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Bem-vinde ao minicurso “Dimensões do Território: um percurso nos mu-
seus como espaços de uso misto”. Este evento faz parte do Pampulha Território 
Museus como uma ação aberta ao público interessado nos conceitos de museus, 
educação, urbanismo e espaços coletivos. De que modo os museus ampliam suas 
ações programáticas, espaciais e curatoriais? Quais são as formas que emergem 
da relação entre as programações, espaços e curadorias e para as quais os museus 
precisam estar atentos? Estas perguntas são o ponto de partida para a progra-
mação do minicurso que tem o prazer de trazer a pesquisadora, consultora, pro-
fessora e escritora norte-americana Elaine Heumann Gurian para um mergulho 
coletivo que nos ajudará a expandir as dimensões daquilo que entendemos como 
o terreno da nossa ação museal. Juntamente com Gurian, convidamos especia-
listas da área para uma conversa dividida ao longo de três dias na qual desejamos 
tanto ter a oportunidade de junto ao público aprofundar a cada dia temas como 
território, coletivo, comunidade, espaço misto, museu, mediação como também 
fazer o movimento (aparentemente) contrário de expansão para aumentar as 
possíveis definições destes conceitos por meio de exemplos, relatos e estudos 
de caso vindos das convidadas e do público. O convite então é a este movimento 
de contração e dilatação conceitual que nos ajuda a coletivamente percorrer as 
inúmeras dimensões do território do fazer-museu.  

Realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto 
Periférico, o Pampulha Território Museus reforça a integração das três unidades 
museais presentes na orla da Lagoa da Pampulha e seu território: o Museu de Arte 
da Pampulha – MAP, a Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urba-
nismo e Design e o Museu Casa Kubitschek, destacando sua atuação na cidade. 
A iniciativa traz uma série de atividades voltadas à valorização da arte, design, 
arquitetura, urbanismo e paisagismo.

BOAS-VINDAS



Como parte das ações do “Dimensões do Território: um percurso nos mu-
seus como espaços de uso misto” oferecemos de forma inédita a tradução do tex-
to “A Função Segue a Forma: como espaços de uso misto em museus constroem 
comunidades”, de Elaine Heumann Gurian, originalmente publicado em inglês. 
Entendemos este texto como fio condutor das conversas do minicurso por ser 
um trabalho que simultaneamente apresenta de forma acessível o pensamento 
da urbanista norte-americana Jane Jacobs - uma das referências do livro Terri-
tório Educativo: um convite para a criação de cartografias, trajetos e saberes na 
Pampulha, também do Pampulha Território Museus - e que nos convida, por meio 
de exemplos palpáveis, a olhar para a nossa prática e tatear aquilo que em cam-
po enxergamos como potencialidades, mas que não sobrevivem como pontos de 
partida para tomadas de decisão na gestão das nossas programações, espaços e 
curadorias. 

Convida-nos também a refletir sobre como espaços de uso misto, que se 
atentam a unir estética e funcionalidade, não apenas se tornam espaços de aco-
lhimento, como oferecem interação segura para seu público, o que fortalece a 
experiência coletiva.

Ainda na perspectiva de Gurian sobre como museus estão empenhados em 
reagir à medida em que questões contemporâneas surgem, fica o desafio de se 
reimaginar dimensões para além do espaço-museu em tempos pandêmicos. Já 
que as relações sociais só são possíveis por haver um espaço-virtual - esse que 
por sua vez irá abrigar os encontros e as partilhas deste minicurso. 

O texto publicado originalmente em 2001, e que atravessa duas décadas 
para chegar ao público brasileiro, provocou-nos questionamentos sobre o ato de 
traduzir, um exercício sensível de perceber como os conceitos em cada idioma 
se comportam e fluem de formas diferentes. Assim como atravessar territórios 
- deslocar para ampliar novas maneiras de habitar o museu a partir de novas rea-
lidades; prática constante de tecer e mediar relações e sobretudo, acolher o que 
já existe e o que está porvir.

Boa leitura!

Ana Amélia Rossiter - educadora do Pampulha Território Museus
María Eugenia Salcedo - curadora convidada 
Thaïs Cruz - assistente curatorial convidada
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A FUNÇÃO SEGUE A FORMA: COMO ESPAÇOS DE USO 
MISTO EM MUSEUS CONSTROEM COMUNIDADES

ELAINE HEUMANN GURIAN

INTRODUÇÃO 

Há muitos ingredientes sutis, inter-relacionados e essencialmente não exa-
minados que permitem que os museus desempenhem um papel de destaque na 
construção de uma comunidade e na nossa vida cívica coletiva. Os profissionais 
de museus geralmente reconhecem que a missão tradicional dos museus envol-
ve abrigar e cuidar da história tangível do passado, iluminando materialmente as 
questões contemporâneas, e criar uma consideração pública física acerca do futu-
ro. Cada vez mais, os líderes de museus também afirmam que estes podem se tor-
nar locais seguros para ideias inseguras, espaços de reunião para públicos diversos 
e fóruns neutros para discussão das questões na ordem do dia. Obviamente os mu-
seus variam em seu objetivo declarado e nem todos os seus líderes acreditam que 
a construção de comunidades seja central em seu trabalho.  Não obstante, este 
trabalho analisará algumas maneiras como os museus podem ressaltar seu papel 
na construção de comunidades. Por trás da discussão que se segue está a noção de 
que todos os museus são parte importante da vida cívica, e que qualquer que seja 
sua missão explícita, eles se tornaram agentes fundamentais na criação de uma 
sociedade mais coesa.

E o que é mais interessante: são os teóricos econômicos e sociais (e os pro-
fissionais pragmáticos — promotores imobiliários e líderes cívicos) que estão afir-
mando (frequentemente em termos mais fortes que os usados pelos próprios mu-
seus) que o setor sem fins lucrativos tem um papel sem paralelo na construção de 
comunidades. Por exemplo, Peter Drucker, o guru da gestão, escreve:

Somente as instituições do setor social, ou seja, as organizações 
não governamentais, não profissionais, sem fins lucrativos, podem 
criar aquilo de que necessitamos agora: comunidades para os cida-

“A vida cívica é o que acontece no âmbito público. A vida cívica se re-
fere aos nossos relacionamentos com nossos companheiros humanos — em 

resumo, nossos papéis como cidadãos.”  (Kunstler 1996, p. 3) 
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dãos e especialmente para os trabalhadores de alto nível educativo 
que cada vez mais dominam as sociedades desenvolvidas. Uma ra-
zão para isso é que apenas as organizações sem fins lucrativos podem 
proporcionar a enorme diversidade de comunidades de que precisa-
mos. As organizações sem fins lucrativos também são as únicas que 
podem satisfazer a segunda necessidade da cidade: a necessidade de 
cidadania efetiva para seus habitantes. [...] Somente a instituição do 
setor social sem fins lucrativos pode oferecer oportunidades de vo-
luntariado e, assim, permitir aos indivíduos as duas coisas: uma esfera 
em que estão no controle e uma em que fazem a diferença. [...] O que 
o amanhecer do século XXI precisa é, sobretudo, de um crescimento 
igualmente explosivo de organizações do setor social sem fins lucra-
tivos para construir comunidades no novo ambiente social: a cidade 
(Drucker 1998, p. 6).  

Em relação aos museus e à comunidade, os escritores da nossa profissão têm 
focado em ampliar seus públicos, programas públicos, acervos e exposições. Os 
espaços físicos são considerados a estrutura necessária, mas não como sendo, eles 
próprios, catalisadores. E o elemento aos quais os autores de fora da nossa profis-
são se referem como “vida pública informal” — que surge espontaneamente nes-
ses espaços — tem sido largamente ignorados nos escritos sobre museus.  

Reparando essa omissão, este artigo se concentra em três elementos comu-
mente deixados de lado em nosso campo - espaço, espaço misto e uso inesperado 
- e tenta mostrar que se os planejadores de museus prestassem atenção explícita 
neles, poderiam aprimorar muito o papel de construção de comunidades que nos-
sas instituições têm desempenhado cada vez mais. 

Os museus estão atrasados em pensar nesses conceitos. A ideia de que es-
paço e espaço misto são ingredientes importantes para humanizar um ambiente 
urbano tem sido explorada desde a década de 1960. Uma busca no Google usando 
uma palavra da moda comum em planejamento de espaços, ou seja, “espaço de 
uso misto”, foi completada em 0,73 segundos e revelou 628 mil páginas web. Mes-
mo um refinamento de busca do Google feito ao se acrescentar a palavra “museu” 
resultou numa lista de 57.400 páginas. 

Como muitos dos sites mostrados pelo Google.com, as ideias sobre museus 
e construção de comunidades se beneficiam das teorias de planejamento de Jane 
Jacobs (1961). Jacobs é citada por muitos como a fundadora de ideias de plane-
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jamento urbano e práticas hoje em dia conhecidas como Livable Cities Movement 
(Movimento das Cidades Habitáveis) e como Novo Urbanismo (Katz 1994, Fulton 
1996). Os proponentes sustentam que para construir um senso funcional de co-
munidade e civilidade, os planejadores deveriam moldar espaços (ruas) que pro-
movam um senso de lugar, sejam ecologicamente sensíveis, confiem na movimen-
tação a pé em vez de tráfego automotivo, sejam utilizados por muitas horas todos 
os dias e ofereçam uma gama de atividades que atraiam a muitos. Eles sustentam 
que a justaposição de espaços que forma ambientes de uso misto deve estar pre-
sente para que a construção de comunidades tenha êxito. 

Jacobs descreve um outro componente necessário: o ad hoc, as atividades 
sociais aparentemente não programadas que então surgem dentro do espaço pú-
blico.

Os planejadores e até mesmo alguns trabalhadores sociais pre-
sumem que os modos formais de organização local das cidades fre-
quentemente crescem de maneira direta e, o que é senso comum, a 
partir de anúncios de reuniões, da presença de espaços de reunião e 
da existência de problemas de preocupação pública óbvia. Talvez eles 
cresçam dessa forma nos bairros mais afastados e cidades pequenas. 
Mas não em cidades. As organizações públicas formais nas grandes 
cidades demandam uma vida pública informal por trás delas, sendo 
mediadoras entre elas e a privacidade das pessoas na cidade (Jacobs 
1961, p. 57).

UM EXEMPLO DE ESPAÇO PÚBLICO DE USO MISTO

Num primeiro momento, comecei a encontrar a inter-relação sutil do espaço, 
seu uso e a civilidade emergente na faixa comercial em Barcroft, meu bairro mul-
tiétnico e multieconômico próximo a Washington D.C. O centro comercial costu-
mava não funcionar bem, mas agora é muito ativo — dia e noite. Sua metamorfose 
foi fascinante e instrutiva.  Uma loja abre com um letreiro que anuncia uma função 
necessária e direta. 

Então temos, por exemplo, letreiros para uma lavanderia automática, uma la-
vanderia tradicional e mercados de comida asiática, latina e halal separados uns 
dos outros.  

Observando mais de perto e através da experiência, é possível ver que a la-
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vanderia automática tem mesas de sinuca, um playground e uma barbearia. Tinha 
também um caixa para transferência de dinheiro do exterior e desconto de cheques, 
mas ele se mudou para uma loja própria logo ao lado e se associou a uma função de 
pagamento de contas que costumava ficar no mercado de comida asiática. Os donos 
asiáticos da loja falam espanhol, vendem comida asiática e latina, cerveja e outras 
bebidas alcoólicas. Para não ser ultrapassado, o mercado de comida latina vende bi-
lhetes de loteria, cartões telefônicos e doces franceses. A loja de comida halal aluga 
fitas de vídeo e vende roupas. Estão todos abertos quase 24 horas por dia. 

