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1. INTRODUÇÃO  

 Este projeto tem por objetivo identificar a importância do papel do profissional 

de Relações Públicas dentro dos museus, em especial os museus da cidade de São 

Paulo, no exercício de uma comunicação integrada e de uma articulação interna e 

externa para maximizar o trânsito de suas mensagens.  

Partimos da premissa de que o uso das ferramentas de comunicação é 

fundamental no propósito de divulgar as atividades culturais junto aos diferentes 

segmentos de públicos com os quais o Museu se relaciona. Afinal, as atividades de 

Relações Públicas envolvem informar o público sobre as obras de arte, coleções 

históricas, científicas, arqueológicas, assim como sobre as exposições e atividades 

educativas.  

Para compreender o objeto desta pesquisa vamos nos apoiar na obra 

“Relações Públicas e Modernidade: Novos paradigmas para a comunicação 

organizacional” (1997), de Margarida Kunsch, que entende que a função do 

profissional de  Relações Públicas nas organizações é essencial para administrar e 

gerenciar a comunicação com os diferentes públicos, com vistas à construção de 

uma identidade corporativa e de um conceito institucional positivo junto à opinião 

pública e à sociedade em geral. As relações públicas lidam com comportamentos, 

atitudes, conflitos e com a escolha de técnicas e instrumentos adequados de 

comunicação para encontrar saídas estratégicas institucionalmente positivas. Ou 

seja, é tarefa desse profissional construir a imagem de determinada organização, 

lidar com as questões que dizem respeito à visibilidade interna e externa dessa 

imagem garantindo a sua boa reputação como empresa e instituição. Para Kunsch, 

toda a comunicação gerada numa organização deve ser entendida com uma filosofia 

de uma comunicação integrada.   

Para entender a amplitude do processo da comunicação, vamos começar 

com as definições de Shannon e Weaver em “A teoria matemática da comunicação” 

(1949, p.9 e 19). Segundo os autores, por tal teoria entende-se que um sistema de 

comunicação é constituído por uma fonte de informação, mensagem, transmissor, 

sinal, sinal recebido, receptor, destinatário e, entre o sinal emitido e o recebido, pode 

interferir a fonte de ruídos. Na teoria da informação, são trabalhados os conceitos de 

"quantidade de informação" e "redução da incerteza", além dos conceitos de 
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entropia, ruído e redundância.  Com base nessa formulação teórica pretendemos dar 

início  à configuração do  problema que é a base da nossa pesquisa. 

Ao desenvolver uma análise acerca das relações entre o Museu e 

comunicação, devemos investigar algumas novas abordagens de aspectos 

informacionais e comunicacionais, já que existe muita  dificuldade quando se utiliza 

um conceito único para definir o museu  devido a sua complexidade. Na obra 

“Museu, Patrimônio e Cultura: reflexões sobre a experiência mexicana” (1992), 

Miriam Arroyo de Kerriou diz que o museu é meio de educação e comunicação, 

enquanto Margarida M. K. Lumbreras, em “Museu, Cultura e Ideologia” (1992), 

afirma que museu é meio de comunicação de massa, que articula a mensagem de 

forma organizada. 

Outros autores reforçam a ideia do museu como sistema. No livro “The 

museum as a communication system and implication of museum education”, Duncan 

Cameron (1968, p. 35), museólogo canadense, conhecido por trabalhar na luta pela 

democratização das instituições culturais, e Knez, nos anos 60 e 70, desenvolveram 

o conceito de que os museus funcionam como um sistema de comunicação, no qual 

o acervo seria a fonte, as exposições seriam o meio e o público o receptor. Neste 

sistema - no qual a comunicação flui em uma única direção - não existiria feedback 

(KNEZ e WRIGHT, 1970). Assim as pesquisas de público deveriam funcionar como 

um canal de retorno destinado a “oxigenar” este processo. Naquelas décadas 

Cameron e Knez se inspiraram na teoria da informação de Shannon e Weaver e a 

adaptaram para a Museologia.  

