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Resumo 
Trata-se de pesquisa de recepção de público da exposição de antropologia Ouroeste – 9 Mil 
Anos de História, do Museu Água Vermelha. A pesquisa em desenvolvimento tem seu 
quadro teórico analítico fundado no modelo de comunicação como interação, entende que 
em exposições museológicas há inúmeros sujeitos, baseia-se na idéia de recepção como um 
processo e nos conceitos de tolerância, cooperação, solidariedade, (des/re)territorialização, 
eficácia simbólica, alteridade e saberes complexos. Foi desenvolvido um experimento 
metodológico aplicado, na forma de um múltimétodo, aos sujeitos envolvidos no processo 
da exposição: os profissionais que participaram da montagem da exposição e aqueles outros 
responsáveis pelo Museu e uma amostragem de estudantes. A pesquisa privilegia o pólo do 
receptor e integra produção, consumo e recepção. 
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O início de tudo e de onde falamos 

O presente projeto de pesquisa para doutoramento desenvolve-se a partir de uma prática 

profissional exercida pela sua autora como museóloga, desde 1992, por meio de 

coordenação de processos de concepção e montagem de exposições antropológicas. Nessa 

linha de pesquisa, em 1999 houve a defesa da dissertação de mestrado intitulada 

“Exposição: análise metodológica do processo de concepção, montagem e avaliação”. Com 

a dissertação pôde-se exercitar a teorização do processo de concepção e montagem de 

exposições, uma das ações do processo curatorial3 em museus. Pôde-se, também, conectar 

prática à teoria e orientações às reflexões. O enfoque metodológico permitiu apresentar e 

discutir as etapas do processo, o planejamento e as diversas estratégias de organização e de 

participação da equipe, fluxos de trabalho e mapeamento de ações estratégicas. Muito 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 01 – Teorias da Comunicação, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Doutoranda da ECA/USP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Immacolata V. de Lopes. É professora assistente no 
MAE/USP, onde é responsável pela disciplina de graduação Educação Patrimonial e co-responsável pela disciplina 
Museologia e Museografia: A Comunicação Patrimonial nos Museus no Curso de Especialização em Museologia.  Como 
museóloga, coordenou inúmeros projetos de exposição, é co-autora do livro A Plumária Indígena Brasileira no Acervo do 
MAE e tem vários artigos publicados.  maxavier@usp.br 
3 Processo curatorial é constituído pelas ações em torno dos objetos do acervo de qualquer museu, quais seriam: aquisição, 
pesquisa, conservação, documentação e comunicação. A comunicação museológica compreende exposição e educação. 



embora o enfoque analítico tenha recaído sobre a produção de exposições, a questão da 

pesquisa de recepção foi apresentada de forma integrada ao que se denomina, na área dos 

museus, de comunicação museológica, isto porque já entendia, à época, comunicação em 

museus como processo global que envolve a produção, veiculação, difusão, consumo e 

recepção de exposições.  

A referida dissertação abriu para possibilidades de desdobramentos e de aprofundamentos 

de aspectos comunicacionais e de pesquisa de recepção, foco que estou desenvolvendo no 

doutorado. Se, por um lado, a dissertação de mestrado teve a sua ênfase na produção do 

ponto de vista de quem produz exposições - o pólo emissor-, a pesquisa de doutorado em 

curso visa abordar o processo de comunicação na sua perspectiva de integrar produção e 

consumo, a partir do pólo receptor por meio de estudo de recepção. 

Elegeu-se como locus da pesquisa, a exposição de longa duração Ouroeste - 9 Mil Anos de 

História, com temática arqueológica brasileira. Assim sendo, o objetivo principal da tese de 

doutorado é pesquisar a recepção de um grupo de visitantes da exposição arqueológica 

regional Ouroeste: 9 Mil Anos de História, integrante do Museu Água Vermelha. 

