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1. Resumo 

O presente estudo visa evidenciar a relação estabelecida entre homem e 

patrimônio cultural, analisando de que maneira ela ocorre e, através de quais 

mecanismos podemos identifica-la. Como o museu é capaz de abordar seu visitante 

e através de quais processos essa abordagem é feita. Se a forma como ela se dá é 

suficiente para prender a atenção do transeunte e como ele é capaz de absorver o 

conteúdo que o museu coloca a sua disposição. Qual é o papel dos sentidos na 

relação homem – patrimônio cultural.  

Palavras-chave: Museografia, museu, homem, sensações. 

2. Introdução 

Pinacoteca do Estado de São Paulo: Histórico. 

A Pinacoteca do Estado funciona na área do atual Jardim da Luz, conhecido 

por ter cedido parte de sua área útil para a construção da famosa estrada de ferro 

inglesa The São Paulo Railway, nos anos de ouro do café. Edifício projetado pelo 

engenheiro-arquiteto paulistano Francisco de Paula Ramos de Azevedo, em 1886, 

para servir de sede do Liceu de Artes e Ofícios, local onde os artesãos da cidade 

aprendiam ofícios para servir a elite paulistana da época.  

A história do edifício que abriga a Pinacoteca converge com a história do Liceu 

de Artes e Ofícios, pois, pouco tempo após sua inauguração, a fim de ser ocupado 

pela escola de ofícios, em 1900, o Governo do Estado de São Paulo o converteu no 

museu que conhecemos atualmente. 

O edifício passa por diversos momentos com o passar dos anos. Serviu como 

sede de quartel militar, tempo esse, em que esteve fechado, na década de 1930. No 

mesmo período, todo seu acervo foi levado para a antiga sede da Imprensa Oficial do 

Estado. Após este período militar, o museu volta a abrigar obras de arte. 

A construção é caracterizada pelo Estilo Eclético. Suas amplas janelas e, 

paredes de tijolo aparente (que ficaram deste jeito por conta de falta de verba para a 

finalização da obra) reforçam ainda mais o seu caráter. 

No fim da década de 1990, o também arquiteto paulistano, Paulo Mendes da 

Rocha propõe uma ampla reforma, fazendo do prédio o que os paulistanos 

contemporâneos conhecem. 

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. “O ‘lugar’ 
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da museologia é onde estão às relações do homem com o patrimônio cultural e a 

posição da museologia está na construção do conhecimento para a compreensão do 

fato museológico”. (CURY, X. Denise, 2009, apud GRANATO, Marcus p.35). 

O outro discorre sobre os aspectos físicos dos museus e a seu modo de 

organização técnico-administrativa. “O cenário museu é onde se dá a construção 

museográfica, campo prático do museu e auxilia a museologia. O ‘lugar’ da 

museografia é no museu, o tradicional ou outras formas, na sua estruturação 

administrativa, técnica, política e metodológica.” (CURY, X. Denise, 2009, apud 

GRANATO, Marcus p.35). 

 Museologia e museografia complementam–se, mas de que modo os visitantes 

da Pinacoteca do Estado podem perceber tais conceitos? Através de quais 

experiências são capazes de absorver as informações expostas nos grandes salões 

expositivos? 

 Desde os primórdios, os sentidos aparecem como principais orientadores da 

vida humana. Eles nos guiam e são nossa primeira forma de contato com o mundo 

exterior a partir do nascimento. 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 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. 

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. Entender 
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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.  

 Os objetivos específicos partem das três premissas apresentadas na 

justificativa: 

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

expositivos; 

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. 

4. Materiais e Métodos 

 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. 

 Num primeiro momento, pretendemos 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 do Professor Doutor Ulpiano T. Bezerra de Meneses e da Professora 

Doutora Marília Xavier Cury. 

O segundo momento, analisar a contribuição dos sentidos como forma de 

reconhecimento do local e, quais são as sensações que a disposição da obra pode vir 

a causar ao visitante por meio deles, com apoio de textos do filósofo fenomenólogo 

francês Mearleau Ponty e do arquiteto finlandês Juhani Palasmaa. 