Eu observei esses empreendedores expandirem seus negócios sem se impor-
tarem com o que anunciavam e com seu nicho inicial de atividades. Sua motivação 
foi seguir o dinheiro. Sem planejamento ou conhecimento prévio, estão reinven-
tando a loja inicial, combinando o mercado ao ar livre de seus países de origem 
com a loja de esquina norte-americana mais rural dos anos anteriores. (E se você 
olhar com atenção para supermercados, franquias de livrarias e farmácias, eles se-
guem a mesma tendência.)   

A partir desses espaços multifuncionais, surgiu uma interessante variedade 
de apoios mútuos mais sutis dentro da comunidade. Existe uma tolerância à pre-
sença de um grupo formado majoritariamente por homens que ficam parados por 
ali (tanto os sóbrios quanto os embriagados) e que observam — e tecem comen-
tários positivos — sobre o tráfego de pedestres que passa por ali. Outro dia vi um 
policial comunitário batendo papo com os adolescentes latinos de uma tribo de hi-
p-hop no estacionamento, os bebês da lavanderia automática brincando uns com 
os outros e aprendendo inglês, o quadro de avisos comunitários oferecendo servi-
ços de babá na pizzaria e os proprietários da loja de comida asiática se recusando a 
vender bebida alcoólica a um adulto que já estava bêbado, dizendo para ele voltar 
para a casa e para sua família.

Barcroft é um bairro seguro, simpático e acolhedor na maior parte do tempo. 
Nem sempre é totalmente tranquilo. É, acima de tudo, um espaço ativo de uso mis-
to que teve o efeito de construir a comunidade civil.  

JANE JACOBS E OS COMPONENTES DE UMA CIDADE HABITÁVEL 

Jacobs escreveu como resposta aos esforços de revitalização da cidade cen-
tral do pós-guerra (depois que a classe média fugiu para os bairros residenciais 
afastados) e houve previsões de morte iminente à maioria dos centros urbanos. 
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Os planejadores da década de 1960 ofereciam modelos de revigoramento das ci-
dades que focavam em derrubar os centros das cidades e reconstruí-los de acordo 
com preceitos teóricos que Jacobs achava estéreis e alarmantes. Ela acreditava 
que planos como aqueles destruiriam a ordem social essencial que era encontrada 
dentro de velhos bairros. Ela escreveu, 

Esse princípio onipresente é a necessidade que as cidades têm 
de uma diversidade mais intricada e densa de usos que conferem uns 
aos outros um apoio mútuo, tanto econômica quanto socialmente. Os 
componentes dessa diversidade podem diferir enormemente, mas 
devem complementar uns aos outros de certas maneiras concretas 
(Jacobs 1961, p. 14).

Jacobs e outros prescreveram uma lista de atributos necessários para tornar 
as ruas vibrantes e as pessoas que as utilizam, civilizadas e seguras: 

Os componentes de espaço devem permitir:

• A mistura de edifícios que variam em idade e condição, incluindo uma boa 
proporção de edifícios antigos de modo que variem os retornos econômi-
cos que eles devem produzir. 

• Prioridade aos pedestres em vez de carros. 

• Calçadas largas e agradáveis. 

• Ruas curtas e oportunidades frequentes de virar esquinas. 

• Uma demarcação clara entre o que é espaço público e o que é espaço pri-
vado.  Os espaços público e privado não devem transbordar um no outro.

• Concentrações suficientemente densas de pessoas, inclusive as que se 
encontram no local por residência. 

• Uma combinação diversa de serviços úteis.  

• Uma mistura de serviços que, juntos, são usados pelo maior número de 
horas possível, especialmente à noite. 

• Oportunidades de ficar à toa e um estímulo a que as pessoas observem os 
passantes (por exemplo, bancos, pequenos parques etc.).  

• Janelas com vista para a rua para incentivar a vigilância não oficial. 

9
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Se o espaço tiver esses atributos, então os usuários vão: 

• Representar a maior diversidade social e etária possível. 

• Sentir-se pessoalmente seguros entre os muitos estranhos presentes. 

• Exibir um leque de comportamentos aceitáveis, embora não uniformes, e 
interceder junto àqueles que violarem as normas. 

• Apresentar motivações variadas para usar a rua, desde compras intencio-
nais e dirigidas, passando pelo caminho para ir a outro lugar, e indo e vindo 
para casa. 

• Caminhar, encorajando, assim, as interações não planejadas.  

• Permitir que as crianças usem o espaço de maneiras não planejadas e 
aparentemente não supervisionadas. 

• Compartilhar a responsabilidade pela segurança de todos os usuários, in-
clusive crianças. 

• Estabelecer padrões tácitos de limpeza e manutenção aceitos por todos. 

• Usar as ruas regularmente e assim desenvolver um quadro de usuários 
“assíduos”.  

• Tolerar e mesmo incentivar a presença de quem fica no local sem fazer 
nada. 

A criação de tal espaço, então, incentivaria uma intersecção de atividades so-
ciais que incluiriam:

• Vigilância formal e informal (voluntária): “deve haver olhos postos nas 
ruas, olhos pertencentes àqueles que poderíamos chamar de proprietários 
naturais das ruas” (Jacobs 1961, p. 32). 

• Intervenção caso haja ameaça de perigo. 

• Intercâmbio social casual, que não invada a privacidade nem as normas 
culturais para aceitar estranhos e conhecidos em vez de amigos. 

• Ociosidade desenvolvida até o ponto de se tornar uma arte social que 
promove a interatividade. 

• Serviços adicionais ad hoc (por exemplo, deixar um bilhete com o dono da 
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venda, usar o telefone da farmácia, buscar compras para os vizinhos etc.).  

• A criação de rituais formais ocasionais (por exemplo, desfiles e festas) e 
informais (por exemplo, dias de limpeza do bairro, piqueniques etc.). 

Se tudo isso estiver presente, o resultado será que “a confiança numa rua 
da cidade [...] formada ao longo do tempo a partir de muitíssimos pequenos con-
tratos estabelecidos no passeio público. [...] A maioria deles será ostensiva e com-
pletamente trivial, mas a soma deles não é nada trivial” (Jacobs 1961, p. 56). 

Em The Great Good Place (O Grande e Bom Lugar, em tradução livre), Ol-
denburg (1989) escreve sobre a importância de locais abertos de reunião nos bair-
ros (por exemplo, bares, cafés etc.) e descreve alguns ingredientes adicionais para 
tornar esses lugares um sucesso. Esses locais de reunião devem ser: 

• Localizados em território neutro, não passando a impressão de que são 
propriedade de uma “panelinha” ou facção de pessoas. 

• Vistos como niveladores sociais, no qual o status social não é a moeda de 
troca para se estabelecer intercâmbio. 

• Propícios à conversa. 

• Fisicamente simples ou modestos em seu espaço interno para reduzir a 
inibição. 

• Acolhedores e até mesmo lúdicos em sua atmosfera. 

COMO OS MUSEUS PASSARAM A TER ESPAÇOS DE USO MISTO

Sem necessariamente ter a intenção os museus têm se tornado cada vez mais 
um ambiente de uso misto. Já nos anos 1960, os museus dos Estados Unidos des-
cobriram que a viabilidade financeira exigia novas fontes de receita para aumentar 
sua base financeira tradicional, que se valia principalmente de financiamentos co-
letivos e doações privadas. 

A necessidade de receita adicional levou a dois desenvolvimentos aparente-
mente não relacionados entre si. O primeiro foi uma nova ênfase em modelos de 
negócios financeiros, que incluíram expandir as fontes de rendimento auferido. O 
segundo foi um crédito orçamentário maior com relação a verbas governamentais 
e subsídios competitivos de fontes como fundações e governos. 
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Os museus adotaram modelos de gestão comercial, nomearam líderes com 
mais treinamento em negócios para seus conselhos e quadros de funcionários, ex-
ploraram as oportunidades de receita (não somente lojas e cafés) mais amplas pos-
síveis, profissionalizaram e expandiram seu aparato de arrecadação de fundos, ex-
ploraram o patrocínio corporativo e estabeleceram ou aumentaram o valor cobrado 
na entrada. Dentre os profissionais museais, houve muita discussão sobre se os mu-
seus estavam subvertendo sua missão essencial. Assim mesmo, os imperativos eco-
nômicos criados para os museus dos Estados Unidos exigiram que estes passassem 
a ter uma gestão mais profissional e mais cautelosa com o dinheiro.  

À medida que os museus recorreram ao governo e a fundações privadas para 
garantir sua sobrevivência econômica, descobriram que a maior parte das funda-
ções e agências de fomento estavam focadas em necessidades sociais. Alinhados 
às orientações estabelecidas por esses financiadores, os museus aumentaram 
seus serviços dirigidos às comunidades menos favorecidas e levaram os progra-
mas educativos para escolas e para o público em geral à máxima prioridade. Isso 
também provocou muita discussão interna sobre as funções essenciais dos mu-
seus e alguns sugeriram que as pautas sociais e educativas, embora fossem dignas, 
não eram centrais para as atividades museológicas (Newsome e Silver, 1978). 

Essas duas correntes financeiras — receitas comerciais (dinheiro que entra) 
e serviço social e educativo (dinheiro que sai) — levaram a uma combinação de 
programação mais abrangente e, consequentemente, a um conjunto de demandas 
espaciais alteradas. Como resultado, a proporção de espaço de exposição perma-
nente em relação a outros espaços frequentemente diminuiu. Serviços de alimen-
tação e lojas foram criados, reformulados ou ampliados. Atividades pagas após o 
expediente foram sobrepostas em espaços que antes eram utilizados exclusiva-
mente para exposição. Salas de aula e auditórios cresceram em número e muitas 
vezes em tamanho.  

No mesmo período, as cidades estavam mudando de forma. Houve uma fuga 
das zonas centrais das cidades para os bairros residenciais afastados, uma depen-
dência cada vez maior dos automóveis e o início de uma dispersão urbana. Como 
uma das respostas a esse fenômeno, os defensores da reabilitação das cidades e 
desenvolvedores comerciais, interessados nos dólares do turismo e na renovação 
de cidades negligenciadas incluíram museus, edifícios históricos, centros de ar-
tes cênicas e outras atrações educativas em seu mix de planejamento das cidades. 
Assim como os donos de loja em Barcroft, os revitalizadores estavam seguindo o 
dinheiro. Estudos sobre os gastos turísticos, frequentemente instados por organi-
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zações artísticas, mostraram que as atrações culturais aumentam a renda de ho-
téis, comércios varejistas e serviços de alimentação locais. A revitalização cultural 
financiada pelos governos aconteceu de duas formas: através de centros culturais, 
como o Lincoln Center de Nova York, rodeado por equipamentos relacionados, ou 
uma mistura de funções dentro de um edifício maior, como o Centre Pompidou 
(Beaubourg) em Paris, onde galerias, uma biblioteca pública, restaurantes e um 
museu ocupam o mesmo prédio. 

Os prefeitos de cidades nos Estados Unidos alocaram orçamentos para a 
construção de museus no coração dos centros de cidades decadentes (Detroit, em 
Michigan; Richmond, na Virgínia; e Baltimore, MD. por exemplo). Esses prefeitos 
locais persistiram a despeito das tentativas de criadores de políticas públicas fe-
derais de reduzir o financiamento de programas artísticos e culturais. No cenário 
internacional, o Guggenheim Museum Bilbao, em Barcelona, Espanha, vem à men-
te como exemplo semelhante de museu iniciado pelo governo local para alavancar 
a revitalização da comunidade.  

Guiados pelas ideias de planejamento social de pessoas como Jacobs, as ini-
ciativas governamentais frequentemente incluíram dólares alocados exclusiva-
mente para equipamentos culturais. A porcentagem para programas de arte foram 
parte de esquemas governamentais de revitalização. Da mesma forma, bolsões e 
recuos verdes foram incluídos nas diretivas de planejamento.  Isso incentivou os 
museus a incluir esses espaços exteriores, caso fizessem parte de planos mais 
abrangentes de revitalização.  

