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“Eu sei que existem pessoas que quando entram aí pela primeira vez 

descobrem um outro mundo. Eu descobri um mundo quando eu entrei 
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milagre, um renascimento” 
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RESUMO 

 
 
Este trabalho analisa a contribuição das grandes exposições de arte para o desenvolvimento 

do público de centros culturais, por meio do estudo de caso do Centro Cultural Banco do 

Brasil do Rio de Janeiro. A partir de questionários aplicados aos visitantes de duas grandes 

exposições realizadas naquele centro em 2015 e 2016, foi realizada pesquisa para apurar a 

eficácia desses eventos na ampliação, diversificação e fidelização desse público.  Num 

aspecto mais específico, o estudo investiga em que medida as grandes exposições estão sendo 

capazes de atrair o público das classes C,D/E e quais seriam as estratégias mais adequadas 

para transformá-lo num frequentador habitual. Para tanto, foram realizadas entrevistas em 

profundidade com um pequeno contingente de novos visitantes das duas mostras 

representantes desse segmento social.  A análise dos resultados nos permite afirmar que a 

estratégia da realização de grandes exposições possibilitou ao CCBB ampliar seu público em 

termos numéricos e também sociais, apresentando um perfil mais próximo da distribuição da 

sociedade brasileira em relação à média dos espaços culturais. No entanto, em relação às 

classes D/E essa representação ainda está aquém da realidade social do país. Sem deixar de 

levar em conta que a ampliação dessa representatividade interage com dimensões que vão 

além do trabalho desenvolvido por um centro cultural, este estudo propõe em seu final alguns 

caminhos para o crescimento da participação desse segmento social no público do CCBB.  

 

 

Palavras-chave: Centros Culturais. Desenvolvimento de público. Público de museus. Grandes 

exposições de arte. Centro Cultural Banco do Brasil.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This essay analyzes the contribution of the great art exhibitions for the development of the 

public of cultural centers, through a case study of the Banco do Brasil Cultural Center of Rio 

de Janeiro. Based on questionnaires applied to visitors of two major exhibitions held at that 

center in 2015 and 2016, this research was conducted to determine the effectiveness of these 

events in the expansion, diversification and loyalty of this public. In a more specific way, the 

study investigates to what extent large exposures are able to attract people from C, D / E 

social classes, and what are the most appropriate strategies to make it a regular goer. For this 

purpose, in-depth interviews were conducted with a small contingent of new visitors from the 

two representative representatives of this social segment. The analysis of the results allows us 

to affirm that the strategy of large expositions allowed the CCBB to expand its public in 

numerical and social terms, presenting a profile closer to the distribution of brazilian society 

in relation to the average of cultural spaces. However, in relation to the D / E classes this 

representation is still below the social reality of the country. While taking into account that 

the extension of this representation interacts with dimensions that go beyond the work 

developed by a cultural center, this study proposes ways to increase the participation of this 

social segment in the CCBB public. 

  

Key words: Cultural Centers. Audience development. Museums attendance. Great art 

exhibits. Banco do Brasil Cultural Center. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2015, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro liderou a lista das exposições 

pós-impressionistas e modernas mais visitadas do mundo. De acordo com o ranking anual 

publicado pela revista The ArtNewspaper1, a exposição Picasso e a modernidade espanhola, 

realizada naquele centro recebeu mais de 620 mil visitantes, registrando uma média diária de 

9,5 mil pessoas em suas salas. O segundo lugar da lista também é do CCBB-Rio, com a 

mostra Kandinsky: Tudo começa num ponto (8,2 mil visitantes/dia), seguido do Instituto 

Tomie Ohtake, sediado em São Paulo, com a exposição sobre Salvador Dalí (7,2 mil 

pessoas/dia). O Museum of Modern Art, de Nova York, ocupa o quarto lugar, com Henri 

Matisse (6 mil visitantes/dia) e o Musée d’Orsay, de Paris, com Pierre Bonnard (4,8 mil/dia) 

fecham as cinco maiores audiências do mundo. Em 2014, cinco das 20 exposições mais 

populares do mundo também estiveram no CCBB, segundo a mesma revista. 

 

Mesmo levando-se em conta sua gratuidade, os números de visitação das exposições 

realizadas no CCBB expressam a enorme atratividade que esses eventos artísticos vêm 

exercendo junto à população. Em 2015, mais de 2,2 milhões de pessoas passaram por aquele 

espaço2.  

 

Apesar dessa expressiva popularidade, o perfil do público frequentador de espaços culturais e 

museus, no Rio de Janeiro, ainda registra um contingente de pessoas das classes A e B bem 

superior à sua representatividade no conjunto da população.  Segundo pesquisa promovida 

pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro3, em 2015, dos entrevistados que responderam ter 

ido a um museu nos últimos 12 meses, 57% tinham nível superior e 44% faziam parte das 

classes A e B. A Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio – Pnad-2014, aponta que 

apenas 2,5% da população brasileira possuía, no período, rendimento médio mensal 

domiciliar superior a 10 salários mínimos4.  

                                                        
1The ArtNewspaper, 31.03.2016, Disponível em  

http://theartnewspaper.com/reports/visitor-figures-2015/visitor-figures-2015-top-10-shows/, Acesso em 

08/07/2016 
2 Dados fornecidos pelo CCBB-Rio 
3<http://www.culturanorio.com.br/wpcontent/uploads/2016/07/MESA_1_MUSEUSpdf>.Acesso em: 26 

jul.2016. 
4  Pnad 2014. Disponível 

em<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pd

f>, Acesso em 21 dez. 2016 

http://theartnewspaper.com/reports/visitor-figures-2015/visitor-figures-2015-top-10-shows/
http://www.culturanorio.com.br/wpcontent/uploads/2016/07/MESA_1_MUSEUSpdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013178959.pdf
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A pesquisa encomendada pelo CCBB e realizada pela empresa V1 – Inteligência Estratégica, 

em 2013, também apontou uma presença bem maior das classes A e B entre seus 

frequentadores do que a real representatividade desses segmentos na sociedade brasileira. 

Cerca de 61% possuíam, no mínimo, nível superior, enquanto que 39,41% afirmaram ter 

renda acima de 10 salários mínimos.  

 

Diante desse quadro, a instituição vem adotando a estratégia de realizar exposições de grande 

impacto midiático, como Impressionistas, Dalí e Picasso para ampliar esse perfil e renovar o 

público. Este trabalho tem o objetivo de investigar os frequentadores dessas grandes 

exposições e verificar a eficácia desses eventos para ampliar, diversificar e fidelizar esse 

público. Num aspecto mais específico, pretende, ainda, verificar como a experiência da visita 

foi vivenciada pelo novos frequentadores, principalmente aqueles pertencentes às classes C, 

D/E e quais seriam as estratégias mais adequadas para transformá-los em frequentadores 

habituais. 

 

Para possibilitar uma melhor contextualização do que representou a instalação, em 1989, do 

Centro Cultural Banco do Brasil para a cidade do Rio de Janeiro e o próprio Banco partimos, 

no Capítulo 1, para elaborar uma reconstituição histórica do prédio, desde o lançamento de 

sua pedra fundamental em 1880. A partir de farta documentação encontrada no Arquivo 

Histórico do Banco do Brasil, foi possível remontar a história do prédio, as razões que 

levaram o Banco do Brasil a decidir recuperá-lo, a influência do Corredor Cultural para a 

decisão de ali instalar um centro cultural e os desafios impostos para que o projeto se tornasse 

realidade.  

 

Para compreensão do papel das grandes exposições no desenvolvimento do público de 

museus, este trabalho propõe, no Capítulo 2, uma análise dos museus e seus visitantes a partir 

de duas vertentes de estudo: a perspectiva histórica e a análise dos estudos sobre o 

comportamento dos visitantes. 

 

Na perspectiva histórica, este estudo dialoga com os conceitos de museus como instrumentos 

de construção da memória coletiva, de identidade nacional, de narrativas de autenticidade e 
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singularidade e como espaços de distinção. Ao abordar o papel dos museus hoje, o trabalho 

parte do surgimento de novas narrativas locais, regionais e comunitárias. Discute, também, a 

dessacralização dos museus, o surgimento dos centros culturais e as transformações que o 

meio digital trouxe para o relacionamento entre museu e público.  

 

Nos estudos sobre o público dos museus, parte-se da pesquisa de Bourdieu e Darbel e  de 

outras realizadas no México, EUA e países da Europa para destacar alguns resultados em 

comum: as desigualdades no acesso à cultura e a importância das variáveis sociodemográficas 

no consumo cultural dos cidadãos. Variáveis que foram consideradas nas pesquisas realizadas 

neste trabalho.   

 

Este estudo dialoga ainda com trabalhos realizados no Brasil, que além de reafirmarem essas 

mesmas variáveis, apontam algumas características como o predomínio das práticas 

domiciliares sobre as externas, a importância do meio digital e a noção de visita a museu, 

como uma interação social.  

 

O capítulo 3 é dedicado a relatar a metodologia, o processo e os resultados encontrados na 

pesquisa desenvolvida neste trabalho. A partir de pesquisa quantitativa realizada junto aos 

frequentadores de duas grandes exposições do CCBB, Picasso e a modernidade espanhola, 

realizada de 24/06 a 07/09/2015, e Comciência, Patricia Piccinini, entre 27/04 a 27/06/2016, 

este estudo procurou traçar o perfil de público desses grandes eventos e conhecer sua 

motivação, seus hábitos culturais e a frequência com que visita o espaço. 

 

As exposições foram escolhidas a partir de algumas premissas. A potência para a atração de 

um grande contingente de público foi o primeiro critério, pois era necessário garantir que as 

mostras pudessem representar eventos de grande porte. Outro aspecto foi possibilitar que 

fossem estudados públicos de exposições de arte conceitualmente diferentes, de modo a nos 

permitir investigar até que ponto a temática de cada evento influencia no perfil do público 

frequentador.  

 

O trabalho contou, ainda, com uma fase de entrevistas em profundidade com um grupo menor 

desses visitantes enquadrados no perfil de “estarem visitando o espaço pela primeira ou 
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segunda vez pertencentes às classes C, D/E”5. O objetivo dessa etapa foi conhecer os hábitos 

culturais desse grupo, a percepção quanto à experiência da visita tanto em relação ao evento 

em si, como ao CCBB. Outro ponto  investigado foi se esses visitantes, de fato, retornaram ao 

CCBB, quais foram as atividades que contribuíram para esse retorno e as razões para que a 

volta ao espaço não tenha acontecido. A metodologia e os resultados dessa etapa  compõem o 

Capítulo 4 deste trabalho.  

 

O objetivo deste estudo é ampliar o entendimento a respeito dos desafios impostos aos 

equipamentos culturais hoje para despertar, desenvolver e manter o seu público e assim 

contribuir para a construção de políticas que visem a superação das barreiras do capital 

cultural de certos setores da sociedade e a prática de uma verdadeira democracia cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5Renda familiar mensal definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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1 – PRIMEIRO DE MARÇO, 66: UM PERSONAGEM DA HISTÓRIA DO BANCO 

DO BRASIL E DO RIO 

 

Há 27 anos, precisamente em 12 de outubro de 1989, o Banco do Brasil reinaugurava sua 

antiga sede no Rio de Janeiro, como um centro cultural multidisciplinar, com  atividades nas 

áreas de artes plásticas, cinema, teatro e música, além de disponibilizar ao público um museu 

de numismática, um arquivo histórico e uma biblioteca.  

 

Tratava-se da requalificação de um edifício, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, 

cuja pedra fundamental foi lançada em 1880, com a presença do imperador D. Pedro II e da 

imperatriz D. Tereza Cristina. Inaugurado em 1906, no final do governo de Rodrigues Alves, 

durante 17 anos teve as mais variadas funções: Bolsa de Fundos Públicos, escritórios 

aduaneiros, Associação Comercial, Consulado de Portugal e outras. Em 1923, foi transferido 

como pagamento de dívida da Associação Comercial para o Banco do Brasil, que, em 1926, 

instalou ali a sua Diretoria.  
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Figura 1: Fachada Rua Primeiro de Março, 66 – 1906 

Fonte: Arquivo Histórico do CCBB 

 

Para ser utilizado pelo Banco, o edifício sofreu inúmeras adaptações. A primeira delas em 

1923, com o fechamento das portas laterais e a retirada de grande parte dos elementos 

decorativos da fachada, as cariátides.  Em 1934, nova reforma aumentou para cinco o número 

de pavimentos do prédio, revestiu o andar térreo de um mármore escuro e substituiu a cúpula 

central por uma de concreto e tijolo de vidro. Em 1939, foi construído um restaurante no 

terraço, que mais tarde, deu origem ao 6Oandar. Em 1950 a cúpula passou a ser toda de 

concreto. Na década de 1960, com a transferência da sede da Instituição para Brasília, o 
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prédio passou a ser ocupado pela “Agência Centro Rio de Janeiro” e posteriormente pela 

“Agência Primeiro de Março”.  

 

Figura 2: Fachada após a reforma – 1926 

Fonte: Arquivo Histórico do CCBB 

 

Apesar de tantas interferências em sua arquitetura, a importância histórica do edifício 

continuava inquestionável. Em 1963, o prédio foi tombado e, em 1983, juntamente com a 

Igreja da Candelária, o Paço Imperial e outros prédios históricos, passou a integrar o Corredor 

Cultural, perímetro urbano compreendido entre a Candelária e a Praça XV6.  

 

O projeto Corredor Cultural, criado pelo prefeito Israel Klabin, em 1979, é considerado um 

marco na recuperação do centro do Rio. Seu coordenador, o arquiteto Augusto Ivan Pinheiro, 

identificou grandes áreas ao longo da Avenida Rio Branco, que resistindo às várias reformas 

urbanas do século XX, haviam mantido suas características originais. A partir desse 

diagnóstico, o arquiteto propôs a preservação definitiva dessas áreas por meio de uma 

                                                        
6Decreto no. 4141, de 18 de julho de 1983, da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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legislação adequada e a revogação de todos os Planos de Alinhamentos e projetos que 

ameaçavam a região (FREIRE e OLIVEIRA, 2002).  

 

Como incentivo à recuperação dos imóveis, a Prefeitura reurbanizou ruas, largos e praças, 

investiu na iluminação dos edifícios ícones e concedeu isenção fiscal para os proprietários que 

requalificassem seu patrimônio. Estabeleceu, ainda, critérios técnicos e normativos para a 

recuperação das edificações por meio de guias e cartilhas. Os primeiros locais escolhidos 

foram a Praça XV, a Cinelândia, o Largo da Carioca, o Largo da Lapa e o trecho da Rua 

Uruguaiana até a Praça Tiradentes.  

 

Todos esses elementos trouxeram densidade e ressonância à ideia do Corredor Cultural, 

transformando-o  num projeto com forte enraizamento e aceitação por parte da população e da 

imprensa.   

 

Figura 3: Áreas delimitadas do corredor cultural 

Fonte: www.multirio.rj.gov.br 

http://www.multirio.rj.gov.br/
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1.1 Endereço como valor  

 

A decisão de instalar na Rua Primeiro de Março um Centro Cultural foi influenciada por esse 

contexto. Em 18 de junho de 1987, a diretoria do Banco do Brasil aprovou a proposta do 

então presidente Camillo Calazans7 de criar o Centro Cultural e de Documentação Financeira 

do Banco do Brasil em sua antiga sede no Rio de Janeiro. A nota que propôs a criação do 

centro defendia o projeto como resposta à necessidade de maior visibilidade da instituição 

diante dos desafios impostos pela estratégia de modernização e ampliação da face comercial 

do Banco, ao tempo em que enfatizava a importância de sua localização no Corredor Cultural: 

 

Cabe mencionar ainda que o nosso edifício se insere exatamente na área 

denominada “Corredor Cultural” do Rio de Janeiro, que abrange o espaço da parte 

velha do centro da cidade que vai da Praça da Candelária até a Praça XV e que tem 

na restauração do Paço Imperial e da antiga Alfândega da cidade, e sua destinação a 

atividades culturais, modelos para a presente iniciativa do Banco8.  

 

A nota  afirmava, ainda, que o projeto:  

 

(...) assumiria a forma de uma homenagem do Banco do Brasil à cidade que o viu 

nascer e prosperar restaurando o prédio na rua 1o. de Março e fazendo dele um 

centro de cultura devotado a apoiar e difundir o saber e as artes, ao mesmo tempo 

que voltaria a abrigar o Gabinete da Presidência no Rio de Janeiro.9 

 

 

No entanto, segundo o primeiro diretor do Centro Cultural Banco do Brasil, Reinaldo 

Benjamin Ferreira, num primeiro momento, o presidente da instituição pretendia apenas 

recuperar o prédio e preservar o acervo já existente no museu de numismática, no arquivo 

histórico e na biblioteca. A ideia de ali instalar um centro cultural surgiu a partir das 

discussões com os seus assessores mais diretos, em especial, o funcionário Ney Curvo, 

responsável pela área de comunicação da presidência do banco. 

 

Ney Curvo havia trabalhado por seis anos na agência do Banco do Brasil em Milão e atendeu 

a um pedido do presidente Camillo Calazans para voltar ao país e assumir a área de assessoria 

de imprensa e propaganda num momento especialmente delicado para a instituição, em que 

resultados operacionais negativos se somavam à perda da conta-movimento e de outras 

                                                        
7Camillo Calazans de Magalhães, presidente do Banco do Brasil no período de 18.03.1985 a 07.03.1988 
8Nota da Presidência do Banco do Brasil ao Conselho Diretor, de 18 de junho de 1987. Disponível no Arquivo 

Histórico do CCBB. 
9Idem nota 8. 
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funções de governo. É o próprio Ney que relata o surgimento da ideia de requalificação do 

prédio da Rua Primeiro de Março:  

 

 

Eu fui ao Rio de Janeiro e a presidência do Banco ficava ali na Rua Primeiro de 

Março. Eu cheguei e o prédio estava um horror de mal cuidado. A única coisa que 

era bem cuidada era o andar da presidência. Eu me lembro que bem na entrada da 

agência tinha uma faixa bem grande “Poupança Ouro’, me lembro bem dessa faixa 

grande. Eu fiquei olhando aquele prédio e pensei: isso podia ser um centro cultural. 

Eu havia trabalhado com Karlos Rischbieter 10 na assessoria de imprensa e o 

acompanhava nas viagens internacionais. E em todo lugar que íamos visitávamos o 

presidente do maior banco do país e muitas vezes esses bancos tinham na sua sede 

algo como um centro cultural. Muitos deles tinham grandes obras de arte. Eu me 

lembro que uma vez nós fomos à Roma ao Banco Central Italiano e eles tinham um 

museu quase como o do Vaticano. Aí eu pensei que nós podíamos fazer a mesma 

coisa no Brasil. 

 

 (...)Quando cheguei em Brasília eu fui direto para o gabinete do presidente e falei 

para ele: Dr. Camillo o senhor precisa me ajudar numa coisa muito importante para 

todos nós, viu? Aquela antiga sede do Banco do Brasil no Rio de Janeiro é um 

prédio histórico e ali era o centro antigo do Rio de Janeiro. Nós devíamos recuperá-

lo e transformá-lo num centro cultural. Ele parou de trabalhar e ficou me olhando e 

pensando...  E falou: Por que você não escreve isso para mim? Aí eu escrevi. Ele 

leu, pediu para mudar algumas coisas e falou: Olha, eu vou levar isso à diretoria. Foi 

assim que surgiu11. 

 

 

 

Mais uma vez, a localização do edifício no Corredor Cultural influenciou a decisão da 

empresa. Um centro cultural com múltiplas atividades foi defendido como um poderoso 

veículo de marketing institucional que traria efeitos positivos aos negócios. Além disso, sua 

localização já garantiria um afluxo permanente e variado de frequentadores para as atividades 

que ali seriam oferecidas (FERREIRA, 1997, p.18-20).  

 

A decisão, no entanto, não foi consensual. No dia seguinte à aprovação, a Vice-Presidência de 

Operações encaminhou nota ao presidente fazendo vários questionamentos, em nome dos 

administradores do estado do Rio de Janeiro12. As críticas iam da possível perda de espaço 

pela agência ali instalada até aos custos do projeto que seriam melhor utilizados em reformas 

de outras dependências no estado. Segundo Ney Curvo, essa foi apenas uma das muitas 

reações negativas ao projeto. Muitos questionavam aquele gasto num momento em que o 

Banco vivia uma das suas maiores crises e amargava resultados negativos.   

 

                                                        
10Karlos Heinz Rischbieter, presidente do Banco do Brasil, no período de 09.02.1977 a 15.03.1979. 
11Entrevista realizada com Ney Curvo, assessor especial do presidente do BB, de 1987 a 1990, em 16.12.2016. 
12Nota VIPER/PRESI 87/205-B, de 19 de junho de 1987. Disponível no Arquivo Histórico do CCBB. 
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As considerações não tiveram força para impedir que a proposta fosse aprovada. Apesar das 

críticas, o projeto seguiu adiante. Foi formada uma Comissão de Projeto e Implantação 

presidida pelo vice-presidente de Administração do Banco, Francelino Pereira, que contava 

com os funcionários Oduvaldo de Azeredo Braga, coordenador-executivo do projeto, José de 

Anchieta Gonçalves de Amorim Brandão, Ney da Fontoura Boccanera Junior, Adelson de 

Santana e o arquiteto Marcelo Graça Couto Campello (FERREIRA, 1997,p.23). 

 

Em 29 de setembro de 1987, a comissão, por meio do Museu do Banco, já instalado na Rua 

Primeiro de Março, encaminhou ao presidente da Instituição o pré-projeto para a implantação 

do Centro Cultural e Documentação Financeira do Banco do Brasil com a previsão de 

múltiplas atividades. No documento, mais uma vez fica explícita a importância do Corredor 

Cultural para a defesa da criação do Centro: 

 

 Situado no centro do Rio, na parte velha da cidade, perto do Paço Imperial e do Museu 

França Brasil, na ponta do Corredor Cultural, o edifício da rua Primeiro de Março, no. 66 é 

o ponto ideal para a realização desse projeto13.  

 

 

Para viabilizar o projeto envolvendo, inclusive, a programação das obras de adaptação do 

prédio foi firmado um Convênio de Cooperação Técnica com a Fundação Nacional Pró-

Memória do Ministério da Cultura. O órgão criado, em 1979, junto com a Secretaria do 

Patrimônio Histórico Nacional, e sob a orientação de seu diretor Aloisio Magalhães foi 

responsável por introduzir uma visão mais ampla e diversa de patrimônio a ser preservado, 

possibilitando o tombamento de edificações ecléticas e introduzindo o conceito de se 

inventariar o saber-fazer (CALABRE, 2005; BOTELHO, 2001; OLIVEIRA, 2008).  

 

O Convênio possibilitou a formação de uma equipe composta por técnicos das duas 

instituições e representantes das Secretarias de Cultura do Estado e Município. A equipe foi 

responsável pelo levantamento das informações técnicas preliminares tanto estruturais, quanto 

do valor dos ativos museológicos já existentes, como a coleção de moedas e o arquivo 

histórico. 

 

A coordenação geral da equipe coube a Gilson Antunes da Silva, enquanto Joaquim Alcides 

Toledo Ribeiro respondia pela gerência geral do projeto. O levantamento sobre o acervo 

                                                        
13Nota PRESI-MUSEU 87/231, de 29 de setembro de 1987. Disponível no Arquivo Histórico do CCBB. 
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arquivístico foi desenvolvido por Regina Marques e Maria Fernanda Martins. O acervo 

bibliográfico foi entregue a Mônica Medrado e Zulmira Canário Pope. O estudo sobre o 

acervo museológico foi elaborado por Vera Forman e Ana Maria Siems Forte. Oswaldo 

Giolito e Elisabete Madeira se dedicaram a elaborar uma proposição de dinâmica cultural, 

enquanto que a interação cultural ficou a cargo de Lucia Gouveia Vieira. O núcleo de 

arquitetura e conservação contava com Marcelo Pereira Carvalho, Ahmed Nazih Murad 

Heloni, Carlos Augusto Ditadi e Vanessa Guimarães.  

 

Essa equipe referendou o direcionamento de uma abordagem multidisciplinar para as 

atividades do centro, já proposta no pré-projeto. Em seu “Diagnóstico Preliminar para 

Implantação do Centro Cultural e de Documentação Financeira do Banco do Brasil”, a equipe 

cita a Declaração do México da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais da Unesco, de 

1982, para indicar que: 

 

 

(...)a promoção de atividades do Centro Cultural e de Documentação Financeira do 

Banco do Brasil poderá atender a vários tipos de clientela, da mais especializada ao 

visitante eventual, com a realização de palestras, conferências, exposições, 

concertos, apresentações teatrais e musicais, dança, cinema etc14. 

 

 

Além de requalificar o prédio, o documento aponta outro ambicioso objetivo para o Centro 

Cultural Banco do Brasil: recuperar a presença e a memória do Banco do Brasil e transformar 

o tradicional edifício num amplo e aberto local para a promoção das artes e do conhecimento 

científico com grande presença de público. E finalmente afirma:  

“Com suas áreas, estilos e história, ele poderá vir a ser um espaço cultural de grande 

significação”15. 

 

Em 09 de março de 1988, Camillo Calazans deixa a presidência do Banco do Brasil. Em seu 

lugar assume Mário Berard16 que, segundo Ney Curvo, apesar de ter descontinuado várias 

iniciativas de seu antecessor por gerarem despesas, decidiu por continuar com o projeto de 

implantação do CCBB. 

 

                                                        
14Fundação Nacional pró-Memória, Rio de Janeiro, outubro de 1987. Disponível no Arquivo Histórico do 

CCBB.  
15Idem nota 14 
16 Mário Jorge Gusmão Berard, presidente do Banco do Brasil de 09.03.1988 a 19.03.1990 
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A obra durou cerca de dois anos e movimentou arquitetos e restauradores. O projeto de 

restauração e adaptação do prédio foi assinado pelo arquiteto Marcelo Graça Couto Campello, 

enquanto que a fase final da obra ficou a cargo do engenheiro Leopoldo Salviano de Araújo, 

ambos funcionários do Banco do Brasil. Durante a reforma, o prédio chegou a ser visitado por 

ícones da arquitetura nacional, como Burle Marx, Oscar Niemeyer e Lucio Costa, que ao 

conhecer o prédio, em 19 de junho de 1989, ressaltou: “É preciso gente muito valente para 

tocar esse fantástico projeto”17.  

 

Para adaptar o prédio às suas novas funções, foram feitas, mais uma vez, inúmeras 

modificações no interior e na fachada. O mármore que revestia todo o andar térreo pela parte 

externa foi retirado, permanecendo apenas o que cobria a entrada principal. A porta de 

comunicação com a Avenida Presidente Vargas foi reaberta. A cúpula de concreto deu lugar à 

uma cobertura em vidro. 

 

O prédio foi reinaugurado com cinema, sala de vídeo, videoteca com 4 cabines, 3 teatros, 

auditório para palestras, salas para realização de oficinas do projeto educativo e 13 salas com 

cerca de 1.500 m2 para exposições. O Arquivo Histórico registra a evolução econômico-

financeira do Banco do Brasil e, por extensão, do próprio país e a Memória CCBB mantém a 

documentação referente às atividades do Centro. O Museu com sua coleção de numismática e 

a biblioteca, especializada nas áreas de artes, literatura e ciências sociais completam as 

dependências do Centro Cultural. O prédio conta ainda com restaurante, cafeteria, livraria, 

agência bancária e o centro de formação para os funcionários da empresa.  

 

Apesar de todo esse empenho, a unanimidade quanto à justeza do empreendimento estava 

longe de ser alcançada. A cerimônia oficial de inauguração do CCBB, em 12 de outubro de 

1989, transcorreu na rotunda do prédio ao som dos protestos de manifestantes liderados pelo 

sindicato dos bancários, que utilizaram o evento para reivindicar melhores salários e protestar 

contra a política econômica da época (FERREIRA, 1997, p.37-39). 

 

                                                        
17Citação contida no pronunciamento do vice-presidente do Conselho de Administração e diretor de 

administração, Francelino Pereira, no Comitê Coordenador de Recursos do Banco do Brasil. Brasília, março de 

1990. Disponível no Arquivo Histórico do CCBB. 
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Passado esse episódio inicial, porém, as atividades do Centro foram conquistando os 

moradores da cidade e a imprensa. Poucos meses após a abertura do CCBB, o crítico de arte 

Yan Michalski escreveu em sua crítica no Jornal do Brasil: 

 

 
Em qualquer balanço que se queira fazer dos pontos positivos que marcaram o ano 

teatral de 1989, no Rio, cabe um lugar de destaque para a inauguração do belo 

Centro Cultural do Banco do Brasil, na Avenida Primeiro de Março. O 

acontecimento ultrapassa, na verdade, as fronteiras do teatro, porque no amplo e 

exemplarmente restaurado prédio, onde antes funcionava a matriz do Banco, há 

espaços reservados para diversificadas atividades artísticas, merecendo destaque a 

dinâmica programação de vídeos e de cinema de arte18. 

 

 

1.1.1 Os desafios da primeira equipe 

 

A experiência inovadora trazia enormes desafios à equipe responsável pela administração do 

novo centro, escolhida entre os funcionários do próprio banco. Inúmeras foram as discussões 

que acompanharam o final da reforma do prédio, o lançamento do centro e o início de seu 

funcionamento. Muito se discutiu até a definição do público-alvo, o modo de atraí-lo e 

fidelizá-lo e o consequente estilo de programação a ser adotado. Outro ponto gerador de 

profundos debates foi a importância da preservação da memória do local e das futuras 

atividades que ali seriam desenvolvidas. 

 

É o primeiro coordenador-adjunto de atividades artísticas do CCBB, Luiz Geraldo do 

Nascimento Dolino, funcionário do Banco e artista plástico 19 , que pontua as primeiras 

decisões estratégicas, que determinaram o seu funcionamento. Para ele, a mais importante foi 

a definição conceitual do próprio centro:  

 

A discussão imediata que nos ocorreu foi a definição entre espaço e centro cultural. 

Nós fizemos uma tentativa, até de certa profundidade, para redigir uma nota onde a 

gente queria pontificar que espaço cultural é uma plataforma com todos os 

equipamentos necessários para que as pessoas cheguem e exibam a sua obra, o seu 

trabalho naquele equipamento. Portanto, o espaço cultural seria desprovido de uma 

filosofia. A gente usa este termo, filosofia, enquanto que o centro cultural teria o 

mesmo equipamento, mas a filosofia era gerada pela administração daquele 

instituto. E aí nessa nota, a gente propugna pelo centro cultural, ou seja a gente 

salvaguarda o direito da instituição definir o que quer fazer e exibir. Nós não 

tínhamos a pretensão intelectual de definir orientações intelectuais ou ideológicas, 

mas de preservar para a instituição esse direito.  A gente tentou blindar-se, porque 

                                                        
18Idem nota 17 
19Luiz Geraldo exerceu o cargo no período de 1989/1990. Esta entrevista foi realizada em 09.01.2017 
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sabíamos que se fôssemos um mero espaço iam chegar ali, por inúmeras influências, 

solicitações boas e más e que o espaço teria que atender. Foi uma atitude mais 

defensiva do que propositiva. 

 

 
Segundo Luiz Geraldo Dolino, foi essa decisão que possibilitou estabelecer para os primeiros 

anos do CCBB programações temáticas com abrangência para todas as áreas da cultura com 

expressão naquele centro.   

 
Foi aí que decidimos inaugurar com Machado de Assis. Por que Machado de Assis? 

Não precisamos falar do brilho de Machado. Porque eram os 150 anos de 

nascimento dele. Coincidia com o advento do centro. Além do valor intrínseco da 

obra de Machado, coincidia com a época da inauguração e punha de pé essa tese da 

nota e ali a gente define o papel de um centro cultural que era o que nós elegemos 

para querer ser. 

 

 

A partir dessa definição, foram criados núcleos pelos segmentos de atividade para 

desenvolver os projetos. As equipes do Museu e do Arquivo Histórico e de Documentação 

Financeira ficaram encarregadas de produzir a Exposição “Machado de Assis e a Economia 

de Época”, conforme relatado em documento. Também é dessa data o documento que trata 

das políticas de uso da biblioteca, do museu e do arquivo histórico20. 

 

Paralelamente partiu-se para a escolha dos próximos temas a serem abordados pelo CCBB, 

que deveriam ser obras ou personagens de notória significação e que pudessem se espraiar por 

esses variados modelos de exposição, seja na pintura, na literatura, na música.     

 
Então começou Machado, mas simultaneamente a gente projetou Vinícius de 

Moraes e na sequência Drummond e aí depois vinha uma Copa do Mundo. A gente 

pensou, não realizou, mas queríamos fazer um núcleo sobre esporte, notadamente 

futebol, e teria uma data redonda de Nelson Rodrigues. Eu estou só citando esses 

temas, porque a gente plotou esses temas na largada. 

 
 
 

Outro ponto de atenção que surgiu desde o primeiro momento e foi determinante para o 

desempenho do CCBB foi a preocupação com o desenvolvimento de público, que, à época, 

era tratado internamente como formação de plateia. Luiz Geraldo ressalta que tanto a 

definição do horário de funcionamento como o escopo das atividades foram determinados 

levando em conta essa preocupação. O horário de funcionamento, das 10 horas até às 22 

horas, de terça-feira a domingo, foi definido a partir do estudo da dinâmica tanto dos 

                                                        
20Correspondências COCEN/ADOPE – Museu de 31.07.1989. Disponíveis no Arquivo Histórico do CCBB. 
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frequentadores do centro, quanto dos horários dos museus já estabelecidos no Corredor 

Cultural.  

