiental da Associação Portuguesa de Museologia (APOM – 

1996) e o Henry Ford Prize for the Preservation of the Environment (1997) (figuras 

130 a 132). 
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Seguindo o mesmo princípio estão distribuídas no parque/jardim esculturas 

contemporâneas, propositalmente, camufladas por entre as árvores (figuras 133 e 

134), com exceção da obra Pá de Jardineiro de Claes Oldemburg e Coosje van 

Bruggen, que foi estrategicamente colocada na entrada do parque na altura do início 

da Alameda dos Liquidâmbares, de frente ao portão principal de entrada do 

parque/jardim, com abertura para a Rua de Serralves e transformou-se na imagem 

símbolo da Fundação (página inicial do capítulo).  

Figura 131 - Dan Graham – Double 
exposure – 1995/2003. 

 

Fonte– foto: Robson Xavier 

 

Figura 132 - Detalhe da obra “um jardim 
catróptrico (Teuseus) 2002” de Ângelo de 

Sousa no Parque de Serralves. 

 

Fonte - www.serralves.pt 

 

 A malha verde do parque/jardim estimula o olhar do público/visitante para o 

diálogo entre o interior/exterior, presente nas aberturas do edifício da casa e do 

museu (implantado a cerca de 500 metros da casa), grandes janelas panorâmicas, 

que parecem emoldurar a paisagem envolvente, centrada na vegetação nativa do 

Norte de Portugal e em espécies exóticas, com maciços verdes e espaços de 

clareiras gramados, estimulando os passeios e repouso ao ar livre e tem como 

fundamento a adequação ao uso, funções e aptidões, a partir da manutenção das 

suas 200 espécies diferentes de plantas e 400 exemplares de árvores e arbustos, 

tornando-se um dos principais parques urbanos de Portugal, aliando paisagem e 

manifestações culturais contemporâneas. 

O parque/jardim sempre está incluído na programação cultural do Museu de 

Serralves, nas grandes festas da instituição e nas atividades de fim de semana em 

família, tem sido também o tema de colóquios, debates e seminários sobre questões 

ambientais, arquitetônicas e artísticas, tornando-se palco privilegiado para shows e 
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performances que ocorrem durante “Serralves em festa” e na “Festa do outono”, 

atividades anuais de maior fluxo de público/visitante.  

 

6.3 A arquitetura do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves 

 

O Museu de Serralves (figuras 135 a 141) é um projeto do renomado arquiteto 

português Álvaro Siza, convidado na década de 1990, pelo Governo português para 

criar um edifício que abrigasse exposições temporárias, levando em consideração a 

relação com o parque/jardim e a Casa de Serralves, sem descaracterizar o contexto 

arquitetônico. Em 1991 Siza começou a pensar o museu, vindo a iniciar a 

construção em 1996. O edifício, situado a cerca de 500m da Casa de Serralves, foi 

construído no espaço da antiga horta da quinta de Serralves, cujo terreno em declive 

permitiu alocar o edifício em desnível em relação ao muro lateral da construção, fato 

que leva a não observação da obra do lado externo, na rua, já que o edifício parece 

estar deitado sobre o terreno (figura 134 e 139).  

O Museu de Serralves (figuras 135 a 138) nasceu como fruto de uma antiga 

reinvindicação dos artistas portugueses para criação de um MAC em Portugal. Em 

novembro de 1996 foi lançada a pedra inaugural do prédio do Museu, sob a Direção 

Artística de Vicente Todoli e Direção Adjunta de João Fernandes. Em 1999 o Museu 

foi inaugurado com a exposição “Circa 1968”, mostra que definiu a proposta de 

internacionalização da coleção de Serralves e o recorte temporal do acervo com 

obras realizadas a partir de meados dos anos 1960 até a atualidade. Em 2003, 

Vicente Todoli assumiu a direção da Tate Modern em Londres e João Fernandes 

tornou-se Diretor de Serralves, cuja Direção Adjunta foi assumida por Ulrich Look. 

Com o afastamento de João Fernandes para assumir a direção do Museu Reina 

Sophia, em Madrid, em novembro de 2012, Suzanne Cotter foi nomeada Diretora de 

Serralves, assumindo o cargo em janeiro de 2013.  
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Figura 133 - Vista aérea do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves – 
Porto – Portugal. 

 

Fonte - www.arquitectos.blogspot.com 

 

Figura 134 - Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 

 

Fonte - www.serralves.pt 
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Figura 135 - Vista interna do Museu de 
Serralves. 

 

Fonte - www.porto.taf.net 

 

Figura 136 - Vista interna do Museu de 
Serralves. 

 

Fonte - 
www.nomundodosmuseus.hypotheses.org 

 

Um detalhe significativo do projeto de Siza para o Museu é sua relação 

interior/exterior, apresentando aberturas até mesmo nas salas de exposições, com 

amplas janelas que parecem emoldurar a paisagem do entorno. O edifício apresenta 

duplo pé direito e as salas um declive de 5,3%, e foi construído como um corpo 

central dividido em duas alas separadas por um pátio, formando uma estrutura em U 

e um edifício em formato de L onde a outra parte é um espaço interno que permite 

acesso ao estacionamento e ao jardim. 

Serralves dispõe de 14 salas de exposições e espaço para reserva técnica, 

contento três pisos; no piso superior está o restaurante e a varanda com algumas 

salas, no piso médio da entrada encontram-se as salas de exposição e a livraria, e 

no piso inferior a biblioteca, o auditório e a cafeteria. O acesso é feito por meio de 

um átrio central onde se concentra a recepção e o bengaleiro, e um hall de entrada, 

utilizado muitas vezes como espaço para exposição. 

Devido à perspectiva utilizada, sua arquitetura permite vistas alongadas, 

formando corredores visuais que terminam nas aberturas das janelas e saídas para 

o parque/jardim. O projeto também combina luz artificial e natural, com cobertura 

feita com materiais locais e um ambiente expositivo bastante flexível, podendo ser 

acrescidas paredes e divisórias temporárias. O museu dispõe também de uma loja, 

na entrada do prédio, e um espaço educativo (figuras 139 e 140). 
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Figura 137 - Vista parcial da 
entrada do Museu de 

Serralves 

 

Fonte - www.informativos.net  

Figura 138 - Vista da entrada do parque/jardim e da 
loja do Museu de Serralves 

 

Fonte - www.dn.pt 

 

       O acervo de Serralves, composto por uma importante coleção de arte 

contemporânea portuguesa e internacional (Vito Acconci, Artur Barrio, Chris Burden, 

Alberto Carneiro, João Cutileiro, Dan Graham, Grupo Homoestético, Keith haring, 

Anna Bella Geiger, Cristina Iglesias, Donald Judd, Anselm Kiefer, etc), tem na sua 

programação mostras temporárias individuais e coletivas de impacto no cenário da 

arte mundial, associadas a um elaborado programa educativo, que busca estimular e 

ampliar o público/visitante das exposições de arte contemporânea e sua relação com 

a paisagem.  A Fundação procura promover exposições e eventos em parcerias com 

MACs de diferentes países, garantindo a sua inserção no circuito internacional da 

arte contemporânea. As exposições são sempre trimestrais, sendo apresentadas, 

geralmente, três exposições diferentes ao mesmo tempo, garantindo a renovação 

constante das mostras, onde o público/visitante pode ter sempre uma nova 

experiência durante as visitas. 

Construído com concreto armado e aço, revestido com granito e reboco 

pintado, com o chão de carvalho e mármore, paredes e teto de gesso e estuque 

pintado, apresentando uma área total de 12.699,80 m², contando com 4.484,9 m² de 

área para exposições, 564,80 m² de espaço público, uma biblioteca com 352,80m², 

537,40 m² de escritórios, 146,90 m² de loja, 222,90m² para o restaurante, 103,20m² 
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para salas de múltiplos usos, 233,60 m² para o serviço educativo, 770,50 m² para 

área de serviços privados, auditório com 600 m² e estacionamento com 3.309 m², 

está perfeitamente integrado ao entorno, convivendo sem rupturas com o 

parque/jardim ou com o nível da rua (figura 141 a 146). 

Figura 139 - Entrada do Museu de Serralves. 

 

Fonte - www.serralves.pt 

 

Criado com o objetivo de inaugurar em Portugal um museu dedicado à arte 

contemporânea, Serralves cumpre sua função desde 1999, formatando uma 

importante coleção de arte contemporânea portuguesa e internacional, organizando 

mostras e exposições temporárias coletivas e individuais, abertas para um trabalho 

educativo bem planejado e constante, visando ampliar o público/visitante e manter 

sua fidelidade, com foco nas relações entre arquitetura, arte contemporânea e meio 

ambiente. 