O locus revelou-se um estudo de caso e sua escolha deu-se porque o Museu Água 

Vermelha integrou pesquisa arqueológica regional, criação de um museu, montagem de 

uma exposição e abertura pública. Essa situação de criação museológica desde o "ponto 

zero" se não é rara não é comum. O estudo de caso Museu Água Vermelha, nesse sentido, é 

único, exemplar (OROZCO GÓMES, [s.d.], 109-110) e revelador de fenômenos 

contemporâneos inseridos em um contexto de vida real (YIN, 2001), pois consiste não em 

um caso dado, mas um caso construído, fato que agrega valor à análise da cadeia produção-

veiculação-difusão-consumo-recepção. Um segundo motivo para a escolha do caso é o fato 

de que a sua construção está sendo proposta e coordenada pela autora desta pesquisa. 

Longe de supor que isso possa provocar alguma confusão entre pesquisador e objeto de 

estudo e perda de objetividade, essa circunstância permitirá uma oportunidade única de 

exercitar o confronto entre intenção e resultado e o compromisso do pesquisador com o 

objeto de estudo, como bem exposto por Orozco-Gómez (Ibid, 96). Por outro lado, 

permitirá desvelar o compromisso partilhado entre o investigador e as pessoas que fazem 

parte do objeto de estudo e do universo empírico a ser levantado e analisado (BRANDÃO, 

1981, p. 9-16). Isso nos leva ao terceiro motivo da escolha do caso Museu Água Vermelha 



como objeto de estudo: a oportunidade de inserir outros profissionais no processo de 

construção das intenções institucionais e de participação do processo de confronto entre a 

intenção e os resultados. Diga-se, foram duas equipes que sofreram, ao longo do processo, 

treinamento/capacitação em trabalho: as equipes de Gestão Museológica e a Local. As 

equipes foram constituídas e treinadas e/ou capacitadas no processo. 

Esta pesquisa tem o caráter exploratório isso porque visa levantar um conjunto de hipóteses 

que poderão orientar, ou ser aprofundadas, pesquisas futuras desse caráter. Tenho a 

intenção de construir um conhecimento inicial no campo da comunicação antropológica e 

isso já nos parece bastante pretensioso e audacioso. 

Faz-se necessário destacar que a recepção da exposição Ouroeste - 9 Mil Anos de História 

está sendo pesquisada no confronto com os dados de produção não só da exposição 

arqueológica em questão, mas de um museu de arqueologia brasileira como espaço 

produtor do discurso que gera o discurso expositivo.  

É importante dizer que pesquisa de recepção de exposições existe em todo o mundo há, 

pelo menos, 30 anos, nos moldes de avaliação. No Brasil temos alguns trabalhos 

acadêmicos realizados (cerca de 20) e várias pesquisas sendo realizadas diretamente por 

museus. A contribuição desta pesquisa consiste no aprofundamento do enfoque 

comunicacional. Nesse sentido, estabeleci três perspectivas de atuação. A primeira consiste 

em elucidar os modelos de comunicação que estão presentes em todo e qualquer estudo de 

público em museu, ou seja, que há motivos e intenções por trás dos estudos que vêm sendo 

realizados e que esses motivos e intenções podem atender a interesses ora mercadológicos 

ora funcionalistas, quando devem assumir outras posturas face ao direito da sociedade de 

participar dos processos de (re)significação cultural como pleno direito à cidadania. Para 

efeito de elucidação, o modelo da ciência da informação ainda orquestra uma prática 

condutivista nos museus, ou seja, a relação assimétrica entre emissor e receptor está 

estruturada em uma postura de transmissão de conhecimentos. E ainda é predominante o 

senso dos efeitos ou impacto de uma exposição sobre o público visitante. Entendo que os 

museus assumem essa postura condutivista-funcionalista por ser ela ainda hegemônica, 

apesar de falida. Quanto à falência desse modelo, pretendo argumentar de forma a elucidá-

la e de forma a situar o receptor no seu lugar de agente, ator, de sujeito participante criativo 