 
 Nós tratamos de nos ocupar e incentivar os horários vazios da programação cultural 

ali do centro, dos museus instalados ali. Isso foi uma coisa em que nós fomos 

pioneiros. A gente resolveu abrir de manhã, às 10 horas e já ter polos de atração ao 

meio dia. Nós fomos inovadores nisso e repetíamos a dose no final do expediente, às 

18:30 horas. As preocupações quanto ao horário eram determinadas no fluxo de um 

possível público do  centro da cidade, de gente que trabalhava ali, gente de todo 

nível intelectual e profissional, para atender a toda a gente, inclusive levando em 

conta o ócio do povo que frequentava o centro.  E inclusive a programação 

estritamente noturna não era a mais notável. A programação dita nobre era oferecida 

às 18h30. 

 

 

 

O horário musical das 12 horas tinha um outro aspecto ainda mais importante. A programação 

se caracterizava por apresentar peças musicais clássicas, numa abordagem ao mesmo tempo 

descontraída e didática. A intenção era conhecida pela equipe do CCBB como trabalho de 

formação de plateia em música. Ao invés da apresentação mais formal de duas ou três peças 

clássicas, os espetáculos apresentavam uma única peça, agregada de informações sobre o 

autor, o tipo de formação e os instrumentos presentes na apresentação, que eram transmitidas 

ao público pelos próprios músicos. Esse tipo de programação, produzida por Miriam 

Daulsberg, fez parte dos eventos do CCBB por um longo período. 

 

A ambição de transformar o CCBB num espaço plural também pode ser detectada na 

preocupação quanto à postura dos terceirizados, que viriam a ocupar as funções de 

recepcionistas, ascensoristas, seguranças etc. Já no primeiro contrato com a empresa 

prestadora desses serviços ficou estabelecido que esses funcionários receberiam treinamento 

para atendimento ao público.  

 

A gratuidade de todos os eventos foi, inicialmente adotada, mas foi repensada. Após alguns 

meses de atividade, decidiu-se pela cobrança de um preço simbólico para os eventos, que 

aconteciam em espaços com limitação de número de participantes, como teatro, cinema e 

música. Para o então coordenador-adjunto de atividades artísticas, a medida teve o intuito de 

estabelecer um compromisso da plateia com os eventos.   

 
 

Nós optamos por um pagamento ainda que simbólico, mas  buscando muito mais o 

envolvimento da pessoa naquilo. Outra motivação era a questão dos espaços, que no 

CCBB não são grandes. Então, nós tínhamos a preocupação de ora enveredar por 

uma crítica do tipo é de graça mas eu não consigo entrar, ora nos depararmos com 
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aqueles que com o ingresso na mão, por não pagarem, não se sentem 

compromissados com a ida e acabarmos com espaços vazios.  Então, a decisão foi 

cobrar um preço simbólico que qualquer pessoa, mesmo que bastante modesta, 

pudesse arcar, mas ele estaria responsabilizado por aquela compra.  

 

 

Igualmente importante foi a decisão de estabelecer desde os primeiros meses um programa 

educativo ligado às escolas da rede pública e privada. Naqueles primeiros tempos, definiu-se 

por treinar os professores, uma vez que o CCBB não possuía gente suficiente para garantir 

visitas monitoradas a todos. Desta forma, o CCBB garantia a visita guiada aos professores, 

que, num momento seguinte, traziam suas turmas e as guiavam nas exposições.  

 

Quanto à preocupação com a documentação das atividades do CCBB, Luiz Geraldo invoca 

sua condição de bancário e da equipe, uma vez que a gestão do centro coube, desde o início a 

funcionários do Banco do Brasil. Para tanto, foi escolhida uma equipe, a partir de análise de 

currículos dos interessados, que demonstrassem conhecimento e afinidade com a história do 

Banco e as artes, conforme ata de reunião, presidida pelo então Diretor de Administração, 

Francelino Pereira, em 23.06.198921. 

 

Como toda a equipe era de bancários não era difícil entender a necessidade do 

documento. Essa documentação era feita pelo CCBB e depois isso foi transferido 

para o proponente e persiste até hoje. Essa preocupação se justifica ali e em todo 

lugar, porque o homem persegue a memória.  

 

 

Formada em jornalismo pela UFRJ, ingressei no Banco do Brasil na década de 80 e, por meio 

de concursos internos, desenvolvi minha carreira profissional nas áreas de comunicação, 

marketing e cultura. Em 1989, fui selecionada para ocupar o cargo de assessora de imprensa 

no Centro Cultural Banco do Brasil, o que me possibilitou participar dessa experiência única. 

 

No primeiro ano de atividade, o Centro Cultural contabilizou, segundo dados da 

administração do CCBB, 320 mil visitantes, um número notável para aqueles tempos. O 

reconhecimento da qualidade da programação veio também em forma de premiações. Em 

1990, o Banco do Brasil recebeu o troféu Mambembe pelos relevantes serviços prestados no 

campo das artes, enquanto que a Associação Paulista de Críticos de Arte concedeu o prêmio 

                                                        
21Ata de reunião realizada no Gabinete da Presidência do BB no Rio em 23.06.1989, quando foram apresentados 

os gestores do CCBB e definidos os critérios para escolha do restante da equipe e discutida a estratégia de 

lançamento do centro. Disponível no Arquivo Histórico do CCBB. 
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Menção ao CCBB pela homenagem ao sesquicentenário de nascimento de Machado de 

Assis22. 

 

1.1.2 Um ícone na revitalização do Corredor Cultural 

 

Para a socióloga e pesquisadora Lucia Lippi Oliveira, o CCBB tornou-se um paradigma da 

conexão entre centro cultural e enobrecimento urbano. Aliando interesses do Banco e da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, tornou-se âncora do projeto Corredor Cultural e abriu caminho 

para que outros centros surgissem na região: o Espaço Cultural dos Correios (1993), o Centro 

Cultural da Light (1994), o Espaço Cultural da Marinha (1998), entre outros (OLIVEIRA, 

2008, p.157).  

 

O forte poder de atração dessas instituições ajudou a transformar a região num polo de 

atividades culturais, com exposições de grande impacto e eventos multidisciplinares. Tal 

movimentação alterou o afluxo de pessoas, trazendo levas de moradores de outras regiões 

para o centro, inclusive nos finais de semana e em horários noturnos. 

 

Para o arquiteto Augusto Ivan, coordenador do Corredor Cultural, os resultados positivos do 

projeto são inegáveis. Em menos de 15 anos, surgiram mais de uma dezena de centros 

culturais de porte razoável; uma grande quantidade de pequenos centros voltados a atividades 

de cultura (teatro, música, dança, artes plásticas) e, finalmente, restaurantes, livrarias, locais 

de entretenimento e danceterias. O comércio mais sofisticado também redescobriu o Centro, 

com a instalação de joalherias e lojas de grife. 

 

Mais recentemente, verificou-se um movimento semelhante no setor universitário. Iniciado 

pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que se instalou na região ainda nos anos 1990, várias 

universidades criaram campos no Centro trazendo jovens e potenciais clientes, 

impulsionadores de novas atividades (PINHEIRO, 2002). 

 

 

 

 

                                                        
22Idem nota 17 
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1.1.3 Um museu para a história do Banco do Brasil 

 

Enquanto o desafio de dar ao prédio secular um novo destino e função parecia estar bem 

equacionado e em franco desenvolvimento, a questão da memória ainda tinha lacunas a serem 

preenchidas. A exposição sobre a história do prédio dava conta do passado secular do edifício, 

mas a menção ao período vivido pelo Banco e seus funcionários naquele endereço era 

superficial.  

 

Some-se a isso o fato de que a administração do Centro Cultural havia sido instalada no 

quarto andar do edifício. O mesmo onde estavam localizados os antigos gabinetes da 

Presidência do Banco e outros ambientes históricos. No projeto inicial, após o fim da reforma, 

os antigos gabinetes voltariam a ser ocupados pela diretoria do Banco em visitas ao Rio de 

Janeiro, mas isso na prática não ocorreu.  

 

Aos poucos a administração do CCBB foi ocupando esses ambientes para tarefas rotineiras. 

Esse fato transformou o quarto andar do prédio num ambiente privado, operacional e bastante 

descaracterizado. Além disso, apesar do sucesso que o CCBB conseguiu junto à sociedade, os 

funcionários do Banco não o reconheciam como um centro de memória da história da 

empresa e muito menos como patrimônio de seus funcionários. 

 

O sucesso do CCBB enquanto espaço cultural conviveu com a dificuldade de se transformar 

em um lugar de memória da empresa até os anos 2000. No início de 2003, a direção do CCBB 

resolveu restaurar o status de gabinetes históricos aos antigos ambientes ocupados no início 

do século XX pela diretoria do Banco. Toda uma ala do quarto andar foi desocupada pelos 

funcionários da administração do CCBB para dar lugar a uma exposição que contasse a 

história do prédio.  

 

Mas, a secular história do Banco ainda não estava contemplada. Apesar do arquivo histórico 

conter informações e documentos referentes a toda a trajetória da empresa, essa 

documentação não havia sido pensada como passível de ser exposta. Além disso, os relatórios 

e livros não contavam as histórias de vida daqueles que ao longo de mais de 190 anos tinham 

construído a empresa.  
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Para realizar uma exposição contando a história do Banco, a direção do CCBB fez um apelo 

aos mais capacitados para a tarefa: os próprios funcionários. Foi feita uma solicitação a todas 

as dependências e todos os funcionários para que doassem ao CCBB objetos, documentos e 

relatassem histórias representativas da trajetória do Banco.  

 

A resposta foi imediata e impressionante. Centenas de objetos, documentos, mobiliários e até 

uniformes foram encaminhados ao CCBB, com as explicações sobre a origem e a justificativa 

da importância do bem para a história da empresa. O material trouxe à tona narrativas 

interessantes, engraçadas e até mesmo heroicas.  

 

Em 13 de outubro de 2003, o CCBB inaugurou o Museu do Banco do Brasil. Localizado no 

quarto andar do prédio, o museu contempla os gabinetes históricos usados pela diretoria do 

Banco de 1937 até 1960 e também uma exposição que conta a secular história da empresa. 

 

A exposição contém documentos do arquivo histórico, peças do museu de moedas do Banco e 

objetos fruto da contribuição dos funcionários. A mostra ocupa quatro salas onde se pode ver 

desde o alvará de fundação da empresa até a placa indicativa da Agência do BB junto à Força 

Expedicionária Brasileira, sediada em Gênova, durante a II Guerra Mundial. As armas 

utilizadas pelos servidores da agência de Mossoró (RN), em 1927, para se defenderem de um 

possível ataque do grupo de Lampião, juntamente com o relatório do gerente da dependência 

à época, é um dos pontos altos da exposição.   

 

Fotos de funcionários, ilustres ou não, maquetes de agências, uniformes, antigas máquinas e 

mobiliários de época completam o percurso, que no ano de 2015 obteve uma frequência 

média mensal de 4.200 pessoas, segundo dados do CCBB. Não é uma exposição midiática, 

mas seu valor reside exatamente em contar histórias de pessoas comuns que construíram 

aquele passado e contribuir para transformar o CCBB num patrimônio para seus funcionários.  

 

 

1.2 Democratizar o acesso à cultura, um desafio 

 

Desde a sua concepção, o CCBB teve como objetivo propiciar o acesso à cultura nas suas três 

principais dimensões. O acesso físico, na medida em que foi instalado no centro da cidade, 
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local bem servido de transporte público e conhecido pela grande maioria da população; o 

acesso econômico, com a prática de gratuidade na entrada e o acesso intelectual, com a 

instituição de um programa educativo para o público em geral.  

 

Apesar do sucesso de crítica e de público conquistado logo nos primeiros anos, a análise do 

perfil dos visitantes à época apontava as dificuldades que espaços dedicados à cultura 

enfrentam para serem incluídos pela maioria da população em seus hábitos de consumo 

cultural e de lazer. Pesquisa realizada no CCBB para aferir o perfil de seu público, na década 

de 1990, atestou a predominância das classes A e B em todas as atividades ofertadas23.   

 

O diálogo24 ocorrido entre um dos produtores da exposição sobre Vinícius de Moraes, em 

1990, e um homem que admirava o prédio recém-inaugurado espelha a realidade enfrentada 

na abertura do Centro: 

 

 Produtor: - Tá bonito o prédio, né? 

 O homem olhou mais detidamente para dentro do edifício, assentiu com a cabeça e 

afirmou: - Demais! Coisa linda! 

 Produtor: - Por que o senhor não entra pra ver melhor? Tem uma exposição bem 

bonita lá dentro. Não paga nada. 

 A resposta veio através de uma pergunta: - Mas gente assim como eu pode entrar aí? 

 

 

A reação ao convite para entrar no Centro Cultural aponta as dificuldades que espaços 

destinados à fruição da cultura, como museus, teatros, bibliotecas e centros culturais 

enfrentam para serem percebidos, pela maioria da população, como alternativas de lazer e não 

ambientes destinados aos segmentos privilegiados da sociedade.  

 

O conceito de Espaço Social de Bourdieu (2011), enunciado no livro A Distinção, fornece 

subsídios para uma análise dessa realidade. Ao afirmar que todas as sociedades se apresentam 

como espaços sociais, que podem ser entendidos como um campo de forças, no qual os 

agentes se enfrentam, com meios e fins segundo a sua posição na estrutura do campo, 

Bourdieu propõe a construção de um diagrama do espaço das posições sociais e dos estilos de 

                                                        
23Pesquisa Hábitos Culturais e Perfil Socioeconômico, Sociedade Científica da Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas, 13.01.1998. Disponível no Arquivo Histórico do CCBB. 

 

 
24Relato feito pela professora Helena Bomeny, em julho de 2015 
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vida dos agentes em duas dimensões. A primeira é em relação ao seu capital global e a 

segunda de acordo com a estrutura de seu capital, isto é, levando em conta a importância 

relativa do capital cultural e do capital econômico na constituição desse capital global. 

 

Ao analisar a sociedade francesa dos anos 1970, Bourdieu identificou como detentores de 

grande capital global os empresários, os profissionais liberais e os professores universitários 

em oposição aos operários não qualificados que teriam um pequeno capital global. Na 

perspectiva do peso do capital econômico e do cultural no capital global, Bourdieu apontou os 

professores como o grupo de maior capital cultural, enquanto que os empresários eram 

aqueles em que o capital econômico preponderava.  

 

Ao usar a sociedade francesa como exemplo, Bourdieu afirma que, de maneira geral, a cada 

classe de posições corresponde uma classe de habitus, ou de gostos, produzidos pelos 

condicionamentos sociais, suas práticas e pelos bens que possuem os indivíduos integrantes 

dessa classe. Uma das funções do habitus é unificar as práticas e os bens de um agente, 

traduzindo-os em um estilo de vida único. Desse modo, o habitus é ao mesmo tempo 

diferenciado e diferenciador. É um princípio gerador e unificador de uma posição em um 

estilo de vida por meio de práticas, bens e opiniões distintas e distintivas em relação a outros 

grupos de agentes. 

 

A teoria de Bourdieu possibilita estabelecer uma relação entre o capital cultural de que dispõe 

um indivíduo e seus gostos (habitus), que, por sua vez, moldam seu padrão de consumo, entre 

eles o consumo de produtos culturais. Desse modo, o padrão de consumo do indivíduo está 

ligado ao grupo social a que pertence e é percebido como fator de diferenciação entre os 

demais agentes sociais. 

 

As práticas de consumo cultural funcionam como elementos de categorização social, de 

distinção entre indivíduos e grupos na sociedade. A partir dessa hipótese, podemos entender a 

reação do popular diante do recém-inaugurado CCBB em não reconhecer aquele espaço como 

possível de ser desfrutado por um representante de um grupo social de pouco capital global e 

pouco capital cultural.  
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Hoje, passadas mais de duas décadas de atividades, o CCBB se consolidou como um dos dez  

museus de maior visitação do país 25 .A programação de atividades de grande impacto 

midiático tem possibilitado elevar continuamente o número de visitantes. Esse desempenho, 

porém, não foi capaz de garantir que o objetivo de propiciar o acesso à cultura a toda a 

população carioca fosse plenamente atingido.  

 

Como já foi mencionado, a pesquisa sobre o perfil de público frequentador realizada em 2013 

pela empresa V1 – Inteligência Estratégica, encomendada pela área de marketing do Banco do 

Brasil, apontou uma frequência bastante superior das classes A e B, em relação à real 

representatividade desses segmentos na sociedade brasileira. Os dados apurados revelaram, 

ainda, que 61% dos frequentadores do CCBB possuíam escolaridade de nível superior 

completo.  

 

Os números demonstram que, apesar do grande contingente de visitantes, o perfil do 

frequentador do CCBB ainda não espelha a representatividade numérica dos grupos que 

formam o campo da sociedade do Rio de Janeiro. Antes de ser uma particularidade do perfil 

de público do CCBB, a maior representatividade das classes A e B entre os frequentadores de 

espaços culturais é generalizada. 

 

A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 201526, 

sobre o perfil cultural dos moradores do Rio, evidencia a associação feita pela população do 

conceito de cultura com a arte e o erudito. As visitas a museus, bibliotecas, teatros, concertos 

de música clássica, espetáculos de dança e feiras de arte foram hábitos muito mais comuns 

entre os entrevistados com nível superior e moradores da Zona Sul, integrantes das classes A 

e B. Dos entrevistados que responderam terem ido a um museu, nos últimos 12 meses, 57% 

tinham nível superior e 44% faziam parte das classes A e B, enquanto que somente 23% dos 

que afirmaram ter visitado um museu no período faziam parte da classe C, e 10% das classes 

D e E, repetindo a tendência verificada na pesquisa de perfil de público do CCBB. 

 

Para a pesquisadora Isaura Botelho, por algum tempo acreditou-se que o essencial era 

construir centros de cultura e incentivar a frequência a museus ou teatros. Acreditava-se que o 

                                                        
25Idem nota 1 
26Idem nota 3 
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desenvolvimento de políticas de facilitação de acesso à cultura trariam, quase que 

automaticamente, uma resposta positiva da população antes excluída deste terreno. A 

experiência mostrou que isto não bastava e que uma mudança fundamental de paradigma era 

necessária.  

 

Segundo Botelho, trata-se de aceitar a diversidade de padrões de cultura e a existência de 

vários públicos, com respostas diferentes à oferta conforme localização espacial, faixa etária, 

condição de classe, história familiar, bagagem cultural. Esta diversidade evidencia distintas 

possibilidades de escolha, as quais devem ser levadas em conta para que ações com vistas à 

democratização da cultura deixem de se apoiar em premissas duvidosas como a valorização 

apenas da cultura dita erudita ou o pressuposto de que basta o encontro entre a obra e o 

público para que haja desenvolvimento cultural (BOTELHO, 2004, p.43-44). 

 

Para Lia Calabre, um dos desafios prementes no caso brasileiro é o de reverter o processo de 

exclusão, da maior parcela do público, das oportunidades de consumo e de criação culturais, o 

que passa por reconhecer a diversidade de públicos, com visões e interesses diferenciados, 

que compõem a contemporaneidade (CALABRE, 2007, p.11). 

 

A partir dessa constatação, pode-se afirmar que a frequência a museus continua cumprindo 

uma função de distinção, de diferenciação entre os grupos de maior capital global, com ênfase 

no capital cultural, em relação aos grupos de menor capital econômico e cultural. E ela é tão 

ou mais distintiva à medida em que se torna uma diferença perceptível. No caso, a distinção 

não se dá na manifestação de um potencial de compra, uma vez que a maioria dos espaços são 

gratuitos ou com preços muito acessíveis. A distinção se dá por meio do gosto, do estilo de 

vida, da adoção dessa prática como atividade rotineira de lazer. 

 

Essa distinção fica mais explicitada, à medida em que as atividades ofertadas nesses espaços 

requerem um repertório específico, um conhecimento prévio para uma melhor apreciação do 

que está sendo exposto. Esse “desconhecimento/estranhamento” remete à reação do passante 

do início do capítulo. Não se pode sentir pertencimento por algo desprovido de significado. 

Nesse sentido, o CCBB vem procurando, ao longo desses anos, oferecer atividades que 

possam criar as condições para que o espaço passe a ser apreciado e, de alguma forma, 

apropriado por todos. 
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Uma estratégia desenvolvida por aquele centro para ampliar sua penetração nas classes C, 

D/E é a adoção de atividades baseadas nas manifestações ditas populares e produzidas por 

grupos ligados a comunidades da periferia. Ao trazer o hip hop, o funk, os grupos de teatro e 

dança de comunidades carentes, o CCBB pretende se aproximar das classes de menor capital 

global não só como visitantes, mas como produtores e agentes da cultura. 

 

Esses esforços foram exitosos para ampliar o conhecimento da existência do espaço junto aos 

cariocas. Porém, entre o conhecimento e a adoção do espaço no seu habitus pela população há 

ainda um longo caminho a ser percorrido. Segundo a pesquisa Datafolha sobre os hábitos 

culturais dos cariocas, realizada em 201327, 84% dos entrevistados da classe C conheciam o 

CCBB. No entanto, esse número não se reverte em visitação efetiva desse segmento. Apenas 

25% desses entrevistados afirmaram já ter visitado o espaço. A discrepância entre o 

conhecimento e a visitação é ainda maior entre os entrevistados das classes D/E. Enquanto 

59% conheciam o CCBB, somente 8% o haviam visitado.  

 

A disparidade entre o percentual dos que afirmam conhecer o equipamento cultural e o dos 

que já o frequentaram se repete quando mencionados outros espaços. É o caso da Biblioteca 

Nacional. Apesar de 87% dos entrevistados da classe C terem afirmado conhecer a biblioteca, 

apenas 25% já visitaram o local. Esses percentuais caem para 71% e 6%, respectivamente, 

quando verificados entre as classes D/E. 

 

Esses números nos fazem inferir que “ir a um espaço cultural” não faz parte do habitus das 

classes C, D/E cariocas. Partindo de um cenário em que “visitação a museus” é identificada 

como uma atividade das classes dominantes, este estudo pretende  investigar que estratégias 

são mais eficazes para alterar essa realidade.  

 

Um  aspecto apontado ainda pela pesquisa Datafolha pode vir a ser um caminho de 

investigação para a reversão desse quadro. Do universo total da pesquisa, 35% dos 

entrevistados citaram os pais como os maiores influenciadores em seus hábitos de cultura. 

                                                        
 27 Hábitos culturais dos cariocas. Datafolha, relatório outubro,2013 – Versão 2Disponível em 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4478506/4113215/HabitosCulturaisCarioca.pdf>, Acesso em 

17jun.2016 

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4478506/4113215/HabitosCulturaisCarioca.pdf
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Esse alto percentual pode ser analisado a partir do papel que a família desempenha nas 

sociedades, onde “família é o lugar da confiança, da doação, em oposição ao mercado” 

(BOURDIEU, 2011, p.126). A família para Bourdieu tem um papel determinante nas 

estratégias de reprodução social. Ela é um dos lugares mais essenciais de acumulação de 

todos os tipos de capitais.  

 

É na família que se estabelecem as estratégias de reprodução do capital global. Do 

econômico, por meio da transmissão dos bens materiais, e do capital cultural também. As 

famílias investem na educação escolar tanto quanto o capital cultural for importante na 

composição de seu capital global. Mas, as estratégias de reprodução social das famílias 

também levam em conta outras tomadas de posição. Por meio da convivência com o habitus 

dos pais, os filhos herdam não só os gostos por determinadas atividades, mas também o 

repertório, que os introduzem em espaços de distinção no campo social.  

 

Os resultados apurados pelos pesquisadores Isaura Botelho e Maurício Fiore sobre o “Uso do 

Tempo Livre e as Práticas Culturais na Região Metropolitana de São Paulo”28confirmam que 

a bagagem cultural herdada dos pais é mais decisiva que o nível de renda para a intensidade 

da relação com o mundo da cultura: 

 

Conforme já observado em pesquisas similares em outros países, verificou-se o peso 

do nível de escolaridade dos pais na intensidade da relação com o mundo da cultura. 

O fato de alguém ter ambos os pais com baixo nível de escolaridade aumenta em 

395% a sua chance de ser um não-praticante da cultura do sair. (BOTELHO, Isaura; 

FIORE, Maurício, 2004, p.16). 

 

 

Esse é outro fato que explica a grande dificuldade de romper as barreiras do capital cultural 

para se adquirir hábitos diferentes dos vivenciados dentro do núcleo familiar e de seu grupo 

social. Apesar da gratuidade e do acesso físico facilitado, é preciso estabelecer condições 

mais favoráveis para que a frequência a museus passe a ser incorporada como atividade dos 

grupos pertencentes às classes C, D/E.  

 

                                                        
28Isaura Botelho é doutora pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap). Maurício Fiore é doutor pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisador no 

CEM/Cebrap. Pesquisa apresentada no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 2004 
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As chamadas grandes exposições já demonstraram a capacidade de ampliar significativamente 

o número de visitantes do CCBB. Por serem eventos de forte potencial de comunicação e 

mobilização, eles têm despertado o interesse de grandes parcelas da população que resolvem 

conhecer o centro. É Importante, nesse caso, investigar em que medida a visita a esses eventos 

contribuem para despertar nesses segmentos interesse suficiente para gerar um novo hábito 

cultural e que estratégias de atuação são mais eficazes para gerar um sentimento de 

pertencimento nesse novo público, de modo que ele passe não somente a frequentar esses 

espaços mas também a ser agente da produção de arte e cultura do país.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para embasar a análise dos resultados empíricos realizadas neste trabalho, partiu-se, neste 

capítulo, para contextualizar a utilização de pesquisas para o conhecimento dos públicos 

visitantes de museus, ao longo do tempo. Dentro desse cenário, procurou-se conhecer mais a 

fundo os trabalhos referenciais nesse campo iniciando-se pelo estudo sobre os públicos de 

museus da Europa realizado na década de 1960 por Pierre Bourdieu e Alain Darbel. 

 

A partir da apropriação do conceito de museus como espaço de distinção, o capítulo 

desenvolve uma análise sobre o papel das grandes exposições no desenvolvimento de 

públicos sob a luz de duas perspectivas: uma histórica, que parte do surgimento dos museus 

no mundo e no Brasil até a criação dos centros culturais, e a outra que procura dialogar com 

os resultados dos estudos publicados sobre o comportamento dos visitantes na Europa, 

Américas e Brasil nas últimas décadas. 

 

2.1 O museu e seus públicos 

 

As pesquisas sobre as práticas e o consumo cultural vêm sendo utilizadas para entender o 

comportamento do público perante a oferta de bens culturais desde a segunda metade do 

século XX e se constituem hoje num importante instrumento para acompanhar a evolução do 

comportamento da população em um grande número de países. Esses trabalhos passaram a ser 

realizados a partir da disseminação nos congressos da Unesco, nos anos 70, do conceito que 

incluiu a variante desenvolvimento cultural como base do desenvolvimento econômico da 

sociedade.  Durante essa década, a Unesco conclamou seus países-membros a produzirem 

dados estatísticos sobre a cultura, com vistas a alterar a percepção dos governos nacionais 

com relação ao setor (BOTELHO, 2008). 

 

Esse chamamento, porém, só foi atendido de maneira mais consistente pelas nações mais 

desenvolvidas. Os primeiros estudos realizados por esses países tiveram foco na perspectiva 

descritiva e numérica, sendo produzidos inventários de animadores e equipamentos culturais, 

levantamentos de frequência, estatísticas sobre custos de investimento e de funcionamento 

dos equipamentos culturais.   
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As rápidas e substanciais transformações nos modos de vida da população na segunda metade 

do século XX, a maior disseminação do conhecimento e os novos meios de difusão 

suscitaram questionamentos a respeito da influência dessas mudanças sobre o domínio 

cultural.  

 

Novos perfis de emprego, demandando maior qualificação técnica e formação, aliados à 

enorme expansão e diversificação da indústria cultural foram aumentando o peso e a 

ressonância das atividades culturais na economia dos países e, em consequência, demandando 

maior pragmatismo e objetividade nas decisões relativas ao setor.  

 

Entender o papel desempenhado pela cultura na vida do cidadão e quantificar essa vivência se 

tornou essencial para aprimorar os critérios de intervenção do poder público. Aquilo que se 

intuía, a partir de uma vivência ou percepção pessoal, passou a ter a necessidade de ser 

avaliado com base em dados que possibilitassem um mapeamento mais próximo da realidade 

sobre a qual se desejava atuar.   

 

Nese contexto, o conhecimento do público e do modo como esse público vê e consome 

cultura tornou-se fundamental para o planejamento de uma política cultural e de sua gestão, 

tendo como consequência a disseminação da realização periódica de pesquisas sobre práticas 

e consumo culturais.  

 

As primeiras pesquisas realizadas na Europa já apontavam as desigualdades de acesso à 

cultura e a importância das variáveis sóciodemográficas – nível de educação, profissão e local 

de moradia -  no comportamento de consumo cultural dos cidadãos. Segundo Botelho (2008), 

tais resultados são comuns nas pesquisas realizadas em países como Estados Unidos, França, 

Itália, Espanha, Polônia, México, Portugal e outros. 

 

Esse cenário internacional reafirmou os resultados obtidos na pesquisa pioneira desenvolvida 

por Pierre Bourdieu e Alain Darbel e apresentada no livro  “O amor pela arte – os museus de 

arte na Europa e seu público”,  trabalho que se apresenta como fundamental para a 

investigação proposta neste projeto, pois já apontava o questionamento que até hoje nos 

inquieta ao afirmar que: 
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Considerando que a aspiração à prática cultural varia como a prática cultural e que 

‘a necessidade cultural’ reduplica à medida que esta é satisfeita, a falta de prática é 

acompanhada pela ausência do sentimento dessa privação (BOURDIEU e 

DARBEL, 2003, p.69). 

 

 

Na apresentação do livro, Afrânio Catani (In: BOURDIEU e DARBEL, 2003) justifica sua 

publicação no Brasil, decorridos 35 anos de sua primeira edição, em 1969, afirmando que a 

problemática central explorada por Bourdieu em sua pesquisa realizada em meados dos anos 

60 continua atual. Em “O Amor pela Arte”, Bourdieu pondera que os museus embora 

exponham tesouros teoricamente acessíveis a todos, na prática essa acessibilidade fica vetada, 

pois a cultura não é um privilégio natural. É necessário possuir determinadas condições 

sociais e culturais para o pleno acesso à essas práticas. 

 

Bourdieu e Darbel conduziram pesquisas e aplicaram questionários em visitantes de museus 

na França, Espanha, Grécia, Itália, Holanda e Polônia, entre 1964 e 1965, com vistas a 

analisar a frequência das visitas a museus. 

 

Os questionários aplicados correlacionaram uma série de variáveis tais como categoria sócio-

profissional, nível de escolaridade, profissão, renda, sexo, local de residência, faixa etária. 

Ainda no trabalho estabeleceram correlações entre visita a museus, cinemas e teatros, com a 

influência familiar e de amigos. 

 

Sobre as razões da ida ao museu, tentou-se evitar as possíveis respostas “nobres”, como 

“porque gosto de arte”, utilizando-se um rol de respostas fechadas que iam da “recomendação 

de alguém”  até a  “por acaso” passando pela admissão de ter o hábito de visitar museus. 

Segundo Bourdieu, essa preocupação adveio das pré-sondagens e das entrevistas 

semiestruturadas realizadas para formatar o questionário, onde ficou evidenciado que tais 

respostas “nobres” foram dadas por aqueles que, na verdade, estavam no museu por outros 

motivos. 

 

Com perguntas sobre a maneira preferida de visitar o museu (com um guia qualificado, um 

amigo ou só) e a validade de sinalização específica e textos orientadores nas exposições 

(numa gradação que ia de bastante favorável até bastante desfavorável), o trabalho procurou 

avaliar, indiretamente, as expectativas pedagógicas do público em relação à visita.  
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Todos esses fatores foram contemplados a partir da premissa de que as perguntas deveriam 

ser bastante claras e de fácil entendimento para que o questionário fosse respondido em 

quinze minutos. Tais variáveis continuam válidas até os dias de hoje e foram consideradas nos 

questionários aplicados nas pesquisas realizadas neste trabalho. 

 

Sendo Bourdieu um pioneiro ao colocar a dimensão social dos meios de apropriação dos bens 

culturais existentes em museus, é válido partir de algumas de sua considerações para verificar 

até que ponto os museus de hoje e, principalmente, aqueles que vêm experimentando novas 

abordagens na disponibilização de seus acervos, ainda padecem das mesmas limitações para 

transformar a fruição das obras de arte em algo mais pleno e democrático. 

 

Pela leitura de Bourdieu é possível traçar caminhos para compreender os mecanismos por 

meio dos quais apenas parte dos indivíduos consegue obter as chaves para a plena fruição das 

obras de arte. Uma das questões levantadas é a de que, apesar da maioria dos museus ter uma 

política de gratuidade ou de preços baixos para sua entrada, existem diferenças sociais que 

dificultam ou até mesmo impedem a visitação das camadas mais populares da sociedade. 

 

Ao analisar as taxas de frequência dos diversos países onde se realizou a pesquisa, Bourdieu 

estabeleceu conexões entre a frequência e a escolarização e verificou que as taxas de 

frequência da Polônia, Holanda e França eram bem mais altas do que a verificada na Grécia, 

por exemplo. Ao cruzar esse dado com o nível de escolarização, conseguiu estabelecer uma 

simetria, apontando o nível de instrução como determinante na visitação espontânea a 

museus. 