Tendo mostrado ao longo do tempo importantes nomes internacionais da arte 

contemporânea e exposições significativas sobre artistas e períodos artísticos, 

Serralves tem permitido a inclusão da arte portuguesa no circuito internacional, 

estabelecendo parcerias com diversos museus em todo o mundo, fomentando a 

circulação e divulgação dos bens culturais. Realizando exposições temporárias com 

duração de três meses, geralmente três exposições diferentes são apresentadas ao 

público/visitante, simultaneamente, provocando constantes mudanças na cenografia 

do espaço expositivo do museu, que tem sido transformado temporariamente com 



265 
 

paredes falsas, divisórias e caixas pretas, procurando atender as demandas das 

obras expostas e favorecer a interação com o público/visitante (figuras 142 a 150). 

Todo o projeto foi pensado para possibilitar vistas aprofundadas (ver figuras 

147 e 150), prolongamentos e aberturas para o exterior (parque/jardim) (ver figuras 

151 a 154), com a combinação de iluminação natural e artificial, com o uso de 

materiais locais para a cobertura do edifício, sua organização espacial foi pensada 

para absorver mudanças de roteiros do público/visitante, tornando-se flexível e 

maleável para novas exposições. A loja do museu foi projetada como um anexo do 

edifício situada na entrada para o parque/jardim.     

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves é considerado um dos 

principais projetos de museus do arquiteto Álvaro Siza, tornando-se uma referência 

internacional no circuito de museus de arte contemporânea devido à qualidade, 

assiduidade e consistência do projeto arquitetônico e curatorial. 

 

Figura 140 - Planta baixa Museu de Serralves – 1 Piso. 

 

 

Fonte - acervo Fundação de Serralves. 
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Figura 141 - Planta baixa Museu de Serralves –  Piso 2. 

 

Fonte - acervo Fundação de Serralves. 

 

 

 

Figura 142 - Planta baixa Museu de Serralves –  Piso 3. 

 

Fonte - acervo Fundação de Serralves. 
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Figura 143 - Planta baixa Museu de Serralves –  Piso 4. 

 

Fonte - acervo Fundação de Serralves. 

 

 

Figura 144 - Planta baixa Museu de Serralves –  Piso 5. 

 

Fonte - acervo Fundação de Serralves. 
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Figura 145 - Entrada do Museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 

 

Fonte - www.serralves.pt 

 

Figura 146 - Lateral do Museu de Serralves, 
Porto, Portugal. 

 

Fonte - www.oguiadeportugal.com 

 

 

Figura 147 - – lateral do Museu de 
Serralves, Porto, Portugal 

 

Fonte  - 
www.mutantemagazine.blogspot.com 

 

Figura 148 - parte de trás do museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 

 

Fonte - www.fernandopicarra.com 

 

Figura 149 - Vista Interna Museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 

Figura 150 - Vista Interna Museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 
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Fonte  - www.serralves.pt 

 

Fonte  - www.serralves.pt 

 

 

Figura 151 - Vista Interna Museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 

 

Fonte  - www.jpn.c2com.up.pt 

 

Figura 152 - Vista Interna Museu de 
Serralves, Porto, Portugal. 

 

Fonte  - 
www.vontadedeviajar.wordpress.com 

 

6.4 Arte e paisagem e o público/visitante em Serralves 

 

Serralves é um dos museus de arte mais relevantes do Norte de Portugal, 

todos os anos o aumento do número de visitas é significativo, em 2007 foi de 

363.765 e em 2011 foi de 493.903. O serviço educativo em 2007 atendeu cerca de 

92.492 pessoas e em 2011 cerca de 143.430 pessoas. 

Em março de 2013 a Fundação de Serralves, publicou o resultado do “Estudo 

dos Públicos”, pesquisa científica coordenada pelo Prof. Dr. Carlos Melo Brito, no 

âmbito do Projeto Improvisações/Colaborações, do Setor Educativo da Fundação, 

com o objetivo de desenhar o perfil sociodemográfico dos públicos e identificar as 

formas de relação com o museu e seu patrimônio, visando: 
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1. Compreender as atitudes e comportamentos dos públicos em Serralves; 

2. Identificar a percepção que os públicos têm da estratégia que vem sendo 

seguida; 

3. Analisar as fontes de valor da marca Serralves no nível da notoriedade, 

imagem e lealdade (BRITO, 2013, p. 20). 

Esse estudo é uma fonte de dados significativa para esta tese, por apresentar 

resultados concretos, frutos de uma investigação científica recente sobre o 

público/visitante em Serralves. A pesquisa tentou responder quais são e o que 

fazem os públicos; o que pensam das estratégias utilizadas na política de 

comunicação e na relação de qualidade e preço em Serralves. A pesquisa de campo 

foi aplicada a dois grupos focais, o primeiro com pessoas frequentadoras de 

Serralves e outro de não frequentadores, por meio da aplicação de formulários 

impressos com os dois grupos e outro aplicado on line, no mês de outubro de 2011, 

por meio de um instrumento de coleta previamente validado adaptado ao objetivo do 

estudo.  

A pesquisa citada utilizou o conhecimento qualitativo e quantitativo, no primeiro 

aplicou-se três questionários, questionário presencial com o grupo de 

frequentadores e de não frequentadores, e a pesquisa on-line, com frequentadores 

acima dos 16 anos, entre fevereiro e março de 2012. 

A análise de conteúdo foi baseada nos depoimentos dos participantes, utilizando 

técnicas de análise do discurso, baseadas nas vivências em Serralves do público 

residente em Portugal, com idade superior a 16 anos. Recolhendo-se 2.567 

questionários válidos, sendo 502 de frequentadores, 500 de não frequentadores e 

1.165 por meio do web survey. No estudo qualitativo foram realizadas 12 entrevistas 

semiestruturadas com os principais Stakeholders (hotéis, agentes, operadores, 

transportadores, etc.) da Fundação de Serralves, no primeiro semestre de 2012, 

este estudo apontou para as seguintes conclusões: 

1. Serralves é frequentado por um público relativamente jovem, entre 16 até 45 

anos, 26% ficam em torno dos 26 a 35 anos, apenas 7% dos frequentadores 

tem mais de 65 anos. 
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2. O nível de escolaridade dos frequentadores é elevado: 85% possui curso 

superior completo, 14% têm o Ensino Médio completo e 2% o Ensino 

Fundamental completo. 

3. As ocupações mais citadas foram: estudantes (19.5%) e professores (13,3%). 

4. Entre os frequentadores 45% costuma visitar pelo menos uma vez por mês, 

destes 20% frequenta mais de uma vez ao mês, 35% declarou que costuma 

visitar com a família, 22% com o companheiro ou companheira, ¼ dos 

visitantes costuma frequentar com os amigos, apenas 15% frequenta sozinho. 

5. Serralves é um espaço integrado, para vivenciar múltiplas experiências, 55% 

afirmou que gosta de usufruir a experiência como um todo, 4.2% afirmou que 

procuram Serralves por motivos de estudo. 

6. Cerca de 2/3 dos frequentadores declarou que costuma participar de 

Serralves em Festa, evento anual. Mais de 80% declarou frequentar Serralves 

pelo parque e devido às exposições no Museu. 

7. O público declara confiar na programação de Serralves. Cerca de 50% confia 

na programação e na notoriedade do artista. 

8. O público/visitante também costuma visitar a Casa da Música (78,3 %), outro 

importante equipamento cultural da cidade do Porto. 

9. O grau de satisfação do público em Serralves é elevado, numa escala de 1 a 

4, é mais de 3,47 pontos, o parque, as atividades infantis e o Jazz no parque, 

são as atividades mais citadas. 

10. A satisfação em relação aos serviços também é bastante elevada, 3,26 

pontos (numa escala de 1 a 4), a recepção, a livraria e a casa de chá são os 

serviços melhor avaliados. 

11. A notoriedade dos artistas e a qualidade das exposições segundo 1/3 do 

público levaria a ampliar o número de visitas a Serralves. 

12. Segundo 46% do público pesquisado costuma saber das informações das 

exposições por meio de amigos e conhecidos, também por meio da 
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publicidade, imprensa, outdoors, internet, notícias em jornais e TVs, segundo 

a pesquisa o facebook e o rádio são as fontes de informações que menos 

influenciam na visita. 

13. Quase a totalidade do público/visitante arguido (90%) considera a 

comunicação sobre as atividades de Serralves eficaz ou muito eficaz. 

14. Apenas 2/3 do público considera que o preço cobrado pela visita museu + 

parque é adequado, 1/3 considera caro. 90% considera adequado o preço 

das atividades de performance e da entrada apenas para o parque. 

15. Grandes exposições, capazes de mobilizar a opinião pública e atrair público 

massificado a Serralves, ficam na memória do público por muitos anos. 

16. Segundo os frequentadores (92%) destacam o parque e as exposições como 

principais atividades desenvolvidas em Serralves, 82% destacou Serralves 

em Festa como a principal atividade da Fundação. 

17. O público costuma associar Serralves a cultura e paisagem, o parque 

(denominado pela população jardim), as exposições e a arquitetura de Álvaro 

Siza. 

18. A arquitetura e a beleza dos seus traços, segundo 3/4 dos frequentadores, é 

o elemento mais atraente em Serralves e 20% destacou a oferta cultural. 

