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RESUMO  
Esta investigação objetivou avaliar o impacto do acervo da Pinacoteca junto à comunidade 
universitária da UFPB, a partir do uso da metodologia qualitativa, com aplicação de 
questionários junto ao público adulto  frequentador da Biblioteca Central da UFPB. A 
pesquisa foi desenvolvida entre Março e Julho de 2016, com apoio do Grupo de Pesquisa 
em Arte, Museus e Inclusão (GPAMI). Os resultados desta pesquisa mostraram que 80% 
entre os Estudantes e Servidores que frequentaram regularmente a Biblioteca Central da 
UFPB nos meses e no ano citados, desconhecem a existência da Pinacoteca. 10% afirmou 
que costuma visitar as exposições, mas achavam que eram produções da Biblioteca 
Central, os outros 10% afirmaram que ouviram falar recentemente da Pinacoteca, a partir de 
divulgações feitas no site oficial da UFPB. 
 
PALAVRAS CHAVE Pinacoteca UFPB. Museu Universitário. Estudo de Públicos em 
Museus. UFPB.  
 
 
ABSTRACT 
This research aimed to evaluate the impact of the Pinacoteca collection with the university 
community of UFPB, based on the use of qualitative methodology, with the application of 
questionnaires to the adult public attending the UFPB Central Library. The research was 
developed between March and July 2016, with the support of the Group of Research in Art, 
Museums and Inclusion (GPAMI). The results of this research showed that 80% of the 
Students and Servers who regularly attended the UFPB Central Library in the months and 
years cited, are unaware of the existence of the Pinacoteca. 10% stated that they used to 
visit the exhibitions, but thought they were Central Library productions, the other 10% said 
they heard about the Pinacoteca recently from the UFPB official website. 
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INTRODUÇÃO 

Pinacoteca é um termo oriundo do antigo grego “pinacothêkê”, pnax – akos, quadro 

e thêké caixa e do Latim “pinacotheca” e compreende uma galeria ou museu de arte 

que abriga em seu acervo pinturas e objetos de arte. Entre as pinacotecas mais 

importantes do mundo estão a Pinacoteca de Brera, em Milão, Itália, detentora de 

um dos maiores acervos de pintura italiana e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

que abriga importantes coleções de arte brasileira e exibe exposições temporárias 

de arte contemporânea.  

Nas universidades brasileiras a presença de pinacotecas ainda é algo raro, alguns 

exemplos são a Pinacoteca da FEEVALE, em Novo Hamburgo; a Pinacoteca Barão 

de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, ambas na grande Porto Alegre e no Nordeste brasileiro são exemplos de 

Pinacotecas universitárias a PINA da UFAL, em Maceió, Alagoas e a Pinacoteca 

UFPB, em João Pessoa, Paraíba. 

A Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi fundada em 1987 pelo 

Artista/Educador Hermano José (1922 – 2015), a partir da reunião de obras de 

artistas nordestinos, adquiridas pela administração da UFPB,  por meio de doações 

dos artistas que expuseram na instituição. Nas duas primeiras décadas (1980 e 

1990) o acervo inicial foi ampliado e hoje conta com cerca de 200 obras, entre 

pinturas, desenhos, gravuras e algumas esculturas, de artistas paraibanos e 

nordestinos. Após mais de 30 anos de existência o acervo tornou-se referência para 

Arte Paraibana. Apesar da importancia do mesmo, a Pinacoteca UFPB funciona 

desde sua fundação em instalações provisórias, nas dependências da Biblioteca 

Central da UFPB, apresentando condições inadequadas para a conservação e 

exposição das obras sobre sua salvaguarda, mesmo com o esforço dos diversos 

Coordenadores responsáveis pelo equipamento cultural ao longo da sua existência. 

A maior parte das obras do núcleo original do acervo estavam acondicionadas no 

porão da antiga Coordenação de Extensão COEX da UFPB, que funcionava em um 
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edificio na Praça Rio Branco, centro da cidade de João Pessoa, onde lecionaram 

importantes artistas/educadores como Arthur Cantalice, Euclides Sá, João Câmara 

Filho, Gilvan Samico, Montez Magno, Roberto Lúcio, etc.  