 

 O que é raro não são os objetos, mas a propensão em consumí-los, ou seja, a 

“necessidade cultural” que, diferentemente das “necessidades básicas”, é produto da 

educação: daí segue-se que as desigualdades diante das obras de cultura não passam 

de um aspecto das desigualdades diante da Escola que cria a “necessidade cultural” 

e ao mesmo tempo, oferece os meios para satisfazê-la” (BOURDIEU e DARBEL, 

2003,p.69).  

 

 

Para Bourdieu, o nível de instrução influencia não apenas a prática e seus ritmos, mas também 

a conduta dos visitantes e suas atitudes diante das obras. Ao avaliar o tempo médio 

efetivamente dedicado à visita como um parâmetro válido para indicar o valor atribuído às 
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obras apresentadas e a sua capacidade em apreender sua mensagem, Bourdieu constatou que o 

tempo médio dedicado à visita cresce regularmente com a instrução recebida.  

 

A obra de arte considerada enquanto bem simbólico não existe como tal a não ser para 

quem detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, de decifrá-la (BOURDIEU e 

DARBEL, 2003, p. 71). 

 

 

A própria legibilidade da obra é condicionada, segundo Bourdieu, ao conhecimento prévio 

dos códigos utilizados, sem o qual a obra pode parecer falar uma língua estrangeira. Para 

estes, a percepção e apreciação da obra passa por importar categorias e valores que organizam 

sua percepção cotidiana e orientam juízos práticos, a partir da imputação de certos atributos 

utilizados para justificar o valor às obras, como a quantidade, a qualidade  e a antiguidade do 

trabalho.  A adesão incondicional à beleza e à importância das obras, contida em 

manifestações do tipo “achei tudo muito lindo”, também, na opinião do autor, demonstra, na 

verdade, uma certa dificuldade na apreciação do que está sendo exposto.  

 

Na pesquisa realizada por Bourdieu, dois terços dos visitantes, oriundos das classes populares, 

não conseguiram citar, ao término da visita, o nome de uma obra ou de um autor que lhes 

tivesse agradado, como também não houve menção à qualquer benefício que visitas anteriores 

tenham trazido para uma melhor apreciação da experiência atual.  

 

Por outro lado, 77% desejariam receber ajuda de um conferencista ou de um amigo, 67% 

gostariam que a visita fosse orientada com flechas e 89% que as obras estivessem 

acompanhadas por tabuletas explicativas (BOURDIEU e DARBEL, 2003, p.84). 

 

Em nosso trabalho, o modo como visitaram e apreciaram as exposições e o nível de apreensão 

das mensagens foram temas presentes nas entrevistas em profundidade realizadas junto 

àqueles que estavam visitando o CCBB pela primeira ou segunda vez, oriundos das classes C, 

D/E. Essas respostas foram confrontadas com as encontradas pelo autor em sua pesquisa para 

se avaliar até que ponto as novas abordagens e técnicas expositivas podem ter alterado a 

realidade encontrada nos anos 1960.  

 

Apesar de sua indiscutível relevância, o nível de escolaridade, porém, é um indicador que não 

deve ser considerado isoladamente. Bourdieu analisa e aponta outras importantes variáveis 

nas diferenças de consumo cultural entre indivíduos de mesmo nível escolar. O nível cultural 
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da família de origem afeta diretamente a atitude dos indivíduos em relação à prática cultural. 

A profissão do pai e da mãe também se mostrou fator capaz de influenciar os padrões de 

cultura de seus herdeiros. “A nobreza cultural possui igualmente seus redutos” (BOURDIEU 

e DARBEL, 2003, p.46).  

 

O consumo da dita “cultura culta” pode, dessa forma, ser determinado por meio da equação 

em que cultura é produto da soma da educação com a família. Isto é, a ação educativa escolar 

só pode ser totalmente eficaz se exercida sobre indivíduos previamente dotados de uma certa 

familiaridade com o mundo da arte transmitida na primeira infância.  

 

Bourdieu aprofunda essa abordagem ao analisar a ocorrência das primeiras visitas a museus 

nos países pesquisados. Na França e Holanda as primeiras visitas são realizadas por iniciativa 

da família, enquanto que na Polônia a primeira experiência acontece por ação da escola e na 

Grécia pelo acaso ou por recomendação de amigos. Essas diferenças fizeram Bourdieu 

acreditar na existência de um capital nacional, fruto da influência do grau de desenvolvimento 

do sistema de ensino, juntamente com a antiguidade desse desenvolvimento e da importância 

do capital artístico para aquele país.  

 

A parcela dos visitantes que afirma ter vindo a um museu pela primeira vez com a família 

cresce fortemente à medida que se sobe na hierarquia social. A primeira visita é tanto mais 

precoce quanto mais elevado for o nível de instrução. Os dados levaram o autor a acreditar 

que a melhor forma de se criar um sentimento de familiaridade com as obras culturais é 

proporcionar visitas precoces e assíduas, inseridas nos ritmos da vida familiar (BOURDIEU e 

DARBEL, 2003,p.106). 

 

No Brasil, vários espaços culturais, inclusive o CCBB, vêm tentando suprir a falta do hábito 

de visitas a museus e exposições pelas famílias com programas de incentivo às visitas 

escolares. Tal iniciativa esbarra nas inúmeras carências desses estabelecimentos, que, no caso 

da rede pública, depende, inclusive, de subsídio para o transporte dos alunos.  Embora, o 

programa educativo não faça parte do escopo deste trabalho, não se pode deixar de mencionar 

sua importância.  No ano de 2016, 141.584 estudantes participaram do Programa Educativo 

do CCBB, que disponibiliza transporte gratuito para escolas da rede pública. 
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Se a existência de um capital nacional pode influenciar as práticas de consumo de cultura de 

um país, determinando, inclusive, a idade em que os jovens têm contato, pela primeira vez, 

com espaços museais e exposições de arte, importante será investigar como essa variante se 

comporta no Brasil e, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, em um dos espaços 

expositivos mais significativos em termos de volume de público, o Centro Cultural Banco do 

Brasil.  

 

Segundo Bourdieu, a escola poderia compensar a desvantagem inicial daqueles que, em seu 

meio familiar, não encontram a incitação à prática cultural, nem a familiaridade com as obras. 

Para ele, só a ação sistemática e continuada da escola,  possibilitando um contato direto com 

as obras é capaz de produzir indivíduos capazes de se apropriarem dos códigos e das 

expressões contidas nos bens culturais. 

 

Para o autor, o ensino sobre a arte, mesmo que realizado por meio de técnicas simples, como a 

apresentação de reproduções e se baseando em informações básicas, como datas, escolas ou 

época podem transmitir um conhecimento mínimo que não pode ser desdenhado. Por outro 

lado, se a escola se exime de fornecer a todos o que alguns recebem de família, estará  

perpetuando e sancionando as desigualdades iniciais.  

 

No Brasil, onde apenas 36% das escolas possuem bibliotecas29 e carências de infraestrutura e 

de formação de professores são uma constante na realidade das instituições de ensino, o 

processo de perpetuação das diferenças adquire proporções gigantescas, impactando 

fortemente não só a educação formal como também comprometendo a transmissão dos 

códigos mínimos necessários para a apropriação dos bens culturais. 

 

Ao concluir sua análise, Bourdieu faz uma dura crítica ao papel dos museus nos anos 1960, 

quando afirma que a sacralização da cultura e da arte desloca para a área da cultura as 

diferenças entre as classes privilegiadas e as menos favorecidas.  

 

Se a função da cultura e do amor pela arte é estabelecer a separação entre aqueles 

que são tocados pela graça e aqueles que não a receberam, compreende-se que, 

                                                        
29Dados de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep de 2014, tabulados 

pela Fundação Lemann e pela Meritt, responsáveis pelo portal QEdu, notícia veiculada pelo portal G1, 

Disponível em < speciais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/o-raio-x-das-escolas-do-pais.html >. 

Acesso em 15.06.2015, 
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através dos mais insignificantes detalhes de sua morfologia e de sua organização, os 

museus denunciem sua verdadeira função, que consiste em fortalecer o sentimento, 

em uns, da filiação e, nos outros, da exclusão (BOURDIEU e DARBEL, 2003, p. 

168).  

 

 

2.2 O surgimento dos museus nacionais e seu papel distintivo 

 

Se o encontro com as obras por si só não é suficiente para formar um visitante regular, 

compete ao museu, no mínimo, evitar desestimulá-lo. Importante salientar aqui que desde a 

criação dos primeiros museus no mundo, essas instituições foram utilizadas como elemento 

de distinção das classes dominantes. Desde seu início na era napoleônica, estavam vinculados 

aos projetos sociais e políticos dos regimes que os criavam e os mantinham em 

funcionamento. Embora se intitulassem agentes do esclarecimento democrático, na prática os 

Museus se converteram em instituições exclusivistas, destinadas à glorificação do passado. 

 

Apesar de ampliarem o acesso à grande arte, antes circunscrita à apreciação da nobreza e da 

Igreja, em coleções privadas e organizadas em gabinetes de curiosidades, essas instituições 

tinham aspecto, formação e funcionamento elitistas. As próprias fachadas gregas, 

renascentistas e românicas dos edifícios onde estavam instalados suscitavam reverência e 

temor até mesmo aos iniciados. Os visitantes contemplavam as relíquias expostas, escolhidas 

por uma classe de curadores, e deslocadas do contexto em que haviam sido concebidas. Até 

1914, os curadores não sentiam qualquer obrigação em popularizar suas exposições e 

apresentavam visões do passado que favoreciam as classes dominantes, às quais constituíam a 

maior parte do público e do mecenato dos museus da Europa.  

 

A principal função do museu era aumentar a integração da burguesia aspirante com essas 

classes dominantes em termos que fossem favoráveis às antigas elites. Os museus eram 

considerados espaços reservados à classe dominante, não sendo identificados como ambientes 

permitidos às classes médias ou baixas (MAYER, 1987). 

 

Os museus e, antes deles, os gabinetes de curiosidades do século XVI na Europa, se 

caracterizavam pela reunião, conservação e organização, mas também pela exposição de 

objetos ao estudo de terceiros. Havia também os gabinetes de história natural, onde se faziam 



 

 
 

46 

estudos de plantas, minerais e animais. As coleções garantiam prestígio aos colecionadores, 

que se encarregavam junto com estudiosos de partilhar uma nova gramática para decodificar a 

natureza, a história e a modernidade. O acesso era regulado pelos próprios colecionadores 

(KÖPTCKE, 2005; OLIVEIRA, 2008). 

 

A ideia de estender o acesso às coleções a outros segmentos da sociedade, com finalidades 

educativas, motivou a abertura de coleções privadas de reis e nobres à visitação de um público 

não especialista. Essa iniciativa revelava a preocupação com a divulgação dos conhecimentos 

que rapidamente se multiplicavam no processo de desenvolvimento do pensamento científico.  

 

Dentro do cenário das monarquias esclarecidas do século XVIII, o Museu Britânico foi o 

primeiro museu nacional criado pelo poder público, em 1753, tendo sido fruto da inciativa 

parlamentar. Neste mesmo século, a exemplo do Museu de São Petersburgo, foram abertos o 

Museu Pio Clementino do Vaticano, a Galeria de Ofícios, em Florença, o Museu do Capitólio, 

em Roma e o Belvedere, em Dresden (POULOT, 2000 apud KÖPTCKE e PEREIRA, 2010, 

p. 810). 

 

Entre 1791 e 1792, o Palácio do Louvre torna-se museu nacional e se institui como guardião 

de um patrimônio nacional, associando o usufruto de seu acervo ao exercício da cidadania 

republicana. Tais iniciativas vinham ao encontro do projeto jacobino de instaurar na França 

instituições voltadas à instrução e controladas pelo poder público. 

 

Em 1793, o Jardin des Plantes francês passa do domínio real e privado para o domínio 

republicano e público, como Muséum National d’Histoire Naturelle. Com essas mudanças, os 

museus passaram a ter como função educar o indivíduo, estimular o senso estético e afirmar a 

identidade nacional. Esse caráter público e a dimensão educacional influenciarão a criação 

dos museus nos países da América do Sul no século seguinte (LOPES,2003 apud KÖPTCKE 

e PEREIRA, 2010, p.810; OLIVEIRA, 2008).  

 

No decorrer do século XIX, o museu firmou-se como espaço de construção de uma memória 

coletiva e de uma identidade nacional e também de sociabilidade e de lazer ilustrado, culto. 

Cada nação se orgulhava de possuir parte do tesouro universal. Curiosos, pesquisadores, 

educadores, filósofos e políticos registravam suas visitas em cartas, textos literários, diários 
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de viagem, reforçando o caráter distintivo de ser um dos usuários do conhecimento ali 

depositado.  

 

Havia ainda o registro institucional dessas visitas realizado por meio de relatórios internos, 

regulamentos e recomendações. Esses documentos descreviam seus visitantes e seus 

comportamentos, bem como as considerações normativas e críticas sobre os devidos e 

legítimos usos dos museus. 

 

É também do século XIX o modelo de museu de belas-artes, que reunia obras de arte antigas e 

ensinava a copiá-las. Seguindo esse modelo, foram criados em 1870 o Metropolitan Museum 

of Art de Nova York e o Museum of Fine Arts de Boston. Em 1875, foi a vez da criação do 

museu de arte da Filadélfia e, em 1879, o de Chicago (OLIVEIRA, 2008).  

 

Os grandes museus nacionais europeus e americanos, portanto, já foram criados dentro da 

concepção de instituição de caráter público, tendo como integrantes de sua missão a pesquisa 

e a educação. Essas características impuseram novas exigências à gestão. Passou-se a registrar 

as atividades dos museus em publicações anualmente distribuídas para cientistas e instituições 

análogas. Valorizaram-se a riqueza e a amplitude das coleções, bem como o intercâmbio entre 

pesquisadores. 

 

O registro da presença dos visitantes passou a ser sistematizado com a utilização dos livros de 

visitantes, de modo a permitir o acompanhamento e a análise do fluxo de visitas por dia e, 

algumas vezes, precisar o perfil dos visitantes (escolares, pesquisadores, professores, homens, 

mulheres e crianças). 

 

Os livros de Ouro tinham a função de documentar a presença de personalidades ilustres na 

instituição. Apesar de existirem registros e dados sobre os visitantes, as informações sobre as 

visitas, o perfil dos visitantes e sua opinião não eram levadas em conta nas decisões internas 

da instituição. Tal documentação se constituía num registro bastante distante do que hoje 

representam os estudos do público visitante e não visitante de museus e exposições e da ação 

educativa que se realiza nessas instituições e atividades.   

 

Na América Latina, seguindo a tendência da criação de museus nacionais em vários países, 
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notadamente na Europa e Estados Unidos, a criação de museus no século XIX fez parte da 

estratégia de vários países de afirmar seu grau de civilização.  

 

O primeiro museu no Brasil foi criado em 1818 por D. João VI. O Museu Real do Brasil tinha 

como objetivos propagar o conhecimento e incentivar o estudo das ciências naturais e seu 

público-alvo constituía-se de pesquisadores, viajantes e estudiosos. Além dessas finalidades 

explicitadas no ato de criação assinado por D. João VI, havia a intenção de construir, valorizar 

e dar visibilidade a um patrimônio real tornado público e posto a serviço da formação 

intelectual das elites locais. No Brasil, além do Museu Real, foram inaugurados, em 1871, o 

Museu do Pará; em 1876, o Museu Paranaense e, em 1894, o Museu Paulista, atual Museu do 

Ipiranga (KÖPTCKE, 2005; OLIVEIRA, 2008).  

 

Em relação aos visitantes, o Museu Real, no período de 1818 e 1821, era restrito a  estudiosos 

e autoridades. A primeira exposição pública foi aberta em 1821, mas apenas quatro salas 

podiam ser visitadas. O restante do acervo estava restrito a professores responsáveis por 

disciplinas científicas de ensino superior, membros de sociedades científicas, naturalistas 

estrangeiros e membros do corpo diplomático em visita ao Brasil e somente poderia ser 

acessado mediante solicitação por escrito. 

 

O acesso aos museus no século XIX deve ser relativizado em termos numéricos, uma vez que 

havia o entendimento de que o público-alvo dessas instituições eram os pesquisadores, 

estudiosos e autoridades e somente em ocasiões especiais, como festivais, festas ou 

comemorações, as exposições destinavam-se verdadeiramente a atrair um público maior. Até 

1855, o Museu do Louvre só abria ao grande público aos domingos, estando os outros dias da 

semana reservado a artistas e estrangeiros. 

 

Em 1893, já em sua nova sede na Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional inaugurou um 

Livro de Visitantes, que registrava o número de visitas por dia e mês. Em 1911, o novo 

regulamento do Museu estabeleceu a abertura ao público todos os dias exceto às segundas-

feiras.  

 

 

O século XIX também foi marcado pelo surgimentos das “Exposições Universais”, que 

tinham como objetivo propiciar ao visitante o conhecimento a respeito dos estudos e 
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descobertas que cientistas e viajantes vinham fazendo sobre o mundo. Faziam parte desses 

eventos mostras etnográficas, que acabaram por dar origem aos museus de antropologia, 

importantes instrumentos do esforço de classificação, ordenação e divulgação do mundo não 

ocidental. Para representar os diferentes estágios do desenvolvimento humano, essas 

exposições chegavam a apresentar  “tipos vivos” em suas mostras (OLIVEIRA, 2008). 

 

A primeira delas ocorreu em 1851, em Londres, onde foi exposta uma edificação inédita feita 

em ferro e vidro, denominada “palácio de cristal”. As inovações científicas e os avanços 

tecnológicos eram apresentados nesses eventos e visavam dar ampla divulgação às maravilhas 

do mundo moderno. 

 

Organizadas como acontecimentos para grandes públicos, com horários ampliados para 

permitir ampla visitação, as exposições eram concebidas dentro do conceito evolucionista do 

mundo vigente à época. Em Paris, na Exposição Universal de 1878, foram construídos 

pavilhões para a exibição de indivíduos provenientes dos territórios coloniais. Cenários 

reconstruindo comunidades nativas e paisagens exóticas  passaram a fazer parte da agenda das 

exposições, como modo de classificação de povos em diferentes estágios de evolução.  

 

Para Lucia Oliveira (2008), embora essas exposições tenham sido pensadas dentro de um 

espírito universal, muitas vezes, serviram para reafirmar a nacionalidade dos países que as 

organizavam como a Exposição Universal de Paris, em 1889, que comemorou o Centenário 

da Revolução Francesa, e a exposição realizada em Chicago em 1893, que festejava o 4o 

Centenário do Descobrimento da América.  

 

Museus e exposições foram ferramentas basilares na construção da memória nacional do 

século XIX. Pelos museus circularam conhecimentos sobre história da arte, história, 

antropologia e biologia estabelecendo campos para discussão de questões como evolução, 

passado, progresso, estética. Museus e exposições mostravam o conhecimento e o poder 

dentro de uma ordem e um controle que privilegiavam o culto ao nacionalismo. 

 

Identificados como templo do conhecimento e espaço de reunião de objetos originais 

submetidos a classificações e ordenamentos, que os transformavam em tesouros nacionais, os 
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museus serviram de início como suportes de narrativas de autenticidade e singularidade de 

culturas.  

 

Naquele século os museus foram também o espaço da antropologia, que analisava os objetos 

recolhidos das colônias por viajantes e estudiosos e os identificava, classificava e expunha 

para ilustrar as teses sobre a evolução da humanidade e seus diferentes estágios. A crítica a 

essas teses acabaram por afastar, nos anos 1920 e 1930, a antropologia dos museus, que 

passou a estabelecer novos conceitos a partir da universidade (OLIVEIRA,2008).  

 

2.3 Os museus hoje 

 

As novas abordagens no campo da arte, a partir do conceito de cultura como produção, 

circulação e consumo de significados, acarretaram profundas mudanças como o 

questionamento às narrativas nacionais e totalizantes e o surgimento de diferentes modos de 

ilustrar e entender um mesmo fato. Novas escolhas sobre o que guardar e o que esquecer 

deram origem à proliferação de histórias e, consequentemente, a novos espaços museais e 

sítios patrimoniais. Nesses espaços busca-se expor bens representativos de modos de ver e de 

viver de grupos diversos.   

 

Segundo Lucia Oliveira (2008), os museus hoje possuem a função de conferir valor e de 

definir autenticidade a públicos distintos, que neles vão buscar experiências capazes de 

construir e representar suas narrativas identitárias sejam elas locais, regionais, nacionais ou 

globais.  

 

Os museus agregaram, ainda, novos significados e se transformaram em espaços propícios ao 

lazer e ao entretenimento. A expectativa do público visitante deixou de ser a da mera 

contemplação de objetos ditos raros para se transformar no desejo de travar uma experiência 

com aquilo que está sendo exposto. Para tanto, os museus vêm não só alterando o modo de 

apresentar seus acervos, como também ampliando o conceito do que é digno de ser exibido. 

Museus virtuais, museus de experiências e relatos, como o Museu da Pessoa, museus de 

comunidades são apenas alguns dos inúmeros modos hoje utilizados para se trabalhar a 

memória.  
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Para Canclini, os museus situam-se hoje num espaço híbrido, no qual o público busca ao 

mesmo tempo  verdade, conhecimento e também  entretenimento. Se por um lado, os museus 

descobriram seu caráter midiático, o público descobriu o papel didático e socializador desses 

espaços. Para sobreviver eles se adaptaram às demandas socioculturais, mudando o conteúdo 

programático e até sua dimensão arquitetônica, em alguns casos (CANCLINI, 2003). 

 

2.4 Os surgimento dos centros culturais 

 

Além das mudanças ocorridas nos museus ditos tradicionais, surge também outro tipo de 

instituição ligada à cultura: os centros culturais independentes. Em várias cidades do mundo 

eles surgiram a partir da iniciativa de grupos e movimentos contestatórios, ocupando prédios 

em áreas deterioradas dos centros urbanos.  

 

Grande influência para o surgimento dos centros culturais foi a construção e criação, nos anos 

1970, do Centro Cultural George Pompidou, o Beaubourg, em Paris, que após a sua 

inauguração passou a figurar entre os espaços mais visitados da cidade. Durante essa década 

um número imenso de centros culturais foram construídos em diversos países por diferentes 

processos e razões. Foi o caso do Barbican Center, em Londres, a Biblioteca Publica e 

Complejo Cultural Mariano Moreno, em Buenos Aires, e o Lincoln Center, em Nova York, 

dentre muitos outros.  

 

Também no Brasil vários centros culturais foram criados nesse período, como o Centro 

Cultural São Paulo, o Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, e o Centro de 

Criatividade de Aracaju, em Sergipe (MILANESI, 1990 apud DABUL, 2008). Muitas vezes, 

o surgimento dos centros culturais brasileiros veio acompanhado da recuperação de prédios 

antigos, vinculados à administração pública, e em parceria com a iniciativa privada. Nesses 

espaços prevalece o conceito de espaço multidisciplinar, diferindo do modelo dos tradicionais 

museus e bibliotecas.  O Centro Cultural Banco do Brasil foi o pioneiro do conceito no Rio de 

Janeiro.   

 

Com uma programação diversificada e contando com inúmeras possibilidades de lazer e 

serviços, como restaurantes, lanchonetes, lojinhas e livrarias, esses espaços foram 

experimentando uma visitação crescente, que acabou por se refletir, inclusive, no 
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funcionamento dos museus mais tradicionais. Várias das características que distinguiam os 

centros culturais dos museus, como a diversidade de atividades, acabaram sendo incorporadas 

aos espaços museológicos tradicionais.   

 

Essa tendência pode ser evidenciada por meio da ampliação da abrangência da própria 

definição da categoria museu, experimentada na última década. A última atualização da 

definição de museu data de 2007 e foi aprovada pelo International Council of Museums 

(ICOM), em sua 21aAssembléia Geral:  

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e 

transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins 

de estudo, educação e deleite (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.64)30.  

 

 

Já no Brasil, a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus, 

estabelece:  

 

 

 Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos 

que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 

preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e 

coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 

natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento31. 

 

 

 

Nesse processo de transformação, o papel educacional nos museus e centros culturais se 

fortaleceu. Vários espaços mantêm permanentes programas educativos voltados à mediação 

de suas exposições com seus públicos. Tais iniciativas vêm sendo valorizadas por 

pesquisadores como passíveis de contribuir para a formação de um público consumidor de 

cultura.   

 

Outro ponto que merece uma atenção especial neste trabalho é o papel que possui hoje o meio 

digital na comunicação de museus e exposições com os seus públicos. Através de seus sites, 

                                                        
30DESVALLÉES, André; MAIRESSE, Francois. Conceitos Chave de museologia. disponível em 

http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2014/03/PDF_Conceitos-Chave-de-Museologia.pdf. Acesso em 20 

de dezembro de 2016. 
31 Capítulo 1, Artg.1o. da Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, 

disponívelem<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm>,acessoem 20 de 

dezembro de 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2014/03/PDF_Conceitos-Chave-de-Museologia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm%3e,acesso
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os museus e exposições podem ampliar sua visitação a números inimagináveis e estabelecer 

um relacionamento com indivíduos de um ponto remoto, sem qualquer tipo de visitação 

física.  

 

O Museu Histórico Nacional foi o primeiro museu brasileiro a dispor de um site na Internet 

com serviço de atendimento às mensagens eletrônicas de usuários. Pesquisa  realizada pela 

museóloga Rosane Carvalho, no início dos anos 2000, com usuários do site do MHN e 

levando em conta análise feita nos e-mails recebidos, já apontara que, no caso dos museus, a 

virtualidade não substitui a visita presencial. Ao contrário, pode ser utilizada para planejar 

visitas à instituição e até mesmo viagens (CARVALHO, 2006).  

 

Hoje, museus e centros culturais em todo o mundo já possuem milhares de seguidores por 

meio de ferramentas como facebook, twitter e outros. Até que ponto esse relacionamento pode 

ser considerado consumo de cultura ou ferramenta para seu incremento é um ponto a ser 

explorado. 

 

2.5 Os primeiros estudos sobre visitantes 

 

Segundo Köptcke e Pereira, o primeiro registro de estudo sobre visitantes de museu foi feito 

na Inglaterra, no final do século XIX, quando Henry Hugh Higgins, curador do Museu de 

Liverpool dedicou a primeira parte da publicação do Museum of Natural History aos 

visitantes do museu (HIGGINS,1884; MAC MANUS,1997 apud KÖPTCKE e PEREIRA, 

2010,p. 811).  

 

Mas foi no início do século XX, nos Estados Unidos, que surge a primeira iniciativa de se 

avaliar a capacidade dos museus de informarem e instruírem um público heterogêneo. Tais 

pesquisas foram desenvolvidas no campo da psicologia e tinham como objetivo entender o 

processo de aprendizado ou de não aprendizado humano diante de estímulos externos. Nesse 

cenário, Benjamin Gilman publicou em 1916 um trabalho pioneiro sobre a fadiga museal, 

descrevendo que o interesse do visitante pelos módulos expositivos decrescia ao longo da 

visita. Utilizando registros fotográficos de comportamentos com o direcionamento da atenção 

visual, Gilman relacionou o decréscimo de atenção e interesse e o tempo passado na 

exposição à pobreza do design dos expositores.  
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Nos anos 1920 e 1930, com o apoio da Associação Americana de Museus (AAM), os estudos 

sobre o comportamento dos visitantes durante as visitas a museus ganharam força e trouxeram 

consequências para a gestão das instituições que passaram a levar em conta as características 

dos públicos e suas necessidades na concepção e na apresentação das exposições com vistas à 

maior efetividade de seus projetos educacionais. A psicologia americana inaugurou a linha de 

pesquisa sobre a compreensão das condições de apropriação museal a partir de atributos 

pessoais (dos visitantes), ambientais (das exposições) e sociais ou da interação entre essas três 

abordagens (FALK, DIERKING, 1992; DAUCY,2005 apud KÖPTCKE e PEREIRA, 2010,p. 

811). 

 

Os primeiros dados quantitativos conhecidos de visitantes de museus no Brasil foram 

registrados no primeiro Anuário Estatístico do Brasil publicado pela Diretoria Geral de 

Estatística, órgão que antecedeu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nele 

encontram-se dados sobre a oferta de museus e o número de visitantes por mês e por ano, no 

período de 1908 e 1912. As informações eram fornecidas pelos museus que deveriam prestar 

contas de suas atividades em relatórios anuais ao ministério ou secretaria a que fossem 

subordinados (KÖPTCKE e PEREIRA, 2010). 

 

Na segunda metade do século XX, a visita a museus e o perfil de seus visitantes passaram a 

interessar não somente aos profissionais dessas instituições como também à academia. 

Estudos nas mais diversas áreas do conhecimento passaram a ser desenvolvidos com vistas a 

entender a potência e a dinâmica das visitas a essas instituições e o perfil e comportamento de 

seus visitantes.  

 

A partir da chave da democratização da cultura, o Estado francês passa a investigar os efeitos 

das políticas públicas no setor cultural, propiciando uma série de pesquisas no campo das 

ciências sociais, entre as quais o já mencionado trabalho de Bourdieu e Darbel, “O amor pela 

arte: os museus de arte europeus e seu publico”(1969). 

 

Köptcke e Pereira (2010) apontam três fases para os estudos de público: a primeira 

caracterizada por estudos motivados por interesses particulares e realizados sem metodologia 

ou sistematização, a segunda quando já se encontra alguma sistematização, mas realizados por 
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pessoal parcialmente dedicado à atividade, e a terceira centrada na sistematização dos dados e 

realizados por pessoal especializado, transformando os resultados em fonte de conhecimento, 

com técnicas e quadros de análise variados.  

 

O desenvolvimento das práticas avaliativas pode ser analisado como uma decorrência das 

próprias mudanças ocorridas em relação à significação dos museus nas sociedades em que 

estão inseridos. A partir do momento em que esses espaços passaram a ser caracterizados 

como instrumentos de identidade nacional e ferramenta de apoio para a educação pública, a 

aproximação dos museus com o seu público passou a ser fator cada vez mais determinante, 

justificando e até mesmo impondo seu controle e estudo. 

 

As autoras apontam a segunda metade da década de 1980 até a seguinte como o período de 

consolidação do campo de estudo sobre públicos em museus, nos Estados Unidos e na 

Europa, enquanto que no Brasil passa-se a produzir estudos, dissertações e artigos voltados às 

práticas relacionadas aos museus.  

 

Para a museóloga Rosane Carvalho, os museus mudaram, ampliaram as opções culturais e de 

entretenimento para atrair um público sedento de informação e de lazer ao mesmo tempo. 

Assim, abriram salas de cinema e teatro, restaurantes, livrarias, lojas de design e incluíram nas 

suas exposições novas tecnologias que atraem o público jovem, como elementos interativos 

que estimulam a participação dos visitantes. E, principalmente, começaram a se perguntar 

quem é esse visitante e qual a sua opinião sobre o que está sendo exposto (CARVALHO, 

1998, p. 164). 

 

Em 1988, foi criado no Metropolitan Museum of Art de Nova York o Office of Research and 

Evaluation (Setor de Pesquisa e Avaliação), com os objetivos de examinar e avaliar as 

atividades educacionais oferecidas pelo Museu e realizar pesquisas sobre a forma pela qual as 

pessoas usam o Museu. Desde esse período, o departamento passou a estudar o que as pessoas 

gostam de fazer no museu, o que aprendem e de que maneira este aprendizado ocorre, quais 

os pontos que mais chamam a atenção do visitante e os mais facilmente assimilados. Por meio 

de parcerias com a prefeitura e órgãos de turismo municipais e em conjunto com outros 

espaços importantes da cidade, como Museu de Arte Moderna (MOMA) e o Museu Solomon 

R. Guggenheim, o setor desenvolveu também estudos para avaliar o impacto que o aumento 



 

 
 

56 

do fluxo de turistas para ver grandes exposições exercem sobre a economia da cidade 

(SMITH, 1998). 

 

Em Washington, capital dos EUA, o Smithsonian Institution, que coordena 19 dos principais 

museus nacionais na cidade, criou um departamento chamado Institutional Studies para 

realizar todas as pesquisas e ouvir a opinião do público desses museus (CARVALHO, 1998).   

 

A produção dessas informações tinha como objetivo orientar as decisões sobre políticas 

públicas e investimentos no setor. Nesse período os museus passaram a disputar 

financiamentos públicos e privados com outras instituições e, muitas vezes, precisavam 

justificar sua importância e relevância a partir de lógicas distintas. Uma baseada na 

legitimidade social e a outra voltada para a inserção no mercado da indústria cultural.  

 

Em que pese as diferenças de abordagem, em ambos os casos o conhecimento a respeito do 

público, tanto em termos numéricos quanto em informações sobre o seu perfil, suas 

necessidades e interesses, passou a ser visto como estratégico tanto para a conquista de novos 

aportes orçamentários, quanto em relação à legitimidade junto à sociedade.  

 

As próprias pesquisas foram esclarecendo alguns pontos essenciais para o campo de estudo. 

Em primeiro lugar, a necessidade de se pensar os visitantes de museus não como um público 

único e homogêneo, mas como públicos diversos, categorizados diferenciadamente a partir de 

inúmeras perspectivas, como público familiar, espontâneo, escolar etc.  

 

Outro aspecto a ser destacado é que a categoria de público não deve ser considerada como um 

grupo constituído de uma única vez, mas um organismo vivo que se forma e se desfaz e se 

constitui de grupos sociais diferentes que, em determinado momento, reúnem produtores e 

consumidores de determinada arte, como o jazz nos Estados Unidos ou o funk no Brasil 

(BECKER, 1974,1988 apud KÖPTCKE e PEREIRA, 2010, p. 814). 

