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RESUMO 
Esta investigação desenvolveu um estudo de públicos no Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Sevilla, España, com o apoio da Beca de Movilidad de Profesores 
Brasileños, da Fundación Carolina, durante dois meses e meio (dezembro, 2014; janeiro e 
fevereiro de 2015). O foco da investigação foi a questão central: como o público/visitante 
define o trajeto durante as visitas ao CAAC/Sevilla? Para tanto, desenvolvemos um Estudo 
de Público, aplicando o Wayfinding, a pesquisa qualitativa com estudo de casos e a 
observação participante. Esta investigação apontou como resultado que o público/visitante 
do CAAC, costuma se guiar pela sinalética (placas, mapas e setas indicativas) disposta no 
museu, definindo o trajeto da visita espontaneamente, sem apoio direto de monitores ou 
estagiários superando as dificuldades para definir o trajeto durante a visita.  
 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This research developed a public study in the Andalusian Centre of Contemporary Art 
(CAAC), Seville, Spain, with the support of Mobility Grant for All Teachers, the Fundación 
Carolina for two and a half months (December, 2014, January and February 2015). The 
focus of the research was the central question of how the public/visitor sets the path during 
visits to the CAAC/Seville? We develop a Public Study, applying the Wayfinding, qualitative 
research with case study and participant. This research showed the result that the 
public/CAAC visitor, is usually guided by the signs (signs, maps and indicative arrows) 
arranged in the museum, setting the path of the visit spontaneously, without direct support 
monitors or interns overcoming difficulties to define the path during the visit. 
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Sobre wayfinding e estudos de públicos em MACs 

Dois pilares que dão sentido a uma instituição de caráter museístico 
são o patrimônio que alberga e o público que o visita (Mus-A 2008  
editorial). 

Essa investigação parte de três questões básicas: o que são estudos de públicos em 

museus? O que é e como se aplica o wayfinding nos estudos de públicos em 

museus? E finalmente, como o público/visitante define o trajeto durante as visitas ao 

CAAC/Sevilha? 

Tivemos como foco uma das definições mais consensuais, nessa área de 

conhecimento, a da American Alliance of Museums (AAM - 1991) elaborada por 

meio do Committee on Advance Research and Evaluation (CARE), que define o 

Estudo de Públicos como:  

El processo de obtención de conocimiento sistemático de y sobre los 
visitantes de museos, actuales y potenciales, com el propósito de 
incrementar y utilizar dicho conocimiento em la planificación y puesta 
em marcha de aquellas atividades relacionadas con el público (AAM  
1991). 

No estudo dos públicos em museus, uma das questões preeminentes é a orientação 

espacial, caracterizada pelo movimento orientado (Wayfinding) do público/visitante 

no espaço do museu, no parque/jardim (área externa) ou nas salas de exposição 

(área interna), ou seja, como os visitantes se deslocam no espaço ou como definem 

seus caminhos durante a visita ao museu. Essa definição envolve a construção de 

mapas mentais, para resolver e definir os caminhos, respondendo as questões: para 

onde vou? Como vou chegar ao local?  

O conceito de orientação espacial remonta aos anos 1960, a partir da teoria de 

Kevin Lynch, definida no livro “a imagem da cidade – 1960”. Posteriormente 

desenvolvida, por Paul Artur e Romedi Passini, nos livros “wayfinding in architecture 

– 1984” e “wayfinding, people, signs and architecture – 1992”, desde então 

popularizada como área de pesquisa em todo o mundo. 

Nesta investigação, o processo de observação voltou-se para uma compreensão 

dinâmica das diversas formas de relacionamento do público/visitante com o espaço 

do museu, sua interação com os indicadores visuais e físicos, ou seja, a percepção 
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visual do espaço, envolvendo a circulação, os fluxos, o movimento, as referências 

visuais e a definição dos caminhos estipulados durante a visita, envolvendo três 

variáveis: o conhecimento da informação, a decisão e a execução da ação. 

O conhecimento da informação refere-se ao contato e processamento da informação 

que o público tem/recebe ao chegar ao museu, sua receptividade, o apoio da equipe 

institucional (mediadores, estagiários, recepção e segurança); a percepção do 

ambiente (obtenção de informações por meio dos sentidos) e a absorção da 

informação (capacidade de processar e entender as informações recebidas).  

A decisão refere-se ao estabelecimento de caminhos para chegar a um determinado 

destino, envolvendo variados níveis de decisão, da mais geral, para a específica, 

todas interligadas e direcionadas ao objetivo, definir um caminho a seguir durante a 

visita ao museu. 