A presença de um equipamento cultural do porte de uma Pinacoteca no ámbito de 

uma Universidade Pública Federal, no contexto do Nordeste Brasileiro, é uma 

possibilidade da instituição garantir formação, preservação, divulgação e 

manutenção de um acervo de artes visuais representativo para a região.  

Durante nossa gestão como coordenador da pinacoteca da UFPB, resolvemos 

desenvolver um estudo de público nesta instituição cultural, seguindo os parâmetros 

utilizados pelo Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão (GPAMI) e pelo 

Laboratório de Artes Visuais Aplicadas e Integrativas (LAVAIS), em 2015, durante o 

estudo de públicos em museus na Paraíba desenvolvido na Estação Cabo Branco e 

Estação da Artes em João Pessoa1. 

Os “estudos de públicos” (visitor studies) ou as “pesquisas de visitantes de museus” 

(museum visitor research), favorecem o conhecimento das demandas do público 

para cada instituição museal, apontando o que os visitantes fazem e esperam do 

museu. Segundo Bitgood e Shettel (1997, p.6) os estudos de públicos 

compreendem:  

1- Pesquisa e desenvolvimento de público; 
2- Desenho e desenvolvimento de exposições;  
3- Desenho e desenvolvimento de programas; 
4- Desenho de instalações em geral; 
5- Serviços para o visitante. 
 

Nesta investigação utilizamos os parâmetros acima para compor o estudo de 

públicos realizado na Pinacoteca UFPB no ano de 2016, tendo como objetivo: 

conhecer os interesses, hábitos e necessidades do público frequentador da 

Biblioteca Central da UFPB, potenciais visitantes da Pinacoteca UFPB, que funciona 

nas suas dependências (Figuras 01 e 02).  
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Em meados de 2015, assumimos o cargo de Gestor da Pinacoteca UFPB, no ano de 

comemoração dos 60 anos de fundação da UFPB. Organizamos a Curadoria da 

exposição “Pinacoteca UFPB: acervo emancipado” apresentando um recorte 

expressivo do acervo, que há alguns anos não era exibido na cidade. Esta iniciativa 

contou com o apoio de toda equipe da Pinacoteca e da Curadora do Casarão 34, 

Valquíria Farias. Em um esforço para superar as limitações e obstáculos, que 

passamos atualmente no serviço público brasileiro, disponibilizamos acesso a 

população do Estado da Paraíba a um dos mais significativos acervos históricos da 

Arte Paraibana, visando cumprir a guarda, conservação, formação e divulgação da 

Arte Paraibana, fortalecendo o vínculo entre a Pinacoteca UFPB e a comunidade em 

geral.  

  

Figura 01 – Fachada da Biblioteca Central da 
UFPB. Fonte: www.artesvisuaisparaiba.com.br. 

Figura 02 – Espaço de exposições temporárias 
da Pinacoteca UFPB. Fonte: 
www.ccta.ufpb.br/pinacoteca.  

Pensamos o acervo da Pinacoteca UFPB como um bem público que precisa ser 

conservado e disponibilizado como fonte para pesquisa, documentação e como 

espaço de educação e formação, objetivando cumprir sua função social em relação 

a Arte Paraibana, ou seja, propomos um “acervo emancipado”, parafraseando 

Rancière no libro “o espectador emancipado” (2012).  A seleção dos trabalhos do 

acervo da Pinacoteca da UFPB que apresentamos na exposição realizada no 

Casarão 34, com 17 trabalhos restaurados, demonstrou para o público da grande 

João Pessoa a importância do acervo de artes visuais da UFPB.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHufHzuo_PAhWGHZAKHWWgAc8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fartesvisuaisparaiba.com.br%2Fespeciais%2F&psig=AFQjCNFS4kJpt5HSHU9f8awRzCxLBFr2Hg&ust=1473963157611708
http://www.ccta.ufpb.br/pinacoteca
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Em 2016 constatamos um aumento significativo do fluxo de visitantes nas 

exposições temporárias da Pinacoteca UFPB, que passaram a ser apresentadas 

com frequência mensal, com aberturas divulgadas na internet, nas redes sociais e 

nos sites oficiais da UFPB. Diante disso, implantamos o estudo de públicos, 

objetivando avaliar o impacto do acervo da Pinacoteca junto a comunidade 

universitária da UFPB, a partir do uso da metodología qualitativa, com aplicação de 

questionários junto ao público frequentador da Biblioteca Central da UFPB, 

estudantes e servidores, em diferentes horários e días da semana. A pesquisa foi 

desenvolvida entre os meses de Março e Julho de 2016, com apoio do GPAMI e do 

LAVAIS. 