Mais recentemente, a Partnership for New York City e Parcerias via Câmara 
de Comércio e Negócios pensaram em um reordenamento para Baixa Manhattan. 

O plano que surgiu deve permitir que a Lower Manhattan se tor-
ne uma comunidade cosmopolita e high tech — um bairro de uso mis-
to 24 horas. Deve ser repleto de edifícios de alto desempenho, núcle-
os de residências e lojas de varejo, espaço comercial para indústrias 
como a de biotecnologia, software corporativo e negócios internacio-
nais. Lower Manhattan deve ficar mais atraente do que nunca, com 
equipamentos culturais e, é claro, um memorial em honra àqueles que 
perderam sua vida nos atentados de 11 de setembro. Essa região de 
Nova York deve se tornar alvo de inveja de seus concorrentes globais 
(2001, p. 15).
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EXEMPLOS DE ESPAÇOS DE USO MISTO AO AR LIVRE

A instalação física de museus dentro de bairros pode torná-los mais ou menos 
“propriedade” das comunidades em que estão localizados. Por anos, o Museu de 
Belas Artes (MFA, na sigla em inglês) em Boston fechou sua entrada que ficava em 
um dos lados mais populosos do bairro (onde também havia uma parada de bon-
de) e abriu um acesso que dá para o estacionamento, deixando claro que aqueles 
que vinham de fora do bairro, de carro, eram mais bem-vindos que os que viviam 
próximos ou vinham de transporte público. Agora o MFA reabriu o acesso que dá 
para o bairro e isso criou, segundo fui informada, uma mudança de atitude defini-
tivamente positiva na comunidade em relação ao museu. 

Mas nos museus que não são “propriedade” natural dos residentes, os vizi-
nhos às vezes criam atividades inesperadas que podem ser incentivadas e aperfei-
çoadas. O pátio externo do Centre Pompidou está sempre lotado de artistas de rua 
que realçam a atividade de todo o entorno do museu. O campus do novo Museu 
Nacional da Austrália inclui anfiteatros delineados para apresentações ao ar livre, 
usados tanto para atividades planejadas quanto espontâneas que ocorrem exter-
namente ao edifício do museu.

O diretor do Museu de Arte do Brooklyn, Arnold Lehman, conta a seguinte his-
tória. Em muitas noites escuras de inverno, quando caminhava para a estação de 
metrô, ele notava que o átrio que levava à entrada do prédio brilhava com holofo-
tes colocados lá por motivo de segurança.

Capitalizando em cima da iluminação, aquele espaço tinha se tornado o ponto 
de encontro de uma comunidade noturna espontânea, que o utilizava para recrea-
ção e performances, com grupos diferentes usando aquele espaço iluminado com 
diferentes objetivos. Atualmente, sua principal campanha para renovar a frente do 
edifício reconhece, incentiva e aumenta essa função. Ele espera que a formaliza-
ção do espaço não acabe com essa atividade.  

O INTERIOR COMO EXTERIOR

Pensando nos espaços internos de um museu como se eles próprios fossem 
um bairro abre possibilidades adicionais para o planejamento. A leitura da lista de 
Jacobs de atributos necessários das cidades deixa claro que os museus de hoje já 
incluem muitos dos aspectos de um vilarejo efetivo: oportunidades para caminhar, 
esquinas frequentes para virar, demarcações entre os espaços público e privado, 
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oportunidades para passar o tempo confortavelmente e uma gama de serviços 
oferecidos por um número cada vez maior de horas e para segmentos cada vez 
mais amplos da população. Os espaços internos dos museus são como cenas de 
rua e, como tais, constituem parte importante do âmbito público. 

O campo público é o tecido conjuntivo do nosso mundo cotidia-
no. [...] Ele existe principalmente ao ar livre porque a maior parte dos 
edifícios pertence a indivíduos ou corporações privadas. As exceções 
a essa regra são as instituições públicas como as bibliotecas, museus, 
zoológicos e prefeituras, que ficam fechados por algumas horas do 
dia, e aeroportos e estações de trem, que podem permanecer abertos 
continuamente. Portanto, o verdadeiro âmbito público [...] é aquela 
porção do nosso mundo cotidiano que pertence a todos e à qual todos 
devem ter igual acesso na maior parte do tempo (Kunstler 1996).

Ao aceitar sua responsabilidade por ser parte dos equipamentos públicos, 
muitos museus agora planejam novas instalações com espaços para uso explícito 
de outros componentes. Nancy Matthews, curadora de educação do Museu Públi-
co de Kenosha refletiu sobre essa tendência:

O conceito do novo Museu Público de Kenosha (na cidade de 
Kenosha, estado de Wisconsin), que é o de um centro comunitário 
com espaços flexíveis por uma gama de reuniões, funções, recepções, 
festas etc., por grupos de fora, certamente guiou o projeto de muitos 
espaços. [...] Muitos grupos comunitários já estão perguntando sobre 
o uso do espaço. Teremos a possibilidade de alugá-lo, mas também 
teremos grupos de fora regulares que usarão o museu como espaço 
de reunião contanto que esse grupo seja parte do escopo da nossa 
missão (Matthews, comunicação pessoal). 

O HALL DE ENTRADA COMO UMA RUA INTERNA

Talvez o mais importante seja pensar sobre os usos tradicionalmente não pro-
gramados dos espaços de museus. O hall de entrada é aquele local por excelência 
onde as atividades mais concentradas e diferenciadas acontecem por mais tempo 
e em horários mais variados do que o museu em si. Assim como os shopping cen-
ters e até os novos prédios de escritório, esses espaços fechados frequentemente 
têm vários andares, levam diretamente a diferentes locais (inclusive a loja e o café) 
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e muitas vezes se beneficiam da iluminação natural. Esses espaços incentivam a 
passear e a descansar sem que o clima exterior importe.  

As vias de acesso podem ter uma intersecção de programas intencionais e 
inesperados. Aqueles que têm ícones em seus átrios — como o dinossauro no Field 
Museum em Chicago, ou o elefante no Museu Nacional Smithsonian de História 
Natural — tornam-se destino de encontros. Isso também se aplica ao anexo I. M. 
Pei ao Louvre, em Paris, que é lindo, gratuito, acessível a pessoas com deficiência e 
uma via de acesso a lojas, escavações arqueológicas e cafés, bem como ao próprio 
museu.   

Alguns museus já começaram a programar esses espaços intencionalmente. Jay 
Heuman, do Museu de Arte Joslyn, escreveu (em um e-mail sobre museus nos quais eu 
fiz uma enquete aos leitores) que, além de suas funções regulares e locações, 

O museu usa o átrio para [...] um concerto mensal [...] nossa Fei-
ra de Natal, quando nosso átrio é transformado numa “liquidação de 
calçada” de compras de natal, [...] Dias de Diversão para a Família, 
em conjunto com muitas exposições, eventos que usam boa parte do 
espaço do nosso átrio [...] E [...] todos os dias temos uma “Estação de 
Pesquisa” na ponte do átrio, cujo objetivo é ser usada por pais acom-
panhados de seus filhos como uma atividade educativa prática (Heu-
man, comunicação pessoal).  

O novo Museu Charles H. Wright de História Afro-Americana, em Detroit, 
foi projetado com um espaço social central superdimensionado para atender 
às grandes multidões que atraía anualmente no Dia de Martin Luther King e 
outros feriados importantes. O museu descobriu que aquele se tratava de um 
espaço de funcionamento altamente desejável para horas mais tardias, o que 
contribuía enormemente para a renda do museu. Mas na ocasião da morte de 
Coleman Young, prefeito de Detroit por muitos anos, os pais da cidade sentiram 
que o átrio do museu era o local apropriado para acolher seu velório público. O 
museu permaneceu aberto 24 horas por dia por uma semana, com pessoas en-
fileiradas por todo o quarteirão, durante horas do dia e da noite. Aquela função 
inesperada ressaltou o status do museu como uma instituição de importância 
contemporânea, central para a comunidade. 

A decisão do público de entrar no prédio de um museu pode se basear em 
razões tão diversas quanto aquilo que ele oferece por dentro. Nem todo mundo vai 
a museus para ver exposições. Faz sentido pensar que quanto mais variados são 
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seus espaços internos, mais diversificado é o público.  Os restaurantes fast-food 
atraem os trabalhadores de empresas vizinhas na hora do almoço. Port Discovery, 
em Baltimore tem uma biblioteca pública integrada a ele e os museus Henry Ford e 
Greenfield Village tem uma escola cooperativa, só para ficar em alguns exemplos.  

Não deve ser surpresa que é nos museus que não cobram entrada que vemos 
a diversidade de pessoas mais semelhante ao que se vê nas ruas. O Museu Nacional 
Smithsonian de História Americana conta com creches, galerias, bibliotecas, áreas 
de prática para crianças, vários locais para alimentação e diferentes lojas em dife-
rentes andares. Lá os pais deixam seus filhos em idade pré-escolar, trabalhadores 
se encontram para almoçar e alguns usam a loja ou os centros de recursos. Alguns 
desses usuários mudam de ideia inesperadamente e experimentam os locais por 
onde passaram; outros, não. Em ambos os casos, porém, a mescla de atividades 
permite que os visitantes participem das ofertas da galeria se assim quiserem, e 
eles se sentem bem-vindos mesmo que não queiram.  

Recentemente, num domingo, testemunhei centenas de pessoas saindo do 
Museu Nacional de Belas Artes em Santiago, no Chile, em seu dia gratuito. Des-
cobri que a maioria delas era de imigrantes peruanos em seu dia de folga. São tra-
balhadores que recebem baixos salários, não qualificados e fazem trabalhos do-
mésticos, e que não têm experiência em visitar museus de arte. Eles vêm todos os 
domingos de todos os cantos da cidade para a praça no centro de Santiago para se 
encontrarem e ter notícias de casa. Quando o tempo está bom, passeiam pela ave-
nida comendo a comida que compram dos ambulantes e entram no museu de arte, 
que está no meio do caminho para o playground em que seus filhos gastam seu 
excesso de energia. Que sorte do museu, pensei, estar no caminho desse passeio 
habitual. O diretor, porém, não estava nem um pouco feliz com esse público não 
iniciado. Outros museus de arte, como o Museu de Arte de Denver, o Minneapolis 
Institute of Arts e o Walker Art Center, que estão abertamente interessados em 
construção de comunidades, teriam ficado felicíssimos. 

OBSERVANDO AS PESSOAS 

A caminhada é certamente o modo de transporte dentro dos museus e eles 
têm cada vez mais focado em construir perímetros de caminhada que incluem as-
sentos e outros equipamentos para ajudar os visitantes a observar as pessoas e 
incentivar a conversa entre estranhos ou entre as famílias, o que é um outro in-
grediente de criação da rua civilizada. Antes considerada estranha, a interação so-
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cial dentro dos museus atualmente é compreendida como parte da experiência. 
As pesquisas sobre o comportamento dos visitantes de museus apontaram que, 
em média, eles passam metade do tempo fazendo outra coisa que não visitando 
as exposições, e um terço do tempo interagindo com outras pessoas (Falk et al. 
1985). Essa descoberta inicialmente levou alguns administradores de museus a 
sentir que estavam fracassando em seu trabalho, visto que sentiam que o públi-
co devia focar sua atenção no conteúdo das exposições. Mas Jacobs afirma que 
observar as pessoas ajuda na segurança, conforto e familiaridade de todos. Além 
do mais, Falk et al. afirmam que a aprendizagem é aperfeiçoada através da intera-
ção social. Tais observações sugerem que talvez os museus devessem permitir que 
mais pessoas ficassem observando os outros ao projetar espaços, especialmente 
dentro das galerias, que incentivam a interação social. Te Papa, o Museu Nacional 
da Nova Zelândia, acrescentou uma cafeteria dentro da sua principal via de expo-
sição e obteve um efeito excelente.  