19. Entre o público/visitante, 70% das respostas considerou Serralves emocional, 

seguido das palavras inovadora, conhecida, fácil, internacional e impactante. 

20. A pesquisa designou quatro tipos de público em Serralves, os fãs (1/5 do 

público que frequenta mais de uma vez ao mês). Regulares, frequentam 

apenas uma vez por mês, ocasionais, vão 1 a 3 vezes ao ano, pontuais 

frequentam Serralves raramente. 

21. O público declarou que Serralves é uma marca credível, numa escala até 4, a 

nota de Serralves foi 3,80. 

22. Os principais valores funcionais apontados foram: qualidade, inovação e 

confiança. 
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23. Os valores emocionais apontados foram: tranquilidade, prestígio, inspiração, 

entretenimento e vitalidade. 

24. Reconhecimento e notoriedade nacional e internacional. 

25. Elevado prestígio como museu. 

26. Envolvimento racional e emocional do público. 

27. Três fatores influenciam o reconhecimento da marca Serralves, patrimônio 

(arquitetura e conservação do espaço construído), programação (peso dos 

artistas e exposições internacionais) e marketing (divulgação da imagem do 

museu). 

28. Três pilares da imagem de Serralves: espaço, oferta cultural e experiência. 

29. A relação com o público se estabelece na relação: funcional/racional e 

simbólica/emocional. 

       Dois grandes eventos, realizados anualmente, costumam atrair multidões 

ao parque/jardim e ao museu. “Serralves em festa” (que acontece desde 2004 e 

apresenta programa com duração de 40 horas ininterruptas de espetáculos, com 

mais de 200 apresentações) e a “Festa do outono”. Durante esses eventos, a 

vasta programação inclui artes visuais, dança, música, teatro, performances, 

cinema, videoinstalações, feira de livros e design de objetos e intervenções no 

parque (ver figuras 155 a 158), abrindo espaço para novos artistas em contato 

com artistas consagrados. Em 2013 Serralves em Festa contabilizou mais de 

77.000 visitantes de todas as idades e classes sociais. 
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Figura 153 - Público no parque/jardim em 
frente à casa durante Serralves em Festa. 

 

Fonte - www.público.pt 

 

Figura 154 - Público no parque d/jardim 
durante Serralves em Festa. 

 

Fonte - www.público.pt 

 

Figura 155 - Performance na alameda dos 
Liquidambares no parque/jardim de 

Serralves. 

 

Fonte 7 - www.publico.pt 

 

Figura 156 - Instalação interativa no 
parque/jardim de Serralves. 

 

Fonte - www.publico.pt 

 

A fundação de Serralves é uma instituição cultural de âmbito europeu 
ao serviço da comunidade nacional, que tem como missão 
sensibilizar o público para arte contemporânea e o ambiente, através 
do museu de arte contemporânea, como centro pluridisciplinar, do 
parque como patrimônio vocacionado para educação e animações 
ambientais e o auditório como centro de reflexão e debate sobre a 
sociedade contemporânea (MARTO, 2008, p.1). 

Considerado um dos mais bens sucedidos empreendimentos culturais de 

Portugal, Serralves é detentor de um importante acervo histórico sobre arte 

contemporânea, arquitetura e paisagem, que é um verdadeiro oásis no coração do 

Porto. Apresentando uma vasta e diversificada programação, com exposições 
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temporárias realizadas em parceria com a Tate Modern (Londres); MoMA (Nova 

York) e o Museu Ludwig (Colônia). Seu potencial de maximização da atração de 

público/visitante é inegável, ao longo dos seus mais de 20 anos de existência 

Serralves tem cumprido sua missão, desde 1999, ano de sua fundação, foi visitado 

por mais de três milhões de pessoas, o museu mais visitado em Portugal. Além das 

exposições, da loja, da livraria e da biblioteca, Serralves organiza todos os anos, 

uma série de eventos: 

O Serralves em Festa, o Jazz no Parque, os ciclos de cinema e 
vídeo, as mesas redondas sobre temas da actualidade, as 
conferências e colóquios, os espectáculos de dança e performance 
de alcance internacional, os cursos de história de arte, os ciclos de 
estudos contemporâneos, as viagens de turismo cultural constituem 
um conjunto significativo de actividades paralelas às exposições que 
muito valorizam a programação e diversificam os públicos (MARTO, 
2008, p 2). 

Uma série de fatores são os responsáveis pelo sucesso de público/visitante 

em Serralves, a alta qualidade das propostas artísticas apresentadas; as mudanças 

constantes na cenografia do museu, que se transforma a cada exposição; a 

diversificação das ofertas de lazer; a localização; o marketing e a publicidade 

inteligente; as parcerias firmadas com empresas de turismo e outros centros 

culturais no mundo; todas essas variáveis procuram otimizar, atrair e fidelizar o 

público/visitante nas suas duas vertentes os residentes e os não residentes. 

 

6.5  Resultados da pesquisa – tabulação e análise dos dados  

 

A pesquisa de campo realizada junto ao público/visitante do Museu de Arte 

Contemporânea da Fundação de Serralves foi realizada durante o período de dois 

anos, entre setembro de 2010 a agosto de 2012, durante a nossa estadia como 

bolsista Erasmus Mundus 17, da União Européia, junto ao Curso de Doutoramento 

em Arquitectura da Universidade do Minho, sob a Co-orientação do Prof. Dr. Pedro 

Bandeira.  

A pesquisa em Portugal consistiu na coleta de dados sobre o referido museu, 

a partir das bibliotecas setoriais da Escola de Arquitectura da Universidade do 
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Minho, da Escola de Arquitetura da Universidade do Porto, da Escola de Belas Artes 

da Universidade do Porto e da Universidade de Lisboa, da Biblioteca Central da 

Universidade de Coimbra e da Biblioteca da Fundação de Serralves.  

No primeiro momento fizemos o levantamento das publicações, livros, artigos, 

teses, dissertações, catálogos, vídeos sobre a arquitetura de Serralves e seu 

público/visitante. O material disponibilizado foi xerocopiado ou fotografado, para 

posterior avaliação. Algumas teses não publicadas tiveram de ser consultadas na 

própria biblioteca, devido à falta de autorização para retirar ou copiar o documento. 

Em alguns casos, essa consulta exigiu viagens a Lisboa e Coimbra.  

Nosso deslocamento de Guimarães a cidade do Porto, ocorria durante três 

dias por semana, nas segundas-feiras o museu estava fechado para visitação e nas 

sextas-feiras estávamos fazendo pesquisa bibliográfica na Biblioteca da 

Universidade do Minho em Guimarães. A cada três meses a biblioteca da Fundação 

de Serralves ficava um período fechada devido a montagens de novas exposições 

em seu espaço (Hall no piso superior), para uso do espaço como sala de ensaio de 

grupos de dança e teatro (durante Serralves em Festa e na Festa do Outono), outras 

vezes fechava às 15h para atividades de manutenção.   

Durante o segundo semestre de 2011, além da pesquisa bibliográfica e da 

preparação do material para qualificação da tese, junto ao PPGAU/UFRN (realizado 

em agosto de 2011), fizemos contatos com os nomes possíveis para serem 

entrevistados sobre o Museu de Serralves, contatamos muitas pessoas e obtive um 

retorno pequeno, embora importante para o corpus desta tese, resolvemos então 

restringir as entrevistas em Portugal a dois nomes significativos. 

A Drª Helena Barranha, Curadora e diretora do Museu de Arte 

Contemporânea do Chiado, em Lisboa, autora da dissertação “Museus de arte 

moderna e contemporânea – conceitos, conteúdos, arquitecturas. Das tendências 

internacionais ao caso português”, defendida em 2001, na Universidade do Algarve 

e da tese “Arquitectura de museus de arte contemporânea em Portugal – da 

intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo”, defendida em 2007, na 

Universidade do Porto, Portugal, os dois trabalhos incluem o Museu de Serralves 

como parte da pesquisa. Também entrevistei o Dr. João Fernandes, a época 
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Curador e Diretor geral do Museu de Serralves, atualmente Sub Diretor do Museu 

Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid. Devido à agenda sempre cheia 

dos dois entrevistados, foi necessário remarcar algumas vezes a data das 

entrevistas, até que as mesmas foram efetivadas no inicio do primeiro semestre de 

2012.  

Após a realização das entrevistas iniciamos o processo de aplicação semanal 

dos questionários (apêndice 05) no Museu e Parque/jardim de Serralves, fomos 

autorizados a aplicar os questionários no Museu de Serralves nos meses de julho e 

agosto de 2012, devendo abordar o público/visitante em locais de repouso no 

parque/jardim e nas áreas externas do museu incluindo a saída, para evitar 

constrangimento durante a visita. Os questionários foram aplicados em dias da 

semana alternados.  

Os questionários foram aplicados presencialmente e online (disponibilizados 

durante um mês na página do facebook do Museu de Serralves). Obtivemos maior 

retorno dos questionários aplicados presencialmente. A cada dez pessoas 

abordadas, apenas duas aceitavam responder, embora a amostra desta pesquisa 

seja pequena, pode ser considerada significativa, corroborando com a pesquisa de 

público publicada pela Fundação de Serralves em 2013, anteriormente citada. 

