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1. RESUMO 

O texto propõe a análise museográfica da Sala 02 – Os artistas viajantes, 

localizada no último pavimento (de exposições permanentes) do edifício da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, a fim de evidenciar a maneira com que os 

sentidos auxiliam no processo de percepção espacial do visitante.  
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2. INTRODUÇÃO 

A Pinacoteca do Estado é um dos primeiros museus da cidade de São Paulo 

e, tem uma trajetória muito marcante, o que nos leva a entender sua importância 

histórica.  A monumentalidade da edificação é o que mais chama a nossa atenção, 

por sua grandiosidade e imponência, que permitem que as pessoas sintam sua 

presença viva. 

O espaço conta com salas que recebem diversos tipos de exposições, 

temporárias ou permanentes. Como o contato entre os visitantes e esse espaço 

acontece? Como, através dos sentidos, se dá esta relação do ambiente e sua 

museografia com o visitante? Tentarei responder a essas questões partindo de três 

premissas básicas: 

1. O que é museografia e como ela se articula dentro de ambientes expositivos 

(análise da Sala 02 – Os artistas viajantes); 

2. Qual é o papel dos sentidos no processo de percepção espacial e; 

3. De que maneira os sentidos contribuem para a disseminação do sentimento 

de reconhecimento do objeto da análise. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo propõe como objetivos gerais evidenciar de que maneira os 

estudos de disposição museográfica são percebidos pelos frequentadores e, a partir 

disso, analisar o modo com que as informações são absorvidas pelo público (análise 

da Sala 02 – Os artistas viajantes). Entender como os visitantes absorvem as 

informações disponibilizadas pelo museu e, através de que mecanismos isto se dá. 

Qual é o papel dos sentidos neste processo de percepção espacial e, como eles são 

capazes de intensifica-lo a fim de transmitir sensações às pessoas. 



4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa pretende investigar de que forma os sentidos contribuem 

para a percepção do indivíduo dentro de espaços expositivos permanentes e 

temporários, utilizando-se de referências bibliográficas pertinentes e leituras 

sistemáticas sobre o tema, coleta de depoimentos e entrevistas de equipes de 

trabalho e a visitantes do local, análise de materiais gráficos (plantas, cortes, 

fachadas, perspectivas e registros fotográficos), documentos e captação de imagens, 

o que implicará em uma intensa pesquisa de campo. A análise de tais materiais, 

posteriormente, será convertida em resenhas críticas, a fim de facilitar a escrita da 

redação final. As premissas de pesquisa estabelecidas visam metodologia em 

correspondência aos objetivos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Museologia e museografia através de experiências sensoriais. 

Os conceitos de museologia e museografia há algum tempo, eram termos 

considerados similares. Atualmente, estabeleceu-se uma separação onde, uma 

passou a tratar da relação subjetiva entre o homem e o patrimônio cultural e a outra 

discorre sobre os aspectos físicos do museu e a seu modo de organização técnico-

administrativa. (CURY, X. Denise, 2009, apud GRANATO, Marcus p.35). 

Desde os primórdios, os sentidos aparecem como principais orientadores da 

vida humana. Graças a eles, podemos nos comunicar, fazer reconhecimento de locais 

através de seus cheiros, gostos, amplitude visual, contato corporal e sons. Toda essa 

experiência sensorial contribui para que ao longo de nossas vidas, criemos repertório 

para confrontar o futuro e, memória para nos identificarmos ou não, com os 

acontecimentos em nosso presente. É por meio deles que estabelecemos nosso 

contato com o mundo. 

Com base nisso, pressupomos que o público, ao caminhar pelo museu, 

participa de uma experiência multissensorial onde, todos os seus sentidos são 

provocados pelos elementos que estão expostos e, é nesse ponto que sentidos, 

museologia e museografia se relacionam. A museografia organiza o edifício do museu 

de modo a proporcionar melhor inteiração da edificação com o usuário, aconteça ela 

em qualquer âmbito (técnico, administrativo, político e metodológico). Tal relação 



acontece por meio de experiências sensoriais tidas pelo visitante, experimentações 

estas, carregadas de um simbolismo pessoal, baseado na vivência de cada um, que 

culmina no que entendemos por museologia que, nada mais é do que o encontro do 

homem com o seu patrimônio. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Neste primeiro momento, adotamos como estratégia conceituar museografia e 

suas implicações para bom desempenho do espaço, além de propor uma análise 

arquitetônica minuciosa do edifício da Pinacoteca do Estado de São Paulo, com apoio 

de textos da Professora Doutora Marília Xavier Cury. 
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