do processo de comunicação em qualquer situação e do processo de comunicação em 



museu. Por outro lado, argumentar que a exposição museológica é um cenário que facilita 

ou dificulta a vida cultural das pessoas junto ao museu e à cultura material. Uma segunda 

perspectiva de contribuição desta pesquisa consiste em ampliar no meio museológico as 

discussões sobre a participação do sujeito no processo comunicacional em museu, 

participação essa que é mediada pelo cotidiano. A terceira e última perspectiva centra-se na 

proposição de modelo teórico-metodológico que amplie as discussões entre intenção dos 

idealizadores e realizadores de exposições como produto cultural em confronto com os 

resultados levantados por meio de pesquisa empírica junto ao público visitante. Assim, esta 

pesquisa colabora com a transformação da realidade museológica uma vez que pode-se 

construir um conjunto de referentes e referidos e, a partir de reflexão, ajustar intenção e 

resultado e transpor para um estágio no refinamento profissional e institucional. O museu 

deve ser entendido como um direito do cidadão participante de uma democracia social, um 

direito tão relevante quanto o transporte, a habitação, a saúde, a alimentação e a educação. 

Garantir esse direito ao cidadão significa garantir-lhe o direito à participação no processo 

de (re)signifcação cultural no que concerne ao patrimônio cultural, substrato da ação dos 

museus. 

Este projeto se desenvolverá na confluência dos campos da comunicação, pesquisa de 

recepção, antropologia e museologia e, portanto, essa convergência e sobreposição exigirá 

o alargamento de limites desses campos (LOPES, 2000-1, 84). Essa confluência visa a 

construção de um quadro interpretativo complexo e crítico que permita o tratamento de 

uma realidade empírica a ser construída (LOPES, 1993, 84) e a tentativa de suprir, no 

momento em que esta pesquisa se realiza, um conjunto combinado de princípios teóricos e 

metodológicos transversais ainda não existente (GARCÍA CANCLINI, 1993, 33) na área 

museológica ou, ainda, suprir uma teoria compreensiva dos estudos de recepção (LOPES: 

1993, 85) aplicada à museologia. Por desenvolver-se em uma base empírica, exercitaremos 

a análise indutiva da informação de forma subsequente, assim como a interpretação, até 

chegarmos a uma interpretação elaborada e enriquecedora (OROZCO GOMES, [s.d.], 99-

100). 

 

 

 



A construção de uma trajetória 

Falar em comunicação em um museu é inevitável posto que todos os museus, independente 

de tipologia, são instituições culturais e cultura e comunicação estão imbricadas, tanto que 

podemos falar em comunicação cultural. 

O museu formula e comunica sentidos a partir de seu acervo. Esses dois atos, formulação e 

comunicação, são indissociáveis e, por isso, atribuem a essa instituição o seu papel social. 

Pretendemos, com esta pesquisa, aproximar ainda mais as áreas de museologia e 

comunicação, aproximação que muito enriqueceria as reflexões e práxis museológicas. A 

museologia e, em especial, a comunicação museológica pode valer-se dos avanços 

contemporâneos do campo da comunicação, visando a sua participação no processo de 

comunicação cultural - aquela em que a dimensão e a dinâmica comunicativa da cultura 

está em primeiro plano. Se cultura e comunicação estão imbricadas a cultura material – 

aquela que se estabelece a partir da relação dos homens com a materialidade – e 

comunicação em museus – aquela mediada por instituições preservacionistas também estão. 