Obtivemos 100 questionários respondidos, dos quais 80% foram respondidos 

presencialmente e 20% online, destes, 96 apresentaram resultados satisfatórios e 04 

desconsiderei por estarem incompletos ou rasurados. 

Também elaboramos um questionário para ser aplicado com os 

funcionários/monitores (apêndice 06), obtivemos autorização da direção do museu, 

apenas para encaminhar o mesmo pelo email institucional (intranet) onde 

solicitamos que fosse respondido e devolvido eletronicamente, o retorno foi irrisório, 

o que nos levou a desconsiderar o mesmo para o computo final desta tese. 

 

6.5.1 Caracterização geral do público/visitante investigado em Serralves 

De acordo com os questionários tabulados, o público/visitante feminino 

representou 59% e o masculino 41% do total. Destes 04 mulheres estão entre 18 e 
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25 anos; 44 são mulheres e 32 homens na faixa etária entre 25 a 40 anos, 8 

mulheres entre 40 e 50 anos; e 4 homens e 4 mulheres com mais de 50. O 

público/visitante é relativamente jovem, a maioria está concentrada entre a faixa 

etária de 25 a 40 anos, com predomínio das mulheres (gráfico 28). 

Gráfico  28 -  Perfil do público/visitante investigado em Serralves - Idade 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Entre os homens 32 declaram-se solteiros e 32 mulheres casadas, apenas 4 

mulheres declararam-se solteiras, 4 homens casados e 4 divorciados. (gráfico 29). 

48 mulheres e 20 homens são portugueses, 8% dos homens e 4% das mulheres são 

brasileiros, entre 4 homens e 3 mulheres não declararam sua nacionalidade (ver 

gráfico 30). Demonstrando o predomínio de homens solteiros e mulheres casadas 

entre os visitantes, na faixa etária entre 25 e 40 anos, dos quais mais da metade são 

portugueses.  

Identificamos, ainda, que 28 mulheres e 20 homens residem em Porto; 8 

mulheres em Vila Nova de Gaia; 8 homens em Famalicão; 4 homens, 

respectivamente, em Gondomar e Vila Real; 4 mulheres, respectivamente, em 

Famalicão, Vila Real e Coimbra, somando esses dados, temos 76 mulheres e 56 

homens investigados em Serralves, residindo no grande Porto (gráfico 31), o que 

implica na maior visitação do público local a Serralves. 

Destes, 8 homens e 4 mulheres tem Ensino Médio completo; 28 mulheres e 

20 homens graduação completa; 12 mulheres são especialistas; 8 mestres e 4 
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mulheres e 4 homens tem doutorado. 50% tem formação em curso superior, sendo 

22% especialistas, 14% mestres e 7% doutoras (ver gráfico 32), demonstrando o 

bom nível de formação acadêmica do público/visitante em Serralves.  

 

Gráfico  29 - Perfil público/visitante investigado em Serralves  - Estado civil 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Gráfico  30 - Perfil público/visitante investigado em Serralves - Nacionalidade 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Gráfico  31 - Perfil público/visitante investigado em Serralves – Residência 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Gráfico  32 - Perfil público/visitante investigado em Serralves - Formação 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Entre o público masculino, 16 são estudantes, 8 homens e 8 mulheres são 

arquitetos; 4 homens, respectivamente, são professores, engenheiros, bailarinos e 

advogados; e 4 mulheres, respectivamente, são professoras, designer, médica, 

juíza, programadora, gestora de obras, secretária, comerciária, técnica 

administrativa e monitora. (gráfico 33). Esta amostra apresenta um panorama do 

público/visitante residindo na região ou entorno, perto do museu, com uma boa 

formação acadêmica e exercendo um papel profissional ligado a ocupações nas 

quais a formação artística e cultural é significativa para o bom desempenho das 

funções. Dentre essas pessoas, 16 declararam-se estudantes, um número 

considerado expressivo em relação ao público feminino, 18 são arquitetos, e 
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costumam frequentar o Museu por motivos profissionais e para manter-se atualizado 

das exposições. 9 declararam, respectivamente, que são professores, gestores de 

obras, bailarinos, advogados e engenheiros (ver gráfico 33).  

Gráfico  33 - perfil público/visitante investigado em Serralves - Profissão 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

 

6.5.2 Relação do público/visitante investigado com Serralves 

 

Entre o público/visitante investigado em Serralves, 79% declarou que já havia 

visitado o museu anteriormente. Entre esses 20% dez vezes; 10% trinta vezes; 5%, 

respectivamente, 5, 30 e 50 vezes, 55% não respondeu (gráfico 34). 80% afirmou 

que fez a última visita em menos de 3 meses; 10% em menos de seis meses e 10% 

entre 6 meses e 1 ano (gráfico 35). Os dados demonstram que voltar a Serralves é 

um hábito do público/visitante, que costuma frequentar regularmente Serralves, que 

tem garantido com sua política cultural a fidelização do público/visitante.  
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Gráfico  34 - Havia visitado Serralves anteriormente e quantas vezes? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Gráfico  35 - Ultima visita a Serralves 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Ao responder qual o motivo da sua visita a Serralves hoje? 82% afirmaram 

que voltava a visitar e 18% que visitava pela primeira vez. 25% visitaram por 

motivo de trabalho escolar e universitário; 24%, respectivamente, para mostrar a 

um amigo/familiar ou por lazer/festas/turismo; 12% para ocupar o tempo livre; 9% 

por motivos profissionais; e 3%, respectivamente, por que a entrada é grátis ou 

não respondeu (gráfico 36). Deduzimos a partir dos dados coletados que boa 

parte do público/visitante volta a Serralves ou frequenta o museu atraído pelas 

festas ou pelo lazer, para cumprir uma atividade estudantil ou para mostrar a um 

amigo/parente; poucos têm maior interesse em revisitar Serralves pela sua 

própria programação artística, com exceção das festas (gráfico 37).   
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Gráfico  36 - Motivo da visita a Serralves hoje? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor  

 

Gráfico  37 - Pensa em voltar a visitar Serralves? Qual o motivo? 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

A partir das respostas aos questionários aplicados em Serralves em 2012, 

definimos o perfil dos usuários e identificamos como essas pessoas percebem o 

espaço e definem seus caminhos durante a visita ao museu. A maioria do 

público/visitante costuma incluir no seu roteiro de viagem a visita a museus, 59% 
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dos arguidos afirmaram ter visitado outro museu em Portugal, embora a parcela 

dos que não visitaram ainda seja significativa (33%), o número dos que 

costumam visitar museus em Portugal é expressivo. Entre os outros museus que 

foram visitados no país destacam-se o “Museu Soares dos Reis”, no Porto; o 

“Museu de Arte Antiga”, em Lisboa e o mais citado o “Centro Cultural de Belém”, 

Lisboa (gráfico 38). Nos chamou a atenção que o museu mais visitado depois de 

Serralves tenha sido o Centro Cultural de Belém, um espaço dedicado a arte 

contemporânea, o que justifica o interesse do público/visitante na visita a 

Serralves. Segundo os dados citados podemos inferir que existe um público que 

costuma fruir arte contemporânea em Portugal. 

 

Gráfico  38 - Outros museus visitados em Portugal 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

O tempo de duração da visita completa a Serralves, incluindo o Museu, o 

parque/jardim e a casa, costuma ter uma duração aproximada de 1h30m à 2h 

confirmando a disponibilidade do público/visitante para caminhar nos espaços em 

Serralves, aspecto importante da proposta curatorial do museu.  

Quando se trata de visitas realizadas a museus fora de Portugal, 54% 

responderam que habitualmente visitam museus em outros países, 42% 

responderam que não, o que significa que mais da metade do público/visitante 
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tem o hábito de visitar museus durante suas viagens de negócios ou férias, no 

contexto europeu visitar museus é um hábito adquirido ao longo da vida a partir 

da formação escolar e familiar. 

Entre os museus visitados fora de Portugal, foram citadas instituições em 5 

países, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Vaticano. O Museu Reina Sophia 

em Madrid e o Britânico em Londres foram os mais citados, demonstrando o 

interesse em museus que tem alguma relação com arte, caracterizando interesse 

do público/visitante arguido por essa categoria de museus, entre as 14 

instituições citadas 12 são museus de arte (ver gráfico 39).  

 

Gráfico  39 - Museus mais visitados fora de Portugal. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Quanto ao conforto oferecido ao público/visitante em Serralves, 23% das 

pessoas atribuiram nota 10, 16% atribuíram 6 e respectivamente 15% atribuíram 

9, 8 e 7, enquanto 8% 5 e 4. Portanto, a satisfação do público/visitante em 

relação ao conforto oferecido pelo museu pode ser considerada regular. O 

horário de funcionamento também foi bem avaliado pelo público/visitante, 28% 

deu nota 8 e 27% nota 10, chama a atenção que 9% do público tenha avaliado o 
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horário com notas 7, 6 e 3, que considero muito baixas e motivo de insatisfação 

do público/visitante. Ao avaliar o acolhimento dos funcionários/estagiários e 

monitores em Serralves, 34% do público/visitante arguido atribuiu nota 8, 

enquanto 33% 9 e 22% 10, o que implica que 89% dos arguidos consideram bom 

ou muito bom o atendimento ao público/visitante em Serralves (gráfico 40).  

