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1) A COMUNICAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE Ruptura | Interconexão | Transposição 

1.1) Características do novo paradigma da comunicação 

1.2) Desafios da comunicação no tempo presente 

2) COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA 

3) COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

3.1) Planejar a comunicação – Plano de Comunicação 

3.2) O que são públicos 

4) O PROCESSO COMUNICACIONAL | CONCEITOS EMBASADORES 

4.1) Comunicação Eficaz – processo da comunicação institucional 

5) PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA MUSEUS DE PEQUENO PORTE 

5.1) Estratégias orientadoras 

5.2) Públicos 

5.3) Ações propostas 

5.4) Avaliação e controle 

6) CASES SISEM 

6.1) Case Orla Cultural 

6.2) Case Trilha Cultural 



“A comunicação é o processo que legitima a condição 

humana. Onde através do reconhecimento de identidades 

e alteridades o eu se estrutura e o nós passa a fazer 

sentido.” 



A COMUNICAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

a experiência globalizada 

“Aldeia Global” 

a magia realizada  

TICs 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

migração dos meios de comunicação para 

 o ambiente digital 

 



1450 – prensa móvel 

1500 – descobrimento do Brasil 

> 

1838 – telégrafo (código Morse) 

1876 - telefone 

1915 - rádio  

1926 – televisão 

1927 - cinema falado 

1946 – computadores  

1956 - fax 

1962 – transmissão entre Estados Unidos e Europa 

1969 – Internet - transmissão do primeiro e-mail 

1973 – celular 

1982 – PC – personal computer 

1991 - World Wide Web  

Atualidade – fase beta – inovações diárias das formas de se comunicar – 

navegação por aplicativos e não mais por sites (navegadores) 



Torá escrito em aproximadamente 500 A.C. 

 

Pombo correio mencionado por Aristóteles e utilizado como forma de 

comunicação para os exércitos romanos 





A COMUNICAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

interconexões e transposições provocando 

ruptura do paradigma moderno 

GLOCAL 

 

 



Novo paradigma da comunicação 

 

 Informações multisensoriais 

 Ler, escutar, interagir, expressão escrita e oral 

 Comunicação de mão dupla 

 Acontecimento ocorrido em uma região do planeta 

afeta de forma instantânea a opinião pública em outro 

continente distante 

 Superação de tempo e espaço 

 Os pesquisadores não tem mais segurança para afirmar 

o que vai acontecer nos próximos 5 anos (mundo em 

beta)  

  



Novo paradigma da comunicação 

 

Comunicação 

posição estratégica na contemporaneidade 

 

 

Sociedade cada vez mais global e 

complexa tendo na comunicação um fator 

de aperfeiçoamento e ... 
 



CAOS 
Conflito entre as novas 

experiências de 

diálogo 
 

APRENDER A RESPEITAR 

O DIFERENTE 



A COMUNICAÇÃO PAUTA A HUMANIDADE DE 

FORMA DESAFIADORA, CAÓTICA E 

IRREVERSÍVEL. 

(fim da zona de conforto)  

 

Queda Muro de Berlim 

09/11/1989 



SOCIEDADE EM REDE | Manuel Castells 
 

“A Sociedade da Informação” 
 

A comunicação sempre foi protagonista nos processos sociais, 

mas no século XXI, com a tônica das sociedades em rede, passou 

a ser a própria essência do processo social. 

 



QUEBRA DE PARADIGMA 

NA PRÁTICA 



Angústia 

 

“Levantei-me há cerca de trinta dias, mas julgo que ainda 

não me restabeleci completamente. Das visões que me 

perseguiam naquelas noites compridas umas sombras 

permanecem, sombras que se misturam à realidade e me 

produzem calafrios.” 

 

Graciliano Ramos 



O Grito 

Edvard Munch 

1893 



“Uma imagem vale por mil palavras” 

A força da Linguagem Visual na comunicação de conteúdos 

Angústia 

 

“Levantei-me há cerca de 

trinta dias, mas julgo que 

ainda não me restabeleci 

completamente. Das visões 

que me perseguiam naquelas 

noites compridas umas 

sombras permanecem, 

sombras que se misturam à 

realidade e me produzem 

calafrios.” 

 

Graciliano Ramos 



“Uma imagem vale por mil palavras” 
Pós-modernidade 
Linguagem visual em contraposição ao texto 
 

 

Sociedade visual / Sociedade imagética –  segunda metade do século XX 

Diversidade de mídias impressas e eletrônicas 

Força das imagens produzidas pela televisão nas décadas de 50 a 80 

Explosão das mídias digitais à partir de década de 90 

 
 
 
 

SUPREMACIA DA IMAGEM 

 SOBRE O TEXTO 



“Uma imagem vale por mil palavras” 
 
Sociedade visual / Sociedade imagética 

 "Ver precede as palavras. 
A criança olha e reconhece, antes mesmo de poder falar"  

 



COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA 

  

Eixos vocacionais das instituições museológicas 

 

Modelo PPC – Processos Museológicos 

 

{Preservação | Pesquisa | Comunicação} 
  
 
 
 
 
 
 



MUSEUS – SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Duncan Cameron, museólogo canadense, nos anos 60 e 70 desenvolveu o conceito 

de que museus funcionam como um sistema de comunicação 

O  ACERVO seria a FONTE 

As EXPOSIÇÕES seriam o MEIO 

O PÚBLICO o RECEPTOR 

PESQUISAS de público o FEEDBACK   “Canal de retorno destinado a oxigenar o sistema” 

 



COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA 
  

Na atualidade a comunicação prepondera 
Catálogos | Cursos | Palestras 

 

 

 EXPOSIÇÕES | excelência da comunicação museológica 

Momento de acesso ao acervo e conteúdos  
 
 
 
 
 
 



MUSEUS 
INSTITUIÇÕES VOCACIONADAS PARA  

A COMUNICAÇÃO 



COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 



O PROCESSO COMUNICACIONAL | CONCEITOS EMBASADORES 
 

DIAGRAMA 

Modelo Shannon-Weaver 

Modelo de Processo de Comunicação 

 

 

Teoria Matemática derivada da Teoria dos Sistemas 

 

Comunicação relacional e sistêmica 



Elementos da comunicação 

Emissor 

Receptor 

Mensagem 

Código 

 Meio 

Resposta (feedback) 

Interferências 

Ruído  

Repertório 



O que é RELAÇÕES PÚBLICAS? 