O museu – e sua equipe de profissionais – é uma instituição produtora de exposições. Em 

síntese, parte do conhecimento existente sobre o acervo, desenvolve uma lógica conceitual, 

organiza os objetos museológicos associados a elementos contextualizadores, tendo um 

espaço físico como balizador dessa ordem. Cria seus modelos de representação para 

comunicar conhecimento. O consumo de exposição é a possibilidade do público de se 

apropriar do modelo proposto pelo museu, reelaborá-lo e recriá-lo na forma de um novo 

discurso. A compreensão de como o público apropria-se das exposições, face ao que foi 

criado e produzido pelo museu, é um dos fatores motivadores desta pesquisa. A pesquisa de 

recepção é integrada ao processo de planejamento e produção de exposições. A recepção é 

constitutiva da comunicação isto porque “... a comunicação só se efetiva quando ela é 

incorporada e se torna fonte de outro discurso” (BACCEGA, 1998, 104). Em síntese, 

preocupa-me fundamentar a práxis dos museus na área de comunicação – teoria e pesquisa 

de recepção - entendendo que essa fundamentação pode se dar de muitas e enriquecedoras 

formas. Em se tratando de uma pesquisa em comunicação cujo objeto de estudo define-se a 

partir da recepção de exposições antropológicas, orientei a construção da fundamentação na 

confluência dos campos da comunicação e da antropologia. Como veremos a seguir. 



Os processos de elaboração de exposições em museu devem levar em conta que a 

aproximação entre exposição e público deve se dar tendo o público como referência. Isso 

significa que tanto os temas e assuntos escolhidos para serem musealizados4 quanto a 

elaboração do discurso expositivo deveriam se dar a partir do cotidiano dos receptores. 

Contextualizar os objetos museológicos só teria sentido se, ao mesmo tempo, 

contextualizássemos o tema e o assunto face ao cotidiano das pessoas. Não basta expor 

contextualizando a partir da origem do artefato e sim expor fazendo com que se estabeleça 

vínculos entre culturas, entre grupos e entre pessoas de culturas diferentes e isso só se dá na 

comunicação de sentidos. Acreditamos que somente estabelecendo vínculos é que 

conseguiríamos estabelecer uma relação dialógica entre exposição - e grupos culturais - e o 

receptor. Face ao exposto buscou-se caminhos conceituais e encontrei na própria 

antropologia algumas possibilidades para construção de um referencial teórico que 

sustentasse a concepção e recepção de exposições antropológicas como produtos de 

comunicação. 

Diversas experiências profissionais5 - quando pude experimentar temas, enfoques e formas 

de vínculos - corroboraram para chegar a um conjunto de pressupostos, quais seriam: 

- Globalização: o global, o local e a busca pela autonomia cultural; constituição da uma 

nova sociedade, a sociedade global. 

Octávio Ianni, Nestor Garcia Canclini, Edgar Morin e Marshall Sahlins seriam os 

principais autores nos quais me fundamento para discutir a problemática da 

globalização no âmbito da comunicação em museus. 

- Alteridade (eu e o outro cultural), diversidade e elogia da diferença e tolerância. 

Temas antropológicos que são tratados, basicamente, com Albert Jacquard, Rao V. B. 

Chelikani e com a coleção originada do Seminário Internacional Ciência, Cientistas e a 

Tolerância ocorrido em 1997 e organizado em três publicações6 por Luis Donizete 

                                                 
4 Transformados em exposições. 
5 São as seguintes exposições: "Formas de Humanidade", "Plumária Indígena Brasileira", "O GASBOL e os antigos 
habitantes do sul do Estado de São Paulo", "Herbert Baldus - Cientista Humanista", "Brasil 50 Mil Anos - uma viagem ao 
passado pré-colonial". 
6 São estas as publicações:  
BIASOLI-ALVES, Zélia Maria Mendes; FISCHMANN, Roseli (orgs.). Crianças e adolescentes: construindo uma 
cultura da tolerância. São Paulo: EDUSP, 2001. 230 p. (Seminários 5; Ciência, Cientistas e Tolerância I). 
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi; VIDAL, Lux; FISCHHMANN, Roseli (orgs.). Povos indígenas e tolerância: 
construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: EDUSP, 2001. 230 p. (Seminários 6; Ciência, Cientistas e 
Tolerância II). 



Benzi Grupioni, Roseli Fischmann, Lux Vidal, Zélia Maria Mendes Biasoli-Alves e 

Margarida Maria Krohling Kunsch. 