1. Pinacoteca UFPB: considerando a história 

Em 28 de fevereiro de 1987 o então Reitor da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Prof. Dr. José Jackson Carneiro de Carvalho, assinou a portaria de criação 

da Pinacoteca UFPB, considerando a necessidade de manter viva a memória 

artística do Estado da Paraíba, Brasil e valorizar a Arte como patrimônio Cultural, 

apoiando e incentivando a expressão artística e estimulando a descoberta de novos 

talentos locais.  

No ano da criação da Pinacoteca UFPB, o acervo catalogado tinha cerca de 150 

obras, algumas de valor artístico considerável para a arte local, contando com 

trabalhos de Raul Córdula (1943 -  ), Francisco Brennand (1927 -  ) e João Câmara 

(1944 - ). A pinacoteca da UFPB foi criada visando o desenvolvimento de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão no campo da cultura, estimulando as artes visuais, 

por meio do registro, preservação e divulgação das manifestações e valores 

artísticos da Paraíba.  

Este equipamento cultural surgiu por uma necessidade da comunidade acadêmica e 

dos artistas locais quanto a criação, organização e manutenção de um acervo da 

Arte Paraibana. Seria um espaço aberto à comunidade. Inicialmente vinculada à 

Coordenação de Extensão – COEX/UFPB e subordinada à Pró-Reitoria para 
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Assuntos Comunitários – PRAC/UFPB e posteriormente sobre a responsabilidade do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), subordinada e 

supervisionada pelo Departamento de Artes. No ano de 2012, com a criação do 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA), passou a ser um equipamento 

cultural deste Centro, ligado ao Departamento de Artes Visuais (DAV) e tem como 

objetivos desde sua fundação: 

1. Restauração, preservação e divulgação do acervo 
artístico da UFPB; 
2. Expansão do acervo por meio de compra, doações, 
legados, empréstimos e/ou transferências; 
3. Desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre as artes 
visuais; 
4. Promoção de cursos regulares e/ou periódicos, 
conferências, congressos, simpósios e seminários; 
5. Organização de exposições permanentes e temporárias.  
 

O equipamento cultural foi instalado temporariamente no segundo piso da Biblioteca 

Central da UFPB, considerando que todo o acervo de Artes Visuais existente nos 

diversos setores da UFPB, deveriam ser incorporados ao acervo da Pinacoteca 

UFPB, até hoje, depois de 32 anos após sua fundação, uma parcela significativa do 

acervo de obras de arte da UFPB continua fora do acervo da Pinacoteca UFPB. Se 

considerarmos que um dos objetivos da Pinacoteca UFPB é estimular a 

aproximação da produção histórica das artes visuais da Paraíba com as novas 

gerações de artistas, docentes e discentes da UFPB.  

Atualmente, o acervo da Pinacoteca UFPB é composto por mais de 200 obras 

contando com pinturas, desenhos, gravuras e esculturas e pode ser considerado um 

dos mais significativos acervos históricos das artes visuais paraibanas. Devido às 

condições inadequadas de acondicionamento das obras, o acervo teve de ser 

submetido a uma primeira etapa de restauração, um proceso iniciado em 2012, na 

gestão da Profª. Drª. Lívia Marques e em processo de finalização. Inicialmente, 

foram selecionadas 22 obras, das quais 17 foram restauradas até 2016.  
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34 pinturas deste acervo foram reapresentadas ao público da cidade de João 

Pessoa na exposição “Pinacoteca UFPB: Acervo Emancipado”, realizada entre os 

meses de Novembro de 2015 e Março de 2016, no Casarão 34, galeria municipal, 

localizada no Centro da cidade. Essa exposição teve uma expressiva visitação de 

mais de 2.000 pessoas e foi divulgada nas principais mídias do Estado da Paraíba.  

As pinturas expostas na exposição apresentaram técnicas diversas, com obras da 

década de 1950 até a década de 1990, com influências impressionistas, 

expressionistas, cubistas, etc. Dividimos a exposição por temas: paisagens, retratos, 

abstrações, etc. Essa exposição pode ser considerada uma das mais importantes do 

ano de 2015/2016 realizadas no Estado da Paraíba, Brasil (Figuras 03 e 04). 

