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RESUMO 
Este artigo apresenta um recorte da minha tese de doutorado e objetiva analisar o 
Wayfinding no Museu de Serralves, Porto, Portugal, a partir da percepção do 
público/visitante. Utilizei como base os conceitos de Estudos de Públicos em Museus 
(PLAZA, 2014), Wayfinding (ARTHUR e PASSINI, 2002) e Legibilidade (LYNCH, 2009 e 
2010). Desenvolvendo uma pesquisa qualitativa com estudo de caso (YIN, 2005). A coleta 
de dados ou pesquisa de campo foi desenvolvida em Serralves entre 2011 e 2012, com 
aplicação de questionários, entrevistas e observação participante. Após a pesquisa foi 
possível concluir que: a) o método trabalhado foi adequado à pesquisa proposta; b) o 
público/visitante valoriza a relação entre o parque/jardim e as obras de arte ao ar livre e as 
galerias de arte, apontando preferência pelo ambiente natural; c) os visitantes definem os 
trajetos de maneira espontânea, embora utilizem os indicadores visuais ou orais.  
 
PALAVRAS CHAVE 
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ABSTRACT 
This paper presents part of my doctoral thesis and analyze objectively the Wayfinding at the 
Serralves Museum, Porto, Portugal, from the perception of the public/visitor. I used 
references on the concepts of Public Studies in Museums (PLAZA, 2014), Wayfinding 
(ARTHUR and PASSINI, 2002) and Readability (LYNCH, 2009 and 2010). Developing a 
qualitative research with case study (Yin, 2005). The collection of field data or research was 
developed in Serralves between 2011 and 2012, with questionnaires, interviews and 
participant observation. After research it was concluded that: a) the working method was 
suitable for the proposed research; b) the public/visitor values the relationship between the 
park/garden and outdoor art and art galleries, pointing preference for the natural 
environment; c) visitors define the paths spontaneously, although use of visual or oral 
indicators. 
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Museu paisagem de arte contemporânea (MPAC)? 

A arquitetura dos Museus de Arte desde o advento dos Museus Modernos tem 

mobilizado a relação entre o intrerior e o exterior dos espaços expositivos. Para além 

das barreiras arquitetônicas e do “White Cube” ou do “Black Box”, os museus 

também têm absorvido como espaço expositivo os parques e jardins, a área do 

entorno.  

No final da década de 1950, foi inaugurado o Louisiana Museum of Modern Art 

(1958), em Copenhagen, projeto do arquiteto Vilhelm Wohlert, com a proposta de 

integrar espaço expositivo, paisagem e arte moderna. Esse foi o primeiro Museu que 

teve como máxima a relação entre as galerias e o parque, entre a arte e a paisagem 

e é o percursor dos Museus de Arte que adotam sua tipologia, intitulada por Grande 

(2009) de Museus Paisagens (MP). Neste artigo trabalharei com a concepção de 

Museus Paisagens associado à categoria de Museus de Arte Contemporânea 

(MACs), considerando que o Museu de Serralves é um MAC e também um MP, 

denominei essa tipologia como Museu Paisagem de Arte Contemporânea (MPAC).  

O Louisiana Museum of Modern Art, nasceu a partir da coleção de Knud Jensen, em 

uma propriedade que pertenceu a Alexander Brun e suas esposas, todas chamadas 

de “Louise”, o que deu origem ao nome da instituição. No projeto original o arquiteto 

já tinha a pretensão de aproximar a arte da paisagem, criando trajetos entre os 

espaços expositivos e o parque, optando por construir pavilhões intimistas, com 

espaços abertos com grandes áreas verdes entre eles, essa relação com a 

paisagem foi mantida ao longo das várias reformas que o museu recebeu. O projeto 

museológico busca a diluição de fronteiras entre o interior e o exterior das galerias, 

favorecendo o diálogo entre a arte exposta nas salas de exposição e a bela 

paisagem do parque/jardim.  