Gráfico  40 - Avaliação do conforto, horário e acolhimento dos funcionários/estagiários em 
Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

 

6.5.3 Avaliando as direções e a legibilidade em Serralves 

 

Ao fazer a avaliação geral sobre Serralves, 40% afirmou que acha excelente; 

45% muito bom; 10% bom, o que implica uma valorização sobre a Fundação. No 

que diz respeito a avaliação do parque/jardim em Serralves 53% do público 

atribuiu nota 10 e 21% 9. Se 74% do público/visitante atribui um valor maior que 

9 ao julgar o ambiente do parque/jardim em Serralves, implica que o mesmo é 

um importante, valorizado e imprescindível espaço dentro do complexo 
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arquitetônico (gráfico 41). 46% considerou Serralves como muito bom; 34% como 

excelente e 8% como bom; o que implica que 88% do público/visitante arguido 

fez uma boa avaliação do Museu de Serralves.  

Gráfico  41 - Avaliação geral e do ambiente do parque/jardim em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Outra questão importante para esta pesquisa foi saber a opinião do 

público/visitante em relação à identificação das direções durante a visita ao 

Museu de Serralves, 27% atribuíram respectivamente notas 10 e 8; 20%  9; 7% 7 

e 6; 6% 5 e 3 (ver gráfico 25). O que implica afirmar que 47% dos arguidos 

consideram satisfatórias as informações sobre as direções a seguir em Serralves, 

com avaliação acima de 9, demonstrando que a sinalética e os  indicadores 

visuais em Serralves surtem o efeito desejado, facilitando a orientação do 

público/visitante nas salas de exposição e nos espaços abertos do parque/jardim. 

A maioria das pessoas arguidas informou que não utilizou o serviço de guias, 

63% dos questionários respondidos. Entre os que participaram de visita guiadas, 

25% avaliam com nota 8 e 12% com 9, ou seja, o serviço foi avaliado como bom 

(gráfico 42). 

Corroborando com essa informação, 67% dos arguidos avaliou a organização 

das exposições com nota 8, enquanto 11% respectivamente, com 10, 9 e 6. De 

maneira geral as informações sobre a organização das exposições em Serralves 

foi avaliada como boa pela maioria dos arguidos nesta pesquisa. Se a 

organização das exposições e as indicações de direções em Serralves foram 

avaliadas como boas pelo público/visitante, o mesmo não ocorreu em relação à 

avaliação das informações sobre as obras expostas no museu, onde 25% 
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(respectivamente) avaliaram com notas 9 e 7, 13% com notas 10 e 8, 12% com 

notas 4 e 2. Apenas 38% dos arguidos avaliaram como boa ou excelente as 

informações disponíveis sobre as obras no museu, demonstrando que estas não 

atendem a necessidade da maioria do público/visitante (gráfico 43). 

 

Gráfico  42 - Avaliação da sinalética e da visita guiada em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

 
Gráfico  43 - Avaliação da organização das exposições e informações sobre as 

obras expostas em Serralves. 
 

 
Fonte - acervo pessoal do autor. 

 



289 
 

 

A maioria do público/visitante abordado (79%) afirmou que não teve 

dificuldade para identificar as direções durante a visita a Serralves. Entre os 21% 

que afirmou ter tido algum problema na identificação de direções, 40% afirmou 

que não encontrou identificações coerentes, e, respectivamente, 20% que teve 

dúvida quanto ao percurso a seguir; que o excesso de pessoas dificulta a 

identificação ou não responderam (gráfico 44).  Diante das respostas aos 

questionários inferimos que a maior parte do público/visitante consegue encontra 

espontaneamente os caminhos para visitar as galerias e o parque/jardim sem 

muita dificuldade, guiando-se pela sinalética.  

 

Gráfico  44 - Motivo da dificuldade em definir o percurso em Serralves. 

 
Fonte - acervo particular do autor. 

 
 
 

Ao definir o percurso durante a visita a Serralves 71% das pessoas 

responderam que não encontraram nenhuma dificuldade no trajeto. 60% do 

público/visitante respondeu que definiu o percurso de maneira aleatória, 12%, 

respectivamente, respondeu que seguiu o guia e/ou a sinalética, 8% não 

respondeu, 4% afirmou que não sabia e 4% que seguiu as indicações das obras 
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(ver gráfico 45). Se a maior parte do público/visitante afirmou que não teve 

dificuldade em definir o percurso durante a visita a Serralves e que o fez 

aleatoriamente, isso implica afirmar que o trajeto no museu e parque/jardim é 

fluido e espontâneo, que as placas indicativas, o mapa e os guias são recursos 

acessórios para uma boa visita.  

 

 

Gráfico  45 - Como definiu o percurso durante a visita a Serralves? 

 
Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Quanto à arquitetura do complexo da Fundação de Serralves, incluindo a 

Casa, os Jardins e o Museu, 46% do público arguido atribuiu nota 10; 27% 9; 

9%,respectivamente, avaliaram com 8, 7 e 5. 82% do público/visitante avaliou a 

arquitetura de Serralves como boa ou excelente (notas 8, 9 e 10), demonstrando 

alto grau de satisfação e interesse neste aspecto.  

Quanto aos elementos arquitetônicos avaliados pelo público/visitante em 

Serralves, 20% destacaram o paisagismo, 19% a área livre, 14% a aparência 
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externa dos edifícios, 11% as dimensões das galerias, 10% a aparência interna 

dos edifícios, 5%, respectivamente, as cores dos edifícios, a localização do 

museu, o bar/lanchonete; enquanto 4% destacou a iluminação; 2% a acústica e 

1%, respectivamente, o piso, ventilação e a biblioteca. Dentre os elementos 

arquitetônicos destacados, chamou a atenção à área livre, o paisagismo e a 

aparência externa dos edifícios, demonstrando que de forma geral o 

público/visitante procura vivenciar o espaço do parque/jardim e da arquitetura do 

museu (gráfico 46). 

Gráfico  46 - Avaliação da arquitetura de Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

Entre o público/visitante arguido em Serralves 85% afirmou que lembrava de 

alguma sensação emocional vivenciada durante a visita;12% que não e 3% não 

respondeu. Entre os que responderam sim, 45% sentiu paz; 12% tranquilidade, 10, 

respectivamente, liberdade e conexão com a natureza; 8% harmonia e 

deslumbramento; 7% prazer. A partir destes dados identificamos que o 

público/visitante lembrou das emoções vivenciadas durante a visita a Serralves, e 

que conseguem estabelecer conexões entre arquitetura, arte e paisagem, 

mobilizando o visitante para usufruir e vivenciar o delicado equilíbrio entre o espaço 

natural e o construído (gráfico 47). 
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Gráfico  47 - Sensação emocional vivenciada em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Ao informar os aspectos que devem ser melhorados em Serralves, 70% das 

pessoas investigadas afirmaram que algum aspecto deve ser melhorado, 15% 

deseja uma melhor acessibilidade as salas do museu; 12% pedem mais informações 

sobre as direções; 10% reclamou do transporte público do centro de Porto para a 

Fundação, alegando que os autocarros costumam demorar muito pois faz um roteiro 

muito extenso; 10% reclamou do preço da alimentação, alegando que poderia ser ter 

um preço mais acessível; 8% reclamou do atendimento dos monitores; 6% reclamou 

da programação; 5% do conforto oferecido aos visitantes e 4% reclamou dos preços 

da entrada. O público/visitante investigado é exigente e crítico, apontando possíveis 

problemas que podem ser resolvidos favorecendo a relação com o público. (gráfico 

48).  
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Gráfico  48 - Aspectos que devem ser melhorados em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

 

 

6.5.4 Lendo trajetos em Serralves 

 

A última pergunta do questionário (gráfico 49) consistiu em um mapa do 

espaço da Fundação de Serralves, para se identificar os percursos realizados com a 

caneta, o trajeto realizado deveria ser marcado e identificado os pontos que mais 

chamou a atenção durante a visita.  
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Gráfico  49 - Mapa da Fundação de Serralves – última questão do questionário 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 

Na aplicação presencial dos questionários percebemos que a maioria das 

pessoas não conseguiam se localizar, nem demarcar os percursos realizados no 

mapa nem na planta, passamos a disponibilizar o mapa colorido recebido pelo 

público/visitante na recepção ao iniciar a visita (gráfico 50) após isso, cerca de 10% 

do público/visitante respondeu a questão, a maioria não teve tempo ou interesse 

para responder, ou não conseguia se localizar espacialmente no mapa.   Dentre os 

trajetos desenhados pelo público/visitante selecionamos os dez mais completos, 

com o desenho de todo o trajeto realizado e o destaque aos espaços que mais 

gostou (gráfico 52).  

