
   

 

 

2416 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

A EXPOGRAFIA E O PÚBLICO: VISUALIDADES POPULARES NO CENTRO 
CULTURAL DE SÃO FRANCISCO E NA CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE 

COSTA EM JOÃO PESSOA 

 

Robson Xavier da Costa - PPGAV/UFPB/UFPE - UFPB 
 

 

RESUMO: Este artigo objetiva analisaras diferenças entre a expografia da arte popular em 
duas instituições culturais da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, o Centro Cultural de 
São Francisco (CCSF) e a Casa do Artista Popular Janete Costa (CAPJC). Desenvolvemos 
uma pesquisa exploratória-descritiva, de cunho qualitativo, analisando o impacto da 
expografia nas duas instituições a partir do discurso e da observação participante do 
público/visitante. Identificamos que as duas instituições detém um acervo, significativo de 
arte popular brasileira e paraibana, ambas apresentam uma perspectiva expográfica focada 
na exposição de peças e coleções para serem observadas passivamente pelo público, 
predominando uma concepção cenográfica tradicional (GONÇALVES, 2004; CASTILLO, 
2008). 

Palavras-chave: Centro Cultural de São Francisco. Casa do Artista Popular Janete Costa. 
Arte Popular. Expografia. Visualidades. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the differences between the expography folk art in 

two cultural institutions in the city of João Pessoa, Paraíba, Brazil, the Cultural Center of San 

Francisco (CCSF) and the House of People's Artist Janet Costa (CAPJC). We developed an 

exploratory-descriptive research, a qualitative approach, analyzing the impact of the two 

institutions expography from speech and participant observation of public/visitor. We found 

that the two institutions holds a collection, and the mean of Brazilian Paraiba folk, both 

feature a focused perspective on expographic exhibition pieces and collections to be 

passively observed by the public, predominantly traditional scenographic conception 

(GONÇALVES, 2004; CASTILLO, 2008) . 

Keywords: Cultural Center of San Francisco. House of People's Artist Janet Costa. Popular 

Arts. Expography. Visualities. 

 

1. CONTEXTUALIZANDO A CULTURA POPULAR NAS INSTITUIÇÕES 
CULTURAIS DE JOÃO PESSOA 
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João Pessoa, é uma das capitais do país que não tem um museu específico de arte, 

predominam no cenário museológico da cidade os memoriais, em homenagem a 

figuras históricas ilustres, ou museus de ciências e espaços culturais. Nesse 

contexto, poucos são os espaços museológicos que se dedicam a arte popular, o 

mais tradicional deles é o Centro Cultural de São Francisco (CCSF), criado no 

Governo de Tarcísio de Miranda Burity, em 1979 e aberto ao público em 06 de 

março de 1990, contando desde a sua inauguração com uma mostra permanente de 

arte popular. 

Outra importante instituição voltada para a pesquisa sobre cultura popular em João 

pessoa é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular (NUPPO), 

vinculado à Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que funciona atualmente no térreo da 

Reitoria da UFPB, Campus I, regulamentado pela Resolução 06/1980 do 

CONSEPE/UFPB, contando com uma Galeria de Arte Popular e tem como finalidade 

promover a integração sistemática entre o estudo e a pesquisa da cultura popular 

por meio de equipes multidisciplinares, formadas por docentes, discentes e 

servidores da UFPB. 

A Casa do Artista Popular Janete Costa (CAPJC) é um dos espaços museológicos 

direcionados exclusivamente para a Arte Popular no Estado, o único especializado 

em João Pessoa, tornando-se ponto de interesse do turismo cultural local e 

referência para os artistas e especialistas na área.  