Dentre outras coisas, a observação de pessoas pode ensinar o visitante não 
iniciado sobre o comportamento nos museus. Jacobs indica que as ruas devem 
ter uma intersecção de comportamentos aceitáveis (embora não excessivamente 
restritivos) para permanecerem seguras. Foucault indicou que o comportamento 
nos museus não é intuitivo e que os novatos têm medo de frequentá-los porque se 
preocupam em não se comportar corretamente (Foucault 1970). Nas situações em 
que a observação passiva pode acontecer facilmente, essa preocupação pode di-
minuir. A criação de um espaço de uso misto e o fácil acesso a ele criam um público 
de frequentadores regulares que provavelmente terão um perfil mais abrangente 
do que quando o uso do museu é exclusivo dos seus patronos tradicionais, o que 
traz consigo um benefício secundário de comportamento que é aceitável, mas de 
alcance mais amplo. 

VIGILÂNCIA CASUAL

Jacobs tem grande preocupação com a vigilância casual como maneira de 
manter em segurança os espaços sociais compartilhados e os comportamentos 
delimitados dentro do que se considera aceitável. Às vezes o visitante de um mu-
seu auxilia nessa função. No Museu Memorial do Holocausto, nos Estados Unidos, é 
comum que os visitantes lembrem aos adolescentes desconhecidos sobre o com-
portamento apropriado quando estes são muito bagunceiros. Da mesma forma, 
são normalmente os visitantes que garantem que as pessoas com deficiência ou 
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idosas fiquem à frente de um grupo para conseguirem enxergar melhor. 

Os funcionários responsáveis pelo acolhimento aos visitantes em museus 
também trabalham com uma habilidade que Jacobs descreve como “…figuras dos 
passeios públicos (que) ficam firmemente estacionados em locais públicos” (Ja-
cobs 1961, p. 68). Esses “frequentadores regulares” permitem uma redução no 
número de guardas uniformizados. E essas “figurinhas carimbadas” simpáticas 
aos visitantes criam um ambiente diferente da tensão inerente à presença de fun-
cionários de segurança uniformizados. Portanto, ter funcionários de acolhimento 
com foco nos clientes cria uma atmosfera mais parecida com a da rua civilizada. 

Os funcionários de serviço ao cliente não são os únicos frequentadores re-
gulares num museu: os visitantes que sempre retornam também o são. Em novas 
instalações, os funcionários notam que o funcionamento do museu fica muito mais 
fácil depois do primeiro ano de operações. Eles presumem que isso ocorre porque 
eles sabem como se locomover melhor pelo edifício, e assim o fazem. Mas também 
devem levar em consideração o número crescente de visitantes que já estiveram 
lá antes, e que esses clientes assíduos começaram a regular o fluxo do trânsito. 
Quando um desconhecido precisa de informações, alguém que passe a impressão 
de que sabe bem o que está fazendo pode ser um guia confiável, e o número de 
questões intermediadas por funcionários diminui. Com efeito, os visitantes regu-
lares estão ajudando a transformar o museu em um bairro eficiente ao oferecer o 
intercâmbio social casual que as ruas civilizadas criam. 

USO INESPERADO

Em outra história do Museu de Arte do Brooklyn, Arnold Lehman diz que ao 
abrir o museu uma noite por semana, a comunidade de judeus hassídicos declarou 
que este era um local apropriado de namoro. No Cranbrook Institute of Science, 
as horas noturnas do observatório incentivam a visita de adolescentes ao oferecer 
um local seguro de entretenimento em que não estão acompanhados. E o Edifício 
de Artes e Indústrias do Smithsonian promove eventos sociais para solteiros or-
ganizado pela Smithsonian Associates, a organização de associação que abrange 
toda a instituição. 

Os pais de estudantes de ensino domiciliar (home schooling) gravitam em 
torno de espaços públicos educativos para que seus filhos solitários possam ter 
uma interação social maior. Além disso, esses pais precisam de exemplos de ma-

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



20

teriais que possam usar para ensinar, mas que não têm disponível em casa. Sem 
informar o museu e sem programas especificamente estabelecidos para seu uso, 
alguns jovens adeptos da educação domiciliar e seus pais frequentam museus re-
gularmente durante a tarde, quando a frequência normalmente é baixa. Eles fa-
zem amigos, usam o espaço organizado para visitantes espontâneos e socializam 
semanalmente no café (Kirsten Ellenbogen, comunicação pessoal). Os museus, 
especialmente os de ciências, ao observarem esse novo público inesperado, co-
meçaram a atender abertamente às suas necessidades. 

Os exemplos usados acima ilustram os usos insólitos que ocorrem quando 
surge uma confluência entre espaço, programa e interação social. Os hassídicos 
decidiram usar o museu como passeio de namoro; os adeptos da educação domi-
ciliar vieram sem ser chamados; os peruanos não eram esperados num domingo 
no Chile. Este artigo sugere que os museus devem estar antenados e incentivar 
esses usos tão abrangentes de seus espaços como importantes oportunidades de 
aumentar a construção de comunidades dentro deles próprios.  

No final da década de 1970, O Museu da Criança, em Boston, desejava se 
tornar a sede de um “Native Powwow”1 anual. Para ser um anfitrião de sucesso, 
o museu precisava de uma pista de dança redonda, barracas naquele perímetro 
para permitir que os indígenas vendessem seus artigos (não controlados pela loja 
do museu) e uma área para servir comida aos dançarinos e espectadores dentro 
do espaço de exposições. O museu concordou, muito embora, até então, não hou-
vesse nenhum espaço propriamente destinado à dança, alimentar-se dentro do 
museu era proibido, assim como a venda de quaisquer produtos fora do controle 
da loja.. Agora o Museu Nacional do Indígena Americano da Smithsonian Institu-
tion está construindo um grande museu no National Mall em Washington, D.C., e 
depois de ouvir a comunidade e os colegas de museus, vão criar uma combinação 
desses espaços e programas para os frequentadores como via de regra.

AS CRIANÇAS NOS MUSEUS 

Jacobs, e outros falam de forma muito eloquente sobre a necessidade que 
as crianças têm de ter um espaço seguro, mas aparentemente não estruturado e 

1  Um pow-wow (também grafado powwow, pow wow ou pau wau) é uma reunião dos povos originários da 
América do Norte. O termo vem da palavra powwaw, que significa “líder espiritual” no idioma dos  Narra-
gansett. Hoje em dia, um pow-wow é um tipo específico de evento no qual indígenas e não-indígenas se 
encontram para dançar, cantar, socializar e homenagear a cultura dos povos indígenas norte-americanos
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não supervisionado para crescerem de forma saudável. “As crianças não podem 
adquirir habilidades sociais a não ser que possam circular em uma comunidade 
real entre uma gama de adultos honrosamente ocupados — não necessariamente 
seus pais — e estejam sujeitos aos ensinamentos e limites de tais adultos”, suge-
re Kunstler (1996, p. 22). Durante as reuniões anuais da Association of Youth Mu-
seums (Associação de Museus para Juventude) - que tem um novo nome, mas eu 
gostaria de manter este -, os líderes falam sobre a vida excessivamente regrada 
das crianças de hoje e a esperança de que os museus para crianças venham aju-
dar a trazer de volta a oportunidade de exploração do nosso passado, que podia 
se resumir ao “vão lá fora brincar”. Levando a sério essa responsabilidade, alguns 
museus para crianças estão criando espaços de descoberta não programada tanto 
em ambientes fechados quanto ao ar livre, convidando à exploração infantil com a 
supervisão de adultos que ficam discretamente sentados numa área próxima.  

Por muito tempo, a maioria dos museus para adultos se viu cheia de mães e 
crianças pequenas nas manhãs dos dias úteis e carrinhos de bebê nos finais de 
semana. Se antes os funcionários dos museus achavam que esse público não era 
apropriado, hoje em dia há espaços para os pequenos brincarem em museus como 
o Smithsonian Institution, o Museu Nacional de História Natural e o Field Museum. 
Em resposta a esse uso inesperado, eles agora incentivam as famílias a se senta-
rem e deixar as crianças gastarem energia correndo no local.  

Os pais às vezes deixam seus filhos desacompanhados nos museus e as crian-
ças especialmente filhos de pais trabalhadores, podem ser vistos tentando usar os 
museus sem supervisão. A maior parte dos museus ainda rejeita essa prática vee-
mentemente. (Childmus list-serve, março de 2001). No entanto, outros revisaram 
suas políticas para auxiliar nessa necessidade social. Quando jovem, Michael Spo-
ck, o famoso ex-diretor do Museu da Criança em Boston, costumava passar tanto 
tempo no MoMA (Museu de Arte Moderna) em Nova York (pois ele vivia no bairro), 
que o museu inventou a categoria de membro infantil para ele e depois passou a 
oferecê-la a outras crianças. Há muitas histórias de museus descobrindo os mes-
mos grupos de crianças do bairro que passam o tempo em suas dependências, e 
que decidem elaborar programas para incluí-las. A Kids Crew (“Tripulação Mirim”, 
em tradução livre) do Museu da Criança do Brooklyn, em Nova York, é um exemplo 
de destaque.  E os financiadores, ao notarem essa necessidade, ficaram muito in-
teressados em que os museus expandam seu trabalho com a turma do contraturno 
escolar, o que formalizou esse acaso já existente.  

As pernoites, programas em que as crianças dormem no museu — geralmente 
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nas galerias — seriam impensáveis 20 anos atrás. (Isso embora a ideia tenha sido 
imortalizada como um livro de fantasia para as crianças da época do amado livro 
infantil From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler (Dos arquivos mistu-
rados da Sra. Basil E. Frankweiler, em tradução livre), escrito em 1972 por E.F. Koni-
gsburg.) Atualmente é parte da rotina dos museus receber grupos para aprender, 
brincar e dormir em suas dependências. 

Em todos esses casos — depois da escola, pernoites, bebês em seus carri-
nhos, alunos de ensino domiciliar, passeios programados para crianças ou crian-
ças desacompanhadas — os espaços estão sendo construídos ou adaptados den-
tro dos museus para acolher os usos inesperados que os membros da comunidade 
trouxeram para os museus. Abertamente ou não, eles estão aceitando seu papel na 
criação de todas as nossas crianças. 

OPÇÕES A CONSIDERAR 

Esses exemplos demonstram que os museus já estão fazendo muito para uti-
lizar seu espaço de maneiras que incentivam a construção de comunidades. Ainda 
assim, de modo geral, as lideranças desses museus ainda não capitalizaram sobre 
a interação entre o planejamento do espaço, a programação e o surgimento de ati-
vidades sociais não planejadas. O custo de construir e manter o espaço desanima 
o planejamento para áreas de uso aparentemente não programado que não de-
monstram um retorno financeiro imediato. Sem uma utilidade clara demonstrada, 
esses espaços inevitavelmente são cortados dos exercícios de valoração da enge-
nharia. Portanto, a justificativa para criar tais espaços precisa receber prioridade 
quando se elabora um projeto arquitetônico.  Todavia, nisso encontramos um alia-
do inesperado: o arquiteto interessado na criação de espaços com sua assinatura, 
pelos quais ele luta. Estes são normalmente baseados na estética em vez da fun-
cionalidade, e geralmente, incluídos no projeto final (às vezes com a objeção dos 
planejadores de programação). Devemos estar alertas às oportunidades de fazer 
com que essas grandes marcas de afirmação dos arquitetos funcionem de uma 
forma que ajude.  

Ao passo que muitos museus podem declarar apoio às necessidades da co-
munidade, raramente os programas de construção de comunidades são incluídos 
nos orçamentos gerais (com a exceção daquilo que se convencionou chamar pelo 
termo vago de ““outreach” - programas de extensão -, cuja função é frequente-
mente indefinida, por mais que seja bem-intencionada). Alguns programas de su-
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cesso foram atividades de “guerrilha” disfarçadas (iniciativas dos funcionários to-
leradas pela direção dos museus sem reconhecimento formal), muitas vezes como 
resultado de aportes para programas de serviço social de curta duração. Quando o 
dinheiro acaba, os programas diminuem ou são descontinuados. 