Os projetos de museus do aclamado arquiteto Português Álvaro Siza, em Serralves, 

Porto, Portugal, inaugurado em 1999 e da Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, 

Brasil, inaugurado em 2008, apresentam sua concepção dialógica de espaços 

museológicos, onde as salas de exposição têm aberturas para o espaço exterior, 

grandes janelas, que expõem ao público recortes da paisagem exterior, podendo ou 
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não fazer parte da expografia das exposições. Dependendo da necessidade das 

obras, essas aberturas podem ser temporariamente vedadas, criando inclusive um 

“Black Box”.  

Serralves costuma apresentar ao público exposições com inúmeras salas de 

projeção de vídeo arte, ou vídeo instalações, que dependem do espaço escuro, no 

entanto o impacto do seu parque/jardim permanece como uma possibilidade na 

percepção ambiental do público, normalmente as visitas em Serralves começam 

pelo Museu, prédio projetado por Siza, já que a entrada oficial da Fundação fica 

justamente na entrada do mesmo e a bilheteria direciona o público para a visita as 

exposições. Após a visita ao Museu o parque/jardim é a opção do público que 

deseja prolongar a visita, tendo assim contato com as obras de arte contemporânea 

camufladas na paisagem, com a Casa de Serralves, obra emblemática da Art Decô 

em Portugal e com o jardim de Serralves.  

Após a visita aos espaços citados, o público costuma voltar à sede do museu para 

visitar a livraria, a biblioteca e finalmente se dirige ao Café ou ao Restaurante no 

piso superior. A população local costuma visitar o espaço, principalmente, nos fins 

de semana, feriados e festas, principalmente para usufruir dos espaços abertos do 

parque/jardim, uma área verde no coração da Cidade do Porto.  

Wayfinding: definindo trajetos em museus 

Desenvolvido pelos pesquisadores canadenses Paul Arthur e Romedi Passini em 

1984, o conceito de Wayfinding Design foi trabalhado no livro “Wayfinding and 

Architecture”, posteriormente os mesmos autores publicaram “Wayfinding, people, 

signs and architecture”, buscando tratar da relação com público, o trajeto, a direção 

espacial e o espaço construído. O termo foi formulado a partir das pesquisas do 

arquiteto Kevin Lynch na década de 1960. 

Wayfinding é o conjunto de indicadores visuais, auditivos, táteis, etc, que 

possibilitam as pessoas se moverem em um determinado espaço, com garantias de 

identificação dos roteiros, definição dos trajetos, demarcando pontos de direção com 

início e fim. É comum que os visitantes tenham dificuldades de se localizar nos 

espaços dos grandes museus, ficando desorientadas em relação a onde devem 
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seguir e qual o melhor roteiro para encontrar determinada sala, galeria ou obra 

exposta. No caso dos MPACs esse problema pontual se agrava, considerando que o 

espaço aberto (parque/jardim) costuma ser medido em hectares.   

O sistema de wayfinding bem planejado permite a identificação espacial e a 

comunicação dos indicadores coerentes com as necessidades do público. O sistema 

depende de uma relação dinâmica que envolve o espectador e o entorno articulada 

pela necessidade de tomada de decisões e pela organização das informações 

visuais presentes no museu. A comunicação do wayfinding relaciona-se com a 

percepção visual do contexto, definição de fluxos, referências e marcos visuais do 

espaço museológico.  

A localização espacial e a definição de direções, com segurança e informações 

adequadas, em espaços tão grandes como os MPACs, costuma um dos problemas 

a serem enfrentados pela direção e curadorias, visitas guiadas e carrinhos elétricos 

ou outros instrumentos são utilizados para minimizar esse problema. No entanto o 

indicador mais utilizado pelos visitantes ainda é o mapa impresso, geralmente, 

entregue na bilheteria do museu.  