  

Figura 03 – Fachada Casarão 34 – João 
Pessoa – PB. Fonte: www.panoramio.com 

Figura 04 - Exposição Pinacoteca UFPB: Acervo 
Emancipado – Casarão 34. Fonte: 

www.paraibaonline.net.br  

Atualmente, ainda existe expectativas em adquirir condições adequadas para a 

guarda do acervo da Pinacoteca UFPB, bem como, a possibilidade de ampliar o 

acesso direto do público ao mesmo. Em 2016 criamos o Projeto de Pesquisa 

“Acervo Pinacoteca UFPB: divulgação e formação de público para as artes visuais” 

objetivando a realização de exposições internas (no espaço expositivo para 

exposições temporárias da Pinacoteca UFPB, localizado no térreo da Biblioteca 

Central da UFPB) e externas (em outras instituições culturais da cidade de João 

Pessoa e outras cidades da região); por meio da realização de oficinas, workshops, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F36725939&psig=AFQjCNFS4kJpt5HSHU9f8awRzCxLBFr2Hg&ust=1473963157611708
http://paraibaonline.net.br/wp-content/uploads/2015/12/CASARÃO.jpg


 

COSTA, Robson Xavier da. Pinacoteca UFPB: impacto de um acervo universitário, In: ENCONTRO 
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, 
Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1911-
1925. 

 1918 

congressos, seminários, palestras, debates sobre o acervo de artes visuais da 

Pinacoteca da UFPB.  

Devido à importância do acervo citado, tormou-se um compromisso da nossa 

gestão, disponibilizar o acesso aos trabalhos à comunidade acadêmica e ao público 

em geral, fomentando o interesse pela Arte Paraibana, visando cumprir sua função 

social, de conservação e formação de públicos para as artes visuais.  

O acervo da Pinacoteca UFPB também é fonte de pesquisa para a comunidade 

acadêmica, como campo de estágio para os discentes dos cursos de graduação e 

pós graduação em Artes Visuais da UFPB (licenciatura e bacharelado), fomentando 

o interesse pela pesquisa sobre a Arte Paraibana, ajudando na divulgação e 

possível ampliação do atual acervo, bem como, favorecendo sua conservação e 

divulgação. 

Um dos maiores problemas para manutenção do acervo da Pinacoteca UFPB é a 

falta de estrutura física e equipamentos adequados para o funcionamento do 

equipamento cultural, tornando necessária uma adequação do espaço físico. Ao 

implantarmos este projeto de investigação buscamos possibilitar o acesso de 

voluntários e bolsistas, que possam auxiliar nos processos de pesquisa, 

catalogação, conservação, organização e divulgação junto à comunidade acadêmica 

e ao público em geral, para que a Pinacoteca UFPB cumpra sua função social. Esse 

acesso foi intensificado na atual gestão da Pinacoteca da UFPB, sob a coordenação  

do Prof. Dr. Gabriel Bechara Filho, do Departamento de Artes Visuais da UFPB  e 

vice-coordenação da Museóloga Marisa Rodrigues da PRAC UFPB.  

O trabalho de campo nas exposições realizadas pela Pinacoteca UFPB no ano de 

2016, aconteceu no seu próprio espaço expositivo para exposições temporárias, por 

meio da aplicação de técnicas de observação e questionários.  
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Contamos com a colaboração de técnicos administrativos, pesquisadores voluntários 

e uma bolsista, selecionada por meio do edital do Programa de Extensão (PROBEX 

UFPB 2016). 

2. Investigação: Pinacoteca UFPB e seus públicos 

Esta investigação consistiu em uma pesquisa qualitativa com estudo de caso (YIN, 

2001), a partir da observação e aplicação de um questionário junto ao público da 

Pinacoteca UFPB, localizada no térreo da Biblioteca Central da UFPB, campus I, em 

João Pessoa, Paraíba, Brasil, entre os meses de Março e Julho de 2016.  

O instrumento de coleta de dados foi aplicado junto aos visitantes pela bolsista 

PROBEX 2016, Miriam Marques Machado e por voluntarios do Projeto de Pesquisa. 