Também, tomo como base autores que tratam da diversidade no passado pré-colonial 

brasileiro como Paulo De Blasis e Erika Robrahn-González. 

- Cooperação e solidariedade como ética. 

Proposição de uma nova sociabilidade para a sociedade global cujo expoente é Edgar 

Morin. 

- Desterritorialização, territorialização e reterritorialização: os vínculos que se 

(des/re)fazem. 

Tema caro à antropologia e à globalização. A fundamentação é de Jesus Martín-Barbero 

e Milton Santos. Também em obras da arqueologia brasileira onde o território é 

colocado como base da existência de grupos sociais. 

- Momento de beleza e eficácia simbólica. 

Lux Vidal é autora reconhecida no campo da arte indígena e Sonia Ferraro Dorta e 

Marília Xavier Cury vêm refletindo sobre eficácia simbólica como estratégia 

expográfica para tratar do estético do ponto de vista indígena. 

- Pensamento complexo: conhecimento e educação. 

Proposição de Edgar Morin que é explorada no tratamento de temas e assuntos 

antropológicos a serem apresentados em exposição. Morin colabora com a discussão de 

como apresentar temas que se conectem com o cotidiano dos visitantes de museus. 

Esse conjunto de questões vêm norteando conceitualmente a pesquisa de doutorado em 

curso. 

 

Objeto de estudo, objetivos e hipóteses 

Martin-Barbero (1997) abriu, para o campo da comunicação, novos paradigmas ao mudar o 

foco de estudo dos meios para as mediações e ao colocar o popular como lugar 

metodológico primordial. Esse autor nos elucida quanto a uma estética popular - uma 

sensibilidade - expressa claramente no folhetim, no melodrama e na telenovela como 

síntese narrativa oral - do folhetim - e da emoção passional - do melodrama. 

                                                                                                                                                     
KUNSCH, Margarida Maria Krohling; FISCHMANN, Roseli (org.). Mídia e tolerância: a ciência construindo caminhos 
de liberdade. São Paulo: EDUSP, 2002. 178 p. (Seminários 7; Ciência, Cientista e Tolerância III). 



Há, então, uma pergunta que se não responder gostaria de, ao menos, achar um rumo para a 

resposta: 

- como ultrapassar a imagem de museu culto para um museu popular, aquele que respeite a 

sensibilidade popular? 

É muito difícil entender o rico encontro que se dá entre uma instituição museológica e seu 

público. É muito difícil levantar e analisar as múltiplas formas – às vezes ricas 

interpretações, às vezes negociações e outras vezes conflitos – de interação entre o público 

e o museu. É muito difícil elaborar um discurso expositivo e que esse discurso estabeleça 

uma relação dialógica com o público. É difícil, também, elaborar o discurso expositivo e 

nessa elaboração prever e deixar espaço para que o público (re)elabore o seu próprio 

discurso e, ao mesmo tempo, (re)elabore as suas significações. Se uma exposição não 

somente transmite informação, qual é o alcance de suas potencialidades comunicacionais? 

Qual é o papel do comunicador de museu? E do público de museu? Como integrar 

organicamente o processo e a recepção? 

Dos museus como meios às mediações significa que o cotidiano do público é o enfoque 

contemporâneo que deve ser enfrentado por essa instituição. As pessoas vão ao museu e 

têm contato com conhecimentos, significados e valores. Isso tudo é posto por elas mesmas 

em confronto com os conhecimentos, significados e valores que elas já têm. Muitas vezes 

elas modificam o que já sabem, entendem e sentem e outras não, pelo contrário, confirmam. 

