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Através do texto presente, Bianca Bernardo e Bernardo Zabalaga, artistas/educadores do Núcleo 

Experimental de Educação e Arte do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mergulham na análise 

compartilhada de duas ações realizadas com o público, que por sua força inaugural servem como campo 

fértil de exploração da pesquisa do que poderia ser o experimentalismo nas práticas de arte e educação 

no espaço do museu. O processo de pensamento e análise se instaura por um caminho dialógico, entre a 

ação em si e a construção de sentidos que a ação produz. A escrita nasce assim de uma vontade de 

aprofundar o entendimento dessas práticas realizadas, que poderão abrir no futuro espaços e tempos 

de consciência, em que os processos criativos dentro do coletivo se instauram como capital político, de 

construção de novos sentidos semânticos e de apropriações cidadãs.  

 

Primeira Ação -- Desenhar a espiral  

 

“A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio 

do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores 

e até infinitos.” 

Manoel de Barros 

                                

Gostaria de começar este texto no escuro. Propor um negativo à luz sob as palavras. Deixar que elas 

venham de outra forma, em movimentos silenciosos, apenas sutilmente visíveis. Por isso, convido você a 

fechar seus olhos. Vamos, confie. Parece absurdo o meu pedido? Compreendo inteiramente. Como se 

pode continuar a leitura do escrito com as pálpebras adormecidas? E se a escrita assumir a mesma 

proposta como gesto de confiança, poderá acontecer no escuro? O seu corpo é capaz de recordar um 

movimento, percorrer o espaço da memória do mundo, “tateando palavras”.i Existem muitas formas do 
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ver e do não ver. A cegueira não está apenas presente no campo da deficiência visual como uma 

realidade física que assalta parte da humanidade; a cegueira pode ser uma escolha. Desta maneira, a 

entendemos como um modo pelo qual nos conduzimos por um plano não evidente de percepções e não 

percepções sensíveis, que é construído e condensado diariamente. 

  

Os relatos memoriais descritos neste texto pretendem dar visibilidade aos desafios e novos caminhos 

que surgirão na reflexão de um Encontro Multissensorial e questões conectadas à “acessibilidade 

pública” em museus. 

 

Em setembro de 2011 realizei com Leonardo Camposii e Ana Paula Chaves a minha primeira orientação 

de um Encontro Multissensorial, programa mensal de acessibilidade do Núcleo Experimental de 

Educação e Arte que promove experiências no l, mobilizando diferentes sentidos entre um grupo de 

cegos e videntes, realizando ações do ver e do não ver, promovendo o “toque” em obras de arte e 

“percepções do espaço” do museu. O projeto é uma parceria com o Núcleo de Pesquisa Cognição e 

Coletivos – Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRJ (NUCC), orientado por Virgínia Kastrup, e 

o Instituto Benjamin Constant.  

 

Praticar o Espaço                                       

                                                        

Desenhar uma espiral.  

O que é uma espiral?  

A espiral é infinita?  

É um caracol?  

Como desenhar uma espiral no espaço?  

 

É dia 24 de setembro de 2011. Estamos reunidos no salão monumental do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Aproveitamos um intervalo rápido durante a desmontagem de uma exposição para 

ocupar temporariamente esse lugar, que há algum tempo desperta nossa vontade de pesquisa e 

experimentação.  
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Projetamos uma ação assumindo um percurso mais autoral com o grupo do Encontro Multissensorial, 

desenvolvendo o tema “Jogos neoconcretos: as esculturas de Franz Weissmann e Amilcar de Castro 

dentro e fora do museu”. Este tema já havia sido abordado anteriormente, no encontro do mês de 

março, quando foram desenvolvidos exercícios com dobras e cortes em papel triplex.  

 

Ana Paula Chavesiii relata sobre este último momento: “Percebemos nesse encontro que as pessoas 

ficam com um interesse em criar após o contato com as obras”.  