E a execução da ação refere-se a aplicação do plano de decisão anteriormente 

tomada, executando as ações necessárias para que o plano de trajeto seja efetivado 

e levado a cabo, efetivando com sucesso a visita. 

A visita a um museu pode ter diversas funções e objetivos, variando de acordo com 

sua tipologia e também com os interesses individuais e coletivos do público. A 

maioria das investigações sobre estudos de públicos tem como foco questões 

estatísticas, servido para justificar a maior ou menor frequência de público ao 

museu, objetivando garantir o apoio financeiro (público ou privado), favorecendo as 

possíveis adaptações físicas e de acessibilidade ao espaço do museu, na 

adequação da expografia a percepção do usuário e assim garantir a fidelização do 

público.  

Essas variáveis são importantes e podem justificar por que estudar o 

público/visitante de Museus de Arte contemporânea (MACs). Segundo Plaza (2014, 

18) hoje temos: 

(...) um perfil de usuários de museos igualmente complejo, com 
diversidade de interesses y motivaciones. Existe um público cada vez 
mayor y diverso de visitantes a los museos y está entre los objetivos 
explícitos o tácitos de la mayoría de museos el incrementar el 
número y la heterogeneidade de sus visitantes. (...) los estudios de 
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público se han revelado como uma de las heramientas para llegar a 
los usuários y poder responder apropriadamente a sus necessidades 
(Plaza 2014, 18). 

Os MACs são importantes e influentes instituições culturais inseridos na cena da 

arte contemporânea internacional, conhecer melhor seus públicos é imprescindível 

para que estas instituições possam respondem a altura ao que esse público espera 

dos museus. Na atual museografia não é suficiente que o Curador ou a Direção 

Técnica do MAC decida a programação e a expografia, sem que tenha ideia do 

impacto dessas variáveis sobre o público/visitante. Nesse sentido, o estudo de 

públicos pode ser um aliado para a tão desejada aproximação entre o visitante e o 

museu. 

 

O Centro Andaluz de Arte Contemporanéo (CAAC) 

Sevilla, no coração da Andalúcia, Sul da España, é um celeiro de manifestações 

culturais, que transitam entre as variações do Flamengo; a imponente organização 

das irmandades na Semana Santa, destacando-se a cenografia das procissões e as 

figuras dos Nazarenos; detentora do terceiro maior templo católico e da maior igreja 

gótica do mundo (depois da Basílica de São Pedro, no Vaticano e da Igreja de São 

Paulo, Londres), a Catedral de Santa Maria da Sede ou Catedral de Sevilla; 

considerada a cidade da ópera e destino turístico inquestionável é, também, uma 

cidade historicamente dedicada às artes visuais, figuras como Diego de Velazquez, 

Murillo e Zubarán, estão consagrados e imortalizados na Coleção do Respeitado 

Museo de Bellas Artes da cidade, um dos mais importantes da Região e também na 

área de formação de uma das mais antigas Escolas de Belas Artes do país a 

Escuela de Bellas Artes da Universidad de Sevilla.  

Além dos contextos culturais tradicionais, à Arte contemporânea está presente em 

Sevilla, diversas exposições e seminários são desenvolvidos no Centro de Cultura 

da Universidad de Sevilla (CICUS), no Instituto de Cultura e Arte de Sevilla (ICAS), 

no Centro Cultural da Fundación Valentín de Madariaga – Arte Contemporáneo e o 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), que funciona no antigo Monastério 

de La Cartuja.  
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O CAAC fundado em fevereiro de 1990, com o objetivo de tornar-se um centro de 

referência para a pesquisa, conservação, divulgação e promoção da arte 

contemporânea na Andalúcia, conta hoje com uma das maiores e mais importantes 

coleções de arte contemporânea da España. Este centro cultural tem se tornado, ao 

longo do tempo, um modelo de museu articulado com as novas concepções da 

museologia, um espaço aberto à investigação, com visão multidisciplinar, um 

verdadeiro espaço de criação, realizando anualmente diversas atividades artísticas e 

disponibilizando ao público uma biblioteca equipada e inúmeras publicações.  