Buscamos observar o comportamento do público durante à visita e identificar os 

significados e motivações da mesma.  

Esta pesquisa buscou a interpretação dos fenômenos observados e a atribuição de 

significados, na qual o pesquisador é fundamental e o contexto cultural e ambiental é 

a fonte principal de dados. A pesquisa qualitativa na modalidade de estudo de 

casos, segundo Serra (2006, p.82) objetiva esgotar o conhecimento sobre um caso 

exemplar, que pode ser considerado modelo ou referencial, mesmo que não seja 

generalizável.  

Segundo Yin (2005) o estudo de caso é um tipo de pesquisa empírica que analisa 

fenômenos contemporâneos em seu contexto real, em situações onde as fronteiras 

entre os elementos estudados não estão muito claras, necessitando do uso de 

múltiplas fontes de evidência para esclarecê-las. O pesquisador pode estudar 

múltiplos casos ou casos exemplares. Ele é aplicado quando não é possível 

controlar os fenômenos estudados e esses são atuais, devendo ser estudados em 

seus contextos. Para concretização desta Pesquisa, foram necessárias as seguintes 

etapas:  
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a) Iniciar revisão e atualização da catalogação do acervo da 
Pinacoteca UFPB (em 2015-2016);  
b) Revisão bibliográfica referente à Arte Paraibana, curadoria, 
expografia e estudos de públicos em museus (2015-2016);  
c) Divulgação digital por meio do site e das páginas da rede social da 
Pinacoteca UFPB;  
d) Elaboração dos instrumentos de coleta e realização de pesquisa 
de campo. 
e)Tabulação e análise dos resultados da pesquisa.   
 

O público alvo para a investigação foi composto pelos servidores e estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação da UFPB frequentadores da Biblioteca Central. 

O instrumento de coleta de dados (questionário) foi aplicado junto aos visitantes, 

utilizamos como critérios para tabulação os seguintes itens: dados demográficos 

(endereço, faixa etária, sexo, idade do depoente), dados de participação (contatos 

anteriores com a instituição e a mediação da qual participou – quando foi o caso), 

fatores emocionais (sentimentos, identificação com lugares e obras), fatores 

ambientais (motivação da visita, facilidade na mobilidade, identificação com a sala 

de exposição). 

Durante a pesquisa de campo aplicamos 60 questionários com o público 

frequentador da Biblioteca Central da UFPB no térreo, onde estava localizada a 

Pinacoteca UFPB, dos quais 58 foram considerados válidos para esta pesquisa.  

O fluxo mensal de visitantes, segundo constava no livro de assinaturas das 

exposições temporárias da Pinacoteca UFPB em 2016 foi em média de 400 

pessoas, predominantemente, de estudantes de graduação e de pós-graduação da 

UFPB, bem como, servidores técnico administrativos e docentes da Universidade. 

Embora a Pinacoteca UFPB seja um equipamento cultural com cerca de 32 anos de 

existencia (29 anos em 2016), funcionando regularmente, das 8h às 21h, de 

segundas as sexta-feiras, nas dependências da Biblioteca Central da UFPB, 

constatamos que o maior fluxo de visitas acontece durante a abertura oficial das 

exposições, ou seja, uma vez por mês.  
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De acordo com os dados coletados, dos 58 visitantes, 44 eram jovens na faixa etária 

de 18 a 30 anos, universitarios, solteiros, cursando graduação; entre eles 4 são 

adultos, casados entre 31 a 70 anos, e 3 entre 51 e 70 anos, ambos com pós-

graduação, atuando como profissionais técnicos administrativos ou de nível superior 

da UFPB. 7 visitantes entre 31 e 70 anos não declarou sua situação civil (gráfico 01).  
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Gráfico 01 – Idade e Situação Civil dos Visitantes da Pinacoteca UFPB 
Fonte: acervo do investigador. 2016. 

 

Entre os 58 questionários respondidos válidos,  dois respondentes tinham Ensino 

Médio, 46 tinham Ensino Superior e 10 tinham pós-graduação em áreas diversas. 

Os principais cursos de graduação citados foram: Bilbioteconomia, Ciência da 

Informação, Direito, Psicopedagogia, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Ecologia, História, Filosofia, Farmácia 

e Educação Física. Os cursos de pós graduação citados foram: Ciência da 

Informação, Meio Ambiente e Direito.  

