
A Exposição 

Equipes, Elaboração, Etapas do 

Trabalho 



Quadro Geral da Disciplina 

Museológica 
1  Museologia Geral  

 Teoria museológica (fato 

museológico)  

 História dos museus  

 Administração museológica  

 

2  Museologia Especial  

 Tipologia: arte e ciência  

 Realidade social na qual o museu 

está inserido  

 

3  Museologia Aplicada –  
  Museografia  

 

 Formação de coleções (coleta e 
pesquisa)  

 Documentação  

 Conservação  

 Comunicação museológica  

+Gestão 

 

 

 

Curadoria ou Processo curatorial  

  

 Cadeia operatória em torno do objeto   

 

  

    PESQUISA  

  

COLETA              CONSERVAÇÃO                 
       

                             DOCUMENTAÇÃO  

 

      COMUNICAÇÃO  

  



 MUSEOLOGIA    MUSEOGRAFIA  

   1- Museologia Geral  

 

 Teoria museológica  

 

 Comunicação Museológica  

 Expologia  

 Educação Patrimonial  

 Recepção de público  

 

2- Museologia Aplicada  

 

 

 

 Comunicação museal  

 Expografia  

 Educação em museus  

 Avaliação de ações de  

comunicação  

 



 COMUNICAÇÃO  

  

  

  

 v 

CURY, Marilia Xavier, 2013 



A exposição visa o encontro entre a criação histórica; 

artística ; cultural e a recepção do público  



PLATAFORMA BÁSICA PARA EXPOSIÇÕES

Museums and Galleries Commission: Planejamento de Exposições , 2001

Primeiros Passos

Definir a função das exposições no seu museu

Traçar intenções e objetivos a alcançar com as exposições

Basear-se na missão, e em seus parâmetros em relação natureza do 

acervo,  à pesquisa, gerenciamento de acervo, educação e acesso 

público O papel das exposições deve ser explicitado plano diretor 

do museu

Definir por escrito a plataforma para exposições

Registrar ideias  e decisões sobre exposições no papel.Recomenda-

se a discussão e decisão de uma política de exposições. Submeter a 

política e planejamento anual de decisões ao Conselho do museu



Contar com “expertises” nas diversas na 

organização de exposições 

Basear-se, tanto quanto possível, em conhecimento especializado, 

obtido dentro do próprio museu ou fora dele. Especialistas na 

salvaguarda do acervo, na curadoria, no “design” de exposições, na 

educação, no “marketing” e na segurança darão uma contribuição 

valiosa para a estrutura e o plano de ação, assim como para os 

projetos das exposições. Quando não houver especialistas 

disponíveis, você terá que se basear no que lhe parecer ser a 

opinião provável de um especialista.

Pensar e registrar um plano de ação para 

exposições com objetivos de curta e longa 

duração

Plano de ação a partir da plataforma para exposições

Definição de metas, cronogramas e recursos para o programa de 

exposições a curto e longo prazos



PLANEJAMENTO DA EXPOSIÇÃO

Você decidiu quem vai estar envolvido com o 

planejamento da exposição?
Você já decidiu qual será o tema e a finalidade da 

exposição?

Você já definiu seu público-alvo?
Você sabe quais os recursos financeiros, humanos e de 

espaço físico disponíveis?

Você fixou um cronograma apropriado e realista?
Você planejou o conteúdo e o “design” da exposição 

tendo em vista o público ao qual é dirigida?

Você redigiu seu projeto de exposição ?



NECESSIDADES E RECOMENDAÇÕES

maximizar as oportunidades de aprendizado

como promover a exposição

monitorar a exposição

avaliar a exposição

garantir a segurança dos objetos

garantir a segurança dos visitantesgarantir que as informações sobre a exposição 

sejam precisas e levem em conta diferentes 

pontos de vista

maximizar o acesso à exposição



A Curadoria, na pratica... 

 Quais são as principais funções do 

curador?  

 Com que outros profissionais ele 

trabalha  

 E quais são os principais aspectos na 

concepção e desenvolvimento de 

uma exposição?  



o projeto curatorial estimula o público de acordo 

com as suas (de)limitações estéticas e 

conceituais. 