 

 

 

 

Encontros Multissensoriais | Março, 2011 
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Lembro-me que, naquele dia de setembro, a reunião começou com uma conversa de apresentação 

entre as pessoas do grupo. No salão monumental vazio, para onde levamos banquinhos de madeira, 

sentamos em círculo. Lembro de uma sensação diferente, estávamos expostos a uma outra experiência 

do espaço dentro do museu. A proposta de ação que fizemos ao grupo foi desenhar um percurso em 

forma espiral, com uma grande corda 

sobre o chão. Aos poucos alguns se 

aproximam enquanto vamos desenhando 

as linhas da espiral e iniciando uma 

conversa sobre a sua forma, como quem 

deseja abrir uma pequena porta para 

explorar os sentidos infinitos que a espiral 

pode conter... Divididos em pares, 

seguimos caminhando a passos leves. A 

corda no chão era nosso guia. No embalo 

sinuoso, um após o outro, formávamos uma corrente dando voltas, voltas que nos levaram juntos para 

dentro. Paramos. O calor dos corpos. Alguns minutos em silêncio. Pensar: sentir no deslocamento a 

experiência da partida e da chegada. A sensação do espaço permanece a mesma?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                     

 

 

 

 

Encontros Multissensoriais | Setembro, 2011 

Encontros Multissensoriais | Setembro, 2011 
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Acreditamos nos processos de aprendizagem entre saberes compartilhados baseados em relações de 

acolhimento e confiança. As etapas que levaram à construção deste percurso evidenciam uma 

investigação particular de como começar o próprio percurso, se consideramos que normalmente o 

trabalho de acessibilidade em museus passa por via da percepção tátil das obras. Caminhar em cima do 

desenho que se criou, ampliando narrativas que se estabelecem durante etapas sucessivas do 

desenvolvimento criativo da ação. 

  

Os Encontros Multissensoriais atravessam vários campos do museu, e nesse dia, pela primeira vez, 

produziu a ocupação do salão monumental através de um corpo criativo, uma escultura provisória e 

relacional que pretendeu mobilizar as percepções do espaço como uma experiência diferenciada da 

obra de arte. O l, entendido como um continente da arte, viabiliza condensações conceituais no 

oferecimento de um não objeto e criação de um corpo criativo, que poderá levar a uma tomada de 

consciência da ação, mobilizando as percepções do espaço onde somos nós os autores de uma 

“coreografia do conhecimento”. Questionando intimamente a hierarquia visual enraizada na produção 

objetual de artistas e exposições, o corpo coletivo construtor ativa aproximações intuitivas que se 

materializam em respostas poéticas de um tempo artístico manifesto. Essa temporalidade é capaz de 

atualizar paradigmas convencionados, no entendimento de um trabalho de acessibilidade em museus 

Encontros Multissensoriais | Setembro, 2011 
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que pretende expandir o campo da experiência tátil além do “toque nas obras”. Não será possível agir 

nas fronteiras e nos impasses dessa prática poética sem a consciência do museu como espaço público. 

Arte proposta como campo latente de cidadanias culturais, processos ativos de desalienação do sujeito 

dele próprio.  

 

Segunda ação -- O espaço de performação 

 

 

“The Wu Li Máster does not teach us; he ‘dances’ with his student 

as he knows the universe dances with itself.” 

                                                         Gary Sukaviv   

 

Durante o processo de criação da ação performática que realizei no dia 7 de janeiro no salão 

monumental do l, passei muitos dias à volta da obra, olhando, pensando, escrevendo, fotografando; 

decidi seguir o meu instinto como medida inicial de criação. Lembrei que eu tinha assistido ao processo 

de montagem e que me impressionou bastante o fato de os lençóis de aço e chumbo de quatro 

toneladas cada um chegarem enrolados como se fossem um objeto outro, um charuto, um crepe etc. 

Deu-me vontade de rastejar, de rolar no chão, de correr e caminhar. E foi assim que comecei, 

caminhando, correndo, rolando, rastejando. Durante essas horas de observação fui consciente de que a 

obra de Elisa Bracher podia-se assemelhar a um enorme edifício de cimento e metal, por exemplo uma 

ponte, ou simplesmente a própria fachada da cidade que aparecia diante de mim quando virado de 

costas para a obra, pensava num roteiro possível. O salão monumental, a totalidade daquele chumbo e 

aço materializados, se apresentava silencioso, esvaziado, inquieto, em devaneios. 