Outros empreendimentos destinam-se a comercialização do artesanato e da arte 

popular em João Pessoa, como a Associação Casa do Artesão da Paraíba, 

localizada na cidade baixa, instituição que objetiva ceder espaço para o artesão 

produzir e comercializar sua produção; o Mercado de Artesanato da Paraíba (MAP) 

em Tambaú, um centro comercial turístico inicialmente localizado por trás do Centro 

Turístico do Estado, ganhando sede ampliada na Avenida Rui Carneiro, edifício com 

térreo e dois pavimentos com 130 lojas, praça da alimentação e a Feirinha de 

Tambaú. 
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1.1 O CENTRO CULTURAL DE SÃO FRANCISCO (CCSF) 

O CCSF é formado pelo complexo arquitetônico da Igreja de São Francisco e pelo 

Convento de Santo Antônio, acrescido da Capela da Terceira ordem de São 

Francisco; a Capela de São Benedito; a Casa de oração dos Terceiros (Capela 

Dourada); o Claustro da Ordem Terceira, uma fonte em pedra calcária e um grande 

adro ornado por um cruzeiro, considerado um dos mais notáveis patrimônios 

barrocos conservados no Brasil (tombado em 1952 pelo IPHAN), em estilo Barroco-

Rococó, um dos exemplares mais completos da arquitetura franciscana no Nordeste 

brasileiro (figuras 01 e 02). Um dos maiores monumentos de estilo barroco da 

América Latina, construção iniciada pelos Franciscanos em 1589, chegando a ser 

invadida pelos Holandeses e tombada como Patrimônio Histórico desde 1952, 

situado no Centro Histórico da Cidade de João Pessoa, Paraíba, tem atraído 

pesquisadores e turistas de todo o mundo.Aberto ao público em 1990 como Centro 

Cultural, apresenta uma mostra de arte popular brasileira, que ocupa o primeiro piso 

do edifício e está exposta em salas adaptadas formando um conjunto sequencial. O 

museu é mantido pela Arquidiocese da Paraíba em convênio com outras instituições 

como o Governo do Estado, a UFPB, entre outras.  

O CCSF costuma encantar os visitantes pela imponência do complexo arquitetônico, 

Mario de Andrade em visita à Paraíba escreveu: 

Chego no pátio do convento de S. Francisco e paro assombrado. [...] 
Do Nordeste à Bahia não existe exterior de igreja mais bonito nem 
mais original que este. E mesmo creio que é a igreja mais graciosa 
do Brasil – uma gostosura que nem mesmo as sublimes mineirices 
do Aleijadinho vencem em graciosidade. Não tem dúvida que as 
obras de Aleijadinho são de muito maior importância estética, 
histórica, nacional e mesmo as duas S. Francisco de Ouro Preto e S. 
João Del Rei serão mais belas, porém esta da Paraíba é graça pura, 
é moça bonita, é periquito, é uma bonina. Sorri. O interior é irregular 
e já está bem estragado por consertos e substituições. Assim mesmo 
possui um púlpito, jóia de proporção e desenho. As pinturas também 
são excelentes. [...] Os azulejos são dos mais ricos que já vi, 
suntuosos. O pátio exterior é murado por eles também e mostra 
nichos com cenas da Paixão ainda em azulejos magnificamente 
desenhados e que assim, emoldurados pelos nichos e distantes uns 
dos outros, a gente pode isolar, contemplar e gozar bem. Na frente 
de tudo o cruzeiro é um monólito formidável. Estou assombrado. 
Paraíba possui um dos monumentos arquitetônicos mais perfeitos do 
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Brasil. Eu não sabia... Poucos sabem... (ANDRADE, 1976, p. 313-
314). 

 

 

Figura 01 – Vista do cruzeiro, adro e 
fachada do CCSF. Fonte: 
www.viagem.uol.com.br 

Figura 02 – Mapa dos espaços expositivos 
para exposições temporárias do CCSF. 
Fonte: www.cyberartes.com.br, 2004. 