 

Dentro desse contexto, vale o registro da pesquisa realizada com visitantes em uma 

comunidade do interior da Inglaterra, pelos sociólogos Gordon Fyfe e Max Ross32, em 1995. 

                                                        
32Decoding the visitor’s gaze: rethinking museum visiting. The Sociological Review, v. 43, IssueS1, p.127-
150, 1995. Disponível em : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
954X.1995.tb03428.x/abstract 
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O trabalho de campo consistiu em 15 entrevistas em profundidade realizadas a partir de uma 

amostra aleatória de famílias, que contabilizou 35 pessoas. O projeto tinha como objetivo 

analisar o modo como as diferentes interpretações do mundo, particularmente as que se 

relacionam à classe, lazer e espaço, estão associadas à visitação a museus, entendidos na 

pesquisa como locais de mediação entre localidade e estrutura.  

 

A pesquisa partiu da pergunta básica: “O que faz uma visita ao museu ser tão interessante 

para algumas pessoas e para outras nem tanto?” Partindo do conceito de classe, utilizado por 

Bourdieu e Darbel, que acarreta uma luta por vantagens entre grupos que ocupam 

determinadas posições no campo social, os autores estabelecem que a visitação a museus, 

particularmente a museus de arte, é uma estratégia pela qual algumas pessoas acumulam 

capital cultural.  

 

Para estudar o modo como as classes manejam essa estratégia, Fyfe e Ross escolheram como 

campo de estudo três grupos familiares, dois de classe média e um da classe trabalhadora. Ao 

analisar as percepções de cada grupo sobre os museus locais, os pesquisadores perceberam 

que as culturas de cada classe incluem capacidades de organização visual de modo que o 

olhar de cada indivíduo apreende as prioridades de sua estrutura social, mas esse olhar 

compreende ainda outras variáveis como localidade e identidade. A visão sobre cada tema se 

forma a partir do habitus que é estruturado e a partir da gramática de cada grupo. 

 

Nesse sentido, enquanto a família de classe média com conexões mais estruturadas às 

instituições locais, como Igreja e espaços culturais, mantinha visitas a museus e locais 

históricos como atividades regulares, a segunda família, que tinha vindo de outra cidade, se 

sentia uma “outsider” na comunidade e não costumava frequentar esses lugares, preferindo 

viajar nos finais de semana para a sua região de origem. Esse último grupamento familiar 

demonstrou, ainda, uma visão crítica em relação ao museu, que considerava provinciano. Já 

na família de trabalhadores, apenas uma filha frequentava a biblioteca e o museu local, 

juntamente com seu filho de seis anos.  

 

Os resultados levaram os pesquisadores a afirmar que as trajetórias das classes se relacionam 

com as estratégias de localização dos sujeitos, provocando diferentes tipos de olhar. Desse 

modo, as classes não produzem identidades fixas, mas sim seus sujeitos com histórias de vida 
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que estão inter-relacionadas às dinâmicas psicossociais do espaço. Os dados mostraram como 

as famílias podem ter diferentes posições diante dos museus dentro de um espaço psicossocial 

que eles habitam e refletem como localidade. 

 

2.6 As pesquisas no Brasil 

 

A pesquisa realizada por Isaura Botelho e Maurício Fiore sobre o  “Uso do tempo livre e as 

práticas culturais na região metropolitana de São Paulo” 33 trouxe os questionamentos já 

apontados por Bourdieu na década de 60 na Europa para o contexto brasileiro do início dos 

anos 2000. 

 

Ao realizar uma sondagem num universo de 2002 pessoas residentes na Grande São Paulo, os 

pesquisadores procuraram melhor caracterizar a relação que os indivíduos mantêm com os 

equipamentos e com a vida cultural. Por meio de 93 entrevistas em profundidade realizadas 

com pessoas representativas da diversidade do universo da mostra, os pesquisadores 

procuraram entender melhor os valores dados pelas pessoas às atividades culturais e perceber 

os mecanismos de transmissão de gostos e hábitos culturais.  

 

Segundo seus autores, a pesquisa procurou se afastar do senso comum que deu origem às 

políticas públicas de democratização cultural dos anos 60/70 de que a cultura dominante, 

conhecida como “cultura culta” é a única legítima e que as ações governamentais deveriam 

solucionar as desigualdades de acesso da maioria da população a essa “cultura”.  

 

Esse pensamento repousa, segundo Botelho e Fiore, sobre dois postulados: o primeiro que 

elege a cultura erudita como a que deve ser difundida; e o segundo que procura democratizar 

o acesso por meio do pressuposto de que para isso basta promover o encontro da obra com o 

público para que este fosse por ela conquistado. 

 

Botelho e Fiore mantêm o mesmo entendimento que norteou as pesquisas de Bourdieu ao 

afirmarem, sem menosprezarem os efeitos que a má distribuição ou ausência de espaços 

culturais, ou ainda os preços altos, podem acarretar na prática cultural, que os efeitos das 

                                                        
33 Uma primeira versão foi apresentada no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais – em 

Coimbra, Portugal -, de 16 a 18 de setembro de 2004  
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distinções de formação e de hábitos culturais são ainda mais relevantes no Brasil nos dias de 

hoje, do que os encontrados na Europa dos anos 1960.  

 

Outro ponto levantado pelos pesquisadores é o fato de que a cultura erudita, embora 

dominante no plano oficial, é apenas uma vertente que convive com outras formas de 

produção e tradições populares, juntamente com as dimensões industrial e mercantil 

vinculadas ao processo de criação cultural da atualidade. 

 

O trabalho dividiu as práticas dos indivíduos em domiciliares34 e externas35, estas últimas, por 

exigirem investimento de tempo e dinheiro, seriam mais distintivas. A pesquisa mostrou o 

predomínio das práticas domiciliares, fenômeno massivo em escala internacional, para as 

quais os autores adotaram a denominação de “cultura de apartamento”. A disseminação e o 

barateamento dos equipamentos eletrônicos seriam os principais efeitos geradores dessa 

atitude.  

 

A “cultura de apartamento” poderia sugerir a hipótese de que haveria concorrência entre as 

práticas domiciliares e as externas e que a maior incidência das domiciliares acarretariam uma 

diminuição das externas. No entanto, os dados apurados na pesquisa demonstraram que 97% 

dos que possuíam um alto índice de práticas externas também eram grandes ou médios 

praticantes domiciliares. A mesma relação se verificou no sentido inverso. Cerca de 97,1% 

dos pouco ou não-praticantes domiciliares eram também pouco ou não-praticantes externos.  

 

Outro ponto relevante apontado na pesquisa diz respeito à relação entre não estar vinculado a 

uma atividade profissional e o desestímulo a ser um praticante fora de casa. Não só os 

desempregados, mas os aposentados e aqueles vinculados a atividades domésticas revelaram 

uma prática externa bastante reduzida. Além da questão financeira, o isolamento e o baixo 

nível de informação, determinados pela falta de interação com a dinâmica da cidade, podem 

ser algumas das razões para esse comportamento.  

 

                                                        
34Informática (uso de computadores, acesso à internet, jogos eletrônicos); leitura (revista, jornal, livro por 

prazer); audiovisual (televisão, vídeo/DVD); música.  
35Ir ao cinema, ao circo, ao teatro, a espetáculos de dança (balé, dança moderna, popular), espetáculos musicais 

(popular, concerto, opera), visita a museus, a exposições de arte, a cidades históricas, e frequência a centros 

culturais e bibliotecas. 
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Numa análise geral, os pesquisadores apontam que a correlação entre o pertencimento ao 

grupo dos grandes praticantes externos e a intensa e diversificada prática domiciliar indica 

que as diversas práticas se alimentam mutuamente, tal como foi indicado em outros países e 

apontam que todo hábito cultural exige a acumulação prévia de um mínimo de informação e, 

na maior parte dos casos, de conhecimento.  

 

Na área de artes plásticas e visita a museus, três tipos de visitas foram incluídas: museus, 

exposições e cidades históricas. Em todas elas as porcentagens aferidas demonstraram a baixa 

disseminação dessas práticas. Uma pequena parcela dos entrevistados foi a um museu ou a 

uma exposição de arte nos últimos 12 meses, sendo a maioria deles de setores mais ricos e 

escolarizados. Afirmaram nunca ter ido a um museu 47,5% dos entrevistados, enquanto que 

64,7% nunca visitaram uma exposição (BOTELHO e FIORE, 2008, p.40). 

 

A pesquisa encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, em 201536,  

aponta uma frequência maior a museus entre os cariocas. No Rio de janeiro, 25% dos 

entrevistados afirmaram nunca ter ido a um museu. Porém, o resultado desmembrado 

confirma a escolaridade como fator determinante na exclusão cultural. Dentre os entrevistados 

com ensino fundamental, o número dos que disseram nunca ter frequentado um museu se 

eleva para 45%. 

 

Outro ponto ressaltado pelas pesquisas desenvolvidas tanto em São Paulo como no Rio foi a 

relação entre a realização de algum trabalho artístico e a prática de visita a museus ou 

exposições. Independentemente do nível de escolaridade, o fato de ter realizado um trabalho 

artístico aumenta as chances de o entrevistado frequentar um museu ou exposição de arte.  

 

Esse dado nos remete à tese de Bourdieu de que a cultura é uma prática cumulativa. As 

mesmas categorias sociais e frequentemente os mesmos indivíduos têm a tendência a 

acumular as diversas formas de participação na vida cultural. Da mesma forma, aqueles que 

tiveram, em algum momento, a experiência de realizar um trabalho artístico estão mais 

propensos a entrar em contato com manifestações artísticas de qualquer natureza.   

 

                                                        
36Idem nota 3 
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Uma outra variante encontrada na pesquisa desenvolvida por Botelho e Fiore e que  dialoga 

com os resultados alcançados por Bourdieu e por pesquisas mais recentes em outros países é a 

que relaciona a escolaridade dos pais com a prática cultural. A bagagem cultural herdada dos 

pais é identificada como decisiva na vida de um adepto da “cultura do sair”. Para os 

pesquisadores, ter pais altamente escolarizados é mais importante do que o nível de renda e de 

diploma do próprio indivíduo. O fato de apenas um dos pais ter o nível médio de escolaridade 

já aumenta a possibilidade do indivíduo ser um grande praticante, o que nos faz afirmar que o 

acesso à cultura no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros países, resulta fortemente das 

transmissões familiares. 

 

 No entanto, os autores afirmam que, em que pese a maioria dos resultados apurados na 

pesquisa estarem em consonância com os preceitos aferidos em pesquisas semelhantes 

realizadas pelo mundo, inclusive no trabalho inaugural de Bourdieu, é importante lançar mão 

dos pressupostos apontados pelo sociólogo francês, Bernard Lahire, que propõe um novo 

olhar sobre as pesquisas que estudam as práticas culturais, chamando a atenção para as 

diferenças internas de cada indivíduo antes de visar as diferenças entre classes sociais 

(LAHIRE, 2004 apud BOTELHO e FIORE, 2008, p. 44). 

 

Segundo Lahire (2008), não se trata de negar a existência das desigualdades sociais e muito 

menos do papel do capital cultural no acesso às formas mais eruditas de cultura. No entanto, o 

sociólogo aponta que ao levarmos em conta as singularidades individuais evitamos a 

caricatura cultural dos grupos sociais e passamos a trabalhar com o conceito de indivíduos 

que consomem, ao mesmo tempo, produtos e manifestações considerados da “alta cultura” e 

também manifestações da “baixa cultura”, mais ligadas à linha do entretenimento. 

 

Lahire afirma, ainda, que os indivíduos das sociedades contemporâneas ao tempo em que têm 

uma probabilidade muito forte de se comportarem como os outros membros de seu grupo 

social de pertença, possuem também a tendência de apresentar comportamentos totalmente 

atípicos em relação a esse mesmo grupo social, gerando dissonâncias comportamentais. Por 

este motivo, deve-se levar em conta as singularidades individuais.  

 
Uma parte desses perfis dissonantes explica-se por situações de mobilidade social (o 

indivíduo não tem a mesma posição social que os pais), escolar (o indivíduo não tem 

o mesmo nível escolar que os pais ou aumentou o seu próprio capital escolar  depois 

de voltar a estudar) ou profissional (o indivíduo mudou de posição na hierarquia 

profissional). Se tais mobilidades, pequenas ou grandes, se traduzem muitas vezes 
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numa heterogeneidade das práticas e referências culturais do ponto de vista do seu 

grau de legitimidade, é porque os indivíduos que as experimentaram ocuparam 

posições diferentes nas hierarquias sociais, culturais e profissionais, tendo, por isso 

mesmo, frequentado quadros socializadores ou agentes socializadores variados. 

Puderam contatar ou confrontar-se com registros culturais diferentes daqueles com 

que tinham de lidar anteriormente e, por essa razão, conservam em si mesmos, sob a 

forma de disposições mais ou menos fortemente constituídas, as marcas do conjunto 

destas experiências socializadoras heterogêneas, e por vezes muito claramente 

contraditórias (LAHIRE, 2008, p.17). 

 

 

Trabalhar as entrevistas em profundidade levando em conta as singularidades individuais 

como dissonâncias e não como diferenças entre classes sociais possibilitará fugir de certas 

armadilhas que os estereótipos comportamentais podem nos impor.  

 

Para Botelho e Fiore, avançar na reflexão sobre o perfil das práticas é partir da dinâmica da 

pluralidade (no plano da produção e de suas raízes) e de unificação (no plano do controle da 

distribuição e dos circuitos de consumo), condição para que se estabeleça uma política pública 

articulada que contemple as várias dimensões da vida cultural.  

 

Investir na democratização cultural é oferecer a todos a possibilidade de escolher entre gostar 

ou não das manifestações artísticas produzidas e ofertadas, combatendo o não acesso, no caso 

da produção menos vendável, e o excesso de oferta da produção que segue as leis de mercado, 

procurando o que seria uma efetiva “democracia cultural”, algo distinto da “democratização” 

unidirecional até aqui orientadora de políticas.  

 

A correspondência entre desigualdade social e o acesso e modos de apropriação de bens e 

processos culturais se reveste hoje de uma complexidade que exige uma ponderação que leve 

em conta variáveis trazidas pela contemporaneidade. Nesse contexto, impõe-se a reflexão a 

respeito das consequências e possibilidades suscitadas pela proliferação de espaços museais e 

expositivos em todo o mundo, as oportunidades de acesso decorrentes da utilização dos 

espaços virtuais e a ampliação da população escolarizada, inclusive em países como o Brasil. 

 

Essa abordagem permite compreender, além da importância do estudo permanente e 

sistemático dos públicos para entender sua dinâmica, a necessidade do estudo do não público, 

porque ele pode ser o público de amanhã, do mesmo modo que as manifestações culturais se 

transformam ao longo do tempo juntamente com os segmentos sociais. 
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2.7 Grandes exposições, meros espetáculos? 

 

Tópico essencial neste trabalho refere-se ao papel das grandes exposições no 

desenvolvimento de públicos. Na década de 60, Bourdieu já colocava a questão do aumento 

da frequência do público como um dos desafios dos museus e apontava que esse crescimento 

poderia se dar a partir de dois vértices. Um por meio do crescimento do número de visitantes 

entre as categorias sociais mais representadas entre o próprio público do museu, ou seja, um 

trabalho focado no público já identificado com o museu. O outro modo seria atrair os 

visitantes que fazem parte das classes sociais que não o frequentam ou raramente estão 

presentes em suas atividades.  

 

As grandes exposições, por possuírem forte apelo e repercussão midiática, vêm sendo 

utilizadas como estratégia para atração de novos visitantes nos museus em todo o mundo. Ao 

inserirem o museu no calendário social da cidade, esses eventos possuem a capacidade de 

transformar essas instituições em lugares de peregrinação com extensas e longas filas, 

aumentando substancialmente a frequência do espaço exibidor.  

 

A questão que se impõe diante desse fenômeno, porém, é em que medida essas exposições, 

que se tornaram grandes eventos sociais, de fato, contribuem para a transformação dos hábitos 

de cultura da população em que o espaço exibidor está inserido. E mais ainda, quais seriam as 

atividades capazes de atrair esse público de tal modo que ele volte e passe a incorporar a ida 

ao museu e às exposições como um hábito.  

 

A partir dos dados aferidos em sua pesquisa, Bourdieu defende que os grandes eventos e a 

consequente ação de promoção e publicidade que deles advém são eficazes para se ampliar o 

número de visitantes dessas instituições dentro do já conhecido universo de frequentadores de 

museus. Porém, se o objetivo for trazer ao museu parcela da população que não sente a 

necessidade de frequentá-lo, não só as ações de marketing e propaganda seriam insuficientes, 

como seriam necessários outros meios de abordagem. 

 

Quem acredita na eficácia milagrosa de uma política de incitação para visitar museus 

e, em particular, de uma ação publicitária pela imprensa, rádio ou televisão – sem se 

dar conta de que ela se limitaria a acrescentar, de forma redundante, informações já 

fornecidas em abundância pelos guias, postos de turismo ou pessoas, imaginam que 

para serem mais bem compreendidas por um estrangeiro, basta falar mais alto  

(BOURDIEU e DARBEL, 2003, p.149). 
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Nestor Garcia Canclini, após pesquisar o público de quatro grandes exposições de arte 

realizadas na Cidade do México, entre 1982 e 1983, também foi cético em relação ao poder 

dos meios de comunicação de massa para a formação de hábitos de cultura. Para ele, a 

comunicação massiva ao difundir o evento de maneira ampla pode suscitar a visita, mas a sua 

ação ocasional tem pouca capacidade de produzir hábitos culturais duradouros (CANCLINI, 

2003).  

 

A pesquisa no México identificou os mesmos fatores de exclusão na prática cultural já 

mencionados em países da Europa. A maioria dos visitantes provinha de setores médios e 

altos da população. Predominavam os que realizaram ou estavam realizando cursos 

universitários (61%). A proporção de visitantes decrescia violentamente ao passar aos de 

instrução secundária (13%) e aos que cursaram a escola primária completa (7,5%). 

 

Trazendo a discussão para os dias atuais, é fato que muitas dessas exposições são reflexos de 

um sistema globalizado de consumo, promovido pela indústria cultural em detrimento da 

valorização das formas locais e regionais. Por outro lado, tais eventos muitas vezes 

apresentam formas inovadoras de relações com a instituição museal, modificando em seu bojo 

os aspectos referentes ao imaginário da visita “digna” ao museu. Salas lotadas, crianças e 

adultos portando celulares para registrarem a presença, sem uma noção preconcebida do que 

vão encontrar em cada sala, alteram o perfil do visitante contemplativo tradicional 

(KÖPTCKE, 2005). 

 

“Por outro lado, usos ou visitantes inesperados podem suscitar novos e bem-sucedidos 

projetos de apreensão pedagógica” (KÖPTCKE, 2005.p.197). Para tanto, a parceria com a 

escola é fundamental. Em que pese os clássicos enxergarem a escola como uma instituição 

perpetuadora das desigualdades sociais (BOURDIEU, 1969), para autores mais recentes a 

escola deve ser vista como uma arena onde forças e conflitos demarcam novas possibilidades 

de autonomia ou reprodução. Da mesma forma, a visita ao museu pode significar tanto um 

momento de inclusão quanto de segregação (LAHIRE, 1997 apud KÖPTCKE, 2005). 
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As pesquisadoras Isaura Botelho e Maria Carolina Oliveira também destacam a importância 

da educação informal para a alteração da relação dos indivíduos com determinadas 

manifestações artísticas. Por ser possível em qualquer etapa da vida, esse processo educativo 

tem caráter complementar e continuado. Ao ressaltar o valor das oficinas oferecidas como 

mediação com o público nesses eventos que introduzem a “arte do fazer”, elas apontam uma 

das possíveis vertentes que podem ser exploradas para ampliar o contato do público com a 

arte dotando-o de familiaridade com as práticas culturais (BOTELHO e OLIVEIRA, 2010).  

 

Nesse sentido, oficinas e programas educativos criativos e inclusivos podem se constituir em 

importantes ferramentas para ampliar o interesse e o contato do público com a arte, já que 

podem associar a essas atividades culturais espaços de lazer e sociabilidade, que auxiliam na 

construção de uma relação de maior intimidade entre o visitante e as manifestações culturais. 

Essa é a esfera em que os centros e institutos culturais podem mais contribuir para a formação 

de público. 

 

Desse modo, a visita pode passar de um ato eventual para uma experiência enriquecedora, 

transformando uma curiosidade episódica em um interesse continuado que dote o indivíduo 

de um conhecimento mínimo dos códigos das linguagens apresentadas e que lhe permita 

passar de uma atitude passiva a uma relação participativa e reflexiva. 

 

A pesquisa realizada por Rosane Carvalho, em 1998, junto a um público privilegiado de 26 

estudantes de universidade particular, para aferir a transferência de informação da exposição 

sobre o artista plástico Athos Bulcão, no Centro Cultural Banco do Brasil, revelou a 

importância das informações bibliográficas, como etiquetas, catálogos e críticas para a 

compreensão do discurso e da mensagem do artista e de sua obra.  

 

O acompanhamento de uma parcela dos visitantes do Centro Cultural Banco do Brasil, 

representativa de segmentos menos privilegiados em termos sociais, econômicos e 

educacionais, exatamente no contexto das grandes exposições, possibilitará identificar como 

se dá a apropriação do discurso da exposição por essa camada da população.  Acreditamos 

que os resultados poderão servir de subsídio para que a difusão da mensagem seja tratada com 

profundidade e consequência, uma vez que a instituição em questão disponibiliza em todas as 
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suas exposições programa educativo e de mediação, não só para estudantes, como para o 

público espontâneo e famílias. 

 

Ampliar o número de visitantes, fidelizá-los e contribuir efetivamente para a formação de um 

público consumidor de cultura passou a ser a missão dos museus e centros culturais do século 

XXI. Para tanto, a reorganização das coleções de modo mais atrativo e a realização de 

exibições que possibilitem novas formas de participação, experiência e sociabilidade passou a 

ser o objetivo cotidiano desses espaços. 

 

Para os pesquisadores do King’s College de Londres Dirk Vom Lehn, Christian Heath e Jon 

Hindmarsh, existe hoje um grande interesse por parte de curadores, administradores de 

museus e artistas em criarem exibições e exposições capazes de aumentar a participação dos 

visitantes. Artistas vêm utilizando tecnologias avançadas, enquanto que instituições 

científicas e até mesmo os mais tradicionais museus de arte estão redesenhando suas coleções 

e exposições para aumentar a interatividade e o envolvimento dos visitantes.  

 

Embora exista essa preocupação, segundo os pesquisadores, raramente essas inovações 

partem do entendimento de como se dá a interação social e a participação dos indivíduos. 

Talvez seja por isso que muitas vezes curadores e designers se desapontem com a reação do 

público a certas peças criadas para aumentar a sua participação.  

 

O trabalho desenvolvido por Vom Lehn, Heath e Hindmarsh nas galerias e museus da 

Inglaterra37 traz importante contribuição para a compreensão do comportamento das pessoas 

nos espaços expositivos. A partir do estudo de cerca de 300 horas de vídeos gravados por 

câmeras estrategicamente localizadas nas salas de museus de ciências e de arte e galerias, os 

pesquisadores analisaram a conduta e a interação de visitantes em diferentes tipos de espaços 

e  exposições, como estéticas, científicas, interativas e não-interativas.  

 

A análise revela como o encontro com as exposições emergem de uma interação não somente 

com os objetos expostos, mas também com os indivíduos que estão no mesmo recinto, mesmo 

que não acompanhados e até desconhecidos.  

                                                        
37VOM LEHN, Dirk, HEATH, Christian, HINDMARSH, Jon. Exibiting Interaction: Conduct and collaboration 

in museums and galleries.  Symbolic Interaction, v.24, no. 2, p. 189-216, 2001.Society for the Study of Symbolic 

Interaction. 
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No primeiro exemplo, os autores analisam o comportamento de um visitante numa sequência 

de pinturas e sugerem que os visitantes têm diferentes modos de ver uma mesma exposição. 

Já nas visitas acompanhadas, os pesquisadores concluíram que a presença de outros visitantes 

permeia os modos de seleção e manipulação do que é exposto e tem um forte impacto nas 

conclusões dos visitantes sobre o que acharam da exposição e da própria experiência no 

museu em geral. Essa presença pode ser inclusive de estranhos e que não é importante apenas 

para ordenar o que será visto, mas também para definir o que é mais interessante na exposição 

e como deve ser interpretada.  

 

A pesquisadora Ligia Dabul, que estudou o comportamento do público de exposições em 

centros culturais e museus de arte, do Rio e do Ceará, também define esse processo como uma 

interação social. Para ela, a visita às exposições de arte não se limita a um modelo de 

apreensão único entre o indivíduo e a obra, nem tão pouco acontece em um espaço de 

recepção de mensagens pré-estabelecidas e estanques.  

 

A visita às exposições representa um conjunto de atividades sociais, em que os visitantes em 

geral chegam e permanecem boa parte do tempo agrupados, a partir de relações sociais já 

estabelecidas anteriormente. Mesmo que tenham vindo sozinhos, os visitantes tendem a 

interagir com outros frequentadores e também com as pessoas que ali trabalham, como 

seguranças e recepcionistas. Por essa razão, as exposições de arte são situações sociais 

significativas e variadas, que trazem diversos outros elementos para análise (DABUL, 2005). 

 

Mais uma vez, o espaço expositivo escolhido como campo deste trabalho se revela fértil para 

reflexão sobre os resultados apurados nas pesquisas anteriores. A análise do comportamento 

de alguns visitantes diante das obras de arte naquele ambiente, que via de regra mantém 

grande visitação, bem como da apreensão dos conteúdos expostos, poderá trazer algumas 

percepções sobre o modo como esse grupo vivencia e traduz esses grandes eventos.  
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3  PESQUISAR PARA CONHECER 

 

O presente capítulo trata da metodologia, do processo e dos resultados apurados nas pesquisas 

quantitativas realizadas neste trabalho para traçar o perfil de público das grandes exposições 

realizadas no CCBB e conhecer suas motivações, seus hábitos culturais e a frequência com 

que visita o espaço.  

 

O primeiro tópico faz uma análise do desenvolvimento de público do CCBB nos últimos vinte 

anos, a partir dos relatórios das inúmeras pesquisas realizadas ao longo desse período, 

notadamente com visitantes das principais exposições realizadas naquele centro. Nosso estudo 

procurou traçar  paralelos entre o perfil desses visitantes dentro de uma perspectiva histórica, 

guardadas as diferenças de metodologia de cada um dos trabalhos de campo desenvolvidos. 

 

O segundo tópico contextualiza e defende a escolha das exposições pesquisadas – Picasso e a 

modernidade espanhola e Comciência, Patrícia Piccinini -, a partir de suas características 

conceituais específicas, para possibilitar de modo mais amplo a verificação da eficácia da 

estratégia de realização de grandes exposições para ampliar, diversificar e fidelizar o público 

de espaços culturais. Além disso, estabelece o vínculo da pesquisa quantitativa com as 

entrevistas em profundidade posteriormente realizadas, com novos visitantes do CCBB 

integrantes das classes C, D/E, cujos resultados são objeto do capítulo 4.  

 

Um terceiro item discorre sobre a metodologia utilizada tanto na elaboração, quanto na 

aplicação dos questionários utilizados nas duas mostras. Também esclarece o tipo de pergunta 

escolhida e estabelece relações com as pesquisas de público realizadas no país e no exterior e 

estudadas para a fundamentação teórica deste trabalho.  

 

Na apresentação dos resultados apurados pelas pesquisas optou-se por fazer paralelos 

comparativos entre as duas mostras de modo a possibilitar reflexões a respeito das 

semelhanças e diferenças de público em relação à temática de cada uma das exposições. 

Houve também a preocupação de se estabelecer parâmetros com outras pesquisas realizadas 

por órgãos municipais e federais. 
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3.1 Histórico sobre o desenvolvimento de público do CCBB 

 

Conhecer e acompanhar o público visitante é preocupação antiga do CCBB. Desde a década 

de 1990, o centro realizou diversas pesquisas para apurar o perfil de seu público. A análise 

dos resultados desses trabalhos permitiu traçar um histórico sobre o desenvolvimento do 

público do CCBB ao longo dessas duas décadas e meia de existência.  

 

A primeira pesquisa foi feita em dezembro de 1995 pelo Instituto de Pesquisa GERP. O 

estudo foi segmentado em 5 módulos: frequentadores do CCBB; funcionários; artistas e 

empresas de produção cultural; formadores de opinião e, finalmente, patrocinadores e 

eventuais parceiros.  

 

Nossa análise se fixou no módulo dedicado aos frequentadores do CCBB. Conforme descrito 

na publicação38, o objetivo era levantar dados sobre o frequentador habitual do CCBB, sua 

percepção sobre a imagem do centro, como as diversas opções oferecidas eram recebidas e 

avaliadas pelo público e, ainda, sobre os bancos comerciais preferidos desse público, 

segmento da atividade econômica do principal patrocinador. 

 

Já naquela época, as exposições foram as atividades preferidas e mais elogiadas pelos 

frequentadores, que apontaram a qualidade e a diversidade da programação como os aspectos 

mais importantes. Dentre seus frequentadores, 22% eram da classe A, 45% da classe B, 29% 

da classe C e apenas 4% das classes D/E39.  

 

Em 1998, nova pesquisa realizada pela Sociedade Científica da Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas com frequentadores e não frequentadores apontava que quanto maior o nível de 

escolaridade e renda, maior a frequência ao CCBB. A partir desse ano, o CCBB inicia uma 

fase de pesquisas anuais com frequentadores de várias de suas atividades, o que permitiu a 

análise do público na perspectiva de uma série histórica.  

 

                                                        
38Imagem/Frequentadores do CCBB- Fase 1 – Pesquisa 1020/95. Instituto de Pesquisa GERP, disponível no 

Arquivo do CCBB. 
39Palestra proferida por Joatan Vilela, do CCBB, no Seminário Internacional Museu em transformação: As 

novas identidades dos museus, realizado pelo Museu da República, setembro de 1996 
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Segundo os relatórios, as pesquisas foram realizadas para se aferir o perfil de público de cada 

evento, a fonte de informação sobre a programação, a lembrança dos patrocinadores dos 

eventos e o relacionamento bancário dos frequentadores. Utilizou-se o método quantitativo 

com entrevistadores aplicando questionários. A pesquisa foi realizada de terça a domingo, em 

cotas proporcionais aos eventos40.  

 

No período 1998/2002, o público do CCBB foi de perfil jovem, com um percentual médio de 

44,8% de frequentadores com idade até 29 anos. Em 2002, a Zona Sul era o local de moradia 

de 47% dos frequentadores do CCBB. Ainda no início dos anos 2000, o CCBB passou a 

receber a inscrição de projetos para compor sua programação via internet, facilitando o 

acolhimento das propostas e dando maior transparência aos critérios utilizados na formação 

da programação.  

 

Segundo a direção do CCBB, a programação é desenvolvida a fim de atender a um público 

abrangente e diversificado, de diferentes classes sociais, faixas etárias e níveis de 

escolaridade. Os projetos são avaliados por uma comissão formada pelas equipes técnicas do 

CCBB e convidados especialistas do mercado cultural, que leva em conta os seguintes 

critérios: relevância conceitual e temática, inovação, contribuição ao fortalecimento da 

diversidade cultural brasileira, impacto social e democratização do acesso aos bens culturais.  

 

No caso das mostras de arte, a seleção, além de obedecer ao critério curatorial estabelecido 

pelo próprio CCBB a cada ano, a seleção de projetos busca formatar uma programação 

diversificada que reúna grandes nomes internacionais das artes plásticas, o trabalho de um 

expoente brasileiro, novos representantes da arte contemporânea brasileira e, também,  

mostras interativas.  

 

 Em 2001, o CCBB inaugura a fase de exposições de impacto com Surrealismo. A estratégia 

possibilitou ao CCBB apresentar praticamente a cada ano um grande evento de artes plásticas 

e contribuiu efetivamente para o crescimento de seu público visitante e para o aumento de sua 

                                                        
40 Estudo da série histórica de pesquisas 1998/2002 realizado pelo CCBB, 2002, disponível no Arquivo do 

CCBB. 
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visibilidade. O quadro a seguir contém o ranking das exposições de maior média diária de 

público a partir de Surrealismo41. 

 

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Coopesquisa 42 , o evento multidisciplinar 

Surrealismo43, que tinha como principal atividade a exposição, atraiu um público mais jovem. 

Cerca de 60% dos frequentadores tinham entre 15 e 29 anos, sendo 38% deles estudantes. O 

perfil dos visitantes no aspecto local de moradia também sofreu alteração com os moradores 

da Zona Norte superando os da Zona Sul.  

 

Mas foi em 2003, com a exposição Arte da África, que o perfil de público do CCBB mudou 

mais radicalmente. O Instituto Coopesquisa inicia o relatório sobre o trabalho realizado com o 

público frequentador, afirmando que o evento “oxigenou o fluxo de público do CCBB em 

termos socioeconômicos e culturais.  Este evento foi um marco no processo de inclusão 

                                                        
41 Fonte: CCBB Rio em 25.04.2017 
42Relatório da pesquisa realizada no evento Surrealismo pelo Instituto Coopesquisa, 2001, disponível no 

Arquivo do CCBB 
43 Além da exposição, Surrealismo contou com mostras de cinema e video, seminários e leituras dramatizadas. 