Para tomar decisões de qual trajeto seguir durante a visita ao museu, o visitante 

recorre a diversos indicadores, inicialmente os mapas (plantas baixas) entregues na 

bilheteria, no caso de visitas guiadas por mediadores, o público costuma seguir as 

indicações orais do guia e não se preocupa em identificar ou definir o trajeto; quando 

a visita ocorre sem ajuda de mediadores, o público costuma seguir também, além do 

mapa, as placas de indicação dispostas ao longo dos trajetos, quando isso não é 

suficiente, normalmente os visitantes perguntam indicações aos transeuntes ou aos 

guias e vigilantes que por ventura estejam presentes na ocasião.  

Durante a pesquisa de campo no Museu de Serralves, encontrei visitantes perdidos 

ao longo do parque/jardim, desorientados, sem conseguir identificar roteiros para 

encontrar determinada obra ou galeria, mesmo com o mapa em mãos. Em diversas 

ocasiões ajudei os visitantes com a definição dos trajetos em Serralves.  
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A pesquisa de públicos em Serralves 

Trabalhamos com pesquisa qualitativa (SERRA, 2006) com estudo de caso (YIN, 

2005), buscando interpretar as diversas maneiras que o público/visitante do Museu 

de Serralves, utilizou para definir o trajeto durante a visita. Nesse caso, utilizei para 

coleta de informações a observação participante, ao longo do dia escolhi três ou 

quatro visitantes e acompanhei todo o trajeto da visita, anotando em um mapa do 

museu os trajetos, os possíveis desvios, as paradas e os pontos que o visitante 

demorou mais.  

A pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2010 e 2012, em diferentes dias e 

estações do ano, considerando também as festas: “Festa do Outono” e “Serralves 

em Festa”, eventos anuais de fluxo exacerbado de público. Embora a variação 

estatística de públicos seja enorme entre as visitas cotidianas e os dias de festa, 

utilizei o mesmo método de observação, acompanhando no máximo 4 visitantes 

durante um dia. Além da observação participante apliquei questionários aos 

visitantes. 

Segundo Yin (2005) o estudo de caso possibilita ao pesquisador conhecer com 

profundidade o seu objeto, e o acúmulo de pesquisas sobre o tema e com o mesmo 

método favorece a compreensão dos resultados. 

Aplicamos questionários aos visitantes do Museu de Serralves, ao término da visita, 

ou seja, na saída do Museu. Trabalhamos com visitantes de países de língua 

portuguesa, adultos, maiores de 18 anos, evitando públicos escolares e grupos. Os 

visitantes abordados assinaram o termo de consentimento da pesquisa.  

No questionário utilizamos como critério para coleta de informações os seguintes 

itens: dados demográficos (endereço, faixa etária, sexo, idade do depoente), 

dados de participação (frequência e visitas a MACs), fatores emocionais 

(sentimentos, identificação com lugares e obras), fatores ambientais (motivo da 

visita, dificuldade na mobilidade, identificação dos trajetos durante a visita ao museu, 

atividades de lazer, relação com a arte contemporânea e a paisagem).  
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Reação do público/visitante em Serralves 

Serralves é um marco arquitetônico da cidade do Porto, considerado um dos 

principais pontos turísticos da cidade, com a Casa Art Decô e o Museu projetado por 

Álvaro Siza, tem sido incluído nos roteiros turísticos locais, anunciado por meio de 

cartazes em todos os pontos importantes da cidade, começando pelo aeroporto e 

estações de metrô. O fato de ser um parque/jardim urbanizado encravado no 

coração da cidade atrai turistas e moradores da região, sendo uma das passagens 

obrigatórias de todos os visitantes da cidade.  Consiste em um espaço de lazer e 

cultura para a população, com uma vasta programação cultural de qualidade 

internacional e um jardim convidativo para um dia de sol em família, Serralves é um 

dos lugares preferidos pela população para curtir um dia de sol no Porto. 