 

1.2 A CASA DO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA (CAPJC) 

A Casa do Artista Popular Janete Costa (CAPJC) é uma casa histórica, localizada na 

Praça da Independência (figuras 03 e 04), no centro da cidade de João Pessoa, 

inaugurada em 2006 como centro cultural, contando com nove salas, 34 módulos 

para exposição, fechada para reforma em agosto de 2013 e reaberta a visitação em 

maio de 2014, contando com um acervo de mais de 1.733 peças representativas da 

arte popular e do artesanato paraibano, parte desse acervo está em exposição 

permanente, em um significativo espaço expositivo com obras de várias vertentes, 

como a renda, o trançado, trabalhos com madeira, pedra, escultura cerâmica, 

cerâmica utilitária, batik, peças em couro, cordel, xilogravuras e algodão colorido, 

contando com biblioteca, lojas, sala de conferência e um setor de curadoria de 

artesanato e do Programa de Artesanato Paraibano (PAP).  
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A reforma realizada pela Superintendência de obras do Plano de Desenvolvimento 

do Estado (Suplan) e a manutenção é coordenada pela arquiteta Sílvia Camelo. A 

reestruturação também foi realizada na área externa onde estão localizadas as salas 

da Curadoria de Artesanato e do PAP, compreendendo reparos na cobertura, nas 

instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa, paisagismo e 

reconfiguração da expografia das salas de exposições. 

O CAPJC recebe um público considerável, considerando sua capacidade expositiva, 

o grande objetivo é divulgar a cultura popular paraibana, gerar comercialização de 

produtos, renda para os artesãos e comerciantes. 

 

  

Figura 03 – Fachada da CAPJC. Fonte: 
www.casadoartistapopular.pb.gov.br 

Figura 04 – Área externa da CAPJC com 
vista para a biblioteca, loja, sala de 

conferências e setor de curadoria. Fonte: 
www.casadoartistapopular.pb.gov.br 

 

2. A EXPOGRAFIA E O PÚBLICO NO CCSF E NA CAPJC 

Ana Karina Pereira, em 2006, identificou que o CCSF recebe um fluxo considerável 

de público, oriundo de todo o Brasil e de países como Itália, Portugal e Espanha, 

predominando visitas de fim de semana, em city tours, organizados por empresas de 

turismo, além de visitantes isolados. Os mediadores são guias capacitados pela 

própria instituição, funcionários, alguns antigos, que costumam levar os visitantes 

para o claustro, a nave central, apresentar a pintura do forro e o púlpito da Igreja de 
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São Francisco, a Capela Dourada, a Sacristia, a Capela da Ordem Terceira, o Coro 

e um rápido passeio pelas exposições de Arte Sacra e Arte Popular. Pode parecer 

uma considerável quantidade de lugares para se conhecer dentro do Centro, mas o 

fato é que essas visitas são feitas rapidamente. Inclusive há relatos de reclamações 

de visitantes que passaram apenas dez minutos em visita com guias do Conjunto 

Franciscano, embora a média das visitas seja de pelo menos 30 minutos com cada 

grupo (CABRAL, 2006, p.66-67). 

A autora aponta que 38% dos visitantes sugerem melhorar a iluminação interna do 

museu, para facilitar a fotografia sem flashes e 18% responderam que é preciso 

melhorar a segurança dos objetos expostos, já que os visitantes, geralmente, 

gostam de tocar nos objetos e quando se trata de crianças o risco de dano ao objeto 

é muito grande; 12% afirmaram que é preciso aumentar o tempo da visita, 

explorando outros ambientes do museu.  

Em 2011, o museu recebeu 5.152 visitantes brasileiros e 122 estrangeiros, com 

maior visitação nos meses de julho e agosto; em 2012, 5.060 brasileiros e 90 

estrangeiros, com maior visitação em maio e julho (CABRAL, 2006, p.67 a 69).  

 

2.1 EXPOGRAFIA DA ARTE POPULAR NO CCSF 

A Exposição de Arte Popular do acervo do CCSF está disposta em salas contiguas, 

no primeiro pavimento, com piso de madeira, telhado de duas águas aparente e 

paredes caiadas de branco, dispondo de trilhos, módulos expositores de madeira, 

para não contrastar com o piso (figuras 05-06), a maior parte das peças está 

disposta sobre os módulos ou fixa em painéis e/ou trilhos com iluminação 

direcionada, algumas imagens da exposição de arte sacra são expostos dentro de 

cúpulas de vidro sobre os módulos expositores.  