Outras vezes as pessoas rechaçam o que viram. Outras vezes o confronto se processa 

durante muito tempo, até mesmo durante suas vidas e até mesmo compartilham com outras 

pessoas. A recepção é um processo mediado pelo cotidiano dessas pessoas e quando elas 

chegam ao museu esse processo já se iniciou. Isso é comunicação e isso é participar da 

dinâmica cultural, pois a recepção é um processo individual, mas compartilhado 

socialmente. O processo de (re)significação parte do indivíduo-sujeito e se torna 

efetivamente apropriado quando gera outra significação que é compartilhada no e com o 

contexto social. 

Isso posto, apresentamos os objetivos desta pesquisa de doutorado: 

• Objetivo Geral 

Analisar as formas de apropriação de exposições antropológicas pelo público de museu. 

Espera-se desvelar como o público estabelece vínculos com culturas pré-coloniais, ou 



melhor, como estabelece vínculos - pontos de reconhecimento - entre seu cotidiano e o 

cotidiano de populações pré-coloniais. 

• Objetivos Específicos 

1- Entender as formas de uso de um museu, por meio de uma exposição museológica. 

2- Suscitar os pontos de reconhecimento e identificação entre o público e as culturas 

apresentadas e refletir sobre eles. 

3- Desvelar como o público re-elabora o discurso expositivo. 

De volta à meta, há uma pergunta que se não responder gostaria de, ao menos, achar um 

rumo para a resposta: como ultrapassar a imagem de museu culto para um museu popular, 

aquele que respeite a sensibilidade popular? 

Em busca dessa resposta e no alcance dos nossos objetivos temos duas hipóteses de 

trabalho: 

- Independente de seu capital cultural, o público faz um uso de exposições a partir de seu 

cotidiano. Isso equivaleria a dizer que antropologia é compreendida pelo público a 

partir dos referenciais de seu cotidiano. Distanciar as exposições antropológicas desse 

cotidiano é distanciar as pessoas das discussões antropológicas, distância que consiste 

em dissonância cognitiva, fato que prejudica qualquer processo de comunicação. 

- As exposições antropológicas tem seus discursos elaborados a partir de uma concepção 

popular, aqui entendido como expressão de visão de mundo, quando seus discursos são 

elaborados como um jogo de espelho: eu me vejo no outro. Essa é uma relação 

constitutiva cujos elementos são as populações apresentadas, o público e - ocultamente 

mas não menos importante - o profissional de museu. Acreditamos que assim o emissor 

e o receptor estão liberados da posição limitada de codificador e decodificador e passam 

a atuar na construção e negociação do significado da mensagem. 

 

O experimento metodológico 

Foi elaborado um multimétodo com o objetivo de abarcar todas as etapas – vistas 

integradamente – do processo de comunicação. Foi pensado para associar pesquisa 

qualitativa à quantitativa, etnografia à pesquisa participante, observação à entrevista, e está 

assim estruturado: 

- Quanto ao processo de produção do museu e da exposição 



1- coleta de dados com a Equipe de Gestão Museológica por meio de questionário. Foi 

dado um tratamento qualitativo aos dados coletados. 

2- coleta de dados com a Equipe Local por meio de observação participante. Foi dado um 

tratamento qualitativo aos dados coletados. 

- Quanto ao público e à recepção do museu e da exposição 

3- coleta preliminar de dados, com estudantes, antes da abertura do Museu e por meio de 

questionário. Foi dado um tratamento estatístico. 

4- Coleta de dados após a visita ao museu e à exposição por meio de depoimento escrito 

livre. Os dados estão sendo analisados qualitativamente. 

Os dados já estão passando por análise interpretativa e alguns resultados poderão ser 

apresentado. 

 

Referências bibliográficas 
 
BACCEGA, Maria Aparecida. A construção do campo comunicação/educação: alguns caminhos. 

Revista USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, n. 48, p. 18-31, dez./fev. 2000-2001. 
 
______. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: Editora Moderna, 1998. 126 p. 
 
BIASOLI-ALVES, Zélia Maria Mendes; FISCHMANN, Roseli (orgs.). Crianças e adolescentes: 

construindo uma cultura da tolerância. São Paulo: EDUSP, 2001. 230 p. (Seminários 5; Ciência, 
Cientista e Tolerância I). 