Serralves é um dos museus de arte mais relevantes do Norte de Portugal, todos os 

anos o aumento do número de visitas é significativo, em 2007 foi de 363.765 e em 

2011 foi de 493.903. O serviço educativo em 2007 atendeu cerca de 92.492 pessoas 

e em 2011 cerca de 143.430 pessoas. 

Em março de 2013 a Fundação de Serralves, publicou o resultado do “Estudo dos 

Públicos”, pesquisa científica coordenada pelo Prof. Dr. Carlos Melo Brito, no âmbito 

do Projeto Improvisações/Colaborações, do Setor Educativo da Fundação, com o 

objetivo de desenhar o perfil sociodemográfico dos públicos e identificar as formas 

de relação com o museu e seu patrimônio, visando: 

1. Compreender as atitudes e comportamentos dos públicos em Serralves; 

2. Identificar a percepção que os públicos têm da estratégia que vem sendo 

seguida; 

3. Analisar as fontes de valor da marca Serralves no nível da notoriedade, 

imagem e lealdade (BRITO, 2013, p. 20). 

Esse estudo é uma fonte de dados significativa para esta tese, por apresentar 

resultados concretos, frutos de uma investigação científica recente sobre o 

público/visitante em Serralves. A pesquisa tentou responder quais são e o que 

fazem os públicos; o que pensam das estratégias utilizadas na política de 
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comunicação e na relação de qualidade e preço em Serralves. A pesquisa de campo 

foi aplicada a dois grupos focais, o primeiro com pessoas frequentadoras de 

Serralves e outro de não frequentadores, por meio da aplicação de formulários 

impressos com os dois grupos e outro aplicado online, no mês de outubro de 2011, 

por meio de um instrumento de coleta previamente validado adaptado ao objetivo do 

estudo.  

A pesquisa citada utilizou o conhecimento qualitativo e quantitativo, aplicando três 

questionários, um presencial com o grupo de frequentadores e outro com não 

frequentadores, e a pesquisa online, com frequentadores acima dos 16 anos, entre 

fevereiro e março de 2012. 

A análise de conteúdo foi baseada nos depoimentos dos participantes, utilizando 

técnicas de análise do discurso, baseadas nas vivências em Serralves do público 

residente em Portugal, com idade superior a 16 anos. Recolhendo-se 2.567 

questionários válidos, sendo 502 de frequentadores, 500 de não frequentadores e 

1.165 por meio do web survey. No estudo qualitativo foram realizadas 12 entrevistas 

semiestruturadas com os principais Stakeholders (hotéis, agentes, operadores, 

transportadores, etc.) da Fundação de Serralves, no primeiro semestre de 2012, 

este estudo apontou as seguintes conclusões: 

1. Serralves é frequentado por um público relativamente jovem, entre 16 até 45 

anos, 26% ficam em torno dos 26 a 35 anos, apenas 7% dos frequentadores 

tem mais de 65 anos.  O nível de escolaridade dos frequentadores é elevado: 

85% possui curso superior completo. 

2. Entre os frequentadores 45% costuma visitar pelo menos uma vez por mês, 

destes 20% frequenta mais de uma vez ao mês, 35% declarou que costuma 

visitar com a família, 22% com o companheiro ou companheira, ¼ dos 

visitantes costuma frequentar com os amigos, apenas 15% frequenta sozinho. 

3. A notoriedade dos artistas e a qualidade das exposições segundo 1/3 do 

público leva a ampliar o número de visitas a Serralves. 
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4. Quase a totalidade do público/visitante arguido (90%) considera a 

comunicação sobre as atividades de Serralves eficaz ou muito eficaz. 

5. Os frequentadores (92%) destacam o parque e as exposições como principais 

atividades desenvolvidas em Serralves, 82% destacou Serralves em Festa 

como a principal atividade da Fundação. 