As informações coletadas demonstram que o grupo de visitantes da Biblioteca 

Central da UFPB é formado por jovens estudantes de graduação e de pós-

graduação da UFPB, predominantemente, solteiros, com formação em diversas 

áreas de conhecimento, envolvendo as grandes áreas de Ciências Humanas, 
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Exatas, da Natureza e da Saúde. Público que pode ser considerado de clase média 

e alta, com bom nível de instrução e formação acadêmica. Entre os visitantes 16 são 

servidores técnicos administrativos ou de nível superior, atuando na Biblioteca 

Central da UFPB. 
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Gráfico 02 – Formação acadêmica dos visitantes da Pinacoteca UFPB 
Fonte: acervo do investigador. 2016 

 

Dentre os 58 respondentes todos afirmaram que não conhecem o site da Pinacoteca 

UFPB, nem seu acervo, ou seja, 100% dos visitantes desconhecem esses recursos. 

32 responderam que não conhecem a Pinacoteca UFPB; 26 conhecem e costumam 

visitar as exposições temporárias, 18 conhecem a menos de um ano e 8 ha mais de 

um ano. 30 visitantes costumam frequentar outras instituições culturais da cidade e 

28 não frequentam nenhuma instituição cultural de João Pessoa.  

Os dados apontam que embora os estudantes da UFPB costumem frequentar 

regularmente a Biblioteca Central, não visitam a Pinacoteca da UFPB, ou 

desconhecem sua existência, o que demonstra a necessidade de mais 

investimentos na divulgação por parte da gestão atual da UFPB, para atrair 

visitantes para as atividades desenvolvidas pela Pinacoteca UFPB.  
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Gráfico 03 – relação dos visitantes com a Pinacoteca UFPB 
Fonte: acervo do investigador. 2016.  

 

Ao serem questionados sobre a importancia da manutenção de um acervo de obras 

de arte na UFPB, os visitantes responderam que é muito importante para manter e 

divulgar a cultura paraibana e nordestina, permitindo a preservação da cultura 

regional. 100% afirmou que é necessário maior divulgação das ações da Pinacoteca 

nas Redes Sociais, na Mídia Televisiva, nos Murais da UFPB e a realização de 

ações que envolvam os estudantes da Universidade.  

Considerações finais 

Esta investigação demonstrou a necessidade de investimento contínuo na área de 

divulgação das ações realizadas pela Pinacoteca UFPB e no estudo de públicos, 

sejam exposições temporárias, exposições do acervo, palestras e workshops, no 

ámbito da Universidade ou fora dela. Apesar dos 32 anos de existencia, o acervo de 

obras de Arte Paraibana e nordestina da Pinacoteca UFPB ainda continua pouco 

conhecido do público em geral, necesitando de um espaço adequado para o 

funcionamento de exposições permanentes e temporárias do seu acervo, garantindo 

com isso a divulgação necessária para sua valorização enquanto patrimônio cultural 
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local.  

Durante a observação verificamos que o público da Biblioteca Central, nem sempre, 

costuma utilizar a biblioteca apenas como espaço para pesquisa bibliográfica, 

empréstimo de livros e periódicos, sem prestar atenção ao seu entorno, as 

atividades culturais que são desenvolvidas nos diversos setores da biblioteca, e na 

Pinacoteca UFPB, muitas vezes passam despercebidas.  

A responsabilidade da UFPB na manutenção, catalogação, conservação e 

divulgação do acervo da Pinacoteca UFPB é um compromisso selado com a 

comunidade paraibana desde a sua fundação em 1987 e necesita ser encarada 

como uma política cultural da instituição, deve ser incluída na Lei Orçamentária 

Anual (LOA) da Universidade, garantindo recursos específicos para seu 

funcionamento adequado.  

A Pinacoteca UFPB tem uma função sociocultural inquestionável, é um dos 

poucos acervos públicos de obras de arte do Estado da Paraíba, no entanto, apesar 

dos esforços dos seus ex e atuais coordenadores e servidores, a falta de política 

cultural planejada para médio e longo prazo, minimiza o impacto do acervo frente ao 

seu público/alvo.  