N 
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Gráfico  50 - Mapa da Fundação de Serralves, entregue ao público/visitante na recepção do 
museu – Porto, Portugal. 

 

Fonte – www.portotaxxi.com. 

 

N 
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       Ao avaliar os mapas traçados pelo público/visitante investigado em Serralves 

modificamos a cor das linhas de trajeto originalmente pretas (gráfico 51), 

diferenciando cada um dos mapas com uma cor, gerando um grafismo orgânico; em 

seguida, eliminamos os outros elementos do mapa, destacando os percursos 

traçados pelo público/visitante e os pontos identificados como mais significativos 

durante a visita (gráfico 52), depois sobrepussemos os dez mapas, gerando uma 

única imagem (gráfico 53 E 54), onde identificamos que os caminhos traçados 

variam muito, alguns descrevem um roteiro completo em toda a extensão do 

parque/jardim outros demonstram um trajeto mais curto. 

Varios participantes comentaram que a experiência acumulada em visitas 

anteriores ao museu facilitou a definição e realização dos seus percursos na área 

externa do museu. Por sua vez, alguns dos usuários em primeira visita indicaram 

que, além das informações oficiais, a vivencia em instituições semelhantes (outros 
museus, galerias, parques ou mesmo zoológicos) foram importantes para a boa 

orientabilidade no local.  

       Todos os mapas descrevem um trajeto que se repete um caminho que vai da 

entrada principal para o interior do museu, do museu volta à entrada e dobram na 

loja, em direção à entrada do parque/jardim, todos passam pelo portão principal 

onde se localiza a escultura Pá de Jardineiro, seguindo ou pela Alameda dos 

Liquidâmbares, ou pelo roseiral, ou pela sombra do bosque de esculturas em 

direção a Casa de Serralves; os trjetos costumam descer pelo jardim inglês ou sua 

lateral em direção ao Lago, seguindo até o Prado (folhas agrícolas), retornando para 

a quadra de tênis, com parada obrigatória na casa de chá, de lá segue em direção 

lateral retornando para a entrada do parque/jardim, voltando a loja, essa útlima parte 

do trajeto aparece nos mapas seguindo roteiros variados que terminam no mesmo 

local a entrada do parque/jardim e do museu. O 10º mapa destacou com um enorme 

círculo a área do prado (folhas agrícolas) como mais interessante, descrevendo que 

é nessa área que costuma sentir um maior contato com a paisagem, por ser uma 

área rural em pleno coração da cidade do Porto, como afirmam os depoimentos dos 

arguentes: 

“Estou a gostar imenso do prado, Pá! Sinto-me livre aqui” (V25 – M – 52a). 



297 
 

 “Gosto imenso de estar neste parque, lembra-me a quinta da minha mãe, 
onde brincava quando miúda” (V26 – F – 32a). 

“Costumo caminhar pelo parque a observar a natureza e as obras de arte, é 
espetacular” (V27 – M - 38a). 

“Retorno sempre que posso, estar em contato com a natureza e a arte me 
encantam” (V28 – F – 45a). 

 

       Ao longo do trajeto não existem muitos indicadores visuais, o caminho é sempre 

feito a partir da intuição do próprio público/visitante, que costuma guiar-se pelo mapa 

recebido na recepção do museu. Nem sempre o visitante faz o percurso completo 

entre o museu e o parque/jardim, ele pode fazer opção entre a visita ao Museu ou ao 

parque/jardim ou fazer o passeio completo. Lembro que a entrada para ambos os 

espaços são pagas nos dias normais da semana e gratuitas aos domingos, nas 

segundas-feiras Serralves está fechado ao público/visitante, a entrada é gratuita 

para estudantes identificados durante todo o ano.  Uma significativa parte das 

pessoas investigadas declarou que costuma visitar regularmente o parque/jardim e 

que ocasionalmente visita o museu, como confirmam os depoimentos abaixo: 

“Estou a seguir os outros visitantes, já voltei imensas vezes a Serralves e 
estou a conhecer este parque bem, mas só estive no museu uma vez” (V29 – 
F – 29a). 

“Sou estudante de licenciatura, costumo visitar o jardim e a biblioteca para 
pesquisar, é um bom sítio para refletir, não costumo visitar o museu” (V30 – 
M – 25a). 

“Sou viúva e reformada, costumo vir a Serralves com amigas para sentir a 
paz e tranquilidade do sítio, visito sempre o parque e raramente o museu”( 
V31 – F – 65a). 

“Costumo voltar a este sítio regularmente, gosto imenso, sinto paz e contato 
com a paisagem, não entendo a arte contemporânea, prefiro o jardim” (V32 – 
M – 53a). 

Segundo os depoimentos coletados o parque/jardim aparece como o maior 

atrativo para a visita a Serralves, como um lazer em contato com a paisagem 

acompanhado da família ou de amigos, ou para ver as exposições de arte 

contemporânea, no entanto, durante a Festa de Serralves e na Festa de Outono, o 

público/visitante informou que costuma frequentar a Fundação atraídos pela 

qualidade da programação cultural apresentada 
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Gráfico  51 - Mapas trajetos público/visitante em Serralves. 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Gráfico  52 - Mapas trajetos público/visitantes em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Gráfico  53 - Sobreposição dos mapas trajeto do público/visitante em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor. 
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Gráfico  54 – Galerias e obras destacadas pelo público/visitante investigado em Serralves. 

 

Fonte - acervo pessoal do autor.  

 

 

6.6 Principais pontos emergentes do estudo de Caso 2 – Museu de Arte 
Contemporânea da Fundação de Serralves (Porto, Portugal) 

 

  A partir dos dados coletados com a aplicação dos questionários ao 

público/visitantes, adultos, de língua portuguesa em Serralves no ano de 2012, 

verificou-se que a maioria dos arguidos avaliou de forma positiva a instituição e a 
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marca Serralves, considerando uma referência importante na hora de definir 

programações culturais seja sozinho, com família ou amigos.  

“Acho espetacular este museu, tem boas exposições e um excelente jardim” 
(V32 – F – 40a). 

“Este é um sítio muito importante para mim, costumo visitar desde miúdo com 
meus pais” (V33 – M – 28a). 

Serralves também foi considerado pelo público/visitante um museu para se 

voltar a visitar, para ver as exposições, usufruir o parque/jardim, participar das festas 

e apreciar a arquitetura, por apresentar uma programação cultural diversificada, 

importantes exposições e por ser em si mesmo um representante do patrimônio 

arquitetônico e cultural de Portugal, destacando-se a Casa e o Museu, é um local 

para se frequentar regularmente.  

“Adoro visitar a casa e o jardim, gostava de viver aqui algures, quando isso 
tudo era rico, por isso venho sempre” (V34 – F – 52a). 

“Gosto imenso de quintas, vivi em uma na aldeia, gosto de apreciar a obra do 
Siza e as exposições, volto sempre”( V35 – M – 54a). 

De maneira geral os serviços oferecidos em Serralves foram avaliados como 

bons e adequados. Os motivos citados como responsáveis pelo retorno a instituição 

estão ligados ao interesse em usufruir o bem estar, proporcionado pelo contato com 

a paisagem no parque/jardim e com a arte contemporânea.  

“Estudei belas artes quando jovem, hoje, apenas admiro as obras dos 
artistas, embora nem sempre goste delas, sinto-me em casa neste sítio” (V36 
– F – 64a). 

“Ó Pá! Isto tudo aqui é parte de minha vida, gosto imenso, tenho cultura de 
qualidade e contato com a natureza” (V37 – M – 39a). 

Outro dado interessante é que a maioria do público/visitante entrevistado 

afirmou que não teve dificuldade em encontrar e definir o trajeto durante a visita a 

Serralves, o que demonstra certa familiaridade com o espaço e que a visita acontece 

como um processo natural de descobertas espontâneas ao longo do trajeto, que 

embora o guia, o mapa e as indicações ajudem bastante são elementos acessórios 

na hora de caminhar pelo espaço da Fundação. 

“Não houve dificuldade, segui as trilhas e os pontos do mapa, foi fácil” (V38 – 
F – 26a). 

“Estou a seguir os amigos, alguns deles já conhecem o sítio, gostei imenso” 
(V39 – M – 48a). 
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Outros serviços oferecidos em Serralves foram avaliados positivamente como 

é o caso do bar/lanchonete, a loja e a biblioteca, demonstrando o interesse do 

público/visitante em usufruir o espaço construído, de forma prazerosa, além das 

atividades culturais disponibilizadas.  

“Costumo frequentar a biblioteca para fazer pesquisa para a licenciatura, tem 
bom material e é agradável” (V40 – F – 22a). 

“O restaurante é cinco estrelas, o atendimento é bom, vale a pena” (V41 – M 
– 26a). 