 

Dois grandes eventos, realizados anualmente, costumam atrair multidões ao 

parque/jardim e ao museu. “Serralves em festa” (que acontece desde 2004 e 

apresenta programa com duração de 40 horas ininterruptas de espetáculos, com 

mais de 200 apresentações) e a “Festa do outono”. Durante esses eventos, a vasta 

programação inclui artes visuais, dança, música, teatro, performances, cinema, 

videoinstalações, feira de livros e design de objetos e intervenções no parque (ver 

figuras 155 a 158), abrindo espaço para novos artistas em contato com artistas 

consagrados. Em 2013 Serralves em Festa contabilizou mais de 77.000 visitantes de 

todas as idades e classes sociais. 

Considerado um dos mais bens sucedidos empreendimentos culturais de Portugal, 

Serralves é detentor de um importante acervo histórico sobre arte contemporânea, 

arquitetura e paisagem, que é um verdadeiro oásis no coração do Porto. Seu 

potencial de maximização da atração de público/visitante é inegável, ao longo dos 

seus mais de 20 anos de existência Serralves tem cumprido sua missão, desde 

1999, ano de sua fundação, foi visitado por mais de três milhões de pessoas, o 

 

Fig. 1 – Público no parque/jardim em frente à 
casa durante Serralves em Festa  

Fonte: www.público.pt 

 

 

Fig. 2 – Público no parque/jardim durante 
Serralves em Festa  

Fonte: www.público.pt 

 

http://www.público.pt/
http://www.público.pt/
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museu mais visitado em Portugal. Além das exposições, da loja, da livraria e da 

biblioteca, Serralves organiza todos os anos, uma série de eventos. 

Lendo trajetos em Serralves 

Os questionários desta pesquisa foram aplicados presencialmente e online 

(disponibilizados durante um mês na página do facebook do Museu de Serralves). 

Obtivemos maior retorno dos questionários aplicados presencialmente. A amostra 

desta pesquisa corrobora com o Estudo de públicos Serralves publicada em 2013. 

Obtivemos 100 questionários respondidos, dos quais 80% foram respondidos 

presencialmente e 20% online, destes, 96 apresentaram resultados satisfatórios e 04 

desconsiderei por estarem incompletos ou rasurados. 

De acordo com os questionários tabulados, o público/visitante feminino representou 

59% e o masculino 41% do total. Destes 04 mulheres estão entre 18 e 25 anos; 44 

são mulheres e 32 homens na faixa etária entre 25 a 40 anos, 08 mulheres entre 40 

e 50 anos; e 04 homens e 04 mulheres com mais de 50. O público/visitante é 

relativamente jovem, a maioria está concentrada entre a faixa etária de 25 a 40 

anos, com predomínio das mulheres. 

Na aplicação presencial dos questionários percebemos que a maioria das pessoas 

não conseguia se localizar, nem demarcar os percursos realizados no mapa nem na 

planta, passei a disponibilizar o mapa colorido recebido pelo público/visitante na 

recepção ao iniciar a visita (gráfico 1) após isso, cerca de 10% do público/visitante 

respondeu a questão, a maioria não teve tempo ou interesse para responder, ou não 

conseguia se localizar espacialmente no mapa.   Dentre os trajetos desenhados pelo 

público/visitante selecionamos os dez mais completos, com o desenho de todo o 

trajeto realizado e o destaque aos espaços que mais gostou (gráfico 2).  
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Gráfico 1 – Mapa da Fundação de Serralves, entregue ao público/visitante  
na recepção do museu – Porto, Portugal 

Fonte: www.portotaxxi.com 

 

Ao avaliar os mapas traçados pelo público/visitante investigado em Serralves 

modifiquei a cor das linhas de trajeto originalmente pretas (gráfico 2), diferenciando 

cada um dos mapas com uma cor, gerando um grafismo orgânico; em seguida, 

eliminamos os outros elementos do mapa, destacando os percursos traçados pelo 

público/visitante e os pontos identificados como mais significativos durante a visita 

(gráfico 3), depois sobrepusemos os dez mapas, gerando uma única imagem 

(gráfico 2 e 3), onde identificamos que os caminhos traçados variam muito, alguns 

descrevem um roteiro completo em toda a extensão do parque/jardim outros 

demonstram um trajeto mais curto. 