 
BITGOOD, Stephen; SHETTEL, Harris. An overwiew of visitor studies.    Journal of Museum 

Education, Washington: Roundtable, v. 21, n. 3, p. 6-10, 1997. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 

1999. 252 p. 
 
______. Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1981. 211 p. 
 
BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia e comunicação. Lisboa: Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia, 1996. 116 p. (Cadernos de Sociomuseologia, n. 9). 
 
______. Musealização da arqueologia: um estudo de modelos para o projeto Paranapanema. 1995. 

382p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 

 
CHAGAS, Mário. Museália. Rio de Janeiro: JC Editora, 1996. 124 p. 
 
CHELIKANI, Rao V. B. Reflexões sobre a tolerância. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e 

Jeane Sawaya. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 74 p. 
 



CURY, Marília Xavier. O exercício metodológico da Exposição Brasil 50 Mil Anos e outras 
considerações. In: ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE MUSEUS. A comunicação em 
questão: exposição e educação, propostas e compromissos. São Paulo; Brasília: MAE, USP: 
STJ, 2003. p. 155-173. 

 
______. O projeto museológico da exposição Brasil 50 Mil Anos. In: ENCONTRO DE 

PROFISSIONAIS DE MUSEUS. A comunicação em questão: exposição e educação, propostas 
e compromissos. São Paulo; Brasília: MAE, USP: STJ, 2003. p. 45-60. 

 
______. The search for autonomy – museology, museum and globalization. ICOFOM Study Series. 

Monique: ICOFOM/ICOM, n. 33b, pp. 120-126. 2002. 
 
______. Cultura da avaliação, museu e exposição museológica. Ciências e Letras. Porto Alegra: 

FAPA, n. 31, pp. 99-116. Jan.-Jun. 2002. 
 
______. O partido museológico da Exposição Brasil 50 Mil Anos. In: UNIVERSIDADE DE  
SÃO PAULO. Museu de Arqueologia e Etnologia. Brasil 50 Mil Anos: uma viagem ao passado 

pré-colonial [catálogo de exposição]. São Paulo: MAE, USP : Edusp, 2001.  p. 53-58. 
 
______. Exposição: análise metodológica do processo de concepção, montagem e avaliação. 1999. 

134 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1999. 

 
DORTA, Sonia Ferraro; CURY, Marília Xavier. A plumária indígena brasileira no acervo do 

MAE/USP. 2 ed. São Paulo: MAE: EDUSP: IMESP, 2001. 544 p. 
 
ESCOSTEGUY, Ana Carolina Damboriarena. Cartografias dos estudos culturais: Sturt Hall, Jesús 

Martín Barbero e Néstor García Canclini. 1999. 277 p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

 
ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE MUSEUS. Coordenação de Marília Xavier Cury. A 

comunicação em questão: exposição e educação, propostas e compromissos. São Paulo; 
Brasília: MAE, USP : STJ, 2003. 192 p. 

 
ESTRELA, Albano; NÓVOA, António (Org). Avaliações em educação: novas perspectivas. Porto: 

Porto Editora, 1993. 191 p. 
 
GARCÍA CANCLINI, Nestor. A globalização imaginada. Tradução Sérgio Molina. São Paulo: 

Iluminuras, 2003. 223 p. 
 
______. El malestar en los estudios culturales. Disponível em: 

<http://www.fractal.com.mx/F6cancli.html>. Acesso em: 23 nov. 2002. 
 
______. Para un diccionario herético de estudios culturales. Disponível em: 

<http://www.fractal.com.mx/F18cancl.html>. Acesso em: 23 nov. 2002. 
 
______. Gourmets multiculturales. La Jornada Semanal, México, 5 dec. 1999. Disponível em: 

<http://www.jornada.unam.mx/1999/dic99>. Acesso: em: 23 nov. 2002. 
 