“No caso de exposições em que há mais de um artista, 

como é o caso da Bienal, o curador é um arranjador de 

discurso coletivo. Da mesma forma que cada músico tem 

seu jeito de tocar e o maestro faz a união entre os 

diversos instrumentos (que, por sua vez, correspondem 

aos elementos da exposição), o curador amarra um 

discurso, amalgama materiais, cria vínculos entre as 

obras dispostas” 
 

 
Iatã Cannabrava, fotógrafo e organizador dos eventos Paraty em Foco, 

Encontro de Coletivos Fotográficos Íbero-Americanos e o Fórum Latino-

Americano de Fotografia. 



 

“Curar”, nos ensina o dicionário, é cuidar, ter cuidado.  

 

Este trabalho começa por trabalhar um bem cultural  

 

O curador é a ponte entre a crítica – ou seja, a reflexão 

intelectual sobre uma produção artística, cultural, histórica – 

e o público, sobretudo no sentido mais amplo de circulação 

social dos bens culturais.  

 

O curador deve assumir a condição de mediador cultural: 

uma  função social.  

(* Ver o trabalho do curador como prática social) 

 

As atividades de curadoria abrangem um campo muito 

extenso, tanto nos planos cultural e artístico quanto no 

comercial.  

 

 



 

É curadoria estabelecer um recorte em uma coleção, 

tema, obra de um artista, tanto quanto imaginar  

reestruturações museológicas ou eventos e ações 

culturais 

 

elaborar sua estrutura, identidade visual, estratégia de 

divulgação na mídia, articulação com os demais setores 

produtores de cultura no país e no âmbito internacional.  

 

É também curadoria escolher os autores com suas 

respectivas obras e distribuí-los pelos diversos espaços 

de exposição, determinando que obras serão expostas e 

de que maneira.  



Quem é o curador? 

 

Ele está presente em todas as etapas da montagem 

de uma exposição:  

na seleção e edição de bens culturais e informações 

na escolha da luz e da cor das paredes, 

na museografia e na produção do texto curatorial. 

 

Ele pesquisa acervos, conhece os artistas e diretores 

de instituições culturais; dá consultoria para 

colecionadores, pode acompanhar prêmios e 

concursos, lê revistas especializadas, visita ateliês, 

galerias, museus e eventos de arte.  

 

Estuda e aprofunda-se em uma ou mais áreas tais 

como Artes Plásticas, Fotografia, Cinema, Música, 

Literatura, História, Filosofia, Física, Química etc etc etc  



Como funciona a curadoria 

 

o implica a ideia de que há uma narrativa a ser 

contada 

 

o o curador é o coordenador de um grupo de 

trabalho que organiza e concretiza o evento, que: 

 

  pressupõe um espaço para abrigá-lo 

  pressupõe um patrimônio a ser apresentado - 

ativador dessa cadeia de acontecimentos.  



Para desenvolver esse trabalho,  o curador ... 

 

orienta o trabalho do grupo formado pelo 

 

 museógrafo ou arquiteto (responsável pela execução do 

desenho que será implantado na sala, compreendendo a 

disposição das obras e das paredes), 

 

 designer (aquele que sugere soluções gráficas para a 

sinalização da sala, para a composição do texto e para a 

coloração das paredes; além disso, ele também propõe o material 

a ser utilizado nas fichas técnicas, produz o folder e indica 

tipologias e tamanhos de corpo adequados),  

 

 o responsável pela iluminação (que estabelece a temperatura-

ambiente, fundamental para a criação da atmosfera) 

 

 e, não raro, o próprio diretor da instituição onde a mostra será 

realizada participa da conceituação e desenvolvimento do projeto 

– afinal, o acervo de cada espaço diz muito a respeito dele.  



Apresentação da exposição Documental Imaginário, escrita por Eder Chiodetto  

(Foto: reprodução)  



O curador e a curadoria no 

museu... 



Curadoria  

 

De conteúdos 

Digital 

Da informação 

Na Era da Informação 

 

Era da Curadoria 
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