EXPOSIÇÃO MÉDIA DIÁRIA PÚBLICO TOTAL PERÍODO TOTAL DIAS 

1 - Surrealismo 11.931 739.719 21.08 a 28.10.2001 62 

2 - Arte da África 10.990 747.295 14.10.2003 a 

04.01.2004 

68 

3 - Anish Kapoor 10.105 424.390 01.08.a 17.09.2006 42 

4 - China Hoje 9.827 530.656 15.05. a 15.07.2007 54 

5 - O Mundo Mágico 

Escher 

9.724 573.691 18.01. a 27.03.2011 60 

6 - Salvador Dalí 9.700 970.000 30.05. a 22.09.2014 100 

7 - Aleijadinho 9.502 969.271 14.10.2006 

a11.02.2007 

102 

8 - Picasso 9.459 620.000 24.06. a 07.09.2015 66 

9 - Por Ti América 9.240 850.066 11.10.2005 a 

29.01.2006 

92 

10 -Yayoi Kusama 9.000 754.000 12.12.2013 a 

20.01.2014 

84 

11 - Lusa: a matriz 

portuguesa 

8.986 754.864 12.10.2007 a 

10.02.2008 

84 

12 - Antes, a história 

da Pré-História 

8.897 658.426 12.10.2004 a 

09.01.2005 

74 

Figura 4: Ranking das exposições mais visitadas no CCBB por média diária de público 
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cultural de todas as camadas da população fluminense, almejado pelo CCBB desde sua 

fundação”44. 

 

A renovação de público foi da ordem de 15% (primeira visita). Entretanto, entre os que 

possuíam nível de escolaridade até ginásio incompleto esse percentual atingiu 36% e entre os 

que possuíam o 2o. Grau completo foi de 32%. Outro ponto importante a ser destacado é que 

o percentual de moradores da Zona Norte voltou a superar os da Zona Sul, 32%, contra 30%.  

 

Em 2004, a exposição Antes, a História da Pré-História também trouxe um  percentual 

significativo de jovens ao CCBB, num percentual de 55% do público com idade até 29 anos. 

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Gerp45, seus visitantes se distribuíram de maneira 

bastante uniforme por local de moradia - 25% deles eram da Zona Sul; 27% da Zona Norte; 

27% da Zona Suburbana e 22% da Zona Oeste. Importante destacar que na exposição Antes a 

soma dos visitantes das Zonas Norte e Suburbana atingem o patamar de 49%. 

 

Em 2005, a exposição Por Ti América, manteve o perfil jovem de público, mas em índices 

menores. Segundo o relatório da pesquisa realizada pelo Instituto Science Associação 

Científica46, 49,3% dos frequentadores tinham menos de 29 anos. O evento, no entanto, não 

manteve o mesmo perfil de visitante por local de moradia que as exposições anteriores. Em 

Por Ti América, os visitantes da Zona Sul voltaram a ser maioria com 33,2%; seguidos dos 

residentes nos bairros da Zona Norte (AP2.2) com 17,5% e  dos moradores da Zona AP1 com 

11,2%47. 

 

Em 2007, o Instituto Gerp voltou a fazer pesquisa de público na exposição Lusa, a matriz 

portuguesa48. Entre seus frequentadores, 52% tinham até 29 anos de idade. Os moradores da  

                                                        
44Relatório da pesquisa realizada no evento Arte da África pelo Instituto Coopesquisa,2003, disponível no 

Arquivo do CCBB 
45Relatório da pesquisa realizada no evento Antes, a história da pré-história, pelo Instituto Gerp,2004, disponível 

no Arquivo do CCBB 
46Relatório da pesquisa realizada pelo Instituto Science  Associação Científica no evento Por ti América, 2005, 

disponível no Arquivo do CCBB 
47AP2.2-Praça da Bandeira, Tijuca, Alto da Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú; AP1-Santa 

Tereza, Caju, Benfica, São Cristóvão, Gamboa, Centro, Saúde, Glória, Catumbi, Santo Cristo, Mangueira, 

Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido. 
48Relatório da pesquisa realizada no evento Lusa, a matriz portuguesa, pelo Instituto Gerp, 2007, disponível no 

Arquivo do CCBB 
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Zona Norte voltaram a predominar atingindo 45% da mostra. Já o índice de renovação de 

público ficou em torno de 7%.  

 

Em 2008 interrompe-se esse ciclo de pesquisas permanentes para aferir e conhecer o público 

frequentador do CCBB. No entanto, a preocupação com o desenvolvimento de público 

continuou. A partir daí o centro adotou questionários para preenchimento espontâneo pelo 

público. Embora tal método não tenha o rigor das pesquisas anteriores, ele propiciou um 

acompanhamento do perfil de seus frequentadores, ressalvado o fato de que tais resultados 

dizem respeito ao público que, espontaneamente, respondeu ao questionário. Esses dados 

foram sistematizados nos relatórios de atividades anuais dos anos seguintes. 

 

Entre 2008 e 2012, o CCBB apresenta em seus relatórios um perfil de público em que a 

porcentagem de jovens de até 29 anos atinge uma média de 32,8%. A escolaridade se mantém 

bastante elevada com percentual médio de 53,6% de frequentadores com nível superior 

completo e pós-graduação. Em que pese os relatórios dos anos de 2011 e 2012 trazerem 

informações dos CCBB localizados no Rio, em Brasília e São Paulo, os dados utilizados neste 

trabalho se restringiram ao CCBB-Rio.  

 

Em 2011, o CCBB ingressa no ranking das instituições mais visitadas do mundo, divulgado 

pela publicação inglesa “The ArtNewspaper”, com a exposição O mundo mágico de Escher, 

fato que se repetiu em 2012 com a mostra Impressionismo: Paris e a Modernidade. Nos anos 

seguintes, o CCBB manteve sua presença no ranking das exposições mais visitadas.  

 

O ano de 2013 é marcado pela realização da pesquisa intitulada consumidor cultural, realizada 

pelo Instituto V1 Inteligência Estratégica49, que, no entanto, possui características um pouco 

distintas das anteriores. A exemplo de 2011 e 2012, o estudo incluiu os demais CCBB (São 

Paulo e Brasília) e os questionários foram aplicados em eventos de teatro, música, cinema e 

exposições.  Diante dessas diferenças, não se pode comparar os resultados apurados com os 

das pesquisas anteriores, mas é possível  utilizar os números para fazer algumas comparações 

sobre o perfil de público de cada centro. 

 

                                                        
49 Relatório da Pesquisa Consumidor Cultural realizada pelo Instituto V1 Inteligência Estratégica, 2013. 

Disponível no Arquivo do CCBB 
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Os públicos dos CCBB de São Paulo e Brasília são mais jovens do que o do Rio. Enquanto 

60,08% dos entrevistados de Brasília e 70,14% de São Paulo tinham até 34 anos, no Rio esse 

percentual foi de 47,29%. Já aqueles que estavam na faixa entre 55 e 64 anos representaram 

no Rio 16,75% da mostra, contra 4,10% de Brasília e 4,74% de São Paulo. A escolaridade é 

alta em todos os centros. No Rio, 61,08% dos pesquisados afirmaram ter pelo menos nível 

superior completo, seguido de Brasília com 59,71% e São Paulo 50,71%. 

 

Existem também diferenças importantes em relação à renda familiar mensal. Em Brasília 

69,41% dos entrevistados afirmaram possuir renda acima de dez salários mínimos, enquanto 

que no Rio esse percentual cai para 39,41% e em São Paulo para 23,22%. Por outro lado, o 

Rio possui a maior faixa de frequentadores com ganhos até cinco salários mínimos (34,48%), 

seguido de São Paulo (32,23%) e Brasília com apenas 12,32%. As exposições figuraram 

como a principal atividade entre os frequentadores de todos os centros. 

 

Após 2013, o CCBB Rio continuou a desenvolver uma programação marcada por grandes 

exposições de forte apelo midiático, atividades que vêm ampliando o número de visitantes do 

centro e o mantendo no topo das instituições mais visitadas do mundo. Em que pese as 

últimas pesquisas terem demonstrado a importância desse tipo de evento para o 

desenvolvimento de público de todos os centros culturais, as pesquisas específicas com esse 

frequentador não estão sendo mais realizadas. 

 

Este trabalho, focado no estudo quantitativo e qualitativo do visitante de grandes exposições, 

pretende contribuir para um melhor entendimento do impacto de tais atividades no 

desenvolvimento de um público mais diverso, plural e próximo da realidade socioeconômica 

carioca e, por extensão, brasileira.   

 

3.2 A pesquisa realizada neste trabalho 

 

No estudo sobre a contribuição das grandes exposições no desenvolvimento de públicos de 

centros culturais, a partir do caso do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, 

identificou-se o seguinte problema de pesquisa: 
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Uma vez que as grandes exposições têm possibilitado o crescimento de público do CCBB, 

quais seriam as estratégias mais adequadas para garantir que esse crescimento espelhe a real 

diversidade da sociedade carioca, ampliando a representatividade das classes C, D/E no 

conjunto de seu público?  

 

Nesse sentido, traçamos o objetivo de verificar a eficácia da estratégia de realização de 

grandes exposições pelo CCBB para ampliar, diversificar e fidelizar seu público visitante.   

A partir desse objetivo geral, procuramos conhecer o perfil dos frequentadores das grandes 

exposições do CCBB, seus hábitos e necessidades culturais em relação àquele Centro e a 

outros espaços culturais por meio de pesquisa quantitativa realizada junto ao público de duas 

mostras de artes plásticas: Picasso e a modernidade espanhola (24/06 a 07/09/2015), e 

ComCiência, Patrícia Piccinini (27/04 a 27/06/2016). 

 

A primeira pode ser considerada uma exposição de grande apelo midiático por trazer o 

trabalho de um dos mais importantes e conhecidos artistas plásticos do século XX.  Além de 

contar com a força da produção do artista, a exposição fazia referência à trajetória de Picasso 

até chegar à realização de Guernica e, para isso, trouxe trabalhos de outros artistas renomados 

como Gris, Miró, Dalí, Torres Garcia e Tàpiez. 

 

Já a segunda exposição escolhida para a pesquisa trazia a obra da artista plástica 

contemporânea australiana Patrícia Piccinini. Por meio de esculturas hiper-realistas, desenhos, 

fotografias e vídeos concebidos a partir de pesquisas de ciência genética e análise do 

comportamento humano, a mostra propunha uma conexão entre o consciente e a ciência e 

uma reflexão sobre os limites entre a arte e a ciência. A mostra foi classificada pela crítica 

como um enigma a ser desvendado por cada um dos visitantes.  

 

A escolha de exposições de conteúdos díspares teve exatamente o objetivo de verificar as 

possíveis diferenças entre o perfil de público das mostras e suas percepções sobre a 

mensagem de cada um dos trabalhos.  

 

Para aprofundar a análise a respeito da eficácia dessas atividades na transformação dos 

hábitos de consumo cultural dos frequentadores, principalmente das classes C, D/E, escolheu-
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se a técnica de entrevistas em profundidade com alguns visitantes que afirmaram estar 

visitando o CCBB pela primeira ou segunda vez.  

 

O objetivo dessas entrevistas foi apurar o impacto que as atividades provocaram nesses 

visitantes, o que eles apreenderam das mensagens transmitidas pelas exposições, sua 

avaliação do ambiente expositivo e do próprio Centro e se, de fato, já retornaram ao CCBB. 

No caso de não terem retornado, também perguntou-se sobre os motivos de não terem voltado 

ao Centro Cultural e o que os fariam retornar e que tipo de evento cultural eles gostariam de 

ver no CCBB.  

 

A ideia foi conseguir identificar as diferentes percepções que tais atividades podem provocar 

nos visitantes, mesmo entre aqueles de perfil sócio-demográfico e psicográfico semelhante. 

Foram realizadas 20 entrevistas em profundidade, sendo 10 com frequentadores da exposição 

Picasso e 10 da exposição de Patrícia. Os resultados desse trabalho são relatados no capítulo 

subsequente.  

 

3.3 Metodologia usada nas pesquisas quantitativas 

 

Entre julho e agosto de 2015, foram aplicados 934 questionários junto aos visitantes que 

permaneceram nas filas para ver a Exposição Picasso e a modernidade espanhola. Entre abril 

e junho de 2016, foram aplicados 607 questionários nas filas da exposição ComCiência, 

Patrícia Piccinini.  

 

A utilização de questionários do tipo survey50 nessa etapa da pesquisa partiu da avaliação de 

que a amostragem possibilitaria uma relação capaz de assegurar que a generalização dos 

resultados formasse um conjunto de informações suficientemente confiável para se traçar um 

perfil dos frequentadores das exposições escolhidas. Os resultados poderiam ser utilizados 

como material para verificar em que medida as teses sobre o perfil de público de museus 

                                                        
50 A pesquisa survey é indicada para a obtenção de informações sobre características, ações e opiniões de 

determinado grupo de pessoas, representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário (Tanur apud Pinsonneault & Kraemer,1993) in FREITAS, H; OLIVEIRA, M; 

SACCOL,A; MOSCAROLA, J. O método de pesquisa survey. Revista de Administração. São Paulo.v.35, n.3, 

p.105-112/julho/setembro2000. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-

universitaria/diretorias/dirppg/especializacoes/pos-graduacao-dagee/lean-manufacturing/PesquisaSurvey012.pdf. 

Acesso em: 17 abril 2017. 

http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/especializacoes/pos-graduacao-dagee/lean-manufacturing/PesquisaSurvey012.pdf
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/especializacoes/pos-graduacao-dagee/lean-manufacturing/PesquisaSurvey012.pdf
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reveladas por outras pesquisas realizadas no país e no exterior e já mencionadas neste trabalho 

se aproximam e se distanciam do perfil apurado nas exposições do CCBB.  

 

Para se permitir a comparação entre os resultados apurados nas duas exposições, foram 

adotados procedimentos idênticos em todas as fases da pesquisa. O mesmo questionário foi 

administrado, em condições similares, isto é, nas filas de espera para entrada dos dois eventos. 

O preenchimento levava em torno de dez minutos e em ambas as exposições os respondentes 

demonstraram interesse em participar.  Alguns até se ofereceram para responder as 25 

perguntas fechadas que versavam sobre questões que aferiam o perfil sociodemográfico e 

psicográfico do visitante.  

 

Os questionários foram preenchidos pela equipe do CCBB, que respeitou um intervalo entre 

os respondentes de cerca de 10 pessoas na fila, a alternância de gênero e a idade mínima de 14 

anos. Não foram feitas pesquisas com grupos escolares. O preenchimento dos questionários 

respeitou ainda uma escala de horários e um número máximo de entrevistas por dia para que 

se pudesse obter representantes do público de dias da semana e horários diversos. Os critérios 

estabelecidos tiveram o objetivo de garantir a amostra mais aleatória e diversa possível.  

 

O intervalo de 10 pessoas entre os respondentes foi determinado, assim como a alternância de 

gênero, para evitar algum possível viés na abordagem pela equipe que aplicou o questionário, 

uma vez que, inconscientemente, pode-se gerar algum desvio por uma maior facilidade de 

aproximação do entrevistador com determinado gênero. Em resumo, a determinação arbitrária 

do intervalo reduz a interferência do entrevistador na seleção dos entrevistados. 

 

A distância entre os respondentes também visou impedir que as respostas dadas por um 

entrevistado interferissem nas do participante subsequente. Além disso, evitou-se entrevistar 

indivíduos de um mesmo grupo familiar ou de amigos, fato que poderia induzir a desvios nas 

respostas, como a assunção de certos padrões ou hábitos prevalecentes no grupo ou a inibição 

quanto às características sociodemográficas individuais e familiares.  

 

Cerca da metade das perguntas versou sobre as características sociodemográficas, como 

estado civil, ocupação, renda familiar mensal, cor ou raça, religião. Para a definição da renda, 

foi apresentado aos respondentes uma cartela contendo as faixas de renda mensal familiar e 
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solicitado que eles dissessem a letra da resposta que correspondia à sua faixa. Dessa forma, 

procurou-se minimizar o desconforto de se revelar a renda diante de estranhos numa fila. O 

método teve boa aceitação, ocorrendo pouquíssimos casos de negação de resposta.  

 

Quanto à auto declaração de cor ou raça, embora a pergunta mencionasse que se estava 

utilizando as categorias utilizadas pelo IBGE, a categoria “preto” gerou um certo incômodo 

em alguns respondentes que afirmavam preferir se autodeclararem “negros”. Com esse 

pequeno residual, se optou por escrever a palavra negro no questionário e contabilizá-lo na 

categoria “preto” na apuração final. 

 

Por ser item bastante importante para o resultado da pesquisa, além do próprio nível de 

escolaridade, o respondente também foi  questionado em relação ao nível educacional de seus 

pais, pois pesquisas anteriores no exterior e no Brasil, como a dos pesquisadores Isaura 

Botelho e Maurício Fiore (2004), já apontaram a importância dos pais na transmissão do 

hábito de consumo cultural. 

O restante do questionário constou de perguntas a respeito do modo como o pesquisado soube 

da exposição, sua motivação para participar do evento, que meio de transporte utilizou e com 

quem veio ao CCBB. O interesse em atividades culturais para preenchimento do tempo livre 

foi aferido através da menção de atividades como “ir a museus; ir a concertos; ir ao teatro e 

outros” numa escala em que era solicitado ao entrevistado apontar se tinha muito interesse, 

pouco interesse ou nenhum interesse.  Logo em seguida, a real frequência a esses eventos foi 

apurada a partir da menção às mesmas atividades, mas para que o entrevistado apontasse se 

costumava participar delas com muita frequência, pouca frequência ou nenhuma frequência.  

 

Também foi aferido o grau de frequência dos participantes ao próprio CCBB. Aos 

respondentes que estavam no CCBB pela primeira ou segunda vez foi solicitado que 

deixassem e-mail e telefone para um posterior contato. De maneira geral, houve boa 

receptividade ao pedido, embora aqueles que optaram por deixar somente e-mail tenham sido 

em número bastante superior. Por outro lado, houve um contingente bem expressivo de 

pessoas que, mesmo fora dos critérios de estarem na primeira ou segunda visita, faziam 

questão de deixar seus contatos.  
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A partir da apuração do resultado das duas pesquisas foi possível conhecer as principais 

características e hábitos dos visitantes de grandes mostras de arte realizadas no CCBB e 

identificar os aspectos em que o público dos dois eventos se assemelhavam e aqueles em que 

se diferenciavam. Além disso, a análise também procurou comparar esses dados aos obtidos 

por outras pesquisas, como a denominada “perfil cultural dos cariocas”, realizada pela 

Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro no ano de 201551; a Pnad de 2011, a de 

2014 e o Censo 2010.  

 

Figura 5: Fila na exposição Picasso e a modernidade Espanhola 

Fonte: CCBB 

 

3.4 Resultados: quem são os visitantes das exposições do CCBB 

 

As mulheres foram a maioria tanto na exposição Picasso (55,4%), quanto na de Patrícia 

Piccinini (52%). A exposição Piccinini trouxe um público mais jovem ao CCBB. Quase a 

                                                        
51Pesquisa aplicada pelo Instituto Datafolha e analisada por J Leiva Cultura e Esporte e O Baile. Foram  ouvidos 

1.537 moradores do Rio de Janeiro entre 21/01e 06/02/2015 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6254017/4164260/MESA2Museus1comentadofinal.pdf 

>Acesso em 03.11.2016. 

 

 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6254017/4164260/MESA2Museus1comentadofinal.pdf
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metade dos entrevistados (49,7%) tinha menos de 29 anos. A média de idade também ficou 

um pouco menor (32 anos), enquanto que em Picasso ficou em torno de 34 anos.  

 

Nas duas mostras um indicador positivo de representatividade ficou com aqueles que se 

autodeclararam pretos, 19,1% em Picasso e 20,5% em Piccinini, quase 3 vezes maior do que o 

apurado no Censo de 2010 (7,5%). Esse índice torna-se ainda mais representativo se 

somarmos os percentuais daqueles que se autodeclararam pardos e pretos. Em Picasso, 52,6% 

e em Piccinini 46,1%, percentuais bem próximos da média do Censo 2010 que é de 50,9%.  

 

 

 

 

Figura 6 – Comparativo entre o perfil de sexo dos participantes das pesquisas 

As mulheres são maioria nas duas exposições 
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Figura 7 – Análise comparativa do perfil de idade dos participantes das exposições  

Visitantes com menos de 29 anos: 49,7% em Piccinini e 46,7% em Picasso 

 

 
 

 

 

 

Figura 8 – Comparativo entre o perfil de cor dos participantes e do Censo Brasil 2010  

Pardos e Pretos: 52,6% em Picasso e 46,1% em Picinini. Censo Brasil 2010: 50,9% 
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Se comparados aos cariocas que visitam museus, os visitantes das duas exposições do CCBB 

apresentaram um perfil econômico bem mais próximo à realidade da população brasileira do 

que o apurado na pesquisa “perfil cultural dos cariocas”52. Mais da metade dos entrevistados 

de Piccinini (54,7%) afirmou possuir renda familiar mensal até R$ 3.152,00, enquanto que em 

Picasso esse percentual foi de 37,9%. Já na pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura, entre 

os respondentes com renda até R$ 3.152,00, apenas 10% responderam ter ido a algum museu 

nos últimos 12 meses.  

 

Uma das variantes que pode ter contribuído para que Piccinini tenha trazido um púbico de 

menor renda pode ter sido o grande percentual de jovens com menos de 29 anos atraídos pela 

mostra, praticamente a metade (49,7%) do total de visitantes.  Interessante verificar nas 

entrevistas em profundidade até que ponto a temática da exposição Piccinini, contemporânea 

e propondo um diálogo entre a arte e a ciência, pode ter atraído as camadas mais jovens.  

 

Se ampliarmos a análise para a representatividade dos frequentadores com renda até R$ 

7.880,00, esse número alcança patamares bastante significativos. Em Piccinini, 84,1% e em 

Picasso, 68,7%, enquanto que na pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura apenas 33% dos 

pertencentes a essa faixa de renda responderam terem visitado um museu nos últimos 12 

meses. Esses números nos permitem afirmar que as duas exposições conseguiram trazer ao 

CCBB um percentual expressivo da população pertencente às classes C,D/E, mas ainda 

aquém da real representatividade dessas classes na sociedade brasileira levando-se em conta a 

classificação econômica por classes feita pelo IBGE53. 

 

Em outro extremo, Picasso trouxe também um número bem significativo de frequentadores de 

alta renda. Enquanto 31,3% dos entrevistados em Picasso afirmaram possuir renda superior a 

R$ 7.880,00, esse percentual caiu para praticamente à metade (15,8%) em Piccinini. Já na 

pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura, 44% dos entrevistados que ganham acima de 10 

salários mínimos afirmaram ter visitado um museu nos últimos doze meses.  

 

                                                        
52Idem nota 48 
53Classe E – até 2 salários mínimos (SM); D – de 2 a 4 SM; C – de 4 a 10 SM; B – de 10 a 20 SM e A – acima 
de 20 SM. Salário mínimo base/2015: R$ 788,00 
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Figura 9 – Perfil de renda dos participantes  

Renda até 4 salários mínimos: 54,7% dos visitantes de Piccinini e 37,9% de Picasso 

 

 

3.4.1 Escolaridade, principal fator para o consumo de cultura 

 

O visitante das duas exposições do CCBB possui escolaridade bastante alta, em relação à 

média do país.  Mais de 80% dos entrevistados em Picasso e 77,4% em Piccinini já haviam, 

pelo menos, iniciado o ensino superior. Afirmaram possuir graduação completa 42,7% em 

Picasso e 36,3% em Piccinini, enquanto que segundo o Censo do IBGE de 2010 apenas 7,9% 

dos brasileiros possuem nível superior.  Os entrevistados que prosseguiram em sua formação 

com mestrado e doutorado representam quase 15% em Picasso e quase 11% em Piccinini.  
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Figura 10 – Análise sobre o perfil de escolaridade  

Iniciado o Ensino Superior: 83,4% dos visitantes de Picasso e 77,4% de Piccinini 

 

A predominância de altos níveis de escolaridade entre os visitantes de museus e exposições 

também foi constatada em pesquisas realizadas no México nos anos 1980 (CANCLINI, 2003) 

e mais recentemente no Brasil (BOTELHO e FIORE, 2008) e nos permite afirmar que, 

embora apresente um perfil mais democrático em relação à renda, a análise dos participantes 

das duas mostras confirma que de todos os fatores, o nível de instrução é, de fato, o mais 

determinante para a adoção da visita a museus e exposições como atividades regulares pela 

população (BOURDIEU e DARBEL, 2003). 

 

Interessante observar a correlação existente entre a escolaridade dos visitantes com a de seus 

pais. Picasso foi a exposição que apresentou o maior índice de frequentadores com pelo 

menos nível superior completo, incluindo os detentores dos graus de mestrado e doutorado 

(57,5%). Do mesmo modo, foi a que revelou o maior percentual de respondentes com pais 

com escolaridade de nível superior, 47,7% para os pais e de 41,2% para as mães. Já em 

Piccinini os visitantes com perfil de escolaridade de nível superior, mestrado e doutorado 

representam 47% da mostra. Na mesma linha, o percentual de pais com nível  superior em 

Piccinini também foi menor, 38,9%  para os pais e 38,2% para as mães. 

 

Mais da metade dos entrevistados das duas exposições possui ao menos um dos pais com 

Ensino Superior. Como já verificado pela literatura existente e por pesquisas anteriores 

realizadas no Brasil e no exterior, pais com alto nível de escolaridade estimulam o consumo 

de hábitos culturais nos filhos. Em Picasso mais de 35% dos entrevistados afirmaram possuir 
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pai e mãe com ensino superior, percentual que pode ajudar a explicar a maior incidência de 

representantes de renda mais alta nessa exposição.  

 

A porcentagem dos respondentes cujos pais não possuem nível superior girou em torno de 

45% em ambas as exposições. Piccinini apresentou uma maior concentração de visitantes com 

os dois pais com ensino médio (29,2%), enquanto que o percentual de pais com ensino 

fundamental em ambas as mostras girou em torno dos 20%. 

 

 

 

Figura 11 – Perfil de escolaridade dos pais dos visitantes  

Em mais da metade das duas mostras pelo menos um dos pais tem nível superior 

 

 

Pode-se, também, analisar esses dados sob o enfoque do aumento da escolaridade da 

população brasileira, que entre 2004 e 2013 passou de 6,4 para 7,7 anos de estudo. Esse 

incremento foi ainda mais intenso entre os 20% com menores rendimentos, de 3,7 para 5,4 

anos de estudo.  No mesmo período, a porcentagem de pessoas entre 25 e 34 anos com nível 

superior passou de 8,1% para 15,2%. É o que revela o estudo Síntese de Indicadores Sociais 

(SIS) 2014, divulgado no Portal Brasil54. 

 

                                                        
54http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/12/em-nove-anos-aumenta-escolaridade-e-acesso-ao-

ensino-superior, acesso em 02.01.2016 
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3.4.2 Ocupação e religião 

 

As duas exposições não apresentaram diferenças significativas quanto ao perfil ocupacional 

de seus visitantes. O maior contingente de trabalhadores veio do setor privado, seguido pelos  

empregados do setor público. Os autônomos ocuparam a terceira posição em 

representatividade. Importante ressaltar, ainda, o grande percentual dos que afirmaram apenas 

estudar: 28% em Picasso e 24% em Piccinini. 

 

 

 

Figura 12 – Ocupação dos participantes  

As duas exposições apresentam perfis ocupacionais semelhantes 

 

 

 

 

A religiosidade se expressou de maneira diversa da apurada no Censo 2010. O percentual dos 

que  afirmaram não ter religião foi 4 vezes superior em Picasso e 4,5 vezes maior em Piccinini 

em relação à população brasileira. A religião católica reduziu-se em mais da metade, 

enquanto os espíritas atingiram um percentual 3 vezes maior em Piccinini e 5 vezes superior 

em Picasso em relação à média nacional. 
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Figura 13 – Religião dos participantes  

Percentual dos que não têm religião é 4,5 vezes maior em Piccinini e 4 vezes em Picasso do que no Censo 2010 

 

3.4.3 Acesso à internet e meios de comunicação  

 

O acesso à internet é praticamente universal entre os respondentes. Quase a totalidade da 

amostra afirmou usar a web: 98,6% em Picasso e 97,4% em Piccinini. A Pnad 2014 aponta 

um percentual mais modesto para quem utilizou a internet nos últimos 3 meses na região 

Sudeste (61,8%). Em Picasso a grande maioria (74,6%) acessa as redes sociais. Já em 

Piccinini, o acesso à internet se dividiu entre sites de pesquisa (33,6%) e redes sociais 

(27,6%). 

 

Figura 14 – Confirmação sobre a utilização de internet  
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Figura 15 – Principais acessos informados pelos visitantes  

Redes sociais são as mais acessadas pelos visitantes de Picasso 

 

A internet foi também a mídia mais eficiente na divulgação da exposição Picasso (39%), 

sendo que desse percentual quase quatro em cada cinco pessoas afirmaram ter tido 

conhecimento da exposição por meio do facebook. O site do CCBB  foi o segundo mais 

acessado.   

 

Já na exposição Piccinini, o meio de divulgação mais citado foi o cartaz fora do CCBB 

(23,2%). Foram feitos cartazes que cobriram as janelas do Centro com os seres criados pela 

artista, referendando a eficácia de uma mídia provocativa e instigante na comunicação de 

eventos dessa natureza. A internet veio em segundo lugar (22,9%). Entre os que afirmaram ter 

se informado da exposição pela internet, o facebook foi  novamente o mais citado, seguido do 

site do CCBB.  

 

A comunicação boca-a-boca também teve papel fundamental nos dois eventos. Mais de 24% 

dos visitantes de Piccinini e mais de 20% em Picasso tomaram conhecimento da exposição 

por meio da recomendação de amigos, familiares ou professores. A TV motivou a vinda de 

11,2% em Picasso e 12,5% em Piccinini..  
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Figura 16 – Meios pelos quais se informaram sobre a exposição  

Redes sociais, boca a boca e comunicação visual: poderosos meios de informação 

 

 

3.4.4 Motivação para a visita e com quem foram  

 

Para se apurar os motivos que levaram os respondentes a visitarem a exposição, optou-se pela 

questão fechada: “O que o motivou a ver a exposição?”, contendo as seguintes alternativas de 

resposta – qualidade do evento, gratuidade, o artista/tema, conhecer o espaço, curiosidade e, 

por último um item denominado outro motivo, possibilitando ao entrevistado especificar qual 

seria.  
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Enquanto 62,4% dos visitantes entrevistados foram ver Picasso motivados pelo artista, a 

curiosidade foi o que levou o público a ver Piccinini (43,3%). Os que vieram ver Picasso 

motivados pelo artista apresentaram um perfil de renda mais concentrado nas faixas acima de 

R$3.152,00. Já os que visitaram ambas as exposições motivados pela curiosidade 

apresentaram um perfil de renda concentrado entre as faixas de R$1.576,00 a R$7.880,00.  

 

Entre aqueles que afirmaram estar por “outro motivo” foram citadas as seguintes razões: o 

gosto pela arte, pela cultura ou por exposições de arte; por estudar ou trabalhar com artes; o 

caráter educativo da exposição e o fato de estar acompanhando amigos ou familiares.  

 

 

 

Figura 17 – Perfil de renda dos que vieram motivados pelo artista/tema 
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Figura 18  - Perfil de Renda dos que vieram motivados pela curiosidade 

 

Embora em ambas as mostras os visitantes tenham majoritariamente afirmado estarem 

acompanhados -  69,7% em Picasso e 62,7% em Piccinini -, o percentual dos que vieram com 

amigos, namorado ou cônjuge é bem maior do que o daqueles que disseram estar com 

familiares. O grande número de visitantes solteiros das duas exposições, 65,5% em Picasso e 

70,8% em Piccinini, pode ter influenciado. Na Pnad 2011 do IBGE, declararam-se solteiros 

48,1% dos brasileiros. De todo modo, é importante destacar que a literatura existente aponta a 

visita a museus como hábito praticado entre grupos familiares de grande capital cultural. 

Atrair maior número de grupos familiares pode ser um desafio interessante para o CCBB.  

 

Em outra vertente de análise, Piccinini apresentou um percentual bem significativo de 

respondentes que afirmou estar sozinho (36,5%). Em sua pesquisa nos anos 1960 Bourdieu 

estabeleceu uma relação desse comportamento com o alto nível de escolaridade dos 

frequentadores, pois, segundo ele, a parcela de visitantes que declara preferir a visita solitária 

ao museu cresce em todos os países à medida que se eleva o nível de instrução ou a posição 

na hierarquia social. Já entre as classes populares, a mesma pesquisa revelou que 77% 

gostariam de receber ajuda de especialista ou de um amigo em suas visitas (BOURDIEU e 

DARBEL, 2003).  

 

No próximo capítulo deste trabalho será possível analisar melhor as consequências da 

companhia na experiência da visita, a partir das entrevistas em profundidade realizadas com 

estrato do público pesquisado.  
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Figura 19 – Respostas dos participantes sobre o tipo de acompanhante na visita  

Visitantes acompanhados: 69,7% em Picasso e 62,9% em Piccinini 

 
3.4.5 Frequentadores assíduos e novos visitantes: diferenças e semelhanças 

 

Os dois eventos atestaram que o CCBB já possui um público fidelizado em suas atividades de 

artes plásticas. Em Picasso quase 90% dos entrevistados já haviam estado no CCBB, sendo 

que mais de 70% com uma frequência superior a 5 vezes. Em Piccinini, esses percentuais 

alcançam 70 e 60%, respectivamente.  