Os dados coletados neste estudo são complementares a pesquisa realizada 

pelo Museu de Serralves e publicada no “estudo dos públicos” em 2013, reforçando 

e validando a pesquisa anterior. Algumas questões não abordadas nesta pesquisa 

como o estudo dos funcionários/monitores, podem ser ampliadas e analisadas em 

futuras investigações sobre este museu. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Serralves. Foto: Robson Xavier 

Inhotim. Foto: Robson Xavier 
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O “ver como” acciona o processo da imaginação produtiva; 
implicando comparar, abstrair e selecionar intuitivamente as 
qualidades estáveis que anunciam os traços comuns de similitude 
entre a arquitectura e a caixa, dentro de um determinado contexto 
imaginário. Nele, a caixa apresenta-se como um valor icónico de 
esquema, actuando como termo de comparação e estímulo, face à 
complexidade sensível desse imaginário arquitectónico de inúmeras 
possibilidades, intenções, tipos, tipologias, formas e aparências 
estilísticas particularizadas (CRUZ PINTO, 2007, a1, p. 29). 

 

Pesquisas sobre públicos de MACs não são novidades, porém, poucas foram 

desenvolvidas sobre MPACs, sendo um exemplo a Pesquisa de Público Serralves, 

desenvolvida e publicada em 2013. Esta tese referendou a pesquisa citada e abre 

caminho para novas investigações sobre os museus Serralves e sobre o museu 

Inhotim, que atualmente também desenvolve sua própria pesquisa de público, ainda 

não publicada. Espero que a pesquisa realizada possa vir a representar uma 

contribuição efetiva para a relação público/visitante nos dois museus estudados, a 

partir de suas especificidades, complexidade e contextos variados.  

A tese mostra que, nos dois estudos realizados, o ambiente construído e a 

paisagem dos MPACs investigados estão inter-relacionados, embora funcionem de 

maneira diferenciada em cada caso. No Inhotim as galerias e galpões são, em sua 

maioria, fechados, seguindo o padrão do cubo branco ou da caixa preta, com 

paredes translúcidas na entrada de algumas galerias. No Serralves, as amplas 

janelas do museu, frutos da arquitetura de Siza e também casa pré-existente, 

parecem emoldurar (literalmente) a paisagem do parque/jardim e trazê-la para o 

interior das salas de exposição, tornando-a parte integrante do espaço interno, 

exceto em casos específicos, quando a fenestração é recoberta por tapumes e/ou 

paredes falsas que impedem a visualização do entorno. 

Os dados coletados indicam que a avaliação do público/visitante com relação 

aos dois museus é favorável. Ambos foram bem avaliados nos quesitos arquitetura, 

conforto ambiental, legibilidade e programação. A frequência do público é bastante 

variada, com predominância da presença feminina sobre a masculina, bem como 

uma considerável incidência do público da terceira idade.  
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Ambos os museus costumam serem mencionados como lugares de 

descanso, prazer, harmonia, nos quais o visitante busca apreciar a beleza do 

parque/jardim e o contato com a boa programação cultural, sendo a relação com a 

arquitetura e arte contemporânea citada como uma espécie de consequência da 

visita ao parque/jardim. Os espaços são identificados pelo seu valor como 

patrimônio cultural, porém, são mais valorizados pelo uso, na perspectiva de usufruir 

ao máximo dos espaços verdes, quer esteja sozinho(a) ou em grupos com amigos e 

com familiares. 

Em ambos os museus o público/visitante reclamou da sinalética presente no 

parque/jardim, considerando-a insuficiente para orientar adequadamente a visita, 

embora a maioria dos participantes tenha afirmado ter utilizado o mapa e perguntado 

o trajeto a outras pessoas (sejam funcionários dos museus ou outros visitantes). Em 

geral, o serviço educativo ou de mediação aparenta ser quase exclusivamente 

utilizado por grupos escolares ou de excursão, enquanto os visitantes autônomos 

costumam fazer o trajeto sem orientação direta de um estagiário ou monitor.  

Os dados coletados e tabulados apontam para a necessidade de uma 

melhoria das condições de recepção do público/visitante em ambos os museus, com 

a ampliação da rede de transporte direto entre o centro das cidades mais próximas e 

o museu. Também foi relatada a necessidade de serem projetadas formas 

alternativas de trânsito durante a visita, que favoreçam o acesso aos carrinhos no 

Inhotim e maior acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência.  

Chamou atenção durante a análise dos dados o fato de apenas um pequeno 

número de visitantes declararem que são atraídos pela arquitetura, mesmo que em 

ambos os museus ela seja apresentada como um elemento central nas peças de 

marketing veiculadas. Tal diagnóstico aponta para a necessidade da ampliação de 

ações relacionadas à educação do olhar para a arquitetura, embora já existam em 

Serralves visitas guiadas para a mesma (gráficos 08, 09, 38 e 39).  

A avaliação geral dos dois MPACs demonstrou que a preocupação da criação 

de uma boa imagem da marca institucional, cuidados com os ambientes das galerias 

e parque/jardim, mantidos limpos e esteticamente bem cuidados, do oferecimento de 

serviços aos usuários tais como: lanchonetes, biblioteca, cafés, shows e 
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conferências, o público/visitante ainda reclama da acessibilidade, do preço da 

alimentação, das informações e placas indicativas, do conforto ambiental, do 

atendimento, do transporte e da impossibilidade de realizar piquenique no 

parque/jardim. 

Os programas e projetos de fomento a visita de grupos escolares e/ou de 

turistas aos museus favorecem a frequentação, valorizando a formação e o acesso 

aos bens culturais e consequentemente a formação contínua de público/visitante 

para estes espaços, mas não se podem esquecer os visitantes autônomos e 

ocasionais, que também necessitam de assistência por parte da equipe educativa, 

cabe ao corpo técnico dos museus pensarem estratégias para melhorar a recepção 

e acompanhamento dos visitantes. Tais aspectos são decisivos para a formação do 

Habitus (BOURDIEU, 1992) - tanto coletivamente (grupos) quanto individualmente – 

e, em consequência, para a fidelização do visitante, incentivando o cultivo de uma 

melhor relação do público com o museu, ou seja, enriquecendo seu Continuum 

Experiencial (TUAN, 1985). 

Assim, mesmo com a existência de placas indicativas nos trajetos dos 

museus, elas podem ser mais especificas e maiores, facilitando o entendimento do 

percurso e a leitura; no caso do Inhotim, o acesso aos carrinhos elétricos deveria ser 

ampliado para todos os visitantes, já que a circulação a pé por todo o circuito do 

parque/jardim é fisicamente desgastante, o que minimiza a frequência as galerias e 

galpões nas áreas de extensão; a oferta de alimentação a baixo custo evitaria a 

solicitação para realização de piqueniques, um restaurante de boa qualidade com 

menor preço favoreceria a frequência do público/visitante de classes menos 

abastadas, sem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos.  

Quanto à legibilidade ambiental (LYNCH, 1960/2009), os resultados 

apontam que, em termos genéricos, a maioria dos visitantes não teve dificuldades 

para identificar marcos e caminhos no âmbito dos MPACs. Por sua vez, no tocante a 

recursos de wayfinding (ARTHUR e PASSINI, 2002), no que se refere à 

orientabilidade e a identificação de direções durante a visita, 68% dos respondentes 

no Inhotim e 79% em Serralves afirmaram definir o percurso utilizando: o mapa, as 

placas indicativas, serviços de monitoria ou informações solicitadas a outros 

visitantes. No Inhotim 92% dos depoentes afirmou que planejou o percurso 
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utilizando os mesmos recursos apontados em Serralves (mapa, placas indicativas, 

serviço de monitoria) enquanto em Serralves 60% dos depoentes afirmou que não 

planejou, embora tenha utilizado os mesmos recursos (gráficos 17, 18, 44 e 45). 

Ainda com relação ao Wayfinding, constatamos a importância da identificação do 

público/visitante com a identidade visual do museu, destacando que alguns dos 

problemas apontados nos questionários e detectados na observação participante 

referem-se a ausência de sinalização ou a má distribuição dela no espaço do 

parque/jardim. 

Em relação ao conceito de espaço-limite (CRUZ PINTO, 2007), confirmamos 

ao longo desta pesquisa que a frequentação permite o estabelecimento de relações 

entre o público/visitante, as obras de arte expostas ao ar livre, o parque/jardim e as 

galerias de arte do museu, a partir de um processo de interação do indíviduo 

consigo mesmo e com os demais visitantes, sejam amigos, familiares ou estranhos. 

Esse tipo de interação, ocorre mesmo na ausência da conversação direta entre os 

sujeitos, o simples contato visual ou físico ao dividir o mesmo espaço no 

parque/jardim ou nas galerias cria processos de co-ocupação e co-presença, onde 

regras ocultas estabelecem limites, no espaço individual e/ou coletivo, ao fruir o 

ambiente do museu. Ainda com relação à terminologia adotada por Cruz Pinto, 

constatamos que a aparência (da arquitetura, da arte e da paisagem) costuma 

motivar e atrair o olhar do público/visitante para frequentar o museu, enquanto a 

emergência está presente nas inúmeras transformações temporárias 

(transfiguração) em curso nos dois museus estudados, desde a mudança ocorrida 

sazonalmente ao surgirem as flores na primavera ou na queda de folhas no outono 

no parque/jardim e no crescimento das folhas, ramos e frutos, bem como, as 

transformações ocorridas na própria caixa arquitetônica.  