No último momento, apontar como e, de que maneira o processo de 

reconhecimento espacial do museu acontece. 
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5. Desenvolvimento 

5.1. Primeira Visita Técnica: Sábado, 24 de setembro de 2016. 

 Num primeiro momento, procuramos compreender a Pinacoteca do 

Estado por meio de diagramas, através de uma ótica museográfica, onde, as plantas 

baixas assumem um papel crucial para que se consiga entender o funcionamento da 

instituição. 

 É válido salientar que as plantas baixas são da reforma do arquiteto 

paulistano Paulo Mendes da Rocha, porém, algumas alterações não aparecem 

representadas nas mesmas, como, por exemplo, os fechamentos feitos nos salões 

expositivos, que escondem as esquadrias. Os mesmos foram feitos para que as telas 

das coleções pudessem ser fixadas.  

 O edifício da Pinacoteca do Estado possui três pavimentos, onde o térreo 

(Fig. 1), que é uma área de suporte técnico-administrativo, encontra-se no mesmo 

nível das ruas adjacentes. Neste nível, que aos olhos dos visitantes, mostra-se 

invisível, encontramos o local de carga e descarga de materiais que é assistido pelas 

alas técnicas. É nelas que se faz todo o trabalho de encaminhamento das peças. 

Válido lembrar que é lá também, que se localiza uma das áreas comuns do edifício, o 

pequeno café, que pode ser frequentado pelos visitantes. 

 Para terem acesso ao museu, seus visitantes precisam subir um lance 

de escadas até atingirem o primeiro pavimento, onde se localizem o saguão de 

entrada, que dá ingresso a algum dos salões expositivos temporários, os sanitários, à 

loja de presentes e ao átrio que expõe a vista da Avenida Tiradentes. 

 O segundo pavimento (Fig. 2), conta com uma vasta área de 

entretenimento que contempla não apenas as coleções permanentes, que se 

apresentam de maneira formal, mas também salas de inteiração multimídia – sala de 

leitura e interpretação – e, uma galeria tátil, que permite a utilização do espaço por 

pessoas com necessidades especiais colaborando com o processo de inclusão. 
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Figura 1: Fluxograma - Diagrama de Setorização da Pinacoteca do Estado. 

Fonte: CEDOC e produção da autora. 

 



6 

 

 

 

5.2. Segunda Visita Técnica: Sábado, 01 de novembro de 2016. 

Num segundo momento, tentamos, através de diagramas, mostrar de que 

maneira o visitante interage com as obras do museu e, como se dá essa inteiração. A 

imagem seguinte (Fig.3) demarca a área de estudo e, indica o nome em ordem da 

disposição das salas. Tal informação serve para orientar o visitante quanto ao 

caminho que ele deve percorrer para que a exposição faça sentido. 

O primeiro diagrama (Fig. 4) demonstra a área de análise em escala ampliada 

com o estudo evidenciando três percursos, um percurso sugerido pelo museu, a fim 

de fazer com que o visitante possa desfrutar da exposição da melhor maneira possível 

e, os outros dois demarcados, fazem referência a um percurso feito de maneira 

intuitiva pelos visitantes, onde nenhuma regra é seguida à risca. 

No segundo diagrama (Fig. 4), analisamos o percurso sugerido e o primeiro 

percurso mais seguido pelos visitantes. O que foi possível notar é que, devido à falta 

de conhecimento em relação ao edifício, os visitantes acabam por fazê-lo. Os 

transeuntes costumam se confundir devido ao posicionamento das escadas que dão 

acesso aos pavimentos e, por saírem em qualquer um dos lados do prédio, entram 

Figura 2: Fluxograma - Diagrama de Setorização da Pinacoteca do Estado. 