O CAAC tornou-se em 1997, instituição autônoma, ligada a Consejeria de Cultura, 

por meio de um Decreto da Junta de Andalúcia, modificando seus estatutos e sua 

transferência para a atual sede o antigo Monastério de La Cartuja de Santa Maria de 

Las Cuevas de Sevilla, assumindo as coleções do Conjunto Monumental do 

Monastério e do Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

Conhecido como o depositário oficial dos restos mostais de Cristóval Colombo, 

durante mais de 30 anos, o Monastério de La Cartuja, também foi retiro espiritual do 

Rei Felipe II, e ao longo do tempo recebeu como doação importantes coleções de 

arte e antiguidades, tais como: Alejo Fernández; Duero; Pace Gazini y Aprile de 

Carona; Montañes y Mesa; Murillo; Cano y Zubarán; Pedro Roldán; Duque Cornejo 

(CAAC). Durante muitas décadas funcionou como uma fábrica de porcelana chinesa 

(1841-1982), possuindo cerca de 10 chaminés e fornos, dos quais apenas 05 

permanecem conservados e fazem parte da arquitetura do CAAC.  

A Junta de Andalúcia começou a restauração do conjunto arquitetônico em 1986, em 

1989 criou o Conjunto Monumental de La Cartuja de Sevilla, como centro de 

investigação e difusão cultural, ganhando novos ares com a Exposição Universal de 

1992, em 1997, converteu-se na sede do Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  

 

O desenvolvimento da investigação: desenho metodológico e procedimentos 

utilizados 

Esta investigação foi desenvolvida durante metade do mês de dezembro de 2014, 

janeiro e fevereiro de 2015, em pleno período de inverno europeu, utilizando a 
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metodologia qualitativa de estudos de caso, a partir da perspectiva da observação 

participante. Trabalhamos com a seguinte questão central: como o público/visitante 

define o trajeto durante a visita ao CAAC/Sevilla? 

Por consideramos que na pesquisa qualitativa o objeto de estudo, pode ser melhor 

compreendido quando o pesquisador se insere in loco no contexto pesquisado, 

tomando contato diretamente com as questões levantadas, durante o período desta 

investigação, estivemos praticamente todos os dias (de terça a sexta [das 19h às 

21h] e aos sábados [das 11h às 21h]) visitando o CAAC e desenvolvendo a 

observação e estudo de público.  

La observación ha sido una de las primeras técnicas utilizadas para 
la obtención de datos relativos a los visitantes de museos y 
exposiciones. La utilización de este tipo de metodología en el área de 
los Estudios de Público proviene de que la conducta espacial o 
proxémica (movimientos, itinerarios, paradas, etc.) en las salas de 
exposiciones siempre se ha considerado como indicativo de otros 
comportamientos internos (SANTOS, 2008, p. 55). 

Para efetivarmos a coleta de dados por meio da observação participante, utilizamos 

duas técnicas específicas: o registro narrativo (não sistemático a partir da 

observação do comportamento dos visitantes durante a visita) e o registro de 

ocorrências (mapa do trajeto da visita, feito pelo pesquisador, observando à 

distância, o percurso de um visitante específico - escolhido de maneira aleatória). 

Com a análise dos resultados foi possível identificar: o tempo total empregado 

durante a visita; os comportamentos individuais do público durante o percurso; a 

relação entre o visitante, a arquitetura e as obras expostas; a capacidade de 

orientação espacial e o uso da sinalética pelos visitantes como guia para a 

orientação espacial.  

Durante todo o desenvolvimento desta investigação, fizemos a observação 

participante como visitante anônimo, durante o horário de entrada gratuita (de terça 

à sexta, das 19h às 21h e aos sábados das 11h às 21h) excetuando os feriados e o 

recesso do período natalino. Nesse período estavam abertas ao público as 

seguintes exposições: Maria Thereza Alves: El largo Camino a Xico (1991-2014); La 

Construcción Social Del Paisaje; Carmen Laffón: El Paisaje y El Lugar e a Coleción 

Intervenciones en Los Exteriores del CAAC e em processo as comemorações do 25º 



 
 

 
COSTA, Robson Xavier da. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: wayfinding em la construción social del 
paisaje e el paisaje y el lugar, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontificia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.146-160. 

152 

ano de funcionamento do CAAC, com foco principal na relação entre a arte e o meio 

ambiente.  

Nosso foco foi a observação relativa à visita do público adulto autônomo, 

desconsiderando visitas de grupos e principalmente de escolas. Durante os dias de 

observação, acompanhamos à distância, o trajeto de três visitantes, em cada dia 

observado, escolhidos de maneira aleatória, em espaços de tempo diferenciados. 