 

Habituado como estava a esses lençóis e bola pendurados a centímetros do chão, olhava os visitantes 

do museu procurando neles um lugar de novidade, um novo olhar, uma surpresa, uma saída talvez... A 

obra parecia-me cada vez mais parte do museu, e ao mesmo tempo era um objeto estranho, toda 

aquela força parecia um respiro entrecortado, alguma coisa prestes a acontecer mas evitada no 

momento prévio. A imagem imponente e inevitavelmente tensa da conexão entre todo aquele peso e a 

força usada para suportá-lo e mantê-lo em equilíbrio me atraía e repelia ao mesmo tempo. 
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Minha preocupação inicial como observador dos observadores era: como me relaciono com a obra? 

 

Lembro que decidi criar movimentos, qualidades e formas no espaço que permitissem aproximações 

possíveis por contraste ou semelhança. Algumas sutis repetições de gestos quase cotidianos, pequenos 

apontamentos aqui e ali. Adjetivos como lentíssimo ou quietíssimo, ou substantivos como balanço e 

queda passaram a formar parte do meu pensamento como aproximações possíveis da obra. 

 

O roteiro consistia, portanto, em movimentações no espaço, em aproximações da obra a partir do toque 

suave, e no jogo com os materiais, que pela sua forma e constituição pudessem criar essa tal 

aproximação/relação com a obra. Um “lençol” de plástico ultraleve de 2x4 metros, uma bola de pilates 

transparente, vários pedaços de papel vegetal e cinco ou seis bolas pequenas de gude e uma de metal. 

Depois de fixar o roteiro, decidi que iria compreender o resto da proposta na ação e na partilha.  

 

Animado e um tanto nervoso, aproximei-me do público e dei uma espécie de boas-vindas/explicação do 

que estariam prestes a experimentar. epois ativei o espaço de performação e usandoos materiais 

convidei os participantes a explorar ativamente o espaço e os próprios materiais. Os meus 

sentimentos/pensamentos viram-se impelidos pela ação incessante e contínua dos participantes. Por 

uns instantes só existiu movimento. O espaço entre a obra e o público tinha sido modificado. Na minha 

memória resta a percepção dos participantes exercendo uma vontade quase frenética de ocupar e 

entender o espaço, e de criar e se movimentar a partir dos materiais e estímulos que tinham recebido e 

observado. Depois, durante a conversa alguns dos participantes concordaram que através da 

observação e depois experimentação foi que eles puderam ser conscientes do peso e dimensão real de 

toda aquela matéria no espaço. 

 

Pensei em janelas, em espaços pequenos, pequenas aberturas, fissuras no espaço que pudessem uma a 

uma materializar uma compreensão aproximada de uma estrutura que pela sua dimensão e proposta 

tende a fugir mais do que tocar. Pensei também num apartamento qualquer, em qualquer edifício, de 

qualquer cidade. Pensei que uma vez dentro dele o espaço passa a ser esse mundo fechado e familiar 

que chamamos casa, mas que quando observado do lado de fora é simplesmente uma forma e volume 

que ocupa um lugar na cidade, um corpo ao qual já estamos habituados, mas que a rigor não é mais do 

que paisagem, massa indefinida e difícil de apreender. Foi assim que deduzi que o nosso lugar na cidade 
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é relativo ao detalhe, ao espaço íntimo, ao que podemos abranger com nossas mãos, com a distância de 

um passo, a largura do gesto de abrir os braços. O toque sensível, enfim. Aconteceu, portanto, que a 

minha relação com a obra e depois as sucessivas reações à minha proposta vieram do lugar do contato, 

do toque, da sensação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de percursos compartilhados que abrem janelas de percepção 

 

Quando a obra não é mais a obra em si, não mais a representação dela mesma na minha imaginação, 

mas o entendimento que advém quando eu me relaciono com ela, a criação do espaço entre.  