Os museus frequentemente usam os termos “ponto de encontro” (meeting 
ground) e fórum (forum) sem examinar detalhadamente os pré-requisitos ou con-
sequências para os atendentes. E alguns funcionários alegam que programas de 
extensão ou eventos especiais dirigidos a uma etnia específica podem, por si só, 
encorajar uma mescla de usuários mais abrangente, e depois se perguntam por 
que essa tendência não se sustenta. As evidências apresentadas aqui sugerem que 
as ofertas de programa isoladamente não são suficientes. 

Alguns podem não querer que os museus se tornem centros sociais informais 
como as complexas ruas antigas descritas por Jacobs, ou os “terceiros lugares” 
como cafés, bares, centros comunitários, salões de beleza e lojas em geral descri-
tas por Oldenburg. Assim mesmo, ambos os escritores demonstraram que esses 
terceiros lugares, o “local de reunião informal onde os cidadãos se juntam” (além 
dos outros dois principais lugares usados por indivíduos, que são a casa e o traba-
lho) podem ajudar a criar comunidades.  

Levando os locais informais de reunião a sério, os museus deveriam consi-
derar as “reuniões” como uma atividade a ser fortalecida. A disponibilidade dos 
espaços públicos de museus poderia ser oferecida não apenas a organizações co-
munitárias de fora, mas também ao professor particular de piano e dança e às reu-
niões dos clubes de hobbies informalmente. A maioria dos acessos e acomodações 
gratuitos aos centros de recursos poderiam ser oferecidos do lado de fora da deli-
mitação de admissão. Poderíamos elaborar mais sistemas para as crianças que fi-
cam sozinhas em casa, para os idosos jogarem dama e dominó e mesmo organizar 
almoços em grupo entre desconhecidos no nosso meio. Ao fazê-lo, e dependendo 
da nossa definição de responsabilidade social, não deveríamos nos surpreender 
se formos confrontados com os indesejáveis que também usam os aeroportos e 
estações de trem das nossas cidades e forçados a acomodá-los. 

 Jacobs insiste que devem ser criadas ofertas para várias gamas de escolhas 
econômicas e, consequentemente, uma diversidade de faixas de aluguel dentro do 
complexo de cada rua. Pode ser interessante para os museus considerar a mescla de 
pontos de preço em vez de apenas tentar maximizar o rendimento por metro qua-
drado. Tal raciocínio pode levar os museus para crianças, por exemplo, a abrigar lojas 

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



24

consignadas de mercadorias infantis usadas além das vendas de objetos novos.

Os museus poderiam participar de atividades como registro de eleitores e do-
ação de sangue, como já fazem certos shopping centers e bibliotecas, e reconhe-
cer diretamente seu papel nos serviços sociais. E o que é ainda mais crítico, pode-
riam incrementar sua rápida responsividade a assuntos contemporâneos para que 
por exemplo, o imenso público espontâneo que se juntou para chorar a morte da 
Princesa Diana pudesse ser naturalmente acomodado dentro dos museus em vez 
de relegados a monumentos ao ar livre aleatórios. É interessante notar que depois 
dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, mui-
tos museus responderam com entrada gratuita e programas especiais para que os 
pais trabalhassem junto aos seus filhos o que representou aquela tragédia. 

Robert Putman (1995, 2000) escreve sobre o colapso e ressurgimento da 
comunidade americana, sugerindo que enquanto as pessoas aderem cada vez 
menos a grupos organizados, elas consequentemente têm menos afiliação à co-
munidade. Ele também alude ao poder da afiliação casual, mas não menos satis-
fatória, entre desconhecidos em cafés, livrarias, museus ou online. “Como moedas 
colocadas num cofre, cada um desses encontros é um minúsculo investimento em 
capital social” (Putnam 2000, p. 93). A interação segura entre desconhecidos é 
vista por Putnam como um pré-requisito necessário para construir uma sociedade 
mais harmoniosa. 

Os museus poderiam facilitar essa interação. Quadros e livros de comentários 
de visitantes são estratégias de exposições que já permitem aos desconhecidos 
falarem uns com os outros. Eles poderiam ser mais centrais, mais costumeiros e 
elevar o desconhecido à categoria de colíder. Neste sentido, os educadores pode-
riam compartilhar a liderança das visitas ao permitir a intervenção de desconheci-
dos com devidos conhecimentos. Áreas informais para debates públicos poderiam 
ser mais encorajadas.  

Há muitos exemplos pelo mundo de museus que facilitam a interação segu-
ra entre desconhecidos. Os onipresentes espaços pré-escolares, em que o Museu 
da Criança em Boston foi pioneiro na década de 1970, foram abertamente proje-
tados para incentivar a troca de informações parentais entre desconhecidos que 
observavam seus filhos brincarem. Diferentes clubes comunitários se reúnem no 
mesmo dia da semana, à noite, no Cranbrook Institute of Science. O museu coloca 
biscoitos e café num espaço neutro após a reunião, o que permite aos membros de 
grupos não relacionados entre si se conhecerem e socializarem. O Walker Art Cen-
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ter colocou tabuleiros de xadrez em uma de suas áreas de exposição e os membros 
da comunidade entraram no local para jogar e se conhecer. Putnam coloca que não 
é a organização em si que constrói comunidades, mas a interação e as conversas 
cívicas ocasionais subsequentes que criam capital social. 

O aperfeiçoamento mais útil à comunidade que os museus podem oferecer 
pode ser a eliminação do preço de entrada. Antes da década de 1960, muitos mu-
seus eram gratuitos. Nos anos 1980, o Minneapolis Institute of Arts eliminou o pa-
gamento de entrada e aumentou o espaço dedicado a seu café e programas pagos. 
Ao fazê-lo, gerou confiança da comunidade. O diretor Evan Mauer demonstrou que 
uma instituição de artes plásticas com uma aura de exclusividade pode se tornar, 
ao mesmo tempo, um tesouro largamente utilizado pela vizinhança que o cerca. 
Em comparação, quando os museus públicos na Inglaterra instituíram a cobrança 
de ingressos, a demografia de usuários se estreitou e seus números caíram drasti-
camente. Muitos museus britânicos, tendo sofrido as consequências da instituição 
da cobrança de ingressos, acabaram de anunciar a eliminação destas. Se os mu-
seus quiserem se tornar instituições que intencionalmente facilitam o desenvolvi-
mento de comunidades, deveríamos, então, considerar a eliminação da cobrança 
de ingresso e recuperar a renda perdida por meio de fontes alternativas.  

Oldenburg postula que para que a civilidade seja incrementada, os seres hu-
manos precisam de três tipos de espaço: nossos lares (espaço privado íntimo), 
nosso local de trabalho (separado para nossas ocupações com nossos colegas) 
e, talvez não menos essencial, o espaço público informal em que desconhecidos 
possam se misturar com regularidade. Dentre os locais públicos, instituições como 
museus, que abrigam nossas memórias coletivas e permitem a ampliação de nossa 
experiência coletiva, são particularmente preciosos. A obra de Jacobs, Oldenburg 
e outros planejadores têm grande valor para a profissão museológica se quisermos 
que nossas instituições sejam fóruns públicos efetivos e catalizadoras da criação 
de uma sociedade verdadeiramente cívica. Nas palavras de Putnam, “para cons-
truir pontes de capital social é necessário transcender nossas identidades sociais 
e políticas e profissionais para nos conectarmos com pessoas que não se parecem 
conosco. É por isso que os esportes de equipe oferecem bons lugares para a cria-
ção de capital social. Igualmente importantes e menos exploradas nessa conexão 
são as atividades artísticas e culturais” (Putnam 2000, p. 411). 

Para conhecer mais do trabalho e pensamento de Elaine Heumann Gurian, visite o seu 
site http://www.egurian.com/
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FUNCTION FOLLOWS FORM: HOW MIXED-USED 
SPACES IN MUSEUMS BUILD COMMUNITY

ELAINE HEUMANN GURIAN

INTRODUCTION 

There are many subtle, interrelated and essentially unexamined ingredients 
that allow  museums to play an enhanced role in the building of community and 
our collective civic life. Museum professionals generally acknowledge that the 
traditional mission of  museums involves housing and caring for the tangible story 
of the past, materially illuminating contemporary issues, and creating a physical 
public consideration of the future. Increasingly, museum leaders are also asserting 
that museums can become  safe places for unsafe ideas, meeting grounds for 
diverse peoples, and neutral forums  for discussing issues of our day. Of course, 
museums vary in their stated purpose, and  not all museums’ leadership believes 
community building to be central to their work. Regardless, this paper will consider 
some ways that museums can enhance their role in building community. Underlying 
the discussion that follows is the notion that all  museums are an important part 
of civic life; that whatever their overt mission may be, museums have become an 
important agent in the creation of a more cohesive society.  

Interestingly, it is the economic and social theorists (and pragmatic 
practitioners — property developers and civic leaders) who are asserting (often 
in stronger terms than museums use themselves) that the not-for-profit sector 
plays an unparalleled role in community building. For instance, Peter Drucker, the 
management pundit, writes: 

Only the institutions of the social sector, that is the non-
government,  nonbusiness, nonprofit organization, can create what 
we now need, communities  for citizens and especially for the highly 
educated knowledge workers who, increasingly dominate developed 
societies. One reason for this is that only  nonprofit organizations 

“Civic life is what goes on in the public realm. Civic life refers 
to our relations with  our fellow human beings — in short, our roles 

as citizens.” (Kunstler 1996, p. 3) 
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can provide the enormous diversity of communities we  need…. The 
nonprofit organizations also are the only ones that can satisfy the  
second need of the city, the need for effective citizenship for its 
members…. Only  the nonprofit social sector institution can provide 
opportunities to be a volunteer  and thus can enable individuals to 
have both: a sphere in which they are in  control and a sphere in which 
they make a difference…. What the dawning  twenty-first century 
needs above all is equally explosive growth of the nonprofit  social 
sector organizations in building communities in the newly dominant 
social  environment, the city (Drucker 1998, p. 6). 

Considering museums and community, writers within our profession have 
focused on  broadening audiences, public programs, collections and exhibitions. 
Physical spaces  have been regarded as necessary armature but not as catalysts 
themselves. And the  element which authors outside our profession refer to as 
“informal public life”  which  arises spontaneously within these spaces—has been 
largely ignored in museum writings.  

Redressing this oversight, this paper concentrates on three elements largely  
overlooked by our field—space, space mix, and unexpected use—and attempts to 
show  that if museum planners were to pay overt attention to these, they could 
greatly  enhance the community-building role our institutions increasingly play. 

Museums are behind the times in considering these concepts. The proposition 
that  space and space mix are important ingredients in humanizing an urban 
setting has  been explored since the 1960s. A search of <www.Google.com> using 
a common  space-planning buzzword “mixed use space” was completed in 0.73 
seconds and  revealed 628,000 Web pages. Even refining the Google search by 
adding the word  “museum” resulted in a list of 57,400 pages. 

Like many of the sites retrieved by Google.com, museums and community 
building  ideas benefit from the planning theories of Jane Jacobs (1961). Jacobs 
is cited by many  as the founder of city planning ideas and practices now known 
as the Livable Cities  Movement and as New Urbanism (Katz 1994, Fulton 1996). 
Proponents hold that to  build a functional sense of community and civility, planners 
should fashion spaces  (streets) that foster a sense of place, are ecologically 
sensitive, put reliance on foot  rather than auto traffic, are utilized over many hours 
each day and offer a mix of  activities which appeal to many. They maintain that 
the juxtaposition of spaces that  forms mixed-use environments must be present if 
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community building is to succeed.  