Desde a sua inauguração em 2006, a disposição das peças é praticamente a 

mesma, sem intervenções significativas, a coleção não sofreu acréscimo, nem as 

peças foram deslocadas de lugar, implicando em uma expografia fixa (figuras 07-
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08), o que pode levar o visitante ao desinteresse em voltar a visitar a mesma 

exposição. A disposição estática das obras que não podem ser tocadas, mas ao 

mesmo tempo estão a mostra e acessíveis, demonstra uma concepção curatorial 

voltada para a conservação e imobilidade do acervo, a muito abolida pelos principais 

museus de arte no Brasil e no mundo.  

 

 

Figura 05 – Exposição permanente de arte 
popular 1º pavimento do CCSF (detalhe). 

Fonte: www.tripadvisor.com.br 

Figura 06 - Vista parcial de sala de 
exposição de Arte Sacra, 1º pavimento do 

CCSF (detalhe). Fonte: 
www.artesjosepagano.blogspot.com 

Embora a exposição seja um pressuposto para a ideia de museu, ambos se 

modificaram consideravelmente desde sua origem, não se pode conceber um museu 

que não considere as necessidades do público. A função da expografia é mediar os 

objetos expostos em relação com os visitantes para favorecer a comunicação, é 

tornar vivos os conteúdos propostos pelas obras expostas.  

Pode-se, de imediato, depreender que mise em scéne da exposição 
tem papel fundamental no processo comunicativo dos seus 
conteúdos. A exposição pode ser entendida como um processo de 
comunicação, uma mediação. Nesse sentido, ela implementa 
informações culturais voltadas para o visitante, para seu receptor. Ela 
é, sempre, uma “ativação” (GONÇALVES, 2004, p. 18). 

Desenvolver atividades que promovam a visita interativa e ativa, é papel central da 

instituição museológica, se estamos falando de arte popular, isso se torna mais 

contundente, uma vez que os visitantes, provavelmente, em algum momento da vida 
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podem se deparar com objetos semelhantes, as vezes produzidos pelos mesmos 

artistas populares em feiras livres e ateliês da região, esse contato pode romper com 

a idealização do objeto no pedestal proposto pelo museu tradicional, favorecendo a 

aproximação da arte com a vida.  

 

 

 
 

Figura 07 – Casa de Farinha – Exposição 
Permanente Arte Popular do CCSF. Fonte: 

www.flickr.com 

Figura 08 – Cerâmica do Vale do 
Jaquitionha MG – Exposição Permanente de 

Arte Popular do CCSF. Fonte: 
www.casosecoisasdebonfa.blogspot.com 

 

2.2 EXPOGRAFIA DA ARTE POPULAR NA CAPJC 

A CAPJC foi dividida em área interna e externa, a partir dos seguintes espaços: 

recepção, sala principal, sala de cerâmica e fibra de carnaúba, sala dos santos, sala 

das rendas e fibras, sala dos fios, sala dos flandres e marchetaria, sala dos 

brinquedos populares e na área externa terraço/café, biblioteca, curadoria de 

artesanato e sala das interferências.  

Segundo a Diretora da CAPJC, Pedrita Tavares, durante a reforma do prédio, todas 

as peças foram retiradas, embaladas e catalogadas, sob a supervisão técnica de um 

profissional com selo de qualidade ISSO 9001 (Quality Management Systems 

Certification), reservadas em sala adequada, garantindo a sua preservação.  
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O atual Secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Chico César, durante a 

reabertura da CAPJC, afirmou: “uma casa como esta serve também como ponto 

simbólico do sentimento de pertença e de território”. 

O cuidado e investimento público na manutenção da CAPJC são visíveis, o espaço é 

bem cuidado e utiliza os recursos técnicos atuais para garantir uma boa visibilidade 

e conforto do visitante, adotando inclusive a postura de centro cultural, onde além 

das exposições, também se pode tomar um café na varanda, consultar a biblioteca, 

comprar artesanato nas lojas e usufruir o espaço. O endereço eletrônico da 

instituição, embora apresente uma interface pouco acessível, com problemas de 

layout, navegação e falta de atualização, permite o acesso a fotografias das peças 

do acervo, bem como visitas virtuais às salas de exposição.  