 

 

 Áreas principais da comunicação social; jornalismo, propaganda 

e relações públicas. 

 Profissional especializado para executar o planejamento da 

comunicação institucional. 

 Preparado para ter pensamento estratégico. Diferente das outras 

áreas da comunicação que são mais instrumentais. 

 Busca através da comunicação harmonizar as organizações com 

seus públicos. 

 Abordagem sistêmica das instituições. 

 Pensa e pratica a comunicação de forma planejada e integrada, 

orientado por objetivos de médio e longo prazo   

 Diagnóstico / Planejamento / Planos de Comunicação 

 
 



 

O que são públicos 
 

 

Público interno abrange os envolvidos na operação da instituição: 

seus funcionários, terceiros, conselheiros, enfim, todos  os 

indivíduos que pertencem à estrutura organizacional. 

  

Público externo são todos os outros grupos que se relacionam com 

a instituição sem pertencerem à sua estrutura organizacional, 

participando de suas atividades ou suprindo suas necessidades de 

informações, produtos e serviços. 

 

Não Público – público em potencial 

 

 
 





COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Planejar a comunicação – Plano de Comunicação 

 

Planejar é controlar o alcance dos objetivos 

 

Plano de Comunicação documento que norteia o correto 

investimento de recursos econômicos e financeiros na 

execução da ação.  

 

Produto do planejamento é o documento chamado Plano de 

Comunicação 

 
 



COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

ACERVO | EXPOSIÇÃO ANÚNCIO REVISTA 

CURSO FACEBOOK 

BANCO DE DADOS PARA PESQUISA TWITTER 

OFICINA RÁDIO COMUNITÁRIA 

PUBLICAÇÃO EVENTO DE LANÇAMENTO 

CONCURSO CULTURAL VISITA ESCOLAS 



Comunicação Eficaz 

 Conscientização do EMISSOR em relação a sua 

necessidade de comunicação 

 Quem são seus públicos? Quem é o RECEPTOR de sua 

mensagem, qual seu repertório e seus hábitos 

comunicacionais? 

 Qual o conteúdo da MENSAGEM a ser comunicada? 

 Elaboração de Mensagem. Escolha do CÓDIGO 

 Seleção do MEIO de comunicação 

 Monitoramento da RESPOSTA - comunicação de mão 

dupla 

 



PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

PRODUTOS 

 

Plano de Comunicação Institucional 

Planejamento estratégico da comunicação para 

longo prazo alinhado com o Plano Museológico da 

Instituição. 

 

Plano de Divulgação 

Planejamento pontual a curto prazo para uma 

ação/projeto específico alinhado com os 

objetivos do projeto. 





 
 

 

Site SISEM / SP -  www.sisemsp.org.br 

Referências 

Documentos de Referência 

Plano de Comunicação para Museus de Pequeno 

Porte 

 
 



EXERCÍCIO  

 

Divisão em  6 grupos 

 

Eleger  1 Museu do grupo para aplicar o 

exercício 

 

Indicar para esse Museu uma atividade de 

comunicação museológica direcionada para 

um público que se aplique o conceito de 

nicho. PARTIR DA DEFINIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Nichos são públicos cujas necessidades 

particulares são pouco exploradas ou 

inexistentes.   

 



EXERCÍCIO  

 

Continuam os 6 grupos 

 Indicar ações de comunicação que serão 

utilizadas para trazer o público 

escolhido para participar da atividade 

oferecida pela instituição  

Qual o conteúdo da mensagem que vai 

motivar o público 

Qual meio será utilizado para atingir o 

público 

Com que frequência a mensagem será 

emitida 

Como avaliar a participação do público 

 

 



 

 

 
PROVOCAÇÃO: 

PÚBLICOS 

QUEM? 

COMO? 

QUANDO? ... 

VÍDEO 
Gerações – 9’30” 

We All Want To Be Young 
 https://www.youtube.com/watch?v=h5YXmYrPpKU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5YXmYrPpKU
https://www.youtube.com/watch?v=h5YXmYrPpKU


Estudo de públicos 

Tendências  

 

 

“A demografia está morta. Ainda 

assim, futurólogos de plantão 

dão um jeito de inventar outra 

geração sempre que precisam. Os 

clientes estão desesperados 

para se adaptar ao consumidor 

de amanhã. Mas a linearidade 

geracional tem a mesma cara há 

mais de 40 anos.” 

 

 

 

 

Youth Mode: Normcore 

www.box1824.com.br 

 

 

 

http://www.box1824.com.br/
http://www.box1824.com.br/
http://www.box1824.com.br/




 

PROJETO 

ORLA CULTURAL 

 

 

1.Elaboração do Plano de 

Comunicação Institucional 

para Museus de Pequeno Porte 

2.Criação de um conceito de 

comunicação agregador. 

3.Articulação museus da 

Baixada Santista 
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