Jacobs describes another necessary component—the ad hoc, seemingly  
unprogrammed social activity that then arises within public space.  

Formal types of local city organizations are frequently assumed 
by planners  and even by some social workers to grow in direct, 
commonsense fashion out  of announcements of meetings, the 
presence of meeting rooms, and the  existence of problems of obvious 
public concern. Perhaps they grow so in  suburbs and towns. They do 
not grow so in cities. Formal public organizations  in cities require an 
informal public life underlying them, mediating between  them and 
the privacy of the people of the city (Jacobs 1961, p. 57). 

AN EXAMPLE OF PUBLIC MIXED-USE SPACE 

I first began to encounter the subtle interrelationship of space, its use and 
emergent  civility in the shopping strip in Barcroft, my multi-ethnic, multi-economic 
neighborhood  close to Washington D.C. The shopping center used to be failing but 
is now very  active—day and night. Its metamorphosis has been fascinating and 
instructive to watch.  A shop will open with a sign that announces a needed and 
straightforward function.

Thus we have, for example, signs for a laundromat, a dry cleaner, and separate 
Asian,  Latino and Halal food markets.

Upon closer observation and through experience, one sees that the laundromat 
has  pool tables, a child’s play area and a barbershop. It had a money order and 
check cashing booth but that moved to its own shop next door and combined with 
the utility  bill-paying function that used to operate out of the Asian food market. 
The Asian owners  speak Spanish, sell both Asian and Latino food and beer and 
liquor. Not to be outdone,  the Latino food market sells lottery tickets, phone cards, 
and is the French pastry outlet.  The Halal food store rents videotapes and sells 
clothes. The hours of use are nearly  around the clock. 

I have watched these entrepreneurs expand their businesses without regard 
to their  announced and original niche function. Their motivation has been to 
follow the money.  Without plan or foreknowledge, they are reinventing the general 
store, combining the  outdoor market of their native countries with a more rural 
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American corner store of  former years. (And if you look closely at supermarkets, 
chain bookstores and  pharmacies, they are following the same trend.)  

Arising out of these multifunction spaces has come an interesting array of 
more subtle  mutual supports within the community. There is tolerance for the 
presence of mostly  male hangers-on who stand around (varying from sober to 
intoxicated) and who watch  out for, and comment benignly on, the ensuing foot 
traffic. The other day, I saw the  community police hanging out with the hip-hop 
Latino teenagers in the parking lot, the  babies in the Laundromat playing with each 
other and learning English, the community  bulletin board offering baby sitting 
services at the Pizza parlor, and the Asian food store  proprietors refusing to sell 
alcohol to an already drunk adult, sending him home to his  family.

Barcroft is safe, friendly and welcoming most of the time. It is not always 
entirely  tranquil. It is above all an active useful mixed-use space, which has the 
effect of building  civil community.  

JANE JACOBS AND THE COMPONENTS OF A LIVABLE CITY 

Jacobs wrote in response to the postwar central-city revitalization efforts 
(after the  middle class had fled to the suburbs) and there were predictions of the 
impending death  of most downtowns. Planners in the 1960s were offering models 
of city reinvigoration  that focused on tearing down inner cities and rebuilding them 
along theoretical precepts  that Jacobs found sterile and alarming. She believed 
plans like these would destroy the  essential social order to be found within old 
neighborhoods. Jacobs wrote, 

This ubiquitous principle is the need of cities for a most intricate 
and close grained diversity of uses that give each other constant 
mutual support,  both economically and socially. The components of 
this diversity can differ  enormously, but they must supplement each 
other in certain concrete  ways(Jacobs 1961, p. 14). 

Jacobs, and others, prescribed a list of attributes needed for making streets 
vibrant and  the people using them civil and safe:  

The space components should allow: 

• The mingling of buildings that vary in age and condition; including a good  
proportion of old ones so that they vary in the economic yield they must 
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produce. 

• Priority for pedestrians rather than cars. 

• Wide and pleasant sidewalks. 

• Short streets and frequent opportunities to turn corners. 

• A clear demarcation between what is public space and what is private 
space.  Public space and private space cannot ooze into each other.

• Sufficiently dense concentrations of people, including those who are 
there  because of residence. 

• A disparate mix of useful services.  

• A mix of services that together is used over as many hours as possible,  
especially at night. 

• Opportunities for loitering and the encouragement of people watching 
(e.g.,  benches, small parks, etc.).  

• Windows overlooking the street to encourage unofficial surveillance. 

If the space has these attributes then users will: 

• Represent as broad a social and age mix as possible. 

• Feel personally safe and secure among all those strangers. 

• Exhibit a range of acceptable, though not uniform, behaviors and intercede 
with  those who violate the norms. 

• Have varied motivations for using the street, ranging from intentional and  
targeted shopping, passing though on the way to somewhere else, and 
going to  and from their homes. 

• Walk, thereby encouraging unplanned interaction.  

• Allow children’s use of the space in ways that are unplanned and seemingly  
unsupervised. 

• Share responsibility for the safety of all users, including children. 

• Set up unspoken standards for cleanliness and repair accepted by all. 
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• Use the street on a regular basis and thus develop a cadre of “regulars.”  

• Tolerate and even encourage hangers-on. 

The creation of such a space would then encourage an overlay of social 
activities,  which would include: 

• Formal and informal (voluntary) surveillance: “there must be eyes upon 
the  street, eyes belonging to those we might call the natural proprietors of 
the street”  (Jacobs 1961, p. 32). 

• Intercession when danger threatens. 

• Casual social interchange, which does not invade privacy or cultural norms 
for acknowledging strangers and acquaintances rather than friends. 

• Loitering developed to a social art that promotes interactivity. 

• Ad hoc additional services (i.e. leaving a note with a grocer, using the 
telephone  of the pharmacist, picking up supplies for neighbors, etc.).  

• The establishment of occasional formulized rituals (i.e. parade, 
celebrations) and  informal ones (i.e. neighborhood cleanup, cook-outs). 

If all of this is present, the result will be “The trust of a city street … formed 
over time  from many, many little public sidewalk contacts. … Most of it is ostensibly 
utterly trivial  but the sum is not trivial at all” (Jacobs 1961, page 56). 

In The Great Good Place, Oldenburg (1989) writes about the importance of 
overt  neighborhood gathering places (i.e. bars, cafes, etc), and describes a few 
additional ingredients for making such places successful. Gathering places should 
be: 

• On neutral ground, not seen to be owned by any clique or faction. 

• Seen as a social leveler, in which social status is not the currency of  
interchange. 

• Conducive to conversation. 

• Physically plain or modest in its internal space to reduce self-consciousness. 

• Welcoming or even playful in mood. 
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HOW MUSEUMS CAME TO HAVE MIXED-USE SPACE

Without necessarily intending to, museums have become, increasingly, a 
mixed-use  environment. Starting in the 1960s, United States museums found 
that financial viability  required new revenue sources to augment their traditional 
financial base from  endowment revenue and private donations. 

The need for additional income led to two seemingly unrelated developments. 
The first  was a new emphasis on financial business models, which included 
expanding sources  of earned income. The second was increased budgetary 
reliance on government  allocations and competitive grants from foundation and 
government sources. 

Museums adopted commercial management models, appointed more 
business-trained  leadership to their boards and staffs, explored revenue 
opportunities (not just shops and  cafeterias) from as broad a menu as possible, 
professionalized and expanded their  fundraising apparatus, explored corporate 
sponsorship and imposed or increased  entrance fees. Within the profession, 
there was much discussion that museums were  subverting their core mission. 
Nevertheless economic imperatives caused United States  museums to become 
more professionally managed and more money conscious.  

As museums increasingly turned to government and private foundations for 
economic  survival, they discovered that most foundations and granting agencies 
focused on social  needs. Aligning with the guidelines set out by these funders, 
museums increased their  service to under-served communities and elevated 
education programs for schools and  the general public to a higher priority. This, 
too, caused much internal discussion about  the core functions of museums, and 
some suggested that social and educational  agendas, while worthy, were not 
central to museum activity (Newsome and Silver,  1978) 

These two financial streams—business revenue (money in), and social and 
educational  service (money out)—led to a broader mix of programming and, as 
a consequence, an  altered set of space requirements. As a result, the ratio of 
permanent gallery space to  other spaces often decreased. Food service and 
shops were created, revamped or  enlarged. After-hours fee-based activities were 
superimposed on spaces formerly used  exclusively as galleries. Classrooms and 
auditoria grew in number and often in size.  

During the same period, cities were changing their shape. There was flight from 
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the  central cities to suburbia, an increased reliance on cars, and the beginnings 
of urban sprawl. As one response, city rehabilitation advocates and commercial 
developers,  interested in tourist dollars and the rejuvenation of neglected 
cities, included museums, historic houses, performing arts centers and other 
educational attractions in their city planning mix. Like the Barcroft shopkeepers, 
the revitalizers were following the money.  Studies of tourist spending, often urged 
by arts organizations, showed that cultural  attractions enhance income for local 
hotels, retail and food service. Government sponsored cultural revitalization came 
in two forms: cultural centers such as New York’s  Lincoln Center, with a surround 
of related amenities; or a mix of functions within a larger  building, like the Centre 
Pompidou (Beaubourg) in Paris, where galleries, a public  library, restaurants and a 
museum occupy the same building.  

Mayors of U.S. cities budgeted for the construction of museums in the heart 
of their  decaying core cities (Detroit, MI., Richmond, VA. and Baltimore, MD. for 
example).  These local mayors persisted despite federal policy makers’ attempts to 
reduce funding  for the arts and cultural programming. On the international scene, 
the Guggenheim  Museum Bilbao comes to mind as a similar example of a museum 
initiated by local  government to leverage community revitalization.  

Guided by the social planning insights of people like Jacobs, government 
initiatives  often included dollars allocated exclusively to cultural amenities. 
Percent for art  programs were part of government-funded revitalization schemes. 
Similarly, vest-pocket  parks and green-space setbacks were included in the 
planning guidelines. This  encouraged museums to include such outside spaces, if 
they were part of larger  redevelopment plans.  

More recently, the New York City Partnership and Chamber of Commerce 
Business  Partnership considered redevelopment for Lower Manhattan. 

The plan that emerges should enable Lower Manhattan to become 
a world class,  high tech community—a twenty-four hour, mixed use 
neighborhood. It should be full of high-performance buildings, nodes 
of housing and retail stores, commercial  space for industries such 
as biotech, enterprise software and international business. Lower 
Manhattan should be made more attractive than ever, with  cultural 
amenities and, of course, a memorial to those who lost their lives on  
September 11th. This region of New York should become the envy of its 
global  competitors (2001, p. 15). 
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EXAMPLES OF OUTDOOR MIXED USE SPACES 

The physical placement of museums within their immediate neighborhoods 
can make  them more or less “owned” by the surrounding community. For years, 
the Museum of  Fine Arts (MFA) in Boston shut its entrance on the more populous 
neighborhood side  (which also had a trolley stop), and opened itself instead to 
the parking lot —making it clear that those driving from outside the neighborhood 
were more welcome than those  who lived nearby or came by public transport. Now 
the MFA has reopened the  neighborhood door, and there is, I am told, a decidedly 
positive attitude change in the  community about the museum. 

But in museums that are not yet naturally “owned” by residents, neighbors 
sometimes  create unexpected activity that can be encouraged or enhanced. The 
outer courtyard of  the Centre Pompidou is always filled with buskers who enhance 
the activity in the whole  surrounding. The new National Museum of Australia’s 
campus includes contoured  outdoor performance amphitheatres, used for planned 
and spontaneous activities  external to the museum building.  

The director of the Brooklyn Museum of Art, Arnold Lehman, tells this story. 
Many dark  winter evenings as he was walking to the subway, he noticed that the 
forecourt leading  to the building’s entrance was bright with floodlights placed 
there for security reasons. 