Portanto, o museu pode ser estudado como um sistema de comunicação e 

informação, utilizando-se de dois eixos: uma abordagem museológica e outra da 

Ciência da Informação. Ao utilizar esta última abordagem, pode-se entender que o 

museu é um sistema de informação muito bem articulado cujo acervo é apresentado 

ao público (receptor) através das exposições para que as mensagens sejam 

construídas.  

Outra é o entendimento de como o museu pode – e deve ser – visto,  

abordado no livro “Reprograme: comunicação, marca e cultura numa nova era de 

museus” (2012). Na obra, o organizador Luis Marcelo Mendes coloca em discussão 
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o novo papel dos museus na era da informação, que pede o entendimento profundo 

de comunicação, branding e construção de relacionamentos. Para isso, é importante 

analisar a evolução do papel do museu na construção e distribuição do 

conhecimento, o impacto das novas tecnologias, a participação na comunidade e o 

engajamento, por meio de estratégias inovadoras, para envolver o público nas trocas 

com a arte, artistas e experiências cotidianas. Composto por textos de especialistas 

do mundo inteiro na área de museus, o livro traz abordagens sobre  o trânsito desse 

espaço pelas diversas mídias  se expandindo como fonte privilegiada de informação.  

As obras mencionadas acima servirão de fundamentação para a pesquisa na 

qual pretendo discutir os aspectos relevantes da comunicação  envolvendo a relação 

do museu com os públicos (interno e externo)  e a abrangência das ferramentas de 

comunicação exploradas pelo profissional de Relações públicas.    

 

2. OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GERAL 

Investigar a atuação do profissional de Relações Públicas em espaço 

museológico e identificar os principais traços da comunicação estabelecida com 

os seus principais públicos.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Identificar os públicos interno e externo dos Museus da c idade de São 

Paulo. 

2.2.2. Distinguir os principais problemas e avanços das práticas de  

comunicação nos Museus. 

2.2.3. Propor um plano de comunicação estratégica de Relações Públicas 

aos Museus de São Paulo. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Partindo do princípio de que os sujeitos envolvidos no processo comunicativo de 

um museu são os visitantes - que usufruem da experiência única que é a visita a um 

museu -, e também o público que faz essa experiência acontecer, torna-se relevante 

e revigorante estudar o funcionamento desse processo.  

Outro fator que justifica a importância dessa pesquisa é a carência de estudos 

sobre a atuação do profissional de Relações Públicas nos museus, sobretudo no 

Brasil, e também a ausência de pesquisa sobre como o Museu pode ser estudado 

como um sistema de comunicação e informação em nosso país.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa tem início com uma revisão bibliográfica acerca do objeto de 

estudo (a atuação do profissional de Relações Públicas nos museus da cidade de 

São Paulo). Interessa identificar as atuações dos profissionais de Relações Públicas 

e o uso das ferramentas de comunicação, incluindo as novas tecnologias. Partindo 

da ideia de que os museus não são ilhas, mas sim plataformas, é importante estudar 

como podem se aproximar de seus públicos através das redes sociais, e o 

respectivo impacto de ações dessa natureza. A partir de experiências selecionadas, 

acredito que será possível compreender como a apropriação dessas novas 

ferramentas comunicativas contribuem para a legitimação dos museus enquanto 

espaços de identidade cultural voltados para os mais diversos públicos. Sobretudo 

em tempos globalizados, quando as identidades culturais são reformuladas, 

produzidas e representada nas novas mídias.   

Num segundo momento, faremos uma pesquisa de campo para conhecer a 

atuação do profissional de comunicação e os planos de comunicação já realizados 

pelo museu. Na pesquisa de campo vamos utilizar as técnicas de pesquisa 

observação sistemática e entrevistas para identificar que tipo de profissional de 

Relações e de estratégia de comunicação é necessário dentro do espaço 

museológico. 
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5. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES x PERÍODOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Revisão de literatura geral x           

Revisão de literatura 

específica sobre o tema 

 x x         

Elaboração de instrumentos 

de pesquisa  de campo 

  x         

Pesquisa de campo com as 

técnicas de observação e 

entrevistas 

   x x x      

Elaboração do Relatório 

Final 

     x x x    

Revisão de texto        x x x  

Entrega do trabalho           x 
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