Vários participantes comentaram que a experiência acumulada em visitas anteriores 

ao museu facilitou a definição e realização dos seus percursos na área externa do 

museu. Por sua vez, alguns dos usuários em primeira visita indicaram que, além das 

informações oficiais, a vivencia em instituições semelhantes (outros museus, 

galerias, parques ou mesmo zoológicos) foram importantes para a orientação 

espacial no local.  

N 

http://www.portotaxxi.com/
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Todos os mapas descrevem um trajeto que se repete um caminho que vai da 

entrada principal para o interior do museu, do museu volta à entrada e dobram na 

loja, em direção à entrada do parque/jardim, todos passam pelo portão principal 

onde se localiza a escultura Pá de Jardineiro, seguindo ou pela Alameda dos 

Liquidâmbares, ou pelo roseiral, ou pela sombra do bosque de esculturas em 

direção a Casa de Serralves; os trajetos costumam descer pelo jardim inglês ou sua 

lateral em direção ao Lago, seguindo até o Prado (folhas agrícolas), retornando para 

a quadra de tênis, com parada obrigatória na casa de chá, de lá segue em direção 

lateral retornando para a entrada do parque/jardim, voltando a loja, essa última parte 

do trajeto aparece nos mapas seguindo roteiros variados que terminam no mesmo 

local a entrada do parque/jardim e do museu. O 10º mapa destacou com um enorme 

círculo a área do prado (folhas agrícolas) como mais interessante, descrevendo que 

é nessa área que costuma sentir um maior contato com a paisagem, por ser uma 

área rural em pleno coração da cidade do Porto, como afirmam os depoimentos dos 

arguentes: 

“Estou a gostar imenso do prado, Pá! Sinto-me livre aqui.” (V25 – M – 
52a) 

 “Gosto imenso de estar neste parque, lembra-me a quinta da minha 
mãe, onde brincava quando miúda.” (V26 – F – 32a) 

Ao longo do trajeto não existem muitos indicadores visuais, o caminho é sempre 

feito a partir da intuição do próprio público/visitante, que costuma guiar-se pelo mapa 

recebido na recepção do museu. Nem sempre o visitante faz o percurso completo 

entre o museu e o parque/jardim, ele pode fazer opção entre a visita ao Museu ou ao 

parque/jardim ou fazer o passeio completo. Lembro que a entrada para ambos os 

espaços são pagas nos dias normais da semana e gratuitas aos domingos, nas 

segundas-feiras Serralves está fechado ao público/visitante, a entrada é gratuita 

para estudantes identificados durante todo o ano.  Uma significativa parte das 

pessoas investigadas declarou que costuma visitar regularmente o parque/jardim e 

que ocasionalmente visita o museu, como confirmam os depoimentos abaixo: 

“Estou a seguir os outros visitantes, já voltei imensas vezes a 
Serralves e estou a conhecer este parque bem, mas só estive no 
museu uma vez.” (V29 – F – 29a) 
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“Sou estudante de licenciatura, costumo visitar o jardim e a biblioteca 
para pesquisar, é um bom sítio para refletir, não costumo visitar o 
museu.” (V30 – M – 25a) 

Segundo os depoimentos coletados o parque/jardim aparece como o maior atrativo 

para a visita a Serralves, como um lazer em contato com a paisagem acompanhado 

da família ou de amigos, ou para ver as exposições de arte contemporânea, no 

entanto, durante a Festa de Serralves e na Festa de Outono, o público/visitante 

informou que costuma frequentar a Fundação atraídos pela qualidade da 

programação cultural apresentada. 