 

Apesar do expressivo contingente de visitantes fidelizados, as duas exposições, em especial a 

de Patrícia Piccinini, demonstraram ter um impacto significativo na renovação de público. O 

percentual de pessoas que afirmou estar no CCBB pela primeira ou segunda vez, em 

Piccinini, foi de 14,2%, confirmando as exposições de arte como eventos de grande poder de 

atração de novos visitantes. Em Picasso, esse percentual foi de 9%. 
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Figura 20 – Comparativo entre a quantidade de vezes que o visitante foi no CCBB  

Índice de renovação: 14,2% em Piccinini e 9% em Picasso 

 

 

As pesquisas realizadas entre os anos 2000 e 2002 já haviam apontado as exposições de arte 

como responsáveis pelos maiores índices de renovação de público entre os eventos do CCBB, 

em torno de 12%. A exposição Arte da África, de 2003, reconhecida pelo próprio centro como 

um marco na ampliação e na democratização do perfil de seu público, atingiu índice de 15% 

de renovação. Em 2004, a exposição Antes: a história da pré-história conseguiu atrair 16% de 

novos visitantes. Já em 2005, a exposição Por Ti América e, em 2007, a exposição Lusa: a 

matriz portuguesa registraram índices um pouco mais modestos de renovação de público, em 

torno de 7%.  

 

Além desse histórico, a capacidade de atração de novos públicos das exposições Piccinini e 

Picasso pode ser melhor dimensionada se levarmos em conta o número absoluto de visitantes 

dos dois eventos. Picasso foi vista no Rio de Janeiro por mais de 620 mil pessoas, enquanto 

que Piccinini atingiu um total de 444 mil visitantes.  As principais motivações apresentadas 

foram as mesmas dos frequentadores habituais. Em Piccinini a curiosidade trouxe os novos 

visitantes, enquanto que em Picasso o nome do artista foi a principal razão para a visita. 

 

Diante desses números pode-se afirmar que as exposições do CCBB possuem um público 

fidelizado expressivo, mas, ao mesmo tempo, eventos dessa natureza continuam exercendo 
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forte atração junto àqueles que não conhecem o espaço, principalmente se levarmos em conta 

o total de visitantes desses eventos.   

 

Os novos frequentadores do CCBB apresentam algumas diferenças significativas em relação 

ao perfil total da amostra. Eles são mais jovens. Em Picasso 58,6% dos novos visitantes têm 

menos de 29 anos e em Piccinini 56,5%. Apresentam, ainda, um percentual cerca de duas 

vezes maior de visitantes com menos de 19 anos do que o total da amostra, de 9,7% para 

20,4% em Piccinini e de 10,7% para 20,9% em Picasso.  

 

Consequentemente, o nível de escolaridade também apresenta alterações. Enquanto no total 

da amostra Picasso 83,4% já haviam pelo menos ingressado no ensino superior, entre os 

novos visitantes esse percentual cai para 65,5%. O mesmo ocorre entre os frequentadores de 

Piccinini, o percentual de 77,4% de ingressos no nível superior passa para 60,4% entre 

aqueles que afirmaram estar pela primeira ou segunda vez no CCBB. Registrou-se ainda um 

significativo aumento de novos visitantes com nível médio de escolaridade nas duas 

exposições. 

 

Quanto à renda familiar mensal, as duas exposições atraíram novos frequentadores 

majoritariamente com ganhos até R$ 3.152,00, 58,2% em Piccinini e 52% em Picasso. Esse 

percentual fica próximo do apurado no total da amostra da exposição Piccinini (54,7%), mas é 

bem superior ao encontrado entre o total de respondentes de Picasso, que foi de 37,9%. Entre 

os novos visitantes aqueles que ganham acima de R$ 7.880,00 têm representatividade de 

13,6% em Piccinini e de 17,8% em Picasso, quase a metade do apurado no total dessa última 

exposição. 

 

Esses dados apontam que as grandes exposições do CCBB vêm conseguindo atrair um 

importante contingente de público jovem das classes mais populares, mas em relação às 

classes D/E esse percentual ainda é bem inferior ao registrado em pesquisas que apuram o 

perfil socioeconômico da população brasileira. Em Piccinini, os novos visitantes que 

afirmaram ter renda até dois salários mínimos representam 31,7% e em Picasso 25,3%, contra 

58,6% apurado na Pnad 2014.    
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As pesquisas anteriores realizadas pelo CCBB não estabeleceram um corte específico sobre os 

novos visitantes, fato que impede uma comparação mais detalhada entre o perfil desse público 

e o apurado neste trabalho.  Além disso, a maioria das pesquisas trabalhou com dados de 

renda individual mensal. Em 2005, porém, a pesquisa sobre os visitantes da exposição Por Ti 

América apurou o perfil de renda domiciliar mensal daqueles que visitavam o CCBB pela 

primeira vez.  Dentre os novos visitantes, somente 7,75% ganhavam até dois salários 

mínimos. Os que afirmaram ter renda de até cinco salários mínimos chegavam a 31% dos 

novos frequentadores.  

   

Já entre os frequentadores assíduos o perfil de renda apresentou algumas diferenças entre as 

duas mostras estudadas neste trabalho. Embora em ambas as exposições a faixa de renda de 

maior representatividade percentual tenha sido a de 4 a 10 salários mínimos, em Picasso 

36,9% desse público frequentador afirmaram ter renda superior a R$ 7.880,00, enquanto que 

em Piccinini essa faixa correspondeu a metade desse percentual (18,4%). Piccinini trouxe um 

público assíduo de menor renda, com 48,5% dos entrevistados com ganhos até R$ 3.152,00. 

 

  

 

Figura 21 – Comparativo entre a renda dos visitantes com mais de 5 visitas ao CCBB  

Renda acima de 10 salários mínimos: 36,9% dos visitantes assíduos de Picasso e 18,4% de Piccinini 

 

Entre os já frequentadores, as exposições são o carro-chefe das atividades oferecidas. Em 

Picasso 65,7% afirmaram já ter frequentado exposições e em Piccinini esse percentual chega a 

76,4%. O teatro e o cinema são as demais atividades existentes no Centro mais conhecidas 

pelos visitantes.  
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3.4.6 Local de moradia e trabalho 

 

As duas exposições foram frequentadas por moradores de todas as regiões da cidade, porém 

quanto à concentração de cada região constatou-se uma diferença importante. Na exposição 

Picasso houve um certo equilíbrio entre o percentual de público morador da Zona Norte 

(30%) e o da Zona Sul (24%). Já na exposição Piccinini, o percentual de moradores da Zona 

Norte foi quase o dobro do da Zona Sul: 36% contra 19%, respectivamente. Em contrapartida, 

os moradores do Centro e da Zona Sul são os que apresentam maior assiduidade ao CCBB em 

ambas as mostras.   

 

 

  

Figura 22 – Local de moradia dos visitantes  

Maior percentual de moradores da Zona Norte 

 

A distribuição dos visitantes do CCBB por local de moradia contrasta bastante com o apurado 

na pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura55, que aponta a  Zona Sul como a região com 

maior índice de respondentes que visitaram museus no último ano (47%), seguido dos 

residentes do Centro (39%), Barra (30%), Zona Oeste (28%) e trazendo a Zona Norte em 

último lugar (25%).  

 

Dentro da variável moradia, os novos visitantes apresentam um fator de representatividade 

ainda mais relevante do que o total da amostra. Os que estavam visitando o centro pela 
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primeira ou segunda vez estão bem mais concentrados nas Zonas Norte e Oeste. A Zona 

Norte é o local de moradia de 36,6% dos novos visitantes de Piccinini e de 30,5% dos de 

Picasso. A Zona Oeste foi a segunda mais citada, com 16,2% em Picasso e 13% em Piccinini. 

Apenas 12,4% dos novos visitantes de Piccinini e 8,1% dos de Picasso afirmaram morar na 

Zona Sul.  

 

Importante ressaltar o peso dos moradores das cidades da região metropolitana do Rio entre 

os novos visitantes: 22,3% em Picasso e 17,4% em Piccinini, o que fortalece a tese da 

atratividade e a efetividade desses grandes eventos para ampliar o público de espaços 

culturais. Os visitantes de cidades do interior do Rio de Janeiro representaram 4,6% em 

Picasso e 1,2% em Piccinini, enquanto que os moradores de outros estados alcançaram em 

torno de 13% nas duas mostras, índices que podem ser interpretados como subprodutos do 

turismo.    

 

Já em relação ao local de trabalho, o centro da cidade é o mais citado pela totalidade da 

amostra. A localização do CCBB nesta região certamente favoreceu esse resultado.  A 

importância do Corredor Cultural é outro fator digno de registro. Ao serem questionados 

sobre outros espaços culturais que frequentavam, os respondentes concentraram suas 

respostas em torno dos equipamentos localizados no Corredor Cultural. Os novos espaços 

criados a partir da requalificação da Zona Portuária também foram bastante mencionados.  

 

O Museu de Arte do Rio – MAR, o Centro Cultural dos Correios e a Caixa Cultural se 

mantiveram no topo das menções em ambas as mostras. O recém-inaugurado  Museu do 

Amanhã foi o quarto espaço mais citado pelos visitantes de Piccinini..   

 

3.4.7 Interesse e uso do tempo livre em atividades culturais 

 

Sobre o interesse e a escolha de atividades para uso do tempo livre, o resultado se assemelha 

ao apurado na pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio. As atividades 

mais citadas pelos entrevistados são a ida ao cinema, museus e exposições e ao teatro, tanto 

em relação ao grau de interesse quanto à frequência.  A atividade que menos desperta 

interesse é a música clássica.  
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Figura 23 – Grau de interesse dos visitantes de Picasso por tipo de evento  

 

Figura 24 - Grau de interesse dos visitantes de Piccinini por tipo de evento 

 

 

Do mesmo modo que na pesquisa “perfil cultural dos cariocas”, existe uma defasagem entre o 

percentual indicado de interesse em relação ao da frequência declarada. As pesquisas no 

CCBB indicaram ainda uma relação importante entre escolaridade e frequência a museus e 

exposições de arte, confirmando as descobertas de outras pesquisas realizadas no país e no 

exterior quanto à influência do nível educacional na formação do hábito cultural. Nas duas 

exposições o percentual dos que afirmaram visitar museus e exposições com muita frequência 

é sempre maior entre os frequentadores de nível superior e vai decrescendo à medida que a 

escolaridade cai. Na exposição Piccinini o percentual dos frequentadores assíduos de nível 
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superior é mais que  o dobro dos visitantes de alta frequência de nível médio. Já a alta 

frequência entre aqueles que possuem ensino fundamental não chega a 1%.  

 

 

 

Figura 25 – Comparativo entre a frequência a museus e exposições e a escolaridade  

Quanto maior a escolaridade maior a frequência  

 

3.4.8 Maioria do público é fiel, muito escolarizado e ganha até 10 salários mínimos 

 

As pesquisas quantitativas realizadas neste trabalho tiveram por objetivo aferir a eficácia da 

realização das grandes exposições do CCBB para ampliar, diversificar e fidelizar o seu 

público. Para tanto, optou-se por estudar o perfil dos frequentadores de duas grandes 

exposições com temáticas conceitualmente diferentes. 

 

Picasso e a modernidade espanhola foi escolhida por trazer um dos nomes mais conhecidos 

das artes plásticas e acabou por se tornar a exposição de arte mais visitada no ano de 2015. 

Como contraponto, a segunda fase da pesquisa foi realizada numa exposição de arte 

contemporânea de uma jovem artista australiana, que propunha uma discussão entre a arte e a 

ciência. 

 

A análise dos resultados aferidos nas pesquisas deste trabalho e de outras pesquisas realizadas 

ao longo do tempo pelo próprio CCBB nos permitem afirmar que a estratégia da realização de 

grandes exposições de arte acessíveis a amplas camadas da sociedade possibilitou ao centro 

cultural não só ampliar significativamente o seu público visitante, mas também figurar entre 
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os museus mais visitados do mundo. Além disso, contribuiu para que o espaço conquistasse 

um público fiel e mais democrático do que a média dos espaços culturais da cidade, fazendo 

efetivamente um trabalho de desenvolvimento de público. 

 

Os números apontam que o público das grandes exposições do CCBB é jovem, solteiro, em 

sua maioria assíduo, e apresenta um perfil de renda bem mais amplo que o dos frequentadores 

de museus e exposições na cidade do Rio de Janeiro, com 77,3% dos visitantes de Piccinini e 

66% de Picasso com renda de até 10 salários mínimos. Mesmo assim, a representatividade das 

classes D/E ainda permanece abaixo da realidade da sociedade brasileira. 

 

A distribuição do público por local de moradia também apresenta um componente positivo de 

representatividade com maior percentual de moradores da Zona Norte em relação às demais 

regiões da cidade. A autodeclaração de cor  é outro fator importante a ser citado, com aqueles 

que se declararam pardos e pretos representando quase a metade da amostra e se aproximando 

do percentual apurado pelo Censo 2010.  

 

A alta escolaridade dos frequentadores das duas exposições atesta o que já nos apontava a 

literatura existente a respeito da importância do nível de instrução na adoção da visita a 

museus e exposições como atividade regular, sendo fator mais determinante do que o critério 

econômico (BOURDIEU e DARBEL, 2003); (CANCLINI, 2008). A constatação de que mais 

da metade dos entrevistados possuem pelo menos um dos pais com ensino superior reafirma a 

relevância do nível educacional da família na transmissão de hábitos culturais, aspecto 

destacado no  tradicional trabalho de Bourdieu e Darbel e confirmado em pesquisas realizadas 

por Botelho e Fiore no Brasil. 

 

As diferentes temáticas parecem ter determinado algumas especificidades e se demonstraram 

fundamentais na formação do perfil de público. O grande nome da pintura mundial atraiu um 

público mais velho e de maior renda, enquanto que a singular e inovadora exposição de 

Patrícia Piccinini influenciou a vinda de mais jovens com menor renda. Entre os 

frequentadores assíduos de Piccinini, mais de 43% tinham renda até 4 salários mínimos, 

enquanto que em Picasso 37% dos visitantes fidelizados ganhavam acima de 10 salários 

mínimos. 
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Mesmo com diferenças conceituais as duas exposições foram capazes de trazer novos 

visitantes, inclusive das classes C,D/E, embora essa representação ainda esteja aquém da 

realidade da sociedade brasileira. Os novos visitantes vieram ao CCBB atraídos ora pela 

curiosidade ora pela importância do artista.  

 

Os seres hiper-realistas de Patrícia Piccinini atraíram novos visitantes mais jovens, 

majoritariamente com renda até quatro salários mínimos, moradores das Zonas Norte e Oeste, 

possibilitando uma renovação de público maior do que em Picasso, principalmente entre os 

frequentadores com menos de 19 anos. Apesar de menos expressivos numericamente, a 

maioria dos novos visitantes de Picasso também se enquadraram na faixa de renda de até 

quatro salários mínimos, contribuindo com isso para uma maior democratização do espaço.  

 

A partir dos dados coletados, ficou clara a importância da internet, notadamente das redes 

sociais, no processo de inclusão social. Praticamente o universo total da amostra disse estar 

conectada à web e um grande número de respondentes afirmou ter tido conhecimento dos 

eventos por esse meio, confirmando que a virtualidade não substitui a visita presencial. Ao 

contrário, pode ser utilizada para planejá-la (CARVALHO, 2006). Nesse sentido, deve-se 

intensificar o trabalho de divulgação da programação no ambiente virtual. 

 

A maioria dos visitantes afirmou ter vindo ao CCBB acompanhado por amigos, familiares ou 

cônjuges: 69,7% em Picasso e 62,9 % em Piccinini. Esse dado dialoga com o conceito de que 

a visita às exposições de arte não é uma atividade isolada, afeta apenas ao indivíduo e à obra 

exposta. Pelo contrário, ela é uma atividade social, em que os visitantes chegam e 

permanecem boa parte do tempo agrupados. Mesmo que tenham vindo sozinhos, as interações 

tendem a ocorrer com outros frequentadores e até mesmo com as pessoas que trabalham no 

local (DABUL, 2005). 

 

Em outra vertente, Piccinini trouxe um percentual bem maior de visitantes desacompanhados 

em relação a Picasso. As diferentes percepções quanto à experiência da visita acompanhada e 

solitária constam do capítulo 4 deste trabalho.  

 

Apesar do avanço verificado na representatividade social de seu público, não se pode deixar 

de considerar que grandes camadas da sociedade, notadamente das classes D/E ainda estão 
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distantes do CCBB. Como Bourdieu (2003) e Canclini (2008) formularam, a divulgação 

massiva de um evento pode suscitar a visita, mas tal atitude tem pouca chance de se 

transformar numa prática regular. O acesso à cultura envolve várias dimensões não bastando 

para isso que se promova o encontro da obra com o público . 

 

Para melhor compreender o impacto das grandes exposições na transformação dos hábitos de 

consumo cultural dos frequentadores do CCBB, em especial nos das classes C,D/E, partiu-se 

para a realização de um contato mais direto com um pequeno estrato dos novos visitantes 

desse segmento social por meio de entrevistas em profundidade. 

 

O objetivo foi conseguir identificar as diferentes percepções que tais atividades provocaram 

nesses novos frequentadores, o que assimilaram dos conteúdos expostos e as consequências 

da experiência da visita na prática cultural dos indivíduos. A análise dessas entrevistas consta 

do capítulo 4 deste trabalho. 
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4 COM A PALAVRA OS NOVOS VISITANTES DO CCBB 

 

A partir da apuração da pesquisa quantitativa realizada com visitantes das duas exposições 

estudadas, foi possível traçar o perfil de público daqueles eventos. Suas características 

comuns sugeriram algumas correlações com os resultados de outras pesquisas utilizadas como 

referencial teórico e já mencionadas (BOURDIEU e DARBEL, 2003; DABUL, 2005; 

BOTELHO e FIORI, 2008). De igual importância foi perceber em que os dados de cada uma 

das mostras se distanciavam e as consequências dessas diferenças no resultado geral. Tais 

pontos foram explicitados no capítulo anterior.  

 

Para verificar a influência das grandes exposições na transformação dos hábitos de consumo 

cultural de seus frequentadores, principalmente das classes C, D/E, e identificar as estratégias 

mais eficazes para garantir maior representatividade desse público no CCBB - objetivo 

específico deste trabalho - optou-se por realizar entrevistas em profundidade com um estrato 

desse grupo de visitantes, que declararam estar no CCBB pela primeira ou segunda vez.     

 

A escolha dessa metodologia parte da premissa de que as pesquisas qualitativas nas ciências 

sociais trabalham com significados, motivações, valores e crenças e estes não podem ser 

reduzidos apenas às questões quantitativas. Na realidade, os dados qualitativos possibilitam 

aprofundar a análise de alguns resultados quantitativos apurados no trabalho e ao mesmo 

tempo criam oportunidade para que novas questões vinculadas ao problema da pesquisa 

surjam e sejam tratadas (MINAYO, 1996 apud BONI e QUARESMA, 2005). 

 

Utilizando a entrevista em profundidade como uma técnica de pesquisa social que procura, a 

partir da interação entre duas pessoas, produzir informações sobre determinados tópicos de 

investigação (VILAROUCA e RIBEIRO, 2012), esta etapa do trabalho estabeleceu como 

objetivo conhecer, sob um ponto de vista mais aprofundado, os motivos que levaram certo 

grupo a visitar uma das exposições estudadas. Outros pontos foram incluídos nesta 

investigação como a percepção quanto ao evento e ao próprio CCBB, a disposição e o efetivo 

retorno ao centro e a outros espaços culturais e, finalmente, o que gostariam de sugerir como 

programação para o CCBB.    
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4.1 Procedimentos adotados para a realização das entrevistas 

 

Dentro do universo de pessoas que responderam ao questionário nas duas exposições, foram 

selecionadas aquelas que declararam estar no CCBB pela primeira ou segunda vez e ter renda 

familiar mensal até 10 salários mínimos. Depois desse filtro, procurou-se os que atenderam à 

solicitação de deixar o nome, e-mail e telefone para um possível retorno, com vistas a apurar 

o que acharam da exposição e do CCBB. Do mesmo modo que na pesquisa quantitativa, não 

foram incluídas pessoas que estivessem acompanhando qualquer programa de visita de 

escolas, ou grupos turísticos.  

 

Para a realização da entrevista foi elaborado um roteiro para ser testado em um primeiro 

entrevistado de modo a se avaliar como as perguntas seriam recebidas e se, de fato, elas 

responderiam aos questionamentos levantados pela pesquisa. As questões a serem 

aprofundadas foram cotejadas com o resultado da pesquisa quantitativa, de modo a que 

possibilitassem um maior entendimento sobre determinados temas e evitassem redundâncias.  

 

O roteiro seguiu o modelo de entrevistas semiestruturadas, em que  perguntas abertas são 

feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar 

questões para esclarecimento. Houve a preocupação de formular perguntas objetivas, claras e 

diretas, evitando o emprego de palavras valorativas, que pudessem influenciar o entrevistado 

em suas respostas.  Também foi feito um roteiro para a abordagem do entrevistado pelo 

telefone de modo a situá-lo quanto à pesquisa e seus objetivos.   

 

A possibilidade da entrevista ser feita de modo presencial ou por telefone também foi 

avaliada. Após algumas tentativas para a aplicação do roteiro teste, verificou-se de muito 

difícil operacionalização o encontro presencial, tendo os participantes sempre optado pela 

entrevista por telefone. A partir dessa constatação, adotou-se a entrevista por telefone.  

 

Após o teste, o roteiro foi adaptado para que a entrevista pudesse transcorrer do modo mais 

fluído e coloquial possível, respeitando a ordem de pensamento do entrevistado.  Desse modo, 

o roteiro passou a servir como um guia para garantir ao pesquisador que os temas importantes 

à pesquisa não fossem esquecidos, mas o entrevistado possuía liberdade para introduzir os 

tópicos segundo seu raciocínio. 
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Após a leitura do texto de abordagem, em que o pesquisador confirmava estar falando com a 

pessoa que tinha respondido ao questionário na exposição do CCBB e obtinha a aceitação 

para a continuação da pesquisa, iniciava-se a entrevista com a informação transmitida que a 

mesma estava sendo gravada. 

 

 Houve, ainda, a preocupação de se transcrever as entrevistas logo após a sua realização para 

garantir sua fidedignidade, como orienta Verena Alberti (2005). Essa proximidade temporal 

possibilitou registrar algumas reações como risos, hesitações e entusiasmo que poderiam 

passar despercebidas na gravação. As transcrições também passaram por uma conferência 

com o áudio das entrevistas. 

 

O roteiro iniciava solicitando que o entrevistado falasse um pouco sobre si mesmo, em que 

trabalhava, se era casado, com quem morava, como forma de deixá-lo mais confortável para 

as próximas perguntas. Após esse início, passava-se às perguntas que versavam sobre a 

motivação da visita à exposição, a experiência da visita à exposição e ao CCBB, se 

recomendou ou não a exposição à alguém e como.  

 

Após essa etapa, seguiam-se questões relativas ao comportamento de consumo antes e após 

sua presença no evento. Desse modo, tentou-se verificar se o entrevistado voltou ao CCBB, se 

procurou saber da programação, se foi a algum outro espaço cultural depois disso e 

finalmente o que costuma fazer em suas horas de lazer.   

 

Foram também feitas perguntas para apurar seu nível de conhecimento das atividades 

oferecidas no CCBB no momento da entrevista e os pontos de interesse desse público, com 

abordagens sobre o que gostaria de ver naquele espaço e os fatores determinantes para que 

participasse mais das atividades daquele centro e de outros espaços. Finalmente foi solicitado 

que dissesse o que faltava ao CCBB e se gostaria de dizer algo que não foi perguntado.  

 

Foram realizadas 20 entrevistas, sendo 10 com visitantes da exposição Picasso e a 

modernidade espanhola e 10 com frequentadores da exposição ComCiência, de Patrícia 

Piccinini, com o estrato definido pela pesquisa – frequentadores das classes C, D/E, que 

estavam visitando o CCBB pela primeira ou segunda vez. Dentro desse universo, os 
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entrevistados foram escolhidos aleatoriamente havendo apenas a preocupação de se 

estabelecer um equilíbrio de gênero. 

 

De maneira geral, houve excelente receptividade à entrevista, que, em alguns casos, pôde ser 

realizada logo no primeiro contato. Outros preferiram marcar novos encontros, todos por 

telefone, conforme a comodidade e a preferência do entrevistado. 

 

No início da entrevista, alguns dos entrevistados apresentavam-se um pouco tímidos 

respondendo às primeiras perguntas de modo mais sucinto. Com o desenrolar da entrevista, os 

respondentes se descontraíam e passavam a interagir mais com o pesquisador e a contar suas 

experiências. Alguns passaram a relatar de modo mais íntimo suas trajetórias pessoais e a 

refletir sobre seus hábitos culturais. Ao final da entrevista houve declarações espontâneas de 

que o encontro tinha provocado a reflexão sobre temas nunca antes elaborados de modo tão 

específico, e que estaria estimulando uma maior participação nas atividades do CCBB e em 

outros espaços.  

 

4.2 O que aprendemos com os entrevistados 

 

O material transcrito foi analisado a partir de três eixos de investigação:  

 O que levou o visitante a visitar a exposição, aí contemplados o modo como soube do 

evento; as motivações para sua escolha, o conhecimento prévio sobre os artistas e o 

CCBB; 

 a reação à experiência da visita; o comportamento durante a visita e a apreensão do 

conteúdo da exposição; a percepção a respeito do centro cultural; a recomendação ou 

não do evento a terceiros; 

 a possível influência de tal vivência nos hábitos do entrevistado e no seu interesse por 

eventos de natureza cultural; seu grau de conhecimento e interesse sobre as atuais 

atividades do CCBB e sugestões para as próximas programações do centro.  

 

A partir desses tópicos procurou-se reorganizar os fragmentos dos depoimentos em unidades 

de significação, identificando recorrências, concordâncias, contradições e divergências, com 

vistas a aprofundar o entendimento sobre a percepção e os mecanismos de escolha desse 

grupo. Logo após cada opinião utilizada, o entrevistado foi identificado por meio de um 
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número, juntamente com o nome da exposição que frequentou, a profissão declarada, idade e 

local de moradia. A relação completa dos entrevistados faz parte deste trabalho sob o nome de 

Apêndice C. 

 

4.2.1 Sobre a motivação da visita 

 

A notoriedade de Picasso foi determinante para motivar a vinda da maioria dos entrevistados, 

como havia sido apurado na pesquisa quantitativa onde 62,4% dos entrevistados apontaram o 

artista como principal motivação para frequentar a exposição. Interessante notar que, mesmo 

sem um conhecimento aprofundado sobre o artista, seu nome suscitou visitas espontâneas, 

além das motivadas por convites de amigos e por indicação de professores. O depoimento 

abaixo ilustra esse aspecto: 

 

Eu tinha que fazer um trabalho para a faculdade... O trabalho poderia ser de show de 

música, poderia ser de qualquer tipo de evento que envolvesse uma produção cultural. O 

professor colocou vários espaços à nossa disposição. Então eu escolhi a exposição Picasso 

para unir as duas coisas. Primeiro porque eu sempre ouvi falar de Pablo Picasso, mas nunca 

tinha visto um quadro. Só nas novelas, nos filmes, alguma coisa assim, uma reportagem. Eu 

nunca tinha visto e não conhecia o CCBB. Eu escolhi por isso. Entrevistado1/Picasso, 

mecânico aposentado e estudante de produção cultural,61 anos, São João de Meriti. 

 

Já na exposição Piccinini, o composto internet/curiosidade teve um papel determinante para a 

visita. As esculturas hiper-realistas utilizadas nos anúncios da exposição e postadas por outros 

visitantes nas redes sociais chamaram atenção de grande parte dos entrevistados. Esses relatos 

dialogam com os dados da pesquisa quantitativa onde 43,3% dos entrevistados apontaram a 

curiosidade como principal motivação para ver a mostra.  

 

Me chamou a atenção, porque era muito exótica. Eu queria ver essa coisa exótica que eu via 

nas revistas, que eu via nos anúncios e que as pessoas comentavam também nas redes sociais. 

Entrevistado2/Piccinini, empregado do setor de  varejo, 26 anos, Ilha do Governador. 

 

Outro ponto que chamou a atenção entre os frequentadores de Piccinini foi a associação feita 

por mais de um visitante com a mostra do artista plástico australiano Ron Mueck ocorrida no 

MAM, em 2014, que também expôs esculturas bastante realistas de seres humanos em 
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tamanhos superdimensionados. Nenhum dos respondentes, no entanto, se lembrou do nome 

do artista. 

 

Como eu moro em Niterói, eu passo muito pela Primeiro de Março e acabei passando por 

ali com uns amigos do trabalho e vi o folder “grandão” na parede de vocês e achei 

interessante, porque eu já tinha ido numa exposição desse tipo no MAM. Aí meu filho, na 

época... eu o levei para ver essa exposição e ele gostou. Era uma exposição bem parecida e 

aí eu falei: Ah! Vou trazer ele aqui, porque ele gostou da outra. Entrevistada 3/Piccinini, 

supervisora de call center, 39 anos, São Gonçalo. 

 

Todos os respondentes afirmaram já ter conhecimento prévio a respeito do CCBB, embora 

muitos deles tenham declarado que até aquele momento nunca tinham entrado no prédio. 

Outros haviam estado no CCBB cumprindo tarefas escolares e não voltaram, enquanto que 

alguns desconheciam a diversidade de atividades oferecidas pelo centro e as características de 

seu funcionamento, como a gratuidade:  

 

Eu sabia (do CCBB), mas não sabia que era livre, para todos, de graça. Depois que a gente 

soube que era entrada franca, nós fomos e agora não quero parar, porque eu acho essencial. 

Visitei agora aquela da Piccinini. É uma exposição muito legal, que mexe com a nossa 

curiosidade. Entrevistada 4/Piccinini, manicure, 50 anos, Rocinha. 

 

Eu já tinha conhecimento, mas não de frequentar. Quando eu estava cursando Letras eles 

pediam sempre trabalho extra não é? Então eu fui lá nesse centro cultural, mas eu não me 

lembro o trabalho que teve lá. Foi há muitos anos. Foi a única vez que eu fui. Por causa do 

estudo. Entrevistada 5/Picasso, desempregada, 49 anos, Anchieta. 

 

4.2.2 A convite de amigos 

 

Muitos dos frequentadores estavam no CCBB a convite de amigos ou parentes. Esses convites 

partiram de pessoas com nível de escolaridade superior ou superior incompleto. Do mesmo 

modo, a escolaridade da grande maioria dos entrevistados era de nível superior incompleto, o 

que vem a confirmar a correlação entre a educação formal e o consumo de cultura apontada 

pela literatura existente e já detectada nas pesquisas quantitativas deste trabalho, onde os 

índices dos respondentes que declararam ter pelo menos ingressado no nível superior foram 

de 83,4% em Picasso e 77,4% em Piccinini. Essa influência também ficou demonstrada em 
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depoimentos em que entrevistados, já ingressos em cursos de nível superior, relatam terem 

trazidos seus pais, estes com nível educacional básico, à exposição.  

 

Eu fui com uma amiga. Um dia ela falou sobre essa exposição e a gente foi. Ela faz Letras. 

Ela é meio ligada nessa parte de artes, então ela me explica um pouco. Eu achei bem 

bacana. Entrevistado 9/Picasso, empregado de hotelaria, 25 anos, Duque de Caxias. 

 

Eu fui à exposição umas três vezes. Na primeira eu fui sozinho e nas outras acompanhado. 

Eu achei interessante levar as pessoas que eu levei. Eu levei alguns amigos e a minha mãe. 

Entrevistado 2/Piccinini, empregado do setor de varejo, 26 anos, Ilha do Governador. 

 

4.2.3 A experiência da visita 

 

Todos os visitantes tanto de Picasso, quanto de Piccinini avaliaram positivamente as 

exposições. Em ambas as mostras, expressões como “muito bem organizada”, “exposição 

muito bem montada”, “muito bonita” foram recorrentes. De uma maneira geral, todos 

afirmaram ter lido, em alguma medida, as informações contidas nas paredes das salas e ao 

lado das obras e avaliaram que o conteúdo descrito ajudou a apreender a mensagem da 

exposição.  

 

Entretanto, apesar de Picasso ser um artista reconhecido pelo público, pouquíssimas foram as 

pessoas que conseguiram mencionar alguma obra específica exposta. Os elogios se fixavam 

na importância do artista, na quantidade e na beleza dos quadros, na lembrança de já ter visto 

aquela obra em revistas e internet ou em fatos relativos à biografia do artista. Esse 

comportamento dialoga com a tese de que indivíduos que não dominam os códigos para a 

apreciação da obra de arte importam as categorias e valores que organizam sua percepção 

cotidiana e orientam seus juízos práticos (BOURDIEU e DARBEL, 2003, p. 82).  

 

Para mim, foi a melhor coisa que o Centro Cultural Banco do Brasil poderia ter me 

proporcionado. O aspecto positivo seria esse. Proporcionar uma coisa que talvez eu tivesse 

que ir a outro país ou outro lugar para ver e aí, tendo aqui do lado do meu serviço, não é? 

Entrevistada 6/Picasso, bancária, 33 anos, São Gonçalo  

 

Eu não sabia que Picasso tinha sido contemporâneo daquela guerra (Guerra Civil 

Espanhola). Foi o que mais me chamou a atenção e dali ele ainda conseguiu tirar inspiração 

para fazer quadros interessantes. Tinham quadros muito bonitos, muito bonitos mesmo! 
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Tinham muitos assim, como eu posso dizer? Fora da nossa realidade. A gente vê e não 

compreende muito por causa dos desenhos, mas você sabendo da vida daquele pintor, vai 

compreender mais. Eu gostei dessa parte dos quadros baseados no que ele viveu. Aquele 

quadro da Guernica... nossa aquele quadro! Aquilo ali, nossa! Ele tinha uma inteligência, 

não é? Entrevistada 5/Picasso, 49 anos, desempregada, Anchieta. 