Para cada um dos visitantes acompanhados, desenhamos, com caneta, um mapa 

do seu trajeto durante a visita sobre uma cópia da planta baixa do CAAC 

(fotografada e fotocopiada a partir de um pôster exposto na entrada do museu) 

definindo os caminhos percorridos, os pontos de parada e as possíveis dúvidas na 

definição dos trajetos seguidos durante a visita.  

O complexo arquitetônico do Monastério de La Cartuja tem duas entradas, uma 

voltada para o Camino de Los Descobrimentos e outra para a Calle Américo 

Vespúcio, ambas dão acesso ao parque/jardim e as outras instituições presentes no 

complexo, tais como a Capela, o Campus da Universidad Internacional de 

Andaluzia, a biblioteca e o bar/café. 

Considerando que os visitantes do CAAC ao entrarem no museu, não recebem 

nenhuma informação específica sobre a estrutura do mesmo, contando apenas com 

os mapas (plantas baixas) expostos nas paredes da entrada principal e das entradas 

específicas das exposições, bem como, com as setas e placas indicativas para as 

direções das exposições temporárias (com letreiros e setas) e dos cartões com 

textos informativos disponíveis nas entradas das salas de exposição. Como o 

visitante não recebe uma planta do museu, nem um guia indicativo específico para 

as exposições, depende das informações visuais e do senso de direção para se 

guiar nas instalações do CAAC durante a visita [Figura 01]. 
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Figura 01 – Planta do Centro Andaluz de Arte Contemporânea em Sevilha. Fonte: planta baixa 
exposta em painel na entrada do CAAC em Seilha. Foto: Robson Xavier, 2015. 

Os desenhos esquemáticos, elaborados pelo pesquisador durante a observação 

participante, geraram um mapa para cada um dos visitantes observados, dos quais 

selecionamos dez exemplos referentes aos trajetos mais repetidos pelos visitantes 

durante o período de observação no CAAC [Figuras 02 e 03] que foram sobrepostos 

gerando um gráfico geral com os principais trajetos escolhidos pelos visitantes 

durante a visita ao CAAC [Figura 04].  

O mapa do CAAC, afixado na parede da entrada principal do museu, representa a 

planta baixa com os principais espaços expositivos indicando com setas a entrada 

principal, as salas de exposição e a saída, é o principal elemento de sinalética 

disponível ao público. Destacados em tons de verde as diferentes exposições 

temporárias abertas ao público, identificando cada espaço pelo nome da exposição 

e do artista. A entrada do museu é feita pela Igreja Gótica por uma entrada na parte 

de baixo da grande e antiga porta de madeira, isolada por uma cortina de couro 

preto, com uma seta de identificação.  

Observamos que ao passar o arco da entrada principal os visitantes costumam ficar 

confusos sobre que direção tomar, para a direita ficam de frente com um muro, do 

lado esquerdo com a loja do Museu e em frente com a entrada da igreja, que acaba 

sendo a opção mais viável, considerando que nos horários observados a entrada ao 

público era gratuita e não necessitavam passar pela loja para comprar o ingresso. O 
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visitante tem acesso visual as informações básicas da exposição por meio dos 

elementos da sinalética dispostos estrategicamente por todo o espaço do museu.  

Todo o percurso da visita ao museu é sinalizado por meio de painéis com textos e 

pequenos mapas dos espaços expositivos, cartazes indicativos e setas colocadas 

nas entradas e saídas das salas indicando os possíveis caminhos a seguir.  

Embora o CAAC seja bem sinalizado e com os indicativos visuais distribuídos em 

pontos estratégicos, a grande extensão do espaço físico, torna distantes os pontos 

indicativos um do outro, deixando uma margem para que o visitante sinta a ausência 

de um indicador preciso. Durante a observação identificamos que diversos visitantes 

encontravam as saídas utilizando a sinalética, outros testando as possíveis saídas 

de maneira aleatória e outros seguiam simplesmente o fluxo de visitantes.  

Considerando que o CAAC funciona em um edifício readaptado de um antigo 

monastério medieval, as entradas e saídas equivalem ao antigo funcionamento do 

prédio quando espaço religioso, fábrica ou forte. Existem diversas entradas, nichos, 

chaminés, fornos e altares distribuídos por toda a construção. 