 

Gráfico 2 – Mapas trajetos público/visitante em Serralves 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Gráfico 3 – Sobreposição dos mapas trajeto do público/visitante em Serralves 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Gráfico 4  – Galerias e obras destacadas pelo público/visitante investigado em Serralves.  
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Considerações finais 

A partir dos dados coletados com a aplicação dos questionários ao 

público/visitantes, adultos, de língua portuguesa em Serralves no ano de 2012, 

verificou-se que a maioria dos arguidos avaliou de forma positiva a instituição e a 

marca Serralves, considerando uma referência importante na hora de definir 

programações culturais seja sozinho, com família ou amigos.  

“Acho espetacular este museu, tem boas exposições e um excelente 
jardim.” (V32 – F – 40a) 

“Este é um sítio muito importante para mim, costumo visitar desde 
miúdo com meus pais.” (V33 – M – 28a) 

Serralves também foi considerado pelo público/visitante um museu para se voltar a 

visitar, para ver as exposições, usufruir o parque/jardim, participar das festas e 

apreciar a arquitetura, por apresentar uma programação cultural diversificada, 

importantes exposições e por ser em si mesmo um representante do patrimônio 

arquitetônico e cultural de Portugal, destacando-se a Casa e o Museu, é um local 

para se frequentar regularmente.  

“Adoro visitar a casa e o jardim, gostava de viver aqui algures, 
quando isso tudo era rico, por isso venho sempre.” (V34 – F – 52a) 

“Gosto imenso de quintas, vivi em uma na aldeia, gosto de apreciar a 
obra do Siza e as exposições, volto sempre.”( V35 – M – 54a) 

De maneira geral os serviços oferecidos em Serralves foram avaliados como bons e 

adequados. Os motivos citados como responsáveis pelo retorno a instituição estão 

ligados ao interesse em usufruir o bem estar, proporcionado pelo contato com a 

paisagem no parque/jardim e com a arte contemporânea.  

“Estudei belas artes quando jovem, hoje, apenas admiro as obras 
dos artistas, embora nem sempre goste delas, sinto-me em casa 
neste sítio.” (V36 – F – 64a) 

“Ó Pá! Isto tudo aqui é parte de minha vida, gosto imenso, tenho 
cultura de qualidade e contato com a natureza.” (V37 – M – 39a) 

Outro dado interessante é que a maioria do público/visitante entrevistado afirmou 

que não teve dificuldade em encontrar e definir o trajeto durante a visita a Serralves, 

o que demonstra certa familiaridade com o espaço e que a visita acontece como um 
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processo natural de descobertas espontâneas ao longo do trajeto, que embora o 

guia, o mapa e as indicações ajudem bastante são elementos acessórios na hora de 

caminhar pelo espaço da Fundação. 

“Não houve dificuldade, segui as trilhas e os pontos do mapa, foi 
fácil.” (V38 – F – 26a) 

“Estou a seguir os amigos, alguns deles já conhecem o sítio, gostei 
imenso.” (V39 – M – 48a) 

Outros serviços oferecidos em Serralves foram avaliados positivamente como é o 

caso do bar/lanchonete, a loja e a biblioteca, demonstrando o interesse do 

público/visitante em usufruir o espaço construído, de forma prazerosa, além das 

atividades culturais disponibilizadas.  

“Costumo frequentar a biblioteca para fazer pesquisa para a 
licenciatura, tem bom material e é agradável.” (V40 – F – 22a) 

“O restaurante é cinco estrelas, o atendimento é bom, vale a pena.” 
(V41 – M – 26a) 

Os dados coletados neste estudo são complementares a pesquisa realizada pelo 

Museu de Serralves e publicada no “estudo dos públicos” em 2013, reforçando e 

validando a pesquisa anterior. Algumas questões não abordadas nesta pesquisa 

como o estudo dos funcionários/monitores, podem ser ampliadas e analisadas em 

futuras investigações sobre este museu. 
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