 

A exposição Piccinini proporcionou um outro tipo de experiência aos seus visitantes. Todos, 

sem exceção, mencionaram uma ou mais obras consideradas por eles marcantes na mostra. 

Alguns conseguiram elaborar uma interpretação sobre a mensagem da obra.  

 

(...) a autora botou a figura de uma filha dela abraçando um ser meio humano. E aquilo foi 

uma coisa tão natural... E mexe com a nossa imaginação... ComCiência... essa exposição 

nos mostra o outro lado, leva para um outro lado. Para a gente se acostumar com o 

diferente. (...) Eu acho que ela quis buscar lá no nosso íntimo essa coisa de olhar o mundo 

com a diferença, de lidar com a diferença. Entrevistada 4/Piccinini, manicure, 50 anos, 

Rocinha.  

 

 

Figura 26: O Visitante / Fonte: CCBB 
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A natureza do trabalho da artista provocou também reações de estranhamento, o que acabou 

por se refletir em uma maior reflexão sobre as obras e a mensagem ali proposta. Houve quem 

chegasse a declarar que não conseguiu ver a exposição toda por achá-la forte demais.  

 

Ela me despertou um desassossego. De ficar repensando, repensando, porque são 

perturbadoras aquelas imagens. (...) Um sentimento de repulsa, de nojo, mas em outras ela 

despertou sentimento de ternura, sentimentos nobres. Entrevistado 2/Piccinini, empregado 

do varejo, 26 anos, Ilha do Governador. 

 

É uma ótima exposição, mas eu não sei se foi porque eu fui sozinho que eu me senti 

daquela forma entendeu? Talvez se eu estivesse com alguém para compartilhar esse 

sentimento... Nossa! É muito forte isso. Essa imagem está me deixando angustiado. Talvez 

essa angústia seria compartilhada, não é? Aí eu falei: eu não vou conseguir terminar de ver 

toda a exposição. A expressão das obras era, para mim, muito forte. Entrevistado 

7/Piccinini, professor, 34 anos, Bangu. 

 

As esculturas mais mencionadas foram assim descritas por alguns dos entrevistados: a que 

trazia um ser materno, carregando um bebê (Grande Mãe); o menino debruçado numa pilha 

de cadeiras (O Observador); a menina sentada no canto da sala (A Confortadora)56.  

 

Figura 27: A Grande Mãe / Fonte: CCBB 

                                                        
56<http://culturabancodobrasil.com.br/portal/comciencia-patricia-piccinini-2/> Acesso em 06 dezembro 2016 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/comciencia-patricia-piccinini-2/
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Figura 28: O Observador / Fonte: CCBB 

 

 

4.2.4 O comportamento dentro das salas de exposição  

 

A ampla maioria dos entrevistados afirmou ter se sentido à vontade para percorrer a 

exposição. Expressões como “bem sinalizada”, “ambiente amplo” e “agradável” foram 

bastante utilizadas pelos visitantes. Longe de reproduzir a antiga atitude reverencial exigida 

nos museus do passado, os entrevistados vivenciaram as exposições de modo bem mais 

descontraído, conversando com amigos e tirando dúvidas com recepcionistas. Vários 

relataram a prática do registro de fotos durante o percurso.  

 

Esses comportamentos reproduzem, de certa maneira, os relatados na pesquisa que Vom 

Lehn, Heath e Hindmarsh realizaram no fim dos anos 1990 na Inglaterra e que já expunham a 

influência das interações entre os frequentadores, não somente na apreensão da mensagem da 

exposição, mas até no roteiro a ser feito e nas obras a serem mais ou menos observadas.   

 

O trabalho de pesquisa realizado pela socióloga Ligia Dabul em centros culturais também 

aponta que as exposições de arte nesses espaços são situações sociais, compostas de variadas 

interações, que se dão a partir de relações anteriores trazidas para o ambiente de exposição, 
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com pais, amigos, filhos, namorados, ou iniciadas ali mesmo, com outros frequentadores, e 

até com a equipe do próprio local e que essas interações acabam por influir na percepção do 

indivíduo sobre o que está sendo exposto (DABUL, 2008).  

 

Houve, entretanto, um depoimento em que o visitante, reproduzindo a imagem de museu 

como lugar sacralizado, demonstrou seu desconforto quanto ao comportamento dos demais 

frequentadores: 

 

Da mesma maneira que eu elogiei o fato do Banco do Brasil conseguir atrair um público 

que não está habituado a esse tipo de evento, isso também se torna negativo a meu ver. Por 

que? Digamos que eu estava parado diante de um quadro, queria observar melhor, com 

calma e estava superlotado e as pessoas não paravam para apreciar. Queriam tirar foto de 

tudo. Essa tecnologia muito ajuda, mas também atrapalha. Eu me lembro que quando eu era 

criança não se podia tirar foto dentro de museu. Você tinha certas restrições e as pessoas 

respeitavam. (...) as pessoas pareciam que estavam ali em busca de uma história. Queriam 

pegar aquilo e divulgar no “face”. Não estavam contemplando o que era necessário, o 

motivo da exposição. Você conhecer as obras, conhecer um pouco mais sobre os pintores. 

Estavam ali para tirar foto para botar no facebook, no instagram e eu achei isso um pouco 

negativo. Talvez, não sei... Às vezes passar algumas regras no início. Eu achei que apesar 

de atrair o público, esse público não saiu enriquecido. Entrevistado 16/Picasso, designer 

gráfico, 31anos, Campo Grande. 

 

4.2.5 A força da propaganda boca a boca e da internet 

 

Como já havia sido aferido na pesquisa quantitativa, a indicação de amigos é um ponto forte 

na comunicação da exposição. A recomendação de amigos foi a segunda forma de 

conhecimento da exposição mais apontada pelos respondentes em Picasso e a terceira em 

Piccinini. Questionados se haviam recomendado a exposição para alguém, todos responderam 

afirmativamente, à exceção de uma pessoa.  

 

Durante as entrevistas, a grande maioria relatou ter postado fotos suas na exposição em redes 

sociais, elogiando o evento. Esta informação confirma a força das redes sociais e da internet 

na divulgação de eventos culturais, dado já verificado pelos resultados dos questionários 

survey, em que 39% dos frequentadores de Picasso afirmaram terem tomado conhecimento do 

evento pela internet. Em Piccinini esse percentual foi de 22,9%. 
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Eu recomendei para amigos, parentes. O que é que acontece... Hoje em dia a gente coloca 

as fotos no “face”, elogia e na outra semana está todo mundo postando quase a mesma foto. 

Quer dizer que está indo pra lá. Esse é o meu caso. Entrevistada 14/Picasso, contabilista,48 

anos, Bangu. 

 

Eu recomendei às pessoas lá da faculdade. Algumas até chegaram a ir, outras, infelizmente, 

não tiveram tempo... E quem foi também gostou bastante. (...) Falei justamente sobre o que 

me chamou mais a atenção. Como as esculturas eram bastante reais e tal... Falei que tinham 

vários tipos de ambiente... Citei algumas coisas não é? Entrevistado 15/Piccinini, 

empregado de curso de línguas e estudante, 21 anos, Quintino. 

 

4.2.6 A percepção quanto ao CCBB 

 

O Centro Cultural foi bem avaliado por todos os entrevistados. A beleza e a grandiosidade do 

local impressionaram fortemente aqueles que estavam visitando o espaço pela primeira vez. A 

limpeza e a organização foram outros pontos fortes destacados pela maioria dos respondentes. 

O aspecto, porém, que chamou mais a atenção foi a menção à gentileza dos funcionários do 

espaço. Muitos ressaltaram a importância das informações prestadas e a ajuda desses 

profissionais. 

 

O ambiente é muito bonito e o pessoal explica tudo pra gente. Onde tem banheiro, onde a 

gente pode beber água. É legal. Entrevistada 8/Picasso, estudante, 25 anos, Vaz Lobo. 

 

Eu fiquei muito impactado pelo local... Todos os locais eram uma espécie de galeria que eu 

nunca tinha visto na minha vida. Só mesmo em vídeo tipo museu de Paris. Entrevistado 

9/Piccinini, empregado de hotelaria, 24 anos, Duque de Caxias. 

 

Gostei bastante. Tanto na parte debaixo, porque eu circulei um pouquinho antes de subir 

propriamente para a exposição. As pessoas são bem atenciosas também. Tudo que você 

pergunta respondem direitinho, com toda calma. Até o rapaz que fez a pesquisa comigo foi 

bem atencioso, educado. Entrevistado 10/Piccinini, vendedor (desempregado), 27 anos, 

São João de Meriti. 

 

 O lugar me impressionou sabe...Logo na entrada aquela área onde tem a biblioteca (livraria) 

ali que você olha para cima e você vê aquela suntuosidade... Parece que você está num 

mundo diferente. (...) Eu sempre fui uma criança estudiosa, mas a gente não tinha acesso a 

esses espaços. Não tinha acesso a esses lugares. Não que não existiam esses espaços. Os 
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lugares estavam ali. Nós é que não tínhamos essa perspectiva. Agora, eu com 60 anos, eu 

olhando ali meu Deus! Eu fui com a minha filha e a minha sobrinha. Eu ficava rodando, eu 

tirei muita foto! Eu pedi para ela (sobrinha) me fotografar com aquele ambiente atrás. Um 

ambiente de suntuosidade, mostrando o poder, a amplitude da cultura. Eu me senti ali 

pleno! Aquele lugar ali embaixo, você está entrando... Você ainda não foi lá ver nenhuma 

exposição. Você está na entrada do lugar e essa entrada nos envolve, nos deixa... Eu fiquei 

apaixonado. Entrevistado 1/Picasso, mecânico aposentado e estudante, 61 anos, São João 

de Meriti. 

 

A pluralidade do ambiente e o respeito à diversidade foi outro aspecto reconhecido pelos 

frequentadores, inclusive dentro da equipe do espaço, como demonstra a resposta de um 

visitante. 

 

Eu gosto do atendimento de todos eles. Eu inclusive uma vez vi uma funcionária 

trans (transexual). Eu achei muito bacana a iniciativa de dar espaço para uma trans 

numa função como aquela (recepcionista). Ela estava de terno, mas era 

notavelmente uma trans. Eu achei muito bacana a iniciativa para as pessoas 

começarem a ter intimidade com o cidadão, a cidadã trans. Entrevistado 2/Piccinini, 

empregado do varejo, 26 anos, Ilha do Governador. 

 

4.2.7 Conhecendo outros espaços no CCBB 

 

A visita ao CCBB foi, para muitos, um momento de descoberta. Vários se surpreenderam ao 

tomar conhecimento das opções de atividades oferecidas e de outros espaços ali existentes 

como livraria, lanchonete etc. Alguns chegaram a experimentar outros espaços: 

 

Eu visitei a parte do antigo centro histórico do Banco do Brasil, que tem uma parte que é do 

início do Banco do Brasil, com moedas, cédulas. A gente foi lá também. Eu achei muito 

bonito. Eu acho legal a moeda de época. Entrevistado 13/Piccinini, militar, 25 anos, 

Mesquita. 

 

Para um frequentador, porém, a experiência na livraria não foi prazerosa. Foi a única menção 

negativa quanto ao atendimento no CCBB dentre todas as entrevistas:  

 

 Uma coisa que eu não gosto no CCBB é a livraria. Eu acho que na livraria as coisas estão 

um pouco caras e o atendimento não é tão bom, nem dos vendedores, nem do segurança. Eu 

acho o segurança de lá meio esquisito. Eu acho que para ele todo mundo é bandido. Todo 
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mundo é suspeito. Eu acho que não é assim que tem que ser. Ele tem que receber bem as 

pessoas, fazê-las se sentir bem e olhar quem deve olhar. O segurança ficou atrás de mim. 

Eu achei isso muito errado, porque o trabalho dele é olhar, mas o trabalho dele não é andar 

atrás de mim! Entrevistado 2/Piccinini, empregado do varejo, 26 anos, Ilha do 

Governador. 

 

4.2.8 O retorno ao CCBB 

 

Dentre o universo dos depoimentos colhidos, foi possível encontrar  visitantes que já 

retornaram ao CCBB, após suas primeiras visitas ao centro. Embora não seja possível prever 

se os entrevistados se tornarão visitantes habituais, os depoimentos sobre a boa impressão 

causada pelo espaço dialogam com os altos índices de frequentadores assíduos verificados em 

ambas as mostras quantitativas. Em Picasso 74,8% afirmaram já ter visitado o CCBB mais de 

cinco vezes e em Piccinini, 60,4%.Mais importante do que o percentual de retorno, que, no 

caso de uma pesquisa qualitativa, não tem representatividade, o relato da experiência 

vivenciada é que se torna reveladora:  

  

 Eu já! (retornei). Eu vi aquela exposição... A última que vocês fizeram aí... O Triunfo da 

Cor57. Olha, eu gostei de tudo de verdade. Até dos textos que botavam na parede falando 

sobre a época mesmo. Eu achei que complementavam as pinturas. Dava para entender 

melhor o que os pintores queriam com essas obras. Entrevistada 17/Picasso, estudante, 22 

anos, Méier. 

  

 Voltei, voltei sim! Eu vi uma recente que estava no período das Paralimpíadas. O nome eu 

não estou me recordando. Eu acho que era um pintor famoso, agora eu não lembro quem 

era... (Exposição O Triunfo da Cor/ Van Gogh). Eu acho que foi depois dessa desses seres 

estranhos. A gente estava visitando a área do Boulevard Olímpico e uma menina comentou 

que estava tendo essa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil e aí a gente resolveu 

ver. Entrevistada 6/Picasso, bancária, 33 anos, Alcântara.  

  

4.2.9 As dificuldades para o retorno 

 

A falta de tempo foi a causa mais recorrente para o não retorno ao CCBB, embora não seja 

possível neste trabalho avaliar em que medida a resposta foi usada apenas para mascarar 

                                                        
57Mostra realizada entre 20/07 e 17/10/2016 http://culturabancodobrasil.com.br/portal/o-
triunfo-da-cor-3/  Acesso em 06 dezembro 2016 
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outras possíveis razões. Alguns mencionaram, ainda, falta de companhia e dificuldades 

financeiras devido ao desemprego. Não estar vinculado a uma atividade profissional já havia 

sido apontado pelos pesquisadores Isaura Botelho e Maurício Fiore (2008) como forte fator de 

desestímulo à prática de atividades fora de casa. Muitos, no entanto, passaram a acompanhar a 

programação pelo site e  se tornaram seguidores do facebook do CCBB.  

 

Eu não voltei, porque eu estou desempregada há mais de um ano. Tá difícil até de arrumar 

um dinheiro de passagem, entendeu? Eu não estou com cabeça não. Enquanto eu não 

arrumar um emprego eu não vou sossegar. Entrevistada 5/Picasso, desempregada, 49 anos, 

Anchieta. 

 

Eu ainda não voltei. Eu soube do Castelo Rá-Tim-Bum e queria ter voltado, mas aí não 

consegui companhia e fiquei com medo de voltar sozinha. Essa coisa da violência me 

assusta no centro. Entrevistada 8/Picasso, estudante, 25 anos, Vaz Lobo. 

 

Eu não voltei por falta de tempo mesmo. Eu estava de férias na faculdade e depois disso eu 

não voltei mais lá. Eu trabalho durante o dia e estudo à noite, mas eu tenho procurado saber 

da programação. Eu estava vendo umas peças, umas exposições que estão tendo lá. Eu 

entro no site. Eu clico e vejo o site. Entrevistado 18/Piccinini, empregado do setor privado 

e estudante, 22 anos, Paciência. 

 

4.2.10 A violência, uma preocupação recorrente 

 

Apesar da ressalva de que sabiam que esse aspecto não tinha relação direta com a 

administração do CCBB, muitos dos frequentadores apontaram a questão da violência como 

uma preocupação, ou empecilho para uma maior frequência ao local. Até mesmo quando o 

tema não foi mencionado de modo negativo, a violência estava presente no discurso dos 

respondentes.  

 

O ponto negativo é que eu moro muito distante. Então tomar condução e tudo o mais é um 

ponto negativo. É a questão da violência. Não no local, mas no trajeto até a gente chegar ao 

local. Até mesmo dentro do ônibus. Entrevistada 11/Picasso, professora, 28 anos, Itaboraí. 

 

Eu acho que ali fora poderia ser mais seguro, porque é meio escurinho ali e a exposição fica 

até tarde. Mas aí eu acho que não tem nada a ver com o CCBB, não é? Entrevistada 

12/Piccinini, técnica administrativa, 28 anos, Coelho Neto. 
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Eu acho agradável (o CCBB). Eu gosto daquilo ali. Me dá calma, me deixa calma. Me dá 

segurança. Me dá paz. Tem muita segurança. Tem muita gente, mas voltada para isso, para 

a arte, para aquele momento. Não tem nada de violência. Entrevistada 4/ Piccinini, 

manicure, 50 anos, Rocinha. 

 

4.2.11 A ida a outros espaços após a visita ao CCBB 

 

Os espaços culturais que compõem o projeto de requalificação da zona portuária do Rio foram 

os mais visitados pelos depoentes, após a experiência no CCBB, reafirmando os dados 

coletados nas pesquisas quantitativas onde o Museu de Arte do Rio foi o mais citado pelos 

respondentes de Picasso e o terceiro em Piccinini. As atividades ocorridas no Boulevard 

Olímpico durante as Olimpíadas e Paralimpíadas estimularam os depoentes a conhecerem o 

local.  

 

  Eu fui no Museu do Amanhã e no MAR e pretendo ir novamente. No MAR eu vi uma 

exposição... era tanta coisa nesse dia... agora eu esqueci. No Museu do Amanhã a gente viu 

o que tinha lá. Era a exposição que abriu o museu. Entrevistada 19/Picasso, desempregada, 

42 anos, São João de Meriti. 

 

  Eu fui às festas que aconteceram no Boulevard Olímpico. Eu achava interessante. Eu 

trabalho ali, no quartel da Marinha ali do lado. Aí ficava pertinho. Eu tentei ir no Museu do 

Amanhã, mas não consegui entrar. Eu fui no MAR e gostei muito também. É pertinho. 

Entrevistado 13/Piccinini, militar, 25 anos, Mesquita. 

 

4.2.12 O uso das horas de lazer e do tempo livre 

 

Questionados a respeito do uso de suas horas de lazer, as respostas não se diferenciam do 

resultado da pesquisa quantitativa realizada neste trabalho nem de outras realizadas na cidade 

e no país. O conceito de lazer foi utilizado num sentido amplo, incluindo além das atividades 

socialmente aceitas como culturais, aquelas mais relacionadas ao uso do tempo livre. O 

cinema, a praia, o shopping e a televisão são as respostas mais recorrentes. Alguns, no 

entanto, dizem aproveitar o tempo para descansar e se preparar para a próxima semana, 

enquanto que outros ficam mais suscetíveis às questões familiares. As práticas domiciliares 

como ler e ver televisão também apareceram com bastante frequência. 
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Olha, eu gosto muito de sair para passear. Infelizmente eu não consigo, porque meu marido 

trabalha muito. Então, nos dias em que ele está em casa é aquela coisa de dormir e dormir, 

mas como eu moro perto do Parque de Madureira eu geralmente vou lá ou vou visitar 

alguém da família. Cinema eu amo. Teatro ele não é muito fã, mas quando eu arrumo 

alguma amiga que gosta eu consigo. E eu leio muito também. Entrevistada 12/Piccinini, 

técnica administrativa, 28 anos, Coelho Neto. 

 

Basicamente eu organizo a minha vida (gargalhada). É um pouquinho complicado, mas dá 

para fazer uma comida, dá para ir à praia. Praia é o mais comum. Entrevistado 9/Picasso, 

funcionário de hotelaria, 24 anos, Duque de Caxias. 

 

4.2.13 O que gostaria de assistir no CCBB 

 

Muita música. É o que os entrevistados da pesquisa querem ver no CCBB. Grande parte dos 

depoimentos sugeriram mais shows. Foram citados praticamente todos os gêneros musicais, 

desde a MPB instrumental até o rap, passando pelo rock independente e a Orquestra Sinfônica 

Brasileira. Aqueles que indicaram teatro também seguiram a tendência por meio da 

solicitação de mais musicais. As exposições também foram muito citadas, sendo que alguns 

especificaram suas preferências por pintores renomados.  

 

 Eu gosto muito de teatro, eu gosto de ópera. Eu com certeza iria. Aqui em Duque de Caxias 

tem um teatro muito bom chamado Raul Cortez, que tem uma programação muito boa. 

Então, de vez em quando eles têm um festival, tem ópera, tem orquestra. Aí toda vez que tem 

eu vou. Entrevistada 19/ Picasso, desempregada, 42 anos, São João de Meriti. 

 

 Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ver show de rap. Entrevistado 20/Piccinini, 

funcionário do IBGE, 20 anos, Vila da Penha. 

 

 Teve uma festa aí no CCBB. Se não me engano foi uma festa black. Eu ia, mas depois que eu 

vi que era sexta. Eu falei não (estuda no sábado). Teve uma colega minha que foi. Ela gostou, 

falou que foi muito bacana. Deveria fazer mais eventos assim. Entrevistado 15/Piccinini, 

empregado do setor privado e estudante, 21 anos, Quintino. 

 

4.2.14 O que falta ao CCBB 

 

A comodidade foi o centro das preocupações dos frequentadores quando convidados a refletir 

sobre o que faltava ao CCBB. As sugestões giraram em torno de atividades em horários 
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diurnos nos finais de semana para teatro e shows e aplicativos móveis mais amigáveis para 

consulta da programação e compra de ingressos. Mais uma vez, o anseio por maior segurança 

no entorno do centro foi colocado. Alguns, no entanto, demonstraram desconhecimento sobre 

as atividades oferecidas pelo espaço, fato que vem a se somar à sugestão por uma maior 

divulgação da programação. 

 

 É a segurança. Eu tenho medo de ir sozinha. Gostaria que fosse mais seguro. Sei que não é 

problema do CCBB, mas isso é importante. Outra coisa é se fosse mais fácil comprar 

ingresso. Pelo aplicativo seria mais fácil. Entrevistada 8/Picasso, estudante, 24 anos, Vaz 

Lobo. 

 

 Mais divulgação, porque a gente não fica sabendo pela televisão. Pelo rádio, eu nem ouço 

falar em CCBB. Então a gente tem que entrar no site do CCBB para saber. A divulgação 

tem pouca. Entrevistada 19/ Picasso, desempregada, 42 anos, São João de Meriti 

 

Os novos visitantes aqui estudados – integrantes das classes C,D/E que estavam no CCBB 

pela primeira ou segunda vez - nos possibilitaram conhecer um pouco mais a respeito dos 

desejos, necessidades e dificuldades daqueles que se aventuram a entrar num espaço cultural 

que não faz parte do habitus de seu segmento social, de acordo com a teorias de Bourdieu. 

Pelas narrativas apresentadas foi possível aferir a capacidade de apreensão da mensagem das 

exposições e as percepções sobre a experiência da visita por parte de visitantes dotados de 

diferentes níveis de capital cultural expressos no conhecimento sobre arte e na própria prática 

de visitas a espaços culturais,. 

 

Durante as entrevistas surgiram muitos aspectos e percepções que dialogam com os dados 

quantitativos da primeira fase do trabalho e reafirmam reflexões já apontadas em estudos 

usados como referencial teórico. Muito além disso, as conversas trouxeram ainda novos 

questionamentos e apontaram outros caminhos de investigação. Os resultados do exercício de 

estabelecer paralelos entre as duas pesquisas e sugerir novas diretrizes tanto para a gestão 

como para estudos futuros fazem parte das considerações finais deste trabalho, que vêm a 

seguir.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já refletindo o conceito de museu usado na modernidade, o CCBB foi concebido como espaço 

multidisciplinar em que as atividades culturais são vistas não apenas como oportunidades de 

aprendizagem, contemplação e de contato com o lazer culto, mas também como fontes de 

entretenimento e interação social.  

 

Nesse sentido, o levantamento da história da instituição nos aponta a preocupação desde os 

primeiros anos de funcionamento de garantir a sua legitimidade junto à sociedade por meio de 

uma programação plural e de práticas avaliativas que possibilitassem aferir seu desempenho e 

impacto junto ao público. Tal processo acompanha a tendência dos estudos sobre 

desenvolvimento e análise de público realizados por outros países na Europa e nas Américas a 

partir da segunda metade do século XX, notadamente nos anos 1980 (CARVALHO, 1998). 

 

A análise do resultados das pesquisas realizadas junto ao público das exposições de arte do 

CCBB, desde os anos 1990, forneceu dados que possibilitaram atestar a importância de tais 

eventos para atrair e ampliar o público visitante, dois pontos elencados para investigação 

neste trabalho. Desde as primeiras pesquisas, as exposições de artes plásticas figuram como 

os eventos preferidos pelo público e responsáveis pelos maiores índices de renovação.  

 

Em 2001, o CCBB inaugura a estratégia de realizar exposições de grande apelo midiático com 

Surrealismo, mas  foi em 2003 que o centro experimentou a primeira mudança de perfil de 

público significativa com a exposição Arte da África, considerada por aquele centro como um 

marco no processo de inclusão cultural. 

 

As pesquisas analisadas entre 2003 e 2013 apontam um contínuo crescimento de público, 

tendo como carro-chefe as grandes exposições, que acabaram por fazer o CCBB ingressar no 

ranking das instituições mais visitadas do mundo.  

 

Os dados sociodemográficos desses trabalhos, em que pese as suas diferenças e 

especificidades metodológicas, nos fazem inferir a forte influência da temática desses eventos 

na formação e desenvolvimento de público, em termos de idade, escolaridade e local de 

moradia. Tal observação dialoga com o conceito de que o público não deve ser considerado 
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como um grupo único, mas como um organismo vivo que se forma e se desfaz e se constitui 

de grupos sociais diferentes (BECKER, 1974, 1988 apud KÖPTCKE e PEREIRA, 2010).  

 

Por outro lado, tais resultados não possibilitavam aferir o verdadeiro impacto das grandes 

exposições no processo de garantir a diversificação e a fidelização do público visitante, 

voltando então à problemática já explicitada por BOURDIEU (2003) e CANCLINI (2008), 

que questionam a eficácia de tais eventos para a adoção de hábitos de consumo de cultura 

entre os detentores de baixo capital cultural.  

 

As pesquisas quantitativas realizadas neste trabalho tiveram por objetivo aferir a eficácia da 

realização das grandes exposições para ampliar, diversificar e fidelizar o  público de espaços 

culturais. Para tanto, optou-se por estudar o perfil dos visitantes de duas grandes exposições 

do CCBB, com temáticas conceitualmente diferentes. 

 

A exposição Picasso e a modernidade espanhola foi escolhida por trazer um dos nomes mais 

conhecidos das artes plásticas no mundo. Como contraponto, a segunda fase da pesquisa foi 

realizada justamente numa exposição de arte contemporânea, que dialoga com os limites da 

ciência.  

 

Os dados da pesquisa apontaram o público das grandes exposições do CCBB como jovem, de 

alta escolaridade, solteiro, em sua maioria assíduo e com renda até 10 salários mínimos. A 

distribuição geográfica aponta a Zona Norte como a região de maior representatividade junto 

aos frequentadores, dado bastante diferente do verificado em outras pesquisas realizadas na 

cidade do Rio, onde o maior percentual do público de atividades culturais se concentra entre 

os moradores da Zona Sul. O percentual de entrevistados que se autodeclararam pardos e 

pretos ficou perto do apurado pelo Censo 2010, apontando mais um índice positivo de 

representatividade. 

 

O alto nível de escolaridade dos frequentadores das duas mostras confirma a teoria que aponta 

a educação como fator determinante para adoção de hábitos de consumo cultural. A influência 

dos pais na formação do hábito cultural, já apontada em pesquisas realizadas no exterior e no 

país, também ficou evidenciada nos números apontados no capítulo 3 deste trabalho, quando 
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mais da metade dos visitantes afirmaram possuir pelo menos um dos pais com ensino superior 

(BOURDIEU e DARBEL, 2003; BOTELHO e FIORE, 2004). 

 

Embora bem mais próximo da realidade da sociedade brasileira do que o perfil do consumidor 

de cultura carioca, existe ainda uma defasagem importante em relação à representatividade 

das classes D/E junto aos visitantes do CCBB. Essa realidade nos remete aos teóricos 

Bourdieu e Canclini que questionam a eficácia das grandes exposições na formação do hábito 

de consumo cultural entre os detentores de baixo capital cultural e o pressuposto de que basta 

o encontro da obra com o público para que este seja por ela conquistado. 

 

As diferenças conceituais das exposições estudadas impactaram a formação do público 

visitante. Picasso atraiu um público mais velho e de maior renda, enquanto que a mostra 

contemporânea de Patrícia Piccinini trouxe mais jovens de menor remuneração mensal. A 

temática alterou também o perfil do público fidelizado. Enquanto em Piccinini mais de 40% 

dos frequentadores assíduos ganhavam até 4 salários mínimos, quase 40% do público 

fidelizado de Picasso afirmou ter renda acima de 10 salários mínimos. 

 

Independente de suas características específicas, as duas exposições conseguiram atrair novos 

visitantes, inclusive das classes C,D/E, embora em grau de representatividade inferior à 

realidade nacional. Os dados quantitativos apontam que Piccinini conseguiu atrair um 

percentual bem maior de novos visitantes do que Picasso, principalmente entre os jovens com 

menos de 19 anos, em sua maioria com renda domiciliar mensal de até 4 salários mínimos. 

Apesar de apresentar números de renovação mais modestos, os novos visitantes de Picasso em 

sua maioria também afirmaram ter ganhos até 4 salários mínimos, o que contribuiu para 

democratizar o perfil da mostra.  

 

Além das descobertas sobre o perfil de público das grandes exposições, as pesquisas 

quantitativa e qualitativa realizadas neste trabalho possibilitaram estabelecer algumas 

correlações entre os dados numéricos aferidos e as manifestações colhidas dos entrevistados a 

respeito do tema de tais eventos e das práticas de gestão do próprio centro.  

 

Os novos visitantes entrevistados – integrantes das classes C,D/E que estavam no CCBB pela 

primeira ou segunda vez - nos possibilitaram conhecer um pouco mais a respeito dos desejos, 



 

 
 

124 

necessidades e dificuldades daqueles que se aventuram a entrar num espaço cultural que não 

faz parte do habitus de seu segmento social. Pelas narrativas apresentadas foi possível travar 

contato com os mecanismos de apreensão da mensagem das exposições por parte de visitantes 

dotados de diferentes níveis de capital cultural expressos no conhecimento sobre arte e na 

própria prática de visitas a espaços culturais. 

 

A quase universalidade do uso da internet, já verificada na pesquisa quantitativa, fica ainda 

mais evidente se considerado o grande percentual de visitantes que afirmou ter tomado 

conhecimento dos eventos por esse meio. Esses dados confirmam que além de não substituir a 

visita presencial a virtualidade pode sim até estimulá-la (CARVALHO, 2006).  

 

Os depoimentos colhidos trouxeram mais detalhes sobre a usabilidade do meio virtual por 

esse público como uma nova fonte de informação e ao mesmo tempo de interação social e 

registro da presença no espaço expositivo através de fotos e postagens nas redes sociais. Esses 

registros apontam para o CCBB a necessidade de fortalecer o seu espaço na internet, 

utilizando-o como poderoso meio de comunicação, e ampliar as possibilidades de 

interatividade entre o público e as obras expostas.  

 

A esse novo comportamento junta-se outro aspecto detectado nas pesquisas. A maioria dos 

visitantes afirmou ter vindo ao CCBB acompanhado de amigos, familiares ou cônjuges. Os 

relatos dos entrevistados reafirmaram essa constatação e destacaram a importância da 

companhia, inclusive como estimuladora da visita. Esse comportamento dialoga com o 

conceito de que a visita às exposições de arte é uma atividade social, em que os visitantes 

chegam e permanecem boa parte do tempo em grupos. A interação ocorre mesmo entre 

aqueles que vieram sozinhos e pode se dar com outros visitantes ou até mesmo com 

recepcionistas, ascensoristas e outros funcionários do local (DABUL, 2005).  

 

Em que pese a notoriedade do nome de Picasso, é interessante notar que as avaliações sobre a 

exposição versaram, em sua maioria, sobre fatos históricos marcantes ligados ao artista, e 

análises genéricas, como “muito bonita”, “muito organizada”, havendo apenas uma única 

citação de obra específica. Esses relatos vêm ao encontro do que diz Bourdieu sobre o uso 

feito pelos frequentadores de menor capital cultural de conceitos mais próximos do seu 
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cotidiano quando instados a analisarem eventos de cunho artístico como modo de suprir a 

falta de repertório para descrevê-los. 

 

Por outro lado, o trabalho de Patrícia Piccinini suscitou em vários visitantes, além da memória 

visual de muitas obras, reflexões importantes sobre a mensagem transmitida pela artista. A 

pesquisa quantitativa detectou ainda que os cartazes das obras de Piccinini afixados fora do 

CCBB exerceram um forte impacto na divulgação do evento.  

 

Ao avaliarem as exposições, vários respondentes destacaram a importância dos textos 

introdutórios das salas de exposições e das etiquetas afixadas junto às obras para a 

compreensão do conteúdo expositivo. Essas manifestações dialogam com os achados de 

Bourdieu e Darbel em 1960 quanto ao alto valor dado pelas classes populares aos textos 

explicativos para uma boa compreensão do material exposto. 