Notas

 
1 COSTA, Robson Xavier da; COUTINHO, Viviane dos Santos e SANTOS, Aracy Guimarães dos. Olhares 
extremos: wayfinding e mediação cultural na Estação Cabo Branco e Estação das Artes em João Pessoa – PB. 
In: TOLENTINO, Átila Bezerra e BRAGA, Emanuel Oliveira (Orgs.). Caderno Temático de Educação 
Patrimonial: práticas e diálogos interdisciplinares. Vol. 6. João Pessoa – PB: IPHAN PB – Casa do Patrimônio 
da Paraíba, 2017. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/caderno_tematico_06_.pdf. 
Acesso em: 15.11.2017.   

 

Referências 

BITGOOD, Stephen; SHETTEL, Harris. An overwiew of visitor studies. Journal of Museum 
Education, Washington: Roundtable, v. 21, n. 3, p. 6-10, 1997. 

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: 
Martins Fontes, 2012.   

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/caderno_tematico_06_.pdf


 

COSTA, Robson Xavier da. Pinacoteca UFPB: impacto de um acervo universitário, In: ENCONTRO 
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, 
Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1911-
1925. 

 1925 

SERRA, Geraldo G. Pesquisa em arquitetura e urbanismo: guia prático para o trabalho de 
pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: Edusp – Mandarim, 2006. Parcialmente 
disponível em: www.google.books.com. Acesso em: janeiro 2013. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

Bibliografia consultada 

DA COSTA, Robson Xavier. Percepção ambiental em museus paisagens de arte 
contemporânea: a legibilidade do Inhotim/Brasil e Serralves/Portugal avaliada pelo 
público/visitante. Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Orientadora Profª. Drª. 
Gleice Elali. Natal, RN, Brasil: PPGAU, 2014.  

_____. Análise sintática do espaço expositivo: estudo do layout da Estação Cabo Branco em 
João Pessoa e sua relação como patrimônio urbano. In: Anais do 19º Encontro Nacional 
da ANPAP, Cachoeira, Bahia, Brasil, 2010. Disponível em: 
http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpcr/robson_xavier_da_costa.pdf. 

_____. Imagem na história: imaginação histórica e história visual. In: European Review of 
Artistic Studies. Volume 01, nº 02, 2010, p. 34 a 47. Disponível em: 
http://www.eras.utad.pt/docs/historia_visual.pdf. 

_____. Museus como espaços de contradição: a construção do lugar da arte na arquitetura 
contemporânea. In: Anais do V Encontro de História da Arte da UNICAMP. Campinas, 
São Paulo, Brasil: IFCH UNICAMP, 2009. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/DA%20COSTA,%20Robson%20Xavie%20-
%20VEHA.pdf. 

_____. Corpo museu: imagens entre fronteiras. In: Revista Conhecimento & Diversidade. 
Volume 04, nº 09, Niterói, RJ, Brasil: Unisalle, 2013. Disponível em: 
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/1240/
894. 

MARTIN, María Izabel Martínez; LOPEZ, Virgínia Garden e RODRÍGEZ, Teresa Ruíz 
(Orgs). Estudios de Públicos de Museos en Iberoamérica. Madrid – España: 
Observatorio Iberoamericano de Museos (OMI). Março a Outubro de 2014. Disponível em: 
http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2015/06/14850-1.pdf. Acesso em: 
13.09.2016. 

Robson Xavier da Costa  

Artista Visual, Professor, Pesquisador e Curador. Docente dos Programas de Pós-
Graduação em Artes Visuais (PPGAV UFPB/UFPE e atual coordenador) e de Computação, 
Comunicação e Arte (PPGCCA UFPB); docente/pesquisador do Departamento de Artes 
Visuais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pós-Doutor (PGEHA MAC USP); 
Doutor em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU UFRN); Mestre em História (PPGH UFPB); 
Especialista em Educação Especial (UFPB) e Licenciado em Educação Artística – Artes 
Plásticas (UFPB). Email: robsonxavierufpb@gmail.com. 

http://www.google.books.com/
http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpcr/robson_xavier_da_costa.pdf
http://www.eras.utad.pt/docs/historia_visual.pdf
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/DA%20COSTA,%20Robson%20Xavie%20-%20VEHA.pdf
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/DA%20COSTA,%20Robson%20Xavie%20-%20VEHA.pdf
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/1240/894
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/1240/894
http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2015/06/14850-1.pdf
mailto:robsonxavierufpb@gmail.com