 

Pensando agora no tempo, reflito sobre a minha pergunta inicial e nesse processo entendo que a 

medida da minha relação com a obra está influenciada pela minha compreensão da obra, e portanto a 

possibilidade de fazê-la minha. É assim que as palavras de Randy Williams, educador do Museu 

Metropolitano de Arte de Nova York, me ajudam a compreender a questão do pertencimento da obra: 

Ação performática: “Escalas em Equilíbrio” - Bernardo Zabalaga | 7 de janeiro, 2012 
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“A posse de uma obra de arte é o resultado da compreensão da obra. Você a possui porque a 

compreende”.v Na verdade, chegar ao lugar da compreensão foi caminho e estímulo para a criação da 

ação performática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Como poderia eu conversar sobre um espaço/obra onde o meu discurso ainda se sentia limitado ou 

parcializado para qualquer e todo tipo de afirmação, onde me sentisse próximo a essa dimensão do 

sentir “meu”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ação performática: “Escalas em Equilíbrio” | 7 de janeiro, 2012 

Ação performática: “Escalas em Equilíbrio” | 7 de janeiro, 2012 
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Qual é a novidade dessas atuações no espaço do salão monumental do l?1 

 

Da observação das práticas artísticas que estamos inaugurando no espaço do museu, ocupado por uma 

exposição ou no hiato vazio da desmontagem, visualizamos novas formas de propor o deslocamento e 

diálogo com esse espaço, a partir de estratégias que ativam outras manifestações possíveis. 

Manifestações essas que, no exemplo do Coletivo de Cegos, ou com os participantes da proposta 

performática, se materializam num estar no espaço de forma concreta, o que vai ao encontro da noção 

de que o trabalho surge, como afirma Regina Melim, “a partir de um viés que agrupa e estabelece a 

noção de obra como uma ação, cuja qualidade específica consiste em realizar, fazer, ou executar”.vi A 

partir desse pensamento, então, podemos afirmar que a obra que está sendo mencionada por Melim é 

a obra que surge do encontro, do espaço que possibilita esse encontro. De quais modos chegamos a 

esse espaço?  

 

A “chegada” a esse espaço se configura através de uma relação certamente problemática entre espaço 

simbólico e apropriações subjetivas. Os museus, tradicionalmente, sustentam um sistema simbólico de 

políticas hierarquizadas e regras de conduta, onde de maneira geral os visitantes são compreendidos 

como “observadores”, e como tais, os acessos pretendidos às obras em exposição se entendem 

primordialmente visuais. Aqui encontramos duas questões de aprofundamento de campo: Arte 

entendida como Visualidade ou Arte entendida como Vivencialidade. Para o melhor entendimento 

dessa dicotomia, troca-se a singularidade do termo observador pela pluralidade do termo participador, 

reconfigurando, assim, a ação desses públicos como agentes da experiência. Entenda-se que essa 

modificação conceitual não parte unicamente do campo semântico, mas primordialmente do campo 

prático, no momento em que o outro por estar presente no espaço compartilhado se torna agente 

receptor/propositor da sua experiência, deixa de observar e passa a participar.    

 

O ato da experiência compartilhada que as ações relatadas indicam nos leva a uma segunda relação, 

também problemática em si mesma: qual a ética dos processos artístico-educativos que envolvem uma 

dinâmica participativa e pública no espaço do museu e com a obra de arte exposta? 
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Existe nos processos descritos da ocupação do espaço do museu e do espaço da obra de arte uma noção 

de risco. As fronteiras desde onde entendemos e atualizamos as nossas práticas ainda não estão de todo 

definidas nem delimitadas. Como fazer o “uso” e a dinamização de um espaço que, em princípio, se 

entende a ele próprio a partir de uma simbologia específica, em que a construção entre o público e o 

privado não é sempre clara. Entendemos o museu como o espaço da arte, aberto à visitação e ao 

convívio de públicos diversos, mas quando, na realização das ações descritas, os domínios e 

apropriações do espaço se modificam para reconfigurar o seu habitar, vêm à tona questões sobre qual o 

sentido ético dessas intervenções. E, sem dúvida, atrelado a esse conceito, ou melhor, no verso da 

medalha, vem o lugar do risco e procura do experimental que o nosso trabalho implica. É então que no 

nosso fazer incluímos o termo cuidado, como a medida de força que segura as esquinas de um grande 

contentor, a alavanca que suporta o peso, a luz dos faróis que retorna refletida numa estrada escura. 

Esse cuidado nos permite avançar nesse território desconhecido, continuando a procura e mantendo a 

vertigem necessária que o risco provoca, mas também o sentido de atenção para com o espaço do 

nosso acionar.  