Capitalizing on the lighting, that space had become a nightly spontaneous 
community gathering place for recreation and performance, with different groups 
using the lighted  space for different needs. His current capital campaign to renovate 
the front of the  building recognizes, encourages and augments that function. He 
hopes that the  formalization of the space will not end the activity.  

THE INSIDE AS OUTSIDE 

Thinking about museums’ internal spaces as neighborhoods within 
themselves opens  up additional possibilities for planning. Reading Jacobs’ list of 
required city attributes  makes clear that today’s museums already include many 
of the aspects of an effective  village: strolling opportunities, frequent corners to 
turn, demarcations between public  and private space, comfortable opportunities 
for hanging out, and a mix of services  provided over an ever-lengthening number 
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of hours and for broader segments of the  populace. Museums’ internal spaces are 
like streetscapes and as such are an important  part of the public realm. 

The public realm is the connective tissue of our everyday world…. 
The public  realm exists mainly outdoors because most buildings 
belong to private individuals or corporations. Exceptions to this are 
public institutions such as  libraries, museums, zoos, and town halls, 
which are closed some hours of the  day, and airports and train stations, 
which may be open around the clock. The  true public realm then …
is that portion of our everyday world which belongs to  everybody 
and to which everybody ought to have equal access most of the time  
(Kunstler 1996). 

Accepting their responsibility for being part of the public amenities, many 
museums are  now planning new facilities with spaces explicitly for use by other 
constituents. Nancy  Matthews, curator of education at the Kenosha Public Museum 
reflected on this trend: 

The concept of the new Kenosha Public Museum (Kenosha, WI) being a  
community center with flexible spaces that could be used for a variety of  meetings, 
functions, receptions, parties, etc. by outside groups definitely  has steered the 
design of many spaces…. Many community groups are  

already asking about using the space. We will have rentals but we will also  
have regular outside groups who will use the museum as meeting space  as long as 
their group is within the scope of our mission (Matthews, pers.  comm.). 

THE ARRIVALS HALL AS AN INSIDE STREET 

Perhaps more interestingly, one might consider the uses of traditionally non 
programmed museum spaces. The entrance hall of museums is the one location 
where  the most concentrated and differentiated activity happens with hours 
often longer and  more varied than the museum itself. Like malls and even new 
office buildings, these  indoor spaces are often multi-storied, lead directly to many 
different venues (including  the shop and the café,) and often benefit from natural 
light. These spaces encourage  strolling and resting regardless of the outside 
climate.  

Entryways can have an overlay of programs both intentional and unexpected. 
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Those  with icons in their atria—like the dinosaur at the Field Museum in Chicago 
or the  elephant at Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History—
become  meeting-place destinations. This is true of I. M. Pei’s addition to the Louvre 
in Paris,  which is beautiful, free, handicapped accessible, and a gateway to shops,  
archaeological excavations, and cafes, as well as to the museum itself.  

Some museums have begun to program these spaces intentionally. Jay 
Heuman of the  Joslyn Art Museum wrote (in an e-mail on museum-l to a query I 
put to the readership)  that, in addition to its regular functions and rentals, 

The museum uses the atrium for … a monthly concert… our 
Holiday Fair, when  our atrium is transformed into a “sidewalk sale” 
for Christmas shopping…Family  Fun Days, in conjunction with many 
exhibitions, events that use up much of our atrium space…. [And]… 
every day we have “Exploration Station” on the bridge in  our atrium 
-- intended to be used by parents with their children as a hands-on  
educational activity (Heuman, pers. comm.). 

The new Charles H. Wright Museum of African-American History in Detroit 
was  designed with an outsized central social space to deal with the large crowds 
it drew  annually for Martin Luther King Day and other important holidays. The 
museum  discovered that the space was a highly desirable after-hours function 
space contributing  a great deal of revenue to the museum. But on the occasion of 
the death of Coleman  Young, the long time mayor of Detroit, the city fathers felt 
that the museum atrium was  the appropriate location to host his public lying-in-
state. The museum remained open  around the clock for a week with people lined 
up around the block during all hours of the  day and night. That unexpected function 
underscored the museum’s status as an  institution of contemporary importance, 
central to the community. 

The public’s decision to enter the museum building can be based on reasons 
as diverse  as the offerings within it. Not everyone is going to museums to view 
the exhibitions. It  makes sense that the more varied the internal spaces, the more 
diverse the audience.  Fast food restaurants bring in lunchtime workers from 
nearby businesses. Port  Discovery in Baltimore has a free public library embedded 
within it and Henry Ford  Museum and Greenfield Village has a charter school, just 
to name a few examples.  

Not surprisingly, it is in the museums, without entrance fees where one 
sees the most  street-like mix of people. The Smithsonian’s National Museum of 
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American History has  day-care centers, galleries, libraries, hands-on children’s 
areas, multiple food venues,  and different shops located on different levels. 
Parents drop off their pre-school  children, workers meet for lunch, and some come 
to use the shop or the resource centers. Some of these users change their minds 
unexpectedly and sample what they  have passed; others don’t. In each case the 
mix of activities allows visitors to partake of  gallery offerings if they choose and 
feel welcome even if they don’t.  

Recently on a Sunday, I witnessed hundreds of people streaming out of The 
Museo National de Bellas Artes in Santiago, Chile ]on its free day. I discovered they 
were  mostly Peruvian immigrants on their day off. They are working in low paying, 
unskilled  and domestic jobs and are not experienced at visiting art museums.. They 
come every  Sunday from all over the city to the square in downtown Santiago to see 
each other and  get news from home. During good weather, they promenade down 
the avenue, eating  food they buy from vendors, and taking in the art museum, which 
is on their route to the  playground where their children work off excess energy. 
How lucky for the museum, I  thought, to be in the path of this ritual promenade. 
The director, however, was not  altogether happy with this uninitiated audience. 
Other art museums, like the Denver Art  Museum, The Minneapolis Institute of Arts, 
and the Walker Art Center, which are  overtly interested in building community, 
might have been thrilled. 

PEOPLE WATCHING 

Walking is certainly the transport mode within museums and increasingly 
museums  have focused on building strolling perimeters that include seats and 
other amenities to aid visitors in people-watching and to encourage conversation 
between strangers and within families – another ingredient in the creation of the 
civil street. While once  considered extraneous, social interaction within museums 
is now understood to be part  of the experience. Research into museum visitor 
behavior has pointed out that, on  average, visitors spend fully half their time doing 
something other than attending to the  exhibitions, and about one third of their 
time interacting with other people (Falk et al. 1985). This finding initially made 
some museum administrators feel that they were  failing in their work since they 
felt the public should be focusing attention to exhibition  content. But Jacobs 
points out that people-watching aids in the safety, comfort, and  familiarity for all. 
Further, Falk et al. posit that learning is enhanced through social interaction. These 
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observations suggest that perhaps museums should allow for even  more people-
watching by designing spaces, especially within the galleries, that  encourage social 
interaction. Te Papa, the National Museum of New Zealand, has  added a coffee bar 
within its exhibition thoroughfare to very good effect.  

Among other things, people watching can teach the uninitiated visitor about 
museum  behavior. Jacobs indicates streets must have an overlay of acceptable 
behavior (albeit  not excessively restrictive) in order to remain safe. Foucault has 
pointed out that  museum behavior is not intuitive and museum novices fear to 
go to museums because  they worry that they may not behave correctly (Foucault 
1970). In situations where  passive observation can happen easily, this worry 
might diminish. The creation of  mixed-use space and easy access to it creates an 
audience of regulars that probably  has a broader profile than when museum use is 
exclusive to traditional museum patrons  and so brings with it a secondary benefit 
of behavior that is acceptable but of a broader  range.

CASUAL SURVEILLANCE 

Jacobs is much concerned with casual surveillance as a way to keep shared 
social  spaces safe and behavior within acceptable bounds. Sometimes, the museum 
visitor  aids in that role. In the United States Holocaust Memorial Museum, it is 
common for  visitors to remind teenage strangers of appropriate behavior when 
they are  inappropriately rowdy. Similarly, it is usually the visitors who make sure 
that the  handicapped or elderly are moved to the front in order to see better. 

Museums’ visitor-services staffs also serve in the capacity Jacobs would 
describe as  “…public sidewalk characters (who) are steadily stationed in public 
places” (Jacobs  1961, p. 68).These “regulars” permit a reduction in the number of 
uniformed guards.  And visitor friendly “hangers out” create an ambiance different 
from the tension inherent  in having uniformed security staff present. So having 
customer-focused front-of-house  personnel creates an ambiance more akin to 
the civil street.

Visitor services personnel are not the only regulars in the museum; repeat 
visitors are,  as well. In a new facility, staff will notice that the museum is much 
easier to operate  after the first year of operation. They assume it is because they 
know how to run the  building better, and so they do. But they also need to take 
into account the growing  number of visitors who have been there before, and that 
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these regulars have begun to  regulate the flow of traffic. When a stranger needs 
information, someone who looks like  they know what they are doing, becomes a 
reliable guide, and the number of staff mediated questions goes down. In effect, the 
repeat visitors are helping to change the  museum into a functioning neighborhood 
by providing the casual social interchange that  civil streets engender. 

UNANTICIPATED USE 

In another Brooklyn Museum of Art story, Arnold Lehman says that having 
opened the  museum in the evening one night a week, the Hasidic Jewish community 
has declared  the museum as a permissible dating venue. At the Cranbrook Institute 
of Science, the evening hours of the observatory encourage visitation by young 
adolescents by  providing a safe location for unescorted entertainment. And the 
Arts and Industries  Building of the Smithsonian has singles socials organized by 
Smithsonian Associates,  the institution-wide membership organization. 

Parents of home-schoolers gravitate toward educational public spaces so 
that their  solitary children can find increased social interaction. Further, these 
parents need  examples of the material they teach but lack in their homes. Without 
informing the  museum, and without programs specifically established for their use, 
some home schooled youngsters and their parents regularly come to the museums 
during the  afternoons when attendance normally is low. They make friends with 
each other, use  space organized for drop-in visitors and socialize weekly in the 
café (Kirsten Ellenbogen  pers. comm.). Museums, especially science museums, 
observing this unexpected new  audience, have begun catering overtly to their 
needs. 

The examples used above illustrate the serendipitous uses that occur when a  
confluence of space, program and social interaction arises. The Hassidim decided 
to  use the museum as a dating program; the home-schoolers came unbidden; the  
Peruvians were unexpected on a Sunday in Chile. This paper suggests that museums  
should stay attuned to and then encourage such broader social uses of their spaces 
as  important opportunities to enhance community building within our museums.  

In the late 1970s, The Children’s Museum in Boston desired to become the 
home base  for an annual Native Powwow. To  be a successful host, the museum 
needed a round, flat dancing space, booths on the  perimeter to allow vendors to 
sell native goods (not controlled by the museum shop)  and an area to serve food 
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for dancers and spectators within the exhibition space. The  museum agreed, even 
though, at the time, there was no obvious dance floor, eating  was not permitted 
within the museum, nor was anything allowed to be sold outside the  shop’s control. 
Now the Smithsonian Institution’s National Museum of the American  Indian 
is building a large museum on the National Mall in Washington, D.C. and having  
listened to the community and to their museum colleagues, they will create a mix 
of  these spaces and attendant programs as a matter of course. 

CHILDREN IN MUSEUMS 

Jacobs, and others, speak eloquently about the need for children to have 
safe but  seemingly unstructured and unsupervised space in which to grow up 
successfully.  “Children cannot acquire social skills unless they circulate in a real 
community among a  variety of honorably occupied adults, not necessarily their 
parents, and are subject to  the teachings and restrains of all such adults” suggests 
Kunstler (1996, p. 22). During  any of the annual meetings of the Association of 
Youth Museums (has a new name but I  would keep this one), leaders talk about 
the entirely too regimented life of children today  and the hope that children’s 
museums would aid in bringing back the go-out-and-play  exploration opportunity 
of our past. Taking that responsibility seriously, some children’s museums are 
creating outdoor and indoor unprogrammed discovery spaces, inviting  children’s 
exploration with supervising adults seated unobtrusively nearby.  