Os espaços expositivos localizados ao longo do pátio interno do monastério, em 

torno das grandes chaminés e fornos de cerâmica, foram adaptados e 

transformados em galerias, verdadeiros cubos brancos em alguns casos adaptados 

como caixas pretas, com espaços delimitados por meio de paredes divisórias, fixas 

ou móveis, permitindo mudanças na composição dos projetos expográficos. Esses 

espaços permitem a montagem de forma contínua, sem interrupções visuais como 

ocorre nas galerias do antigo espaço da igreja, capelas e refeitório, onde as obras 

contemporâneas têm de conviver com retalhos de azuleijaria, ninchos, imagens e 

esculturas medievais.  

Nessas galerias o visitante tem a sensação que está em um museu moderno, a 

correlação entre espaços mistos (medieval X contemporâneo) que aparentemente 

dá o tom diferencial ao CAAC, em relação a outros MACs, é desfeita nas galerias 

contínuas, pensadas no sistema de cubo branco moderno, onde predominam o 

espaço intercalado de pequenas salas, corredores e a exposição é montada 

sequencialmente.  
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Ao longo do processo de observação das visitas identificamos que a maioria dos 

visitantes segue trajetórias semelhantes, indicada pelos elementos da sinalética. A 

entrada é feita pela antiga igreja e suas naves laterais, com acesso ao pátio de 

colunas, com duas capelas e o antigo refeitório, (espaços expositivos), saindo pelo 

corredor e tendo acesso a primeira galeria lateral a partir do pátio interno, que, 

também, dá acesso as outras galerias, a pérgola e por fim a sala de colunas e outro 

pequeno pátio interno antes de ter chegar a loja do museu e sua saída [Figura 02].  

 
  

 

    
Figura 02 - Registro de Ocorrências – mapa do trajeto do público durante visita ao CAAC 

Sevilha – Fonte: dados coletados pelo autor. 
 
 
 
 

No entanto, alguns visitantes não seguem o fluxo convencional da visita, 

interrompendo seu caminho ao saír da igreja e ficam de frente ao enorme pátio 

interno, seus fornos e chaminés, transitanto entre eles antes de voltar a entrar nas 

galerias, só então seguem o fluxo, visitando as outras galerias, a pérgola e 

finalmente se encaminhando para a saída, sala de colunas, pátio e loja, para ter 

novamente ao pátio externo, ao jardim e ao bar/café [Figura 04].  

A relação interior X exterior, espaço fechado X espaço aberto, é central para 

entendermos a definição de trajetos durante a visita, o CAAC não foge a categoria 

de museu paisagem (GRANDE, 2009), por estar inserido em um grande jardim que 

circula toda a construção, localizado nas entradas, voltando-se para o Rio 
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Gualdaquivir ou para a área da Expo 1992, ou em espaços internos como a 

plantação de oliveiras, o jardim do bar/café, etc.  

 

 

  

   
 

Figura 03 - Registro de Ocorrências – mapa do trajeto do público durante visita ao CAAC 
Sevilha – Fonte: dados coletados pelo autor entre Janeiro/Fevereiro de 2015.  

 

  

 
Figura 04 - Registros de ocorrências – sobreposição dos mapas do trajeto do público durante 

a visita ao CAAC Sevilha JAN/FEV 2015 - Fonte: dados coletados pelo autor. 
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Ao sobrepormos os principais mapas dos trajetos dos visitantes observados durante 

a visita ao CAAC no inverno 2014/2015 [Figura 04], percebemos que todos 

praticamente confluem entre si, começando nas entradas principais do complexo do 

monastério, entrando pela igreja seguindo pelas galerias e pátio até voltar para o 

jardim de oliveiras (horta) e terminar no bar/café.  

Identificamos que as variações no trajeto dos visitantes do CAAC são pequenas e 

pouco significativas, o que significa que a sinalética favorece a manutenção do fluxo 

sugerido pela expografia, com pequenas variações. Como afirma Santos: 

Obviamente la orientación y circulación están intimamente ligadas. 
La orientación puede influenciar los patrones de circulación de los 
visitantes y el diseño de los lugares de circulación pueden a su vez, 
influir em la oreintación de los mismos (SANTOS, 2000, p. 202).  

Procuramos também observar no CAAC os dias de maior fluxo de visitantes, como 

foi o caso dos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, quando foi realizada a II 

Edição da Festa da Marmota, um festival de música contemporânea, com um 

público aproximado de 3.000 pessoas em cada um dos dias, com entrada gratúita, 

das 12h até o por do sol. Durante os dois dias da festa, buscamos identificar quais 

os principais espaços visitados e qual a relação do público com a arquitetura e as 

obras expostas.  