A partir destes resultados retomam-se as hipóteses iniciais, parcialmente 
confirmadas pelos estudos de casos.  

No tocante à Hipótese 1, verificou-se que o público/visitante de MPACs 

valoriza a interrelação entre o ambiente natural (parque/jardim) e o ambiente 

construído (as obras de arte contemporâneas e as galerias). Não se pode 

afirmar, no entanto que as áreas construídas e a paisagem são igualmente 

apreciadas (ou seja, atribuído igual valor a ambos), ficando clara a preferência 
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pelos espaços mais naturais (ou, nesse caso, mais ligados à natureza). Os 

depoentes deram muita ênfase à qualidade ambiental do parque/jardim, 

ressaltando aspectos específicos relacionados a atividades como sentar na 

grama, ouvir o som dos pássaros, observar e sentir o perfume das flores, 

tomar sol, sentar-se na relva e curtir a conversa com amigos. De modo geral, 

nas respostas é possível identificar que o público valoriza o contato com o 

ambiente natural, talvez como uma necessidade surgida justamente a partir 

da redução dessa possibilidade em outros locais. 

Com relação à Hipótese 2, confirma-se que durante a visita aos MPACs, os 

visitantes definem seus trajetos de maneira espontânea, ficando clara a 

importância do uso dos indicadores visuais existentes (mapas, sinalética e 

elementos marcantes da paisagem). Os visitantes reafirmam que embora tais 

recursos facilitem a legibilidade do espaço ainda são insuficientes para uma 

boa havegação espacial naqueles locais, sobretudo em função de suas 

grandes dimensões. Tal entendimento reforça a importância do wayfinding 

nas situações invetigadas, para o que também contribuem os serviços 

oferecidos e as experiências acumuladas a partir de vivenciadas em 

instituições semelhantes, como outros museus, galerias, parques, jardins 

botânicos e/ou zoológicos (relatadas por vários participantes como base para 

se orientarem naqueles espaços).  

Além dos aspectos previstos nas hipóteses, identificamos como uma variável 

fundamental o envolvimento emocional do público/visitante com o local, a arquitetura 

e a arte, uma vez que identificamos em vários depoimentos alusões as sensações 

emocionais relativas a interação com o espaço do MPAC, tais como: harmonia, 

tranquilidade, paz de espírito, sossego, equilíbrio, deslumbramento, integração com 

a paisagem, o que demonstra a importância para o público/visitante da relação 

emocional vivenciada no espaço do museu. 

Pra mim não é um problema o museu entender-se como um espaço 
de mediação que possa ser capaz de convidar grandes públicos a 
dirigir-se a ele, a congregar-se nele, ao contrário, acho que isso é 
fundamental. A arte e a cultura são algo em que o consenso não é 
desejável, ao contrário, a diferença de opiniões é produtiva, ninguém 
terá a mesma opinião sobre uma exposição ou sobre uma obra de 
arte que veja num museu, por razões muito distintas, e isso é 
fundamental, que as pessoas sejam capazes de ver, de confrontar 
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suas opiniões, de discutir, e de exercer o direito as suas diferenças, 
às vezes com os seus próprios gostos, conhecimentos, etc 
(FERNANDES, 2012).  

Apesar da dificuldade em coletar dados focados na legibilidade dos museus 

estudados e que possam esclarecer completamente a percepção ambiental do 

público/visitante, acredito que a aproximação entre a museologia da arte e a 

arquitetura de museus a partir do olhar do público/visitante pode ser uma 

contribuição efetiva para a área.  

De maneira geral o método utilizado foi adequado à pesquisa proposta, 

apresentando resultados consistentes e permitindo uma análise coerente das 

questões pretendidas. No entanto, concluído o trabalho pretendido é possivel notar 

que algumas das questões poderiam ter sido investigadas de modo mais objetivo e 

que métodos/técnicas de pesquisa complementares poderiam ser utilizadas para 

analisar a percepção ambiental dos visitantes, tais como filmagens das visitas, 

gravações in loco do circuito definido pelo público durante a visita, rastreamento do 

trajeto por meio de GPS, entre outras modalidades de estudo. Tais evidências 

apontam possibilidades de coleta de dados que podem ser utilizados em novas 

pesquisas. Por outro lado, o grande número de dados coletados sobre os dois 

museus, nem sempre utilizados nesta tese, podem vir a subsidiar novos estudos 

sobre o assunto, possibilitando visualizar a continuidade da pesquisa. 

Assim, embora uma tese não esgote totalmente o tema trabalhado, uma vez 

que novas questões surgem justamente a partir do momento que os seus resultados 

começam a amadurecer, cabe ressaltar como outro aspecto importante, a 

contribuição desta tese para o desenvolvimento de pesquisas sobre público/visitante 

em MPAC no Brasil. Essa área ainda é pouco estudada a nível acadêmico, mas 

apresenta potencial para vir a incentivar o desenvolvimento de linhas curatoriais, 

definições expográficas e projetos de arquitetura de museus que atendam às 

necessidades específicas do seu público. Assim, apesar deste ainda ser um trabalho 

inicial no país, pode fomentar a continuidade dos estudos de percepção ambiental 

em museus brasileiros, valorizando a formação de público para apreciação da 

arquitetura de museus. 

Como campo amplo e multidisciplinar de conhecimentos, os estudos sobre 

público e arquitetura de MACs e MPACs oferecem ampliadas possibilidades de 
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desdobramento, que pretendemos dar continuidade nos estudos de pós-doutorado e 

como professor/pesquisador vinculado a Universidade Federal da Paraíba, na área 

de Artes Visuais, junto ao curso de Licenciatura em Artes Visuais, onde 

desenvolvemos atualmente as atividades docentes, como líder do Grupo de 

Pesquisa em Arteterapia e Educação em Artes Visuais (GPAEAV/UFPB/CNPq) e 

pesquisador do Grupo de Pesquisa em Design e Arquitetura no Universo das Artes 

Visuais (GPDAUAV/UFBA/CNPq), bem como em futuras pesquisas vinculadas ao 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/UFPB/UFPE) ao qual 

gostaria de futuramente propor credenciamento.  

Ressaltamos que um MPAC é um complexo museal, composto de múltiplas 

variáveis que precisam estar interrelacionadas, o que depende, entre outras coisas, 

da política cultural por trás da marca e da fachada do museu, desta forma, a 

concepção de arte e cultura dos seus dirigentes reflete-se na programação e 

atuação da instituição diante dos visitantes. A questão do público/visitante para os 

MPACs é fundamental, além das cotas estatísticas necessárias para a manutenção 

dos financiamentos para estes museus, sua fidelização cria uma rede de pessoas 

interessadas na sua conservação, divulgação e fruição, que podem tornar-se futuros 

multiplicadores. 

Na verdade, o museu hoje tem certas missões educativas, tem certas 
missões na sociedade, em que agrega as comunidades existentes e 
o facto de numa comunidade as pessoas se encontrarem ou terem 
feito determinado tipo de atividade em comum, como assistir um 
concerto, um espetáculo e visitar uma exposição, são formas de 
contribuir para uma cidadania mais rica, com mais capacidade crítica 
(FERNANDES, 2012). 

 A questão da formação continuada do público/visitante para os MPACs 

reflete-se em dados maiores do que o próprio museu, relacionando a concepção de 

sustentabilidade, de equilíbrio ambiental, de qualidade de vida, instigando uma 

estreita relação entre arte e paisagem, compondo um importante eixo do espectro da 

política cultural internacional contemporânea, na qual o contato do ser humano com 

a produção intelectual e a paisagem não só é desejável, como necessária, aspecto 

que o MPAC cumpre em todas as suas dimensões.  

A dispersão dos espaços expositivos em uma área tão grande tem 
como valor principal esse deslocamento do visitante e o descanso, 
porque não dizer, entre uma experiência estética densa e outra 
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densa também, mas quando a gente vai a um museu grande, em 
poucas horas, eu diria, duas ou três horas no máximo, você já não 
consegue absorver mais nada, você viu a metade do museu ou 
menos, mas você já não digere muita coisa. Eu acho que essa 
distância entre as galerias permeada pelos jardins proporciona um 
relaxamento, um descanso do olhar, da mente e até permite um 
melhor entendimento emocional, intelectual, daquilo que foi visto e do 
que está por vir também, então isso é um desenho que funciona que 
dá certo (SIGIFREDO, 2013). 

Os MPACs são espaços de mediação, capazes de congregar grandes e 

pequenos públicos, lugares onde arquitetura, arte e paisagem se fundem, permitindo 

a dispersão de olhares e opiniões, a multiplicação de conhecimentos e o contato 

contínuo do público/visitante com a arte contemporânea, configurando-se como 

campo fértil para a continuidade da pesquisa sobre percepção ambiental em museus 

de arte.    
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