Expograficamente a CAPJC foi pensada com salas independentes de exposição de 

objetos de Arte Popular, que foram dispostos no chão, nas paredes, em vitrines e 

módulos expositivos, distribuídos pelas salas de acordo com a resistência, o 

tamanho e o valor histórico. As peças são expostas de acordo com o tema da sala 

(anteriormente citados), visando uma melhor legibilidade da temática dos objetos no 

espaço expositivo (figuras 09-10).  

  

Figura 09 – Sala principal da CAPJC 
(detalhe). Fonte: 

www.casadoartistapopular.pb.gov.br 

Figura 10. Sala de Cerâmica e Fibra de 
Carnaúba (detalhe). Fonte: 

www.casadoartistapopular.pb.gov.br 

A distribuição espacial das peças expostas também segue o mesmo 

parâmetro da Mostra permanente de Arte Popular do CCSF, ou seja, os espaços 
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foram pensados como vitrines para serem apreciados pelo público de pé, durante o 

seu trajeto no museu, uma concepção expográfica ainda focada nas formas de 

tradicionais de exposição. Módulos e nichos iluminados, predominam na expografia, 

em se tratando de reuso de um edifício que antes abrigou uma residência, algumas 

salas apresentam dimensões menores que outras, nestas, estão expostos peças 

menores que podem ser adaptadas ao espaço. 

Embora pareça evidente, alguns museus e exposições, em geral, 
ainda insistem em fazer de sua expografia verdadeiros déja-vus do 
século XX. (...) Essa unidade nasce junto com o tema do conceito 
que move a exposição. Trata-se, pois, não só da unidade de conjunto 
nas obras, que advém da lógica estabelecida pelo conhecimento da 
curadoria, mas essencialmente da unidade do conjunto das obras, 
resultante do agrupamento e da distribuição do conjunto citado na 
expografia (CASTILLO, 2008, p. 262 e 300).  

Torna-se necessário investir no potencial educativo nestes espaços expositivos, 

favorecendo a interação do público com as obras expostas, visando transformar as 

informações adquiridas durante a visita aos museus em conhecimentos em e sobre 

arte popular, aplicando os processos de mediação a partir da expografia e das 

propostas curatoriais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É nesse poder de associar e de dissociar que reside a emancipação 
do espectador, ou seja, a emancipação de cada um de nós enquanto 
espectador. Ser espectador não é uma condição passiva que 
devêssemos transformar em atividade. É a nossa situação normal 
(RANCIÈRE, 2010, p. 28). 

Esta pesquisa identificou que as duas instituições detem um acervo significativo de 

arte popular brasileira e paraibana, disponível ao público, porém, ambas apresentam 

uma perspectiva expográfica focada na exposição de peças e coleções para serem 

observadas passivamente pelo público, colocadas em pedestais, painéis, chão, 

paredes, suportes suspensos e vitrines que não podem ser tocadas pelos visitantes, 

uma concepção cenográfica tradicional de museu,considerando que no contexto da 

museografia contemporânea são necessárias práticas expositivas que viabilizem o 
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acesso democrático as manifestações artísticas (GONÇALVES, 2004; CASTILLO, 

2008), incluindo a arte popular. 

A partir da observação participante e do discurso sobre os museus, foi possível 

inferir que se faz necessário uma reconfiguração na expografia das duas 

instituições, fomentando a participação mais ativa do público/visitante nestes 

espaços, o que pode ser minimizado com a efetivação de um trabalho de mediação 

pelo setor educativo, a pesquisa detectou que apenas o CCSF disponibiliza guias 

que acompanham as visitas e descrevem aspectos do patrimônio e da exposição, 

nesse caso, ainda falta efetivar um processo de mediação com o público/visitante e 

as obras expostas, o que seria fundamental para garantir a fidelidade do público e o 

interesse no retorno ao museu, é necessário garantir na CAPJC a disponibilidade do 

serviço educativo. 
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Página oficial da Casa do Artista Popular Janete Costa. 
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Sobre o Centro Cultural de São Francisco. http://www.cyberartes.com.br/ 
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