Durante os dias da Festa da Marmota as visitas ao CAAC tiveram naturalmente um 

maior fluxo, os trajetos foram mantidos, sem mudanças significativas, 

correspondendo aos mapas anteriormente apresentados, o que nos leva a crer que 

mesmo o público ocasional, costuma seguir os indicadores presentes na sinalética 

apresentada e traçar um roteiro aleatório, seguindo principalmente o fluxo de 

visitantes.  

 

Considerações finais 

Nesta investigação com duração de dois meses e meio, coletamos dados referentes 

ao trajeto de 162 visitantes, observados pelo investigador durante a visita ao CAAC 

em Sevilla, dos quais 60% eram do sexo masculino.  
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Durante a observação participante identificamos dois pontos nodais onde os 

visitantes apresentam dificuldades em encontrar o trajeto sugerido pela curadoria a 

partir da sinalética, que foram: a saída da capela para o pátio interno em direção a 

continuidade da exposição La Construción Social del Paisage e a saída para o pátio 

das chaminés até chegar a exposição da Carmen Laffón, no lado oposto do pátio.  

Os visitantes observados perdiam parcialmente a sequência do trajeto ao saírem do 

ambiente fechado da capela para o pátio de chaminés, até que encontravam as 

setas que levavam a continuidade da exposição, o mesmo ocorria no retorno ao 

saírem dessas salas, voltando ao pátio, até encontrarem novamente a sequência no 

lado oposto do mesmo. Esse problema poderia facilmente ser resolvido com 

sinalização direcional no piso da área aberta, indicando os possíveis caminhos, já 

que, por diversos motivos, entre eles a estética, a identificação nas paredes não 

pode ser feita em todos os locais e precisa de maior espaço entre elas.  

Outro problema identificado foram as rampas de madeira para acesso aos 

cadeirantes, que devido ao material e a fixação, poderiam facilmente ser deslocadas 

do lugar, com um simples toque da cadeira, podendo dificultar, ao invés de facilitar, 

o acesso das pessoas com deficiência, já existem tecnologias adaptadas que 

possibilitariam o acesso de cadeirantes sem riscos, sem, necessariamente, 

comprometer a estética do edifício.  

A avaliação resultante desta investigação pode ser útil ao CAAC, quando da 

definição de novos projetos expositivos, bem como na melhoria da identificação 

visual dos possíveis caminhos a serem seguidos pelos visitantes. Embora seja claro 

que as definições da expografia a partir do espaço físico do museu seja uma 

derivação das limitações espaciais presentes no reuso da estrutura física para uma 

nova e dinâmica atividade cultural, bem diferente das antigas ocupações do espaço 

do Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), como antigo Monastério de La 

Cartuja ou de Santa Maria de Las Cuevas, como fábrica de cerâmica ou como forte. 

Nesta investigação não tivemos a intenção de definir aspectos específicos (dados 

demográficos, formação, etc) do público/visitante do CAAC, apenas identificar os 
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possíveis trajetos do mesmo durante a visita em seu espaço expositivo e as 

possíveis dificuldades encontradas pelo mesmo ao definir o trajeto da visita.  

Consideramos que esta investigação atendeu seu objetivo inicial, permitido a 

identificação dos principais trajetos de visita definidos por meio da observação do 

público in loco e os possíveis problemas encontrados pelo mesmo.  

Cabe salientar que o fluxo no CAAC em Sevilla costuma variar de acordo com as 

exposições temporárias, respeitando a expografia, e que a Capela indicada como 

entrada neste artigo está sinalizada na figura 01, em outras exposições pode ser a 

saída do museu, mesmo assim, a maioria dos visitantes insistem em entrar por ela, 

apesar da sinalética indicativa, por hábito ou devido ao fato de ficar de frente a 

cabine de venda dos ticktes de acesso ao museu; como este estudo seguiu o fluxo 

espontâneo dos visitantes e a planta baixa exposta na entrada do museu, identificou 

a capela como entrada e não saída.  

Notas 

                                                           
1 Investigação desenvolvida na cidade de Sevilla, España, durante os meses de dezembro de 2014, janeiro e 

fevereiro de 2015, com beca de Movilidad de Profesores Brasileños da Fundación Carolina, sob tutoria da Profª. 
Drª. Maria Luisa Bellido Gant, da Universidad de Granada, durante as exposições La Construción Social del 
Paisaje e Carmém Laffón: El Paisaje y El Lugar. 
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