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1. Conceituação  

O ESPAÇO 



O Espaço 

Que espaço é esse? De qual espaço estamos falando? 



A partir de sua relação com o público 

Breve história dos museus... 



Gabinete de Curiosidades  

Colecionismo  
Visão totalitarista  
Exotismo e excentricidade  
Discurso generalista  
Acesso privado e seleto  

Renascimento – Séc. XVI e XVII  

Elite intelectual  
Sinônimo de status  
Período de descobertas de novas culturas  
O objeto tinha um significado e valor por si mesmo  
A disposição dos objetos com critério diverso e personalista  



Galerias palacianas (coleções principescas) 

Era do positivismo e racionalismo  
Organização lógica na disposição dos objetos  
Classificação dos objetos e coleções  
Enciclopedismo: uma visão generalista, totalitária, porém diagramada  
Exposições discursivas, argumentativas e explicativas.  
Visitação ampliada, mas ainda restrita.  

Iluminismo – Séc. XVII ao XVIII  



Museus abertos 

Museu Britânico - 1759 

Museu do Louvre - 1793 Museu do Prado- 1819 

Museu Ashmoleano - 1683 



Museus abertos - Brasil 

Museu Nacional 
1818 Museu Goeldi 

1871 Museu de Belas Artes 
1826 



Grandes Exposições Universais 

Palácio de Cristal - 1851 

Tipologias de museus e exposições: 
Museus de arte, Museus de ciências, Museus 
históricos, Museus arqueológicos e 
etnológicos, Museus casas, Museus 
biográficos, Museus temáticos, Museus 
universitários, Museus empresariais, Museus 
militares, Museus de tecnologia, etc...  

Era industrial – Séc. XIX  

Ocupação de lugares públicos  
Grandes exposições  
Início da tematização das exposições e 
surgimento dos museus temáticos.  



Institucionalização do museu  

Autoconsciência 

Auto-crítica e reflexão 

Atitudes próprias frente a sociedade 



Museus como agentes sócio-culturais 

Diversificação de categorias de museus 

Especificidades dos acervos e coleções 

Reflexão, aprimoramento e especialização  
das atividades, serviços e função social 



"De instituições elitistas, colonizadoras, sectárias e excludentes, os 
museus têm procurado os caminhos da diversidade cultural, da 
repatriação das referências culturais, da gestão partilhada e do 
respeito à diferença de forma objetiva e construtiva. De instituições 
paternalistas e autoritárias, os museus têm percorrido os árduos 
caminhos do diálogo cultural e da convivência com o outro. De 
instituições isoladas e esquecidas, os museus têm valorizado a 
atuação em redes e sistemas, procurando mostrar a sua 
importância para o desenvolvimento socioeconômico. De 
instituições devotadas exclusivamente à preservação e 
comunicação de objetos e coleções, os museus têm assumido a 
responsabilidade por ideais e problemas sociais" 

Cristina Bruno. Museus e Patrimônio Universal 
V Encontro do ICOM BRASIL – Recife 2007 
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 Relações com o entorno 
 Organização espacial interna 

O ESPAÇO 



Características perceptivas  

Leitura da arquitetura 
 confronto plástico – qualidades estilísticas 



Características perceptivas 

Leitura da arquitetura 
 confronto funcional – uso do edifício 



Características perceptivas 

Leitura da arquitetura 
 confronto pontual – interferência direta na 

exposição.  



Leitura da exposição  

 disposição linear ou em galeria 
 disposição não linear 



Leitura linear Leitura não linear 

Linha do tempo - cronológico 
Estilos artísticos 
Filme  
Sequencial,  
Começo, meio e fim. 

Atemporal  
Transversal 
Forças equilibradas 
Múltiplo.  

O Visitante percorre um caminho definido 
Movimentos definidos pela exposição 
Visão da obras individualizadas 
Contribui para aprofundamento na obra 

Não ha caminho definido  
Movimentos definidos pelo visitante 
Visão das obras em conjunto 
Contribui para leituras comparativas 

Leitura da exposição  



Leitura linear Leitura não linear 

MASP atual MASP década de 60 

Leitura da exposição  



Memorial da Resistencia  

Linha do Tempo – Memorial da Resistência  

Pinacoteca de SP 

Disposição linear 



Túnel da Ciência 3.0 - Alemanha Trienal de Arquitetura – Museu da Eletricidade - Pt 

Disposição não linear 



O Espaço 

Aproveitamento e eficiência 
Aproveitamento de todo espaço expositivo. Não 
somente paredes perimetrais.  
Compreender o espaço em sua volumetria e não 
somente em seus planos verticais existentes.  




