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O Que define uma exposição? 

¨  O processo de comunicação por meio da 
disposição de objetos num espaço. 



receptor Mensagem 

ruídos 

Feedback 

emissor 

Comunicação 



Comunicação 

1)  O sobrinho:  
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta 
do padeiro. Nada dou aos pobres.  

2)  2) A irmã:  
Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta 
do padeiro. Nada dou aos pobres.  

3)  3) O padeiro:  
Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a 
conta do padeiro. Nada dou aos pobres.  

4)  4) Os  pobres:  
Deixo meus bens à minha irmã? Não ! A meu sobrinho ? jamais ! Será paga a 
conta do padeiro ? Nada. Dou aos pobres.  



Mensagem Objetos  
Espaço 

Intenção  

Modo de comunicar 
expor 

Determina 
a escolha  

Determina 
a escolha  Organização dos  

objetos no espaço 

Conteúdo 

Forma 

O que as diferencia 

Curadoria 

Expografia 





Preservar a memória Apresentar um conceito 

Vender um produto Vender um conceito 



espaço definido 

É uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe 
testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a 
educação e a fruição. 
 

Exposição museológica 

museu 



Conteúdo: testemunhos materiais e culturais do homem e 
do seu meio ambiente 

Intenção: servir a sociedade no seu desenvolvimento por 
meio da preservação, estudo, educação e fruição sem 
visar o lucro lucro com suas atividades e acervos 

“As exposições constituem um instrumento-chave para permitir 
o acesso público aos acervos de museus. Podem ser 

inovadoras, inspiradoras e conduzir o visitante à reflexão, 
proporcionando ótimos momentos de prazer e aprendizagem” 

 
Museums & Galleries Comission 

Exposição museológica 



Comunicação museológica 

Curadoria 
Expografia 

O QUÊ? 

COMO? 

Visitante Exposição Museu 

Objetos 

Espaço 

Conteúdo 

Forma 



Curadoria  

¨  Curadoria é o processo de elaboração do 
conteúdo, da informação, que será transmitida por 
uma exposição. Neste sentido, é a área 
responsável, também, pela escolha dos objetos que 
vão compor esse discurso.  



Expografia 

¨  Expografia é uma resposta técnica e autoral para 
solucionar as inúmeras possibilidades da relação 
entre objeto, espaço e espectador numa exposição 
museológica com vistas a materializar o conteúdo 
definido pela curadoria.  

RESPOSTA TÉCNICA E AUTORAL 



Expógrafo 

Profissional responsável pela articulação dos objetos no espaço 
estimulando um ou vários sentidos humanos. Comprometido com as 
intenções do museu e da exposição. Com domínio técnico sobre 
ferramentas e recursos cenográficos e arquitetônicos necessários para 
concretizar a comunicação museológica.  

CONTEÚDO 

ACERVOS 

ESPAÇO 

TEMPO 

LINGUAGEM 
DE APOIO 

EXPOSIÇÃO 

VISITANTE 

PATRIMÔNIO 
MUSEU 

SUPORTES  
EXPOGRÁFICOS 

DINÂMICA  
MUSEAL 



COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA  



COMUNICAÇÃO  
MUSEOLÓGICA EXPOSIÇÃO 



COMUNICAÇÃO  
MUSEOLÓGICA 

Redes  
Sociais 

Institucional 

Imprensa 

Educativo 

Publicações 

Site 

Ação 
Cultural Exposições 



Programa de comunicação 

Processos que garantam a transmissão dos 
conceitos gerados a partir do patrimônio material 
e intelectual produzido ou adquirido pelo museu, 
amparados pelos valores determinados nas 
políticas culturais e políticas de comunicação. 

Missões e valores do museu que o 
tornam contemporâneo ao tempo 
presente e parte integrante da 
sociedade a qual pertence  

Valores e linhas conceituais que 
definem o posicionamento do 
museu para as atuações de 
relacionamento com o público 



Comunicação Institucional 
Imprensa 

Programa de comunicação: 

Folder 

Cartaz 

Imprensa 



Comunicação Institucional 
Imprensa 

Site 
Redes sociais 

Programa de comunicação: 

Sites 

Redes 
Sociais 



Exposição:  
Longa duração 
Temporária 
Itinerante 
Virtual 

Comunicação Institucional 
Imprensa 

Site 
Redes sociais 

Programa de comunicação: “As exposições constituem um instrumento-chave para 
permitir o acesso público aos acervos de museus. Podem 

ser inovadoras, inspiradoras e conduzir o visitante à 
reflexão, proporcionando ótimos momentos de prazer e 

aprendizagem” 
 

Museums & Galleries Comission 



Exposição:  
Longa duração 
Temporária 
Itinerante 
Virtual 

Ação Educativa 

Comunicação Institucional 
Imprensa 

Site 
Redes sociais 

Programa de comunicação: 



Exposição:  
Longa duração 
Temporária 
Itinerante 
Virtual 

Ação Educativa 

Comunicação Institucional 
Imprensa 

Site 
Redes sociais 

Programação Cultural 

Programa de comunicação: 