For a long time, most adult museums have found themselves filled with 
mothers and  toddlers during the morning of the workweek and with strollers during 
the weekend.  Where once museum staff felt this to be an inappropriate audience, 
there are now  toddler play spaces in museums such as the Smithsonian Institution’s 
)National  Museum of Natural History and The Field Museum. Responding to this 
unexpected use,  the museums now encourage families to sit and let their children 
unwind and run  around.  

Parents sometimes drop their unsupervised kids off in museums and children,  
especially kids of working parents, can be found trying to use museums unattended.  
Most museums still reject this practice quite adamantly. (Childmus list-serve March  
2001). Yet others amend their policy to assist in this social need. As a youngster,  
Michael Spock, the famed former director of The Children’s Museum in Boston, 
used to  hang around the Museum of Modern Art in New York so much (he lived in 
the  neighborhood), the museum invented the category of child member for him 
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and then  offered it to others. There are many stories of museums discovering the 
same groups  of neighborhood children hanging out in the building and setting 
about to build programs  to serve them, the Brooklyn Children’s Museum’s Kids 
Crew being a shining example.  And funders, having noticed this need, have become 
very interested in museums  expanding their work with the after-school latchkey 
crowd thereby formalizing this  existent serendipity.  

Overnights, programs where youngsters sleep in the museum—often in 
galleries— would have been unthinkable twenty years ago. (Though the idea was 
immortalized as  fantasy for youngsters of that era in the beloved children’s book, 
From the Mixed-Up  Files of Mrs. Basil E. Frankweiler (Konigsburg 1972). Now 
museums routinely host  groups to learn, play and sleep in the museum. 

In all these cases—after school, overnights, babies in strollers, home-
schoolers, over programmed or unsupervised youngsters—spaces are being built 
or adapted within  museums to cater to the unexpected use that members of the 
community have brought  to museums. Overtly or not, museums are accepting 
their role in the rearing of all our  children. 

OPTIONS TO CONSIDER 

These examples demonstrate that museums are already doing a lot to use 
space in  ways that encourage community building. Yet, by and large, museum 
leadership has  not capitalized upon the interplay between space planning, 
programming, and the  emergence of unplanned social activities. The cost of 
building and maintaining space  discourages planning seemingly unprogrammed 
areas that do not demonstrate  immediate financial returns. Without demonstrated 
overt usefulness, these spaces  inevitably get cut in a value-engineering exercise. 
Therefore the justification for creating  such spaces needs to be given priority when 
creating an architectural program plan.  Yet in this one finds an unexpected ally: 
the architect who is interested in and fighting  for the creation of signature spaces. 
These are typically based on aesthetics rather than  functionality, and are often 
included in the final design (sometimes over the objection of  program planners). 
We should be alert to opportunities to make such grand statements  work in ways 
that help. 

While many museums may voice support for community needs, rarely are 
programs of  community building included in the general operating budgets (with 
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the exception of  something vaguely termed outreach, whose function is often ill 
defined, however well intentioned). Some successful programs have been covert 
“guerilla” activities (staff  initiatives tolerated by museum leadership without 
formal acknowledgement), often the  result of short-term funding from social-
service agencies. When the funding is gone, the  programs shrink or cease. 

Museums often use the terms meeting ground and forum without having 
thought  through the attendant prerequisites or consequences. And some staffs 
maintain that  programs like outreach or ethnically-specific special events will, 
by themselves, encourage broader user mix—and then wonder why that is not 
sustained. The evidence  presented here suggests that program offerings alone are 
not enough. 

Some may not want our museums to become informal social hubs like 
the complex  older streets described by Jacobs, or the “third places” like cafes, 
coffee shops,  community centers, beauty parlors, and general stores described 
by Oldenburg. Yet  both of these writers have demonstrated that it is these third 
places, the “informal  meeting place where citizens can gather” (in addition to 
the other two paramount places  used by individuals -- work and home) that help 
create community.  

Taking informal meeting places seriously, museums should consider 
“gathering” as an  activity to be enhanced. The availability of museum public 
spaces could be offered not only to outside community organizations but also to 
the individual piano and dance teacher and to hobby clubs meeting informally. 
More free seating and access to resource centers could be provided outside the 
admissions barrier. We could set up more systems for latchkey kids, places for elders 
to play checkers or dominos, and could even set up group lunches among strangers 
in our midst. In doing so, and  depending on our definition of social responsibility, 
we should not be surprised if we are  confronted with and forced to accommodate 
the undesirables who also use the airports  and train stations of our cities. 

Jacobs insists that one must provide for ranges of economic choices and 
consequently  a range of rental income within the complex of each street. It may 
be interesting for  museums to consider the mix of price points rather than trying 
only to maximize income  per square foot. Such thinking could lead to, for example, 
children’s museums to house  consignment shops of used children’s merchandise 
in addition to selling new things.

Museums could participate in activities like voter registration and blood 
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drives, as some  shopping malls and libraries already do, and directly acknowledge 
their role in social  service. And even more critically, museums could enhance their 
quick responsiveness to contemporary issues so that, for example, the immense 
spontaneous public  mourning of Princess Diana’s death would have been naturally 
accommodated within museums rather than relegated to unrelated outdoor 
monuments. It is interesting to note  that following the September 11, 2001 terrorist 
bombings in the United States, many  museums responded with free admission 
and special programs for parents to work with  their children about the tragedy. 

Robert Putman (1995, 2000) writes about the collapse and revival of 
American  community, suggesting that as people join organized groups less and 
less frequently,  they have less community affiliation as a consequence. He also 
alludes to the power of  casual, but nonetheless satisfying, affiliation between 
strangers—in cafes, bookstores,  museums, or on-line. “Like pennies dropped in a 
cookie jar, each of these encounters is  a tiny investment in social capital”” (Putnam 
2000, p. 93). Safe interaction among  strangers is seen by Putnam as a necessary 
prerequisite toward building a more  harmonious society.  

Museums could facilitate interactions between strangers. Talk-back boards 
and visitor  comment books are exhibition strategies that already allow strangers 
to talk to each  other. These could be made more central, more customary and could 
elevate the  stranger as co-leader. In that regard, docents could share leadership 
of group tours by  allowing knowledgeable strangers to interject. Informal areas for 
public debate could be  encouraged more often.  

There are many examples worldwide of museums facilitating safe interaction 
between strangers. The ubiquitous pre-school spaces, first piloted by The 
Children’s Museum  (Boston) in the 1970s, were overtly designed to encourage 
the exchange of parenting  information between strangers while watching their 
children at play. Different community  clubs meet on the same night every week 
at the Cranbrook Institute of Science; the museum sets-up coffee and cookies in 
a neutral space after the meeting, which allows  all the members of the disparate 
groups to meet each other and socialize. The Walker  Art Center set up chess tables 
within one of their exhibitions and community members came inside to play chess 
and meet each other. Putnam points out that it is not the  organization per se that 
builds community but the interaction and ensuing occasional  civic conversations 
that build social capital.  

Museums’ most useful community enhancement might be the elimination 
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of admission  charges. Before the 1960s many museums were free. In the 1980s, 
The Minneapolis  Institute of Arts dropped admission charges and increased the 
space devoted to its café  and fee-based programs. In so doing it built community 
trust. Director Evan Mauer has  demonstrated that an institution of fine arts with 
an aura of exclusivity can become, at  the same time, a treasure widely used by the 
surrounding neighborhood. By contrast,  when the government museums in England 
instituted admission fees, the demographics  of users narrowed and their numbers 
declined dramatically. Many British museums,  having suffered the consequences 
of instituting charges, have just announced their  abolition. If museums are to 
become institutions that intentionally facilitate community  development, then 
we should consider eliminating our entrance fees and recapturing  the lost income 
from alternate sources.  

Oldenburg has postulated that for civility to be enhanced, humans need 
three kinds of  spaces—our homes (intimate private space), our work space (set 
aside for our  vocations with our work mates), and, perhaps no less essentially—
informal public space  where strangers can mingle on a regular basis. Among public 
places, institutions like  museums that store our collective memories and allow for 
the broadening of our  collective experience, are especially precious. The work of 
Jacobs, Oldenburg, and  other planners has great value to the museum profession 
if our institutions are to be  effective public forums and catalysts in the creation of a 
truly civil society. In Putnam’s  words, “To build bridging social capital requires that 
we transcend our social and  political and professional identities to connect with 
people unlike ourselves. This is why team sports provide good venues for social-
capital creation. Equally important and less  exploited in this connection are the 
arts and cultural activities” (Putnam 2000, p. 411).  

ENDNOTES 

Drucker, Peter, F. 1998. Introduction: Civilizing the City. In Frances Hesselbein, ed., et  al., 
The Community of the Future. San Francisco: Jossey-Bass.  

Falk, J. H., J. J. Koran, L. D. Dierking and L. Dreblow. 1985. Predicting visitor behavior.  
Curator. 28(4): 326-332. 

Foucault, M. 1970. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (trans.  A. 
Sheridan), London: Tavistock.  

Fulton, William. 1996. New Urbanism: Hope or Hype for American Communities? Lincoln, 
MA: Lincoln Institute of Land Policy. 

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



46

Jacobs, Jane. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random  House. 

Katz, Peter. 1994. The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New  York: 
McGraw-Hill.  

Konigsburg, E. L.. c. 1972. From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler, New  York: 
Simon & Schuster. 

Kunstler, James Howard. 1996. Home from Nowhere: Remaking Our Everyday World  for 
the Twenty-First Century. New York: Simon & Schuster.

New York City Partnership and Chamber of commerce Business Partnership.  November 
2001. Working Together to Accelerate New York’s Recovery. Economic  Impact Analysis of the 
September 11 Attack on New York. 

Newsome, Barbara Y and Adele Z. Silver, ed., 1978. The Art Museum as Educator. Berkeley: 
University of California Press.  

Oldenburg, Ray. 1989. The Great Good Place. New York: Paragon House. Putnam, Robert D. 
1995. Bowling Alone, Journal of Democracy. 6:1, Jan, 65-78. 

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone, The Collapse and Revival of American  Community, 
New York: Simon & Schuster. 

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



47

PREFEITURA DE BELO 
HORIZONTE

Secretária Municipal 
de Cultura
Fabíola Moulin 
Mendonça

Secretário Municipal 
Adjunto de Cultura
Gabriel Portela

FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA

Presidenta  
Interina
Fabíola Moulin 
Mendonça

Diretora  
de Museus 
Sara Moreno  

INSTITUTO 
PERIFÉRICO

Diretora-Presidente
Gabriela Santoro

Diretora- 
Executiva
Lilian Nunes

Diretora- 
Financeira
Daniela Savoi 

PAMPULHA TERRITÓRIO MUSEUS

FICHA TÉCNICA

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



48

DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS MISTOS

FICHA TÉCNICA

Curadora
María Eugenia Salcedo

Assistente Curatorial
Thaïs Cruz

Educadora do Pampulha Território Museus
Ana Amélia Rossiter

Produtora
Giovanna Pires e Daniella Lages

Tradutora do Texto 
Cristiana Ferraz Coimbra

Revisão 
Ângela Santoro

Diagramadora 
Dila Puccini

MINICURSO • DIMENSÕES DO TERRITÓRIO
UM PERCURSO NOS MUSEUS COMO ESPAÇOS DE USO MISTO



MINICURSO

DIMENSÕES
DO TERRITÓRIO:
UM PERCURSO NOS MUSEUS
COMO ESPAÇOS DE USO MISTO

CORREALIZAÇÃOAPOIO