 

Muito mais do que querer oferecer uma resposta imediata para essas questões, o que se quer com este 

texto é levantar algumas práticas em processo que nos permitam investigar outras formas de habitar o 

espaço. Formas essas que possam inaugurar a construção ampliada de novas memórias, que se 

desloquem do pensamento que o museu se cristaliza como o um inflexível albergue do objeto d´arte, ou 

unicamente como a exposição formal da matéria. A construção da memória, para nós, é a construção do 

lugar de encontro: a quebra da distância entre o imaginário simbólico que o museu representa e as 

possíveis relações interpessoais que um novo entendimento do espaço pode gerar. Malha invisível que 

se forma – potencialidade que cria um campo energético novo – e onde se entrelaçam afetos, respostas 

poéticas, e as próprias enunciações dos participantes. 

  

A atualidade que se vislumbra nessas práticas vem da premissa de que a instituição só se materializa na 

experiência dos seus públicos quando se configura no processo de pertencimento, quando se revela 

como morada provisória. Dentro da dimensão ética desse estado de pertencimento existem algumas 

variáveis nas quais nosso trabalho se apoia como pedras fundamentais. O entendimento do encontro 

com o outro passa por esses eixos e se alimenta deles para continuar no seu entendimento 
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experimental e experiencial, a saber: permissão, entrega, confiança, cuidado, carinho, atenção, escuta, 

criação etc. 

 

A ação coletiva é entendida, então, como um ato criador que propõe uma mudança dentro de um 

sistema simbólico para a construção de um novo entendimento do museu contemporâneo. Entendendo 

já não mais a criação de um conhecimento sobre a obra de arte, mas o conhecimento e a partilha com a 

obra, dentro de um trabalho de criação de novas temporalidades. Um novo continente suspenso sobre 

aquele outro continente material, tangível. Propomos, portanto, de maneira lúdica, ensaios de uma 

nova escrita que é ao mesmo tempo uma prática cognitiva, intuitiva e semântica. Ao conduzir nossas 

práticas motivados por esse pensamento-conceito, agenciamos reapropriações territoriais do espaço do 

museu, apontamentos do sentir político do sujeito e da sua participação no espaço público. A partilha 

dessa ação poética deseja deslocar o eixo totêmico cristalizado das Artes Visuais para um outro eixo das 

experiências semióticas. Há um eu em transformação. Criamos afinal esse espaço de liberdade lúdica. 

Tempo dentro do Tempo. Tempo dentro de mim mesmo.     
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i A referência é a Waly Salomão: “Escrever tateando como se experimentasse saber das coisas que não se sabia ainda que se 

sabia,” Hélio Oiticica: Qual é o Parangolé. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Rioarte, 1996 in Frederico Oliveira Coelho. Livro ou 
livro-me: Escritos babiônicos de Hélio Oiticica (1971-1978). Tese de douturado, PUC: Rio de Janeiro, 2008. p.27 
 
ii Leonardo Campos é artista/educador do Núcleo Experimental de Educação e Arte, orienta projetos do Programa Irradiação: 

Ações em Comunidade, que têm por objetivo propor um “alargamento de fronteiras” do l através de processos de 

colaborações artísticas fundamentadas em encontros continuados com instituições parceiras.  

 
iii Ana Paula Chaves é educadora/pesquisadora do Núcleo Experimental de Educação e Arte, que acompanha e desenvolve 

ações colaborativas com instituições parceiras e artistas dos Encontros Multissensoriais desde 2011.  

iv Gary Zukav. The Dancing Wu Li Masters. An Overview of the New Physics. Bantam, 1984  

v Williams, Randy. Educação nos museus de arte. Museus: identidades e funções. s/d, p.3. 

vi Melim, Regina. Performance nas Artes Visuais. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 2008. p.56. 

 

 

 

 

 

O Núcleo Experimental de Educação e Arte, patrocinado pela Petrobras e Unimed-Rio, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio 

de Janeiro (ICMS) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), é formado por uma equipe de artistas, educadores e produtores culturais 

que atuam no sentido de resignificar o l como lugar de criação coletiva e território de compartilhamento de múltiplas vozes, onde são 

pensadas de forma experimental as relações entre produção artística moderna e contemporânea, patrimônio cultural e o papel histórico e 

simbólico do museu na cidade do Rio de Janeiro.    
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