Fonte: CEDOC e produção da autora. 
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nos salões expositivos sem saber em qual deles estão adentrando. Acabam por não 

seguir as orientações do edifício e, de maneira intuitiva vão seguindo sem saber o que 

lhes aguarda. A expressão muitas vezes é de surpresa. Os olhos fazem papel de 

mediador entre obra e homem e, percebemos as emoções aflorando. Os olhos 

entregam toda e qualquer reação diante dos grandes quadros que se apresentam (nas 

crianças é bem mais evidente). 

O terceiro diagrama (Fig. 5) também nos propõe uma análise comparativa entre 

o percurso sugerido pelo museu e um segundo percurso feito de maneira intuitiva pelo 

visitante. O que se pôde notar é que, geralmente, é, ainda que intuitivo, um percurso 

de quem por algum motivo, já teve algum contato prévio com o edifício s ou tem, por 

menor que possa ser algum conhecimento sobre o edifício, pois, ainda que de maneira 

diferente, ele consegue seguir minimamente o percurso sugerido pela instituição. 

Museograficamente, isto quer dizer que, de certa maneira, a proposta expografica do 

museu consegue se fazer entender e, tem potencial para manter o diálogo homem x 

patrimônio, pois, atende aos interesses de seus espectadores. 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma - Diagrama de Setorização evidenciando área de estudo na Pinacoteca do 
Estado. 

Fonte: CEDOC e produção da autora. 
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Figura 4: Diagrama 1 - Área de Estudo: Indicação dos Percursos.  

             Diagrama 2 - Percurso sugerido e percurso realizado 1. 

Fonte: CEDOC e produção da autora. 
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 6.Resultados 

 Consegue-se evidenciar como os sentidos são de suma importância quando 

falamos em reconhecimento e inteiração com o local. De certo, podemos afirmar que, 

devido à organização expografica do próprio museu, o sentido da visão é privilegiado, 

visto que, é o mais estimulado, porém, podemos dizer também afirmar que, os demais 

auxiliam neste contato uma vez que o museu disponibiliza outros meios de inteiração 

e integração do visitante.  

7. Considerações Finais 

A Pinacoteca do Estado é um local com grande potencial para alimentar os 

mais diversos tipos de pesquisa com os mais variados temas. 

Escolher as questões museográficas da instituição, buscando aprofundamento 

no ramo da expografia e sua relação com o homem foi de suma importância para 

compreendermos a relevância de tal item quando o assunto é organização técnica de 

museus. 

Acompanhar o processo de inteiração do visitante com a instituição também se 

fez importante, pois, tal situação age como agente orientador, fazendo com que se 

consiga através de mecanismos de auto avaliação, verificar se o museu atende de 

maneira satisfatória as expectativas criadas pelo visitante. 

Figura 5: Diagrama 3 - Percurso sugerido e percurso realizado 2. 

Fonte: CEDOC e produção da autora. 
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Fazendo referência às expectativas dos visitantes, verifica-se que nela é 

possível analisar de que modo o mesmo comunica-se com a instituição. De certo que, 

num local como a Pinacoteca do Estado, muitas vezes está comunicação se dá 

através dos olhos, visto que, são raras as exposições com caráter de instalação, mas, 

isto não faz com que sua importância diminua. O processo de reconhecimento em 

locais como a Pinacoteca do Estado tende a priorizar o sentido da visão, devido ao 

tipo de exposição ao que seu acervo é submetido. Tal fato pode ocorrer de maneira 

diferente nas demais dependências do museu, uma vez que conta ainda com salas 

de leitura e interpretação, que contam com todo um equipamento multimídia 

riquíssimo e com a galeria tátil, que possibilita que pessoas com algum tipo de 

limitação possa também ser acolhido pelo museu. 

Por fim, percebemos que, de maneira técnica ou não, os sentidos muito nos 

ajudam a estabelecer nossas relações cotidianas. Tudo isso contribui para que 

possamos nos identificar ou não com os locais que visitamos, a criarmos vínculos com 

eles, possibilitando e facilitando nosso encontro com nossa história mesmo que de 

maneira particular. 
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