 

A experiência da visita, no entanto, não se restringe à contemplação dos objetos expostos nas 

salas de exposição. Muito além dos atos de aprender e contemplar, as visitas às exposições 

foram relatadas como experiências bem mais abrangentes que se iniciam na entrada do 

CCBB, na beleza do espaço, na limpeza, na liberdade de ir e vir e na possibilidade de se 

adotar uma atitude menos reverencial às obras.  

 

Nesse sentido, as manifestações dos respondentes vêm ao encontro do conceito de que 

durante as visitas às exposições os frequentadores influenciam não apenas seus 

acompanhantes em relação ao que ver, sentir e gostar, mas também outros participantes 

daquele mesmo espaço expositivo, mesmo não havendo relacionamento entre eles. Em outra 

direção, o relato de um visitante solitário que explicita a impossibilidade de permanecer no 

espaço expositivo, devido ao fato de estar sozinho diante do caráter perturbador da mostra de 

Patrícia Piccinini, fortalece a tese da importância da companhia já apontada no trabalho de 

Vom Lehn, Heath e Hindmarsh (2001). 

 

Outro ponto detectado é a influência de amigos e parentes na introdução dos que não têm o 

hábito da visita a museus. Enquanto o convite de amigos é recorrente na primeira visita e 

muito ajuda para que o visitante se sinta mais confortável, verificou-se o retorno de muitos 

trazendo seus pais para vivenciar a mesma experiência.  
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Esse aspecto pode ser visto na perspectiva do processo de mobilidade social e de crescimento 

da escolaridade vivenciado nos últimos anos pela população brasileira, o que possibilitou a 

muitas famílias ter a primeira geração de indivíduos com nível superior. Apesar da escolha 

dos entrevistados não ter levado esse critério em conta, a alta escolaridade continuou 

preponderando na amostra dos entrevistados. Isso nos permite fazer uma correlação entre o 

aumento da escolaridade com a procura por novas práticas culturais.  

 

Destaca-se aí a grande ênfase dada à gentileza e à postura de acolhimento vivenciada pelos 

frequentadores no relacionamento com a equipe do CCBB. Das recepcionistas e ascensoristas 

aos seguranças, o atendimento solícito e democrático foi determinante para a percepção 

positiva da visita por parte de praticamente todos os depoentes, como para o retorno de 

alguns. Na única experiência negativa relatada, o entrevistado fez questão de frisar que 

tratavam-se de pessoas que não trabalhavam no CCBB.  

 

A boa avaliação sobre o atendimento da equipe do CCBB pode ser explicada pela importância 

dada ao treinamento dos funcionários desde o início de seu funcionamento, conforme relatado 

pelo primeiro coordenador de atividades artísticas do centro, Luiz Geraldo Dolino, no capítulo 

1 deste trabalho. Até hoje, o atendimento ao público é alvo de periódicas avaliações feitas por 

toda a equipe do centro. 

 

Importante registrar ainda o trabalho desenvolvido pelo programa educativo do CCBB. 

Embora tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa não tenham contemplado usuários 

do programa, algumas manifestações fizeram alusão à importância de certos conceitos e 

explicações transmitidos por funcionários do CCBB durante a visita nas salas de exposição. A 

entrevista realizada com o atual diretor do centro, Fabio Cunha, esclareceu a questão: 

 

O museu tem que ser o espaço em que a pessoa encontre sentido em estar ali, porque 

senão ela não vai se interessar em voltar.  Ela não consegue se conectar com aquilo, 

acha que é alguma coisa que não faz parte do entendimento dela, que ela não pode 

alcançar. 

 

O que a gente orienta os educadores é o seguinte. Eles têm as visitas que eles 

acompanham, naquele modelo tradicional. Mas, muita gente chega ali e não 

consegue estar no grupo, porque chegou num horário que não tem visita, não 

agendou antes, enfim.... Então a gente deixa nas salas alguns monitores para prestar 
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informações pontuais. Aí o monitor observa as pessoas e se elas estão conversando 

sobre algum ponto ele entra58. 

 

Em funcionamento desde a abertura daquele centro, O CCBB Educativo oferece atividades 

educativas que dialogam com a programação em cartaz. Segundo o site de apresentação do 

programa59, o objetivo é a produção de conhecimento vivenciado a partir de uma experiência 

conjunta entre o educador e o público. Esse trabalho é desenvolvido por meio de visitas 

mediadas, visitas teatralizadas, contação de histórias, atividades musicais, laboratórios, 

debates e palestras e podem ser agendadas gratuitamente para escolas, professores, famílias, 

pessoas com deficiência, ONGs e instituições. O reforço desse trabalho deve ser mais um 

aspecto a ser considerado para a ampliação da representatividade das classes populares no 

público do CCBB.  

 

Por outro lado, as manifestações dos entrevistados a respeito da atitude solícita e colaborativa 

dos funcionários do CCBB nos possibilita, ainda, perceber o nível de apreensão e de 

dificuldade que os integrantes das classes de menor capital cultural enfrentam para romper as 

barreiras do capital cultural e adquirir hábitos diferentes dos vivenciados dentro do núcleo 

familiar e de seu grupo social.  Nesse sentido, a postura acolhedora e atenta da equipe do 

CCBB deve ser encarada como um dos pontos fortes do espaço e tratada como uma 

característica a ser preservada.  

 

Outro ponto  revelado na pesquisa quantitativa e referendado pelos depoimentos colhidos 

passa pela força da atração que a requalificação da Zona Portuária  exerceu sobre os novos 

frequentadores. Os equipamentos culturais ali instalados despertaram a curiosidade de 

cariocas e turistas e aumentaram o fluxo de visitas na região, fato que deve ser encarado como 

uma oportunidade inclusive para uma atuação em parceria com outros espaços culturais. 

 

Apesar de todos terem expressado o desejo de voltar ao CCBB, os poucos retornos foram para 

outras exposições, reiterando a atratividade desses eventos.  Os empecilhos apontados para a 

não vinda recaíram, muitas vezes, em respostas que podem ser consideradas padrão, em que a 

falta de tempo é a razão mais recorrente. Por outro lado, ao cruzarmos essa informação com 

as respostas livres das entrevistas sobre o uso do tempo livre, verificamos que a dita “cultura 

                                                        
58Entrevista realizada com Fábio Cunha, diretor do Centro Cultural do Banco do Brasil em 16.12.2016 
59 http://www.ccbbeducativo.com.br. Acesso em 26.04.2017. 

http://www.ccbbeducativo.com.br/
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de apartamento” ocupa um lugar importante no cotidiano do grupo pesquisado, conforme já 

detectado no trabalho feito pelos pesquisadores Isaura Botelho e Maurício Fiore (2008).  

 

As dificuldades estruturais e sistêmicas enfrentadas por esse segmento da sociedade em seu 

cotidiano também estão presentes nos depoimentos colhidos. Alguns justificaram o não 

retorno com o desemprego, atitude já verificada na pesquisa realizada por Botelho e Fiore, 

para quem a falta de uma rotina diária fora de casa tem como consequência uma desconexão 

com a dinâmica da cidade. A preocupação com a violência urbana nas ruas e nos meios de 

transporte públicos e outros fatores como o cansaço de uma rotina semanal exaustiva e o uso 

do tempo livre para o desempenho de tarefas domésticas também foram citados como 

empecilhos ao retorno, acrescentando outras dimensões às barreiras para a aquisição de um 

hábito de consumo cultural pelas camadas mais populares. 

 

As sugestões dos entrevistados para a programação do CCBB possibilitaram estabelecer 

algumas relações com o pensamento de Bernard Lahire (2008) sobre a prática cultural na 

contemporaneidade. Ao misturarem a Orquestra Sinfônica e a Ópera com festas black, shows 

de rap e musicais os entrevistados expõem suas singularidades individuais fruto de 

experiências muitas vezes vividas em situações de mobilidade social, escolar ou profissional.  

A convivência da cultura “dita culta” com manifestações consideradas “populares” já vem 

sendo praticada pelo CCBB e, a nosso ver, deve ser incentivada. 

 

As respostas sobre o que falta ao CCBB trazem outras pistas sobre as dificuldades enfrentadas 

pelas classes C,D/E para a prática regular de consumo cultural. Programações nos finais de 

semanas em horários diurnos, aplicativos para compra de ingressos, mais divulgação e 

novamente a segurança são manifestações que nos remetem a sugestões que tentam trazer um 

pouco de comodidade a uma rotina diária de grandes deslocamentos, tempo exíguo para o 

lazer e a informação e a insegurança no espaço público. 

 

Sem pretender sugerir soluções para problemas sociais mais complexos além do alcance deste 

estudo, acreditamos que um trabalho conjunto com os outros espaços culturais e de lazer 

localizados no Corredor Cultural, Zona Portuária e arredores, e em parceria com os órgãos de 

segurança e de prestação de serviços da cidade, voltados a resolver os problemas de 
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iluminação, limpeza e policiamento poderiam vir a gerar um ambiente mais tranquilo para os 

visitantes.  

 

A análise dos resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa realizadas neste trabalho nos 

permitem afirmar que o CCBB tem potencial suficiente para atrair e reter um público bastante 

diverso e plural, mas que ainda não reflete a representatividade das camadas mais populares 

da sociedade, notadamente das classes D/E. 

 

Por outro lado, os números e os relatos colhidos demonstraram o grande poder de atração que 

as exposições exercem sobre o público em geral, inclusive entre a classe C e parcelas das 

classes D/E. As exposições mais tradicionais com grandes nomes da arte despertam no 

visitante um sentimento de oportunidade de ver algo precioso e raro e, portanto, imperdível. 

Já as de arte contemporânea, trabalhadas a partir de uma comunicação adequada, aguçam a 

curiosidade dos visitantes e o desejo de vivenciar uma nova experiência. 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que o CCBB pode exercer um trabalho de atração dessa 

parcela da população por meio de uma programação plural e inclusiva, levando em conta as 

individualidades no gosto e na prática cultural. 

 

Os relatos dos visitantes nos apontam ainda que a visita ao centro é de fato uma experiência 

bem mais ampla do que o ato de contemplar as obras e os objetos expostos. E que tanto mais é 

prazerosa quanto for vivenciada como um ato de cidadania, do qual todos podem usufruir, 

mesmo que não tenham o pleno domínio dos códigos ali estabelecidos. 

 

Para tanto, muito contribui a atitude de acolhimento e respeito da equipe do CCBB para com 

seus visitantes, principalmente com os que nele ingressam pela primeira vez. Nesse sentido, 

os depoimentos sobre o trabalho do programa educativo, realizado de modo mais sutil dentro 

das salas de exposição, nos fazem sugerir a ampliação desta ação.  

 

Apesar do CCBB possuir um consolidado programa educativo junto às escolas públicas e 

privadas, acreditamos que uma estratégia específica voltada para as instituições de ensino 

com perfil de estudantes dos segmentos das classes D/E poderia vir a proporcionar o contato 

com a arte na infância, tão importante para a criação de uma certa familiaridade com museus 
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e exposições. Esse programa poderia, em certa medida, vir a substituir na formação dessas 

crianças as visitas precoces a espaços culturais, que as famílias detentoras de grande capital 

cultural costumam fazer para introduzir o hábito da prática do consumo de cultura em seus 

descendentes. 

 

A disseminação da prática do compartilhamento da experiência da visita nas redes sociais é 

um dado revelado nas pesquisas e que pode vir a ser mais explorado pelo CCBB. Além disso, 

a popularidade dos perfis do centro entre os frequentadores é outro aspecto que se mostrou de 

enorme poder de comunicação e de geração de pertencimento junto a todos os seus públicos, 

nos fazendo sugerir o reforço da comunicação do CCBB nesses meios. 

 

Por fim, a experiência que tivemos no desenvolvimento da pesquisa quantitativa e nas 

entrevistas com os novos visitantes nos fazem acreditar que só o contato direto e sistemático 

com o público pode proporcionar uma visão realista, plural e dinâmica sobre o desempenho 

do espaço cultural e seu impacto junto à sociedade em que está inserida. 

 

Ao longo do trabalho foram-se colocando questões que sugerem a importância do 

desenvolvimento de novos estudos, com vistas a apurar, por exemplo, o verdadeiro impacto 

do programa educativo para a formação de um público frequentador do CCBB. Outro aspecto 

que poderia vir a ser investigado é se o programa educativo consegue transformar seus 

usuários em indivíduos que não só frequentem espaços culturais, mas que também 

influenciem outras pessoas a adquirirem esse hábito. 

 

Antes de estabelecermos aqui um rol de propostas de estudos, atividades, eventos ou 

sugestões, o que nos parece mais adequado é sugerir a criação de um departamento ou setor 

responsável pelo desenvolvimento de público no CCBB, capaz de ouvir o frequentador 

assíduo, conhecer a percepção dos novos visitantes e escolher com base nessas experiências 

as próximas programações.  

 

Além disso, com uma equipe dedicada a tal empreitada, será possível, ainda, construir um 

relacionamento verdadeiro e duradouro com os visitantes, fortalecendo, assim, a percepção de 

respeito e acolhimento.  Essa equipe poderá, ainda, se dedicar a identificar e entender o não-

frequentador, que pode estar na família desse novo visitante ou muito perto dele, e procurar 
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caminhos para minimizar suas resistências e dificuldades a participar das atividades do 

CCBB. 

 

Algumas das principais ferramentas para esse conhecimento são exatamente as pesquisas de 

perfil de público, que, a nosso ver, deveriam voltar a ser realizadas de modo sistemático. 

Esses insumos serviriam para construir um banco de dados consistente e capaz de possibilitar 

a construção de um conhecimento empírico sobre os visitantes de museus e espaços culturais, 

que poderia vir a ser utilizado não somente pelo CCBB do Rio, como por todos os outros 

equipamentos CCBB do país e até mesmo por todos aqueles que trabalham com o tema. 
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APÊNDICE A 

Questionário Survey 

APRESENTAÇÃO: Bom dia, estamos fazendo uma pesquisa com os visitantes da Exposição Picasso 

para conhecer melhor o nosso público. Você poderia responder a algumas perguntas? 

 

Horário de início: ______:_______    Data: _____/____/___ 

 

1. (NÃO PERGUNTAR)   SEXO: 1 Masculino  2 Feminino 

 

2. QUAL A SUA IDADE? ____________________( EM ANOS COMPLETOS) 

 

3. COMO VOCÊ FICOU SABENDO DA EXPOSIÇÃO?(RESPOSTA ÚNICA) 

1. Cartaz fora do CCBB        2. Placa de rua           3. Convite              4. Outdoor 

5. Recomendação de amigos  6. Recomendação de familiares  7. Recomendação de professores   8. Jornal. 

Qual?_______________9.Revista.Qual?____________________ 

10. TV. Qual?_____________________          11.Rádio. Qual ? ____________________ 

12. Internet? Qual__________________ 13. Outro meio.Qual?_________________ 

 

4. O QUE O MOTIVOU A VER A EXPOSIÇÃO? (LER AS OPÇÕES – RESPOSTA ÚNICA) 

1.Qualidade do evento 2. Gratuidade 3. O artista/tema 4. Conhecer o espaço 

5. Curiosidade  6. Outro motivo. Qual?_________________________  

 

5. VOCÊ VEIO? (LER AS OPÇÕES) 

1. Sozinho  2. Com namorado/a ou cônjuge  3. Grupo escolar 

4. Excursão       5. Familiares       6. Amigos      7. Outros. Especificar_______________ 

 

6. QUE MEIO DE TRANSPORTE VOCÊ UTILIZOU? 

1. Veículo próprio  2. Ônibus/van  3.Barca  4.Taxi 

5. A pé   6. Metrô             7. Trem 

 

7. VOCÊ JÁ ESTEVE NO CCBB? 
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1. Sim    2. Não  (PULE PARA A P. 10) 

 

8. QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ ESTEVE NO CCBB?(LER AS OPÇÕES) 

1. Uma vez  2. Duas vezes  3. Menos de 5 vezes  

4. Mais de 5 vezes  5. Não lembro 

9. VOCÊ SE LEMBRA O QUE VEIO VER/FAZER? 

R__________________________________________________________________ 

 

10. VOCÊ TEM CONHECIMENTO DAS OUTRAS ATIVIDADES QUE O CCBB OFERECE? 

1. Sim. Quais?__________________________ 

2. Não 

 

11- EU VOU MENCIONAR ALGUMAS ATIVIDADES QUE AS PESSOAS COSTUMAM FAZER 

NO TEMPO LIVRE E GOSTARIA QUE VOCÊ ME DISSESSE QUAIS TE INTERESSAM 

 

(LER AS OPÇÕES) “Ir a museus, exposições de arte” é uma atividade que você tem muito interesse, 

pouco interesse ou nenhum interesse? 

 

    

    
Muito 

interesse 

Algum 

Interesse 

Nenhum 

Interesse 

NS/NR 

1.Ir a museus, exposições de arte 1. 2       2 

2.  

3. 1       1 4.          0 5.         99 

2.Ir a concertos e espetáculos de 

música clássica 

6. 2       2       1 7.          0 8.         99 

3. Ir ao teatro 9.          2 10. 1       1 11.          0 12.         99 

4. Ir a bibliotecas 13.          2 14.          1 15.          0 16.         99 

5. Ir ao cinema 17.          2 18.          1  19.          0 20.         99 

6. Ir a shows de música e 

apresentações musicais 

21.          2      22.          1 23.          0 24.         99 

7. Participar de 

seminários,palestras,debates 

25.          2 26.          1 27.          0 28.         99 

 

 

12- EU GOSTARIA QUE VOCÊ ME INDICASSE A FREQUÊNCIA COM QUE VOCÊ COSTUMA 

PARTICIPAR DAS ATIVIDADES QUE EU VOU LER AGORA 

 

(LER AS OPÇÕES) “Ir a museus, exposições de arte” é uma atividade que você costuma participar 

com muita frequência, pouca frequência ou nenhuma frequência? 

 

    

    
Muita 

Frequência 

Pouca 

Frequência 

Nenhuma 

Frequência 

NS/NR 

29. Ir a1 1. Ir a museus, exposições de arte 

arte 

30. 2       2 

31.  
32. 1       1 33.          0 34.         99 

2.Ir a concertos e espetáculos de 

música clássica 

35. 2       2       1 36.          0 37.         99 
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3. Ir ao teatro 38.          2 39. 1       1 40.          0 41.         99 

4. Ir a bibliotecas 42.          2 43.          1 44.          0 45.         99 

5. Ir ao cinema 46.          2 47.          1  48.          0 49.         99 

6. Ir a shows de música e 

apresentações musicais 

50.          2      51.          1 52.          0 53.         99 

7. Participar de 

seminários,palestras,debates 

54.          2 55.          1 56.          0 57.         99 

 

13. VOCÊ COSTUMA FREQUENTAR OUTROS ESPAÇOS CULTURAIS? 

1.Sim. Quais? _______________________________________________ 

2. Não 

 

14. QUAL O SEU ESTADO CIVIL? 

1. Solteiro 2. Casado/a ou vive com companheiro/a      3.descasado/a ou viúvo/a 

 

15. ATÉ QUE SÉRIE VOCÊ ESTUDOU? VOCÊ COMPLETOU ESTA SÉRIE? (Marque a última 

série ou grau completo) 

 

             FUNDAMENTAL      MÉDIO SUPERIOR 

1o. Segmento            2O.Segmento 9. Primeiro ano 12.Não completou 

0. Analfabeto 5. Quinta série 10. Segundo ano 18.Graduação completa 

1. Primeira série 6. Sexta série 11. Terceiro ano 21.Mestrado completo 

2. Segunda série 7.Sétima série  26.Doutorado completo 

3. Terceira série 8.Oitava série  99. NR/NS 

4.Quarta série    

 

16. QUAL O GRAU DE ESCOLARIDADE DE SEU PAI? 

 

             FUNDAMENTAL      MÉDIO SUPERIOR 

1o. Segmento            2O.Segmento 9. Primeiro ano 12.Não completou 

0. Analfabeto 5. Quinta série 10. Segundo ano 18.Graduação completa 

1. Primeira série 6. Sexta série 11. Terceiro ano 21.Mestrado completo 

2. Segunda série 7.Sétima série  26.Doutorado completo 

3. Terceira série 8.Oitava série  99. NR/NS 

4.Quarta série    

 

 

17. QUAL O GRAU DE ESCOLARIDADE DE SUA MÃE? 

 

             FUNDAMENTAL      MÉDIO SUPERIOR 

1o. Segmento            2O.Segmento 9. Primeiro ano 12.Não completou 

0. Analfabeto 5. Quinta série 10. Segundo ano 18.Graduação completa 

1. Primeira série 6. Sexta série 11. Terceiro ano 21.Mestrado completo 

2. Segunda série 7.Sétima série  26.Doutorado completo 
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3. Terceira série 8.Oitava série  99. NR/NS 

4.Quarta série  

 

 

 

 

18. QUAL A SUA PRINCIPAL OCUPAÇÃO? 

1.Estudante 2. Empregado/setor privado 3. Empregado/setor público4. Empresário         5. Aposentado              

6. Autônomo           7. Profissional liberal          8. Empregado doméstico                 9. Dona de casa         10. 

Desempregado11. Outro_______________ 

 

19. QUAL É A SUA RENDA MENSAL FAMILIAR?(ENTREGAR O CARTÃO) 

1. Não tem renda  2. Até R$ 1.576,00 

3. de R$ 1.576,00 A R$ 3.152,00    

4. de R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00 

5. de R$ 7.880,00 a 15.760,00             6. Acima de R$ 15.760,00 

 

20. EM QUE BAIRRO VOCÊ MORA? 

R_______________________________________________________ 

 

21. EM QUE BAIRRO VOCÊ TRABALHA? 
R_______________________________________________________ 

 

22. VOCÊ USA INTERNET? 

1. Sim  ( Fazer a P.23)   2. Não 

 

23. O QUE VOCÊ COSTUMA ACESSAR NA INTERNET? 

 

1. Facebook   2. Twitter  3. Outros___________________ 

 

 

24. AGORA VOU LER AS CATEGORIAS DE COR OU RAÇA QUE O IBGE UTILIZA PARA 

CLASSIFICAR AS PESSOAS E GOSTARIA QUE VOCÊ ME DISSESSE QUAL DESSAS 

CATEGORIAS MELHOR DESCREVE VOCÊ. (Ler todas as opções independente da cor do 

entrevistado) 

 

1.Branco 2. Pardo 3.Preto  4.Amarelo  5.Índio 99.NS/NR 

 

25. QUAL É A SUA RELIGIÃO? 

 

0. Nenhuma 1. Católica 2. Evangélica Pentecostal 3.Evangélica não Pentecostal 
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4.Umbanda  5. Candomblé  6.Espírita Kardecista  7.Outra 

 

99.NS/NR 

 

 

 

(SOMENTE PARA OS QUE RESPONDERAM A P.6 COM UMA OU DUAS VEZES) 

 

26. NÓS GOSTARÍAMOS MUITO DE SABER SUA OPINIÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO QUE 

VOCÊ VAI VER. VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A CONVERSAR CONOSCO SOBRE SUAS 

IMPRESSÕES A RESPEITO DO EVENTO EM UMA OUTRA OPORTUNIDADE? PODEMOS 

ENTRAR EM CONTATO COM VOCÊ POR EMAIL OU TELEFONE? 

 

1. Sim. Deixe seus dados por favor 

Nome:     

 

Email: 

Telefone: 

 

 

2. Não. Muito obrigado/a por sua atenção 
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APÊNDICE B  

Roteiro para abordagem por telefone 

 

 

BOM DIA/BOA TARDE, 

 

EU PODERIA FALAR COM SR. (A) (DIZER O NOME DA PESSOA)? 

 

OLÁ, MEU NOME É YOLE MENDONÇA. NÓS ESTAMOS FAZENDO UMA PESQUISA 

EM PARCERIA COM O CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL E TEMOS O 

REGISTRO DE QUE O/A SR.(A) VEIO VER A EXPOSIÇÃO (PICASSO E A 

MODERNIDADE ESPANHOLA/COMCIÊNCIA DA ARTISTA PATRICIA PICCININI) 

NESTE ANO E RESPONDEU A UMA PESQUISA NÃO FOI?  

 

SIM/ CONTINUAR COM A ABORDAGEM 

 

 

ESTAMOS ENTRANDO EM CONTATO PARA SABER O QUE O SR.(A) ACHOU DA 

EXPOSIÇÃO E DO CCBB. OS RESULTADOS DESSA SEGUNDA FASE DA PESQUISA 

AJUDARÃO O CCBB A CONHECER MELHOR O SEU PÚBLICO E TAMBÉM FARÃO 

PARTE DE UMA DISSERTAÇÃO QUE ESTAMOS ELABORANDO NO MESTRADO 

EM BENS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.  NOSSA CONVERSA 

VAI DURAR EM TORNO DE 20/30 MINUTOS. O SR.(A) GOSTARIA DE PARTICIPAR 

DESSA FASE DA PESQUISA?  

 

SIM/ 

GOSTARÍAMOS, AINDA, DE SABER SE O SR.(A) AUTORIZA A GRAVAÇÃO DE 

NOSSA CONVERSA PARA FACILITAR A ANÁLISE DO MATERIAL. GARANTIMOS 

QUE O SIGILO DAS INFORMAÇÕES SERÁ TOTALMENTE PRESERVADO.  

 

SIM/ OBRIGADA, INICIAR ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

NÃO/ POSSO VOLTAR A LIGAR EM UMA OUTRA OPORTUNIDADE?  

 

SIM/ QUANDO SERIA MELHOR PARA  O SR.(A)? PODEMOS DEIXAR AGENDADO?  
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APÊNDICE C 

Roteiro para entrevistas em profundidade 

 

 

SOBRE O ENTREVISTADO 

 

1- Gostaria que você me falasse um pouco mais sobre você. Em que você trabalha? Você 

é casado? Você mora com quem?  

 

SOBRE A MOTIVAÇÃO DA VISITA À EXPOSIÇÃO 

2- Você visitou a Exposição Picasso em __________. Como você ficou sabendo da 

exposição? Você já tinha conhecimento do CCBB?  

3- Por que você resolveu visitar a Exposição? Você veio com quem? 

4- Você já tinha algum conhecimento sobre o artista? 

 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DA VISITA À EXPOSIÇÃO 

5-Você poderia me citar os aspectos positivos da visita? 

6-E os negativos? 

7-O que você achou do modo como a exposição estava montada? 

8-O que chamou mais a sua atenção na exposição? 

9-Você leu as informações contidas na exposição? 

 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DA VISITA AO CCBB 

10-Quanto ao ambiente, você poderia me dizer o que achou do CCBB? 

11-Quais os pontos positivos?  

12-E os negativos? 

13-Você visitou mais algum lugar no CCBB naquele dia? 

 

SOBRE A REAÇÃO À EXPERIÊNCIA 

14-Depois de ver a exposição, você a recomendou a alguém? 

15-(SIM)Que pontos você mencionou para recomendar a exposição? 

16-(NÃO) Se você fosse recomendá-la, o que você diria? 
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SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMO DE CULTURA APÓS O EVENTO 

     17-Depois dessa experiência, você já voltou ao CCBB? 

18- Você tem procurado saber da programação? 

19-Você pretende voltar ao CCBB? 

20-Você foi a algum outro espaço ou museu depois de Picasso? 

21-Você se lembra de algum evento cultural que tenha frequentado neste 

ano? 

22-Você se lembra de algum evento, espaço cultural ou museu que já tenha visitado? 

23-O que você costuma fazer nas suas horas de lazer?  

 

SOBRE OS PONTOS DE INTERESSE DESSE PÚBLICO 

24--Você tem conhecimento sobre as atividades oferecidas pelo CCBB hoje? 

25- Mostrar a programação. Algum desses eventos o atrai? 

26- O que você gostaria de ver no CCBB? 

27-Quais os fatores determinantes para que você participe mais das atividades do CCBB e de 

outros espaços? 

 

SOBRE O QUE PODE SER FEITO PARA AUMENTAR O INTERESSE  DESSE 

PÚBLICO 

28- Na sua opinião o que falta no CCBB? 

29 - Há algo que você não gostou durante visita? 

30 - Existe algo que você gostaria de dizer que eu não perguntei? 
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APÊNDICE D 

 

Relação dos entrevistados 

 

Entrevistado 1 – Visitante da exposição Picasso, 61 anos, sexo masculino, preto, mecânico 

industrial aposentado e estudante de produção cultural, ensino superior incompleto, pais com 

ensino fundamental incompleto, casado, 2 filhas, morador de São João de Meriti, renda entre 

R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00. 

 

Entrevistado 2 -  Visitante da exposição Piccinini, 26 anos, sexo masculino, preto, empregado 

do setor de varejo, ensino superior incompleto, pai com ensino fundamental completo e 

desconhece a escolaridade da mãe, solteiro, sem filhos, morador da Ilha do Governador, renda 

entre R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00. 

 

Entrevistado 3 – Visitante de Piccinini, 39 anos, sexo feminino, branca, supervisora de call 

center, ensino superior completo com pós-graduação, pais com ensino fundamental completo, 

separada, 1 filho, moradora de São Gonçalo, renda entre R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00. 

 

Entrevistado 4 – Visitante de Piccinini, 50 anos, sexo feminino, branca, manicure, ensino 

fundamental, pais com ensino fundamental incompleto, casada, 1 filho, moradora da Rocinha, 

renda até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 5 – Visitante de Picasso, 49 anos, sexo feminino, parda, desempregada, ensino 

superior incompleto, pai com ensino fundamental incompleto e mãe analfabeta, solteira, 1 

filho, moradora de Anchieta, renda até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 6 – Visitante de Picasso, 33 anos, sexo feminino,branca, bancária, ensino 

superior incompleto, pai com ensino superior incompleto e mãe com ensino fundamental, 

solteira, sem filhos, moradora Alcântara, renda de R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00. 

 

Entrevistado 7- Visitante de Piccinini, 34 anos, sexo masculino, branco, professor, ensino 

superior completo, pais com ensino fundamental completo, solteiro, sem filhos, morador de 

Bangu, renda de R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00. 
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Entrevistado 8 – Visitante de Picasso, 25 anos, sexo feminino, branca, estudante, ensino 

superior incompleto, pais com ensino médio completo, divorciada, um filho, moradora de Vaz 

Lobo, renda até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 9 – Visitante de Picasso, 24 anos, sexo masculino, pardo, empregado de 

hotelaria, ensino superior incompleto, pai com ensino fundamental incompleto e mãe com 

ensino médio completo, solteiro, sem filhos, morador de Vila Centenário em Duque de 

Caxias, renda de R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00. 

 

Entrevistado 10 – Visitante de Piccinini, 27 anos, sexo masculino, branco, desempregado,  

ensino superior incompleto, pais com ensino médio completo, solteiro, sem filhos, morador de 

São João de Meriti, renda de R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00. 

 

Entrevistado 11 – Visitante de Picasso, 28 anos, sexo feminino, branca, professora, ensino 

superior incompleto, pai com ensino fundamental completo e mãe com ensino fundamental 

incompleto, solteira, sem filhos, moradora de Itaboraí, renda até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 12 – Visitante de Piccinini, 28 anos, sexo feminino, preta, técnica administrativa, 

não trabalha, ensino médio completo, pais com ensino superior incompleto, casada, grávida 

do primeiro filho, moradora de Coelho Neto, renda até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 13 – Visitante de Piccinini, 25 anos, sexo masculino, preto, militar, ensino 

superior incompleto, pais com ensino médio completo, solteiro, sem filhos, morador de 

Mesquita, renda de R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00.  

 

Entrevistado 14 – Visitante de Picasso, 48 anos, sexo feminino, parda, contabilista, casada, 

uma filha, ensino superior completo, pai com ensino fundamental incompleto e mãe com 

ensino médio incompleto, moradora de Bangu, renda de R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00.  

 

Entrevistado 15 – Visitante de Piccinini, 21 anos, sexo masculino, preto, empregado de curso 

de línguas, ensino superior incompleto, pai com pós-graduação e mãe com ensino médio 

completo, solteiro, sem filhos, morador de Quintino, renda até R$ 1.576,00. 
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Entrevistado 16 – Visitante de Picasso, 31 anos, sexo masculino, branco, designer gráfico, 

ensino superior incompleto, pais com ensino médio completo, casado, sem filhos, morador de 

Campo Grande, renda de R$ 1.576,00 a R$ 3.152,00. 

 

Entrevistado 17 – Visitante de Picasso, 22 anos, sexo feminino, branca, estudante, ensino 

superior incompleto, pai com ensino superior incompleto e mãe com ensino médio completo, 

solteira, sem filhos, moradora do Méier, renda de até R$ 1.576,00. 

 

Entrevistado 18 – Visitante de Piccinini, 22 anos, sexo masculino, branco, empregado do 

setor privado e estudante, ensino superior incompleto, pai com ensino médio completo e mãe 

com ensino superior incompleto, solteiro, sem filhos, morador de Paciência, renda até R$ 

1.576,00.  

 

Entrevistado 19 – Visitante de Picasso, 42 anos, sexo feminino, parda, desempregada, ensino 

médio completo, pais com ensino fundamental completo, casada, sem filhos, moradora de São 

João de Meriti, renda de até R$ 1.576,00. 

 

Entrevista 20 – Visitante de Piccinini, 20 anos, sexo masculino, branco, funcionário do IBGE, 

ensino médio completo, pais com ensino médio completo, solteiro, sem filhos, morador da 

Vila da Penha, renda de R$ 3.152,00 a R$ 7.880,00.  
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