GARCÍA CANCLINI, Nestor (Coord.). El consumo cultural en México.   México: Pensar la 

Cultura, 1993. 414 p. 



GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar.   1978. 323 p. 
 
GOTTESDIENER, Hana. Évaluer l’exposition: définitions, méthodes et bibliographie sélective 

commentée d’études d’évaluation. Paris: La Documentation Française, 1997. 103 p. 
 
GRUPIONI, Luis Donizete Benzi; FISCHMANN, Roseli; VIDAL, Lux (orgs.). Povos indígenas e 

tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: EDUSP, 2001. 230 p. 
(Seminários 6; Ciência, Cientistas e Toelrância II). 

 
GUARNIERI, Waldisa Russio Camargo. Conceito de cultura e sua inter-relação com o patrimônio 

cultural e a preservação. Cadernos Museológicos, Rio de Janeiro, n. 3, p. 7-12, 1990. 
 
______. L’interdisciplinarité en Muséologie. MuWop/DoTraM, Estocolmo: ICOM, n. 2, p. 58-59, 

1981. 
 
______. Museologia e identidade. Cadernos Museológicos, Rio de Janeiro, n. 1, p. 39-48, 1989. 
 
______. Museu, museologia e formação. Revista de Museologia, São Paulo, n. 1, p. 7-11, 1989. 
 
HOOPER-GREENHIL, Eilean. Clientele of museum. Museum Studies Notes, Leicester: University 

of Leicester, 6 p. 
 
HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. O processo de comunicação em museus. Cadernos 

Museológicos, Rio de Janeiro, n. 1, p. 65-90, 1989.  
 
IANNI, Octávio. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
 
______. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling; FISCHMANN, Roseli (org.). Mídia e tolerância: a ciência 

construindo caminhos de liberdade. São Paulo: EDUSP, 2002. 178 p. (Seminários 7; Ciência, 
Cientista e Tolerância III). 

 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. O campo da comunicação: reflexões sobre seu estatuto 

disciplinar. Revista USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, n.  48, p. 46-47, dez./fev. 
2000-2001. 

 
______. Estratégias metodológicas da pesquisa de recepção. Revista Brasileira de Comunicação, 

São Paulo: INTERCOM, v. 16, n. 2, p. 78-86, jul./dez. 1993. 
 
______. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo metodológico. São Paulo: Loyola , 

1990. 148 p. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo de; FUENTES NAVARRO, Raúl (Comp.). Comunicación - 

campo y objeto de estudio: perspectivas reflexivas latinoamericanas. México: ITESO : 
Universidad Autónoma de Aguascalientes: Universidad de Colima: Universidad de 
Guadalajara,   2001. 245 p. 

 
MARCUS, George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre 

a modernidade no final do século XX ao nível mundial. Revista de Antropologia, n. 34, p. 197-
221, 1991. 



MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 
Tradução de Ronald Polito e Sergio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. 360 p. 

 
______. Dinámicas urbanas de la cultura. Disponível em: 

<http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm>. Acesso em: 23 nov. 2002. 
 
______. Heredando el futuro: pensar la educación desde la comunicación. Nómadas, Bogotá, n. 5, 

p. 10-22, set./fev.  1996/1997. 
______. El miedo a los medios: política, comunicación y nuevos modos de representación. In:  
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús et al. La nueva representación política en Colombia. Bogotá: IEPRI : 

FESCOL, 1997.   p. 13-32. 
 
______. La ciudad virtual: transformaciones de la sensibilidad y nuevos escenarios de 

comunicación. Revista de la Universidad del Valle, Cali, n. 14, p. 26-37, ago. 1996. 
 
MENSCH, Peter van. O objeto de estudo da Museologia. Tradução de Débora Bolsanello e Vânia 

Dolores Estevam de Oliveira. Rio de Janeiro: UNIRIO, 1994. 22 p. (Prétextos Museológicos, 
1). 

 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora 

F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. 8ª ed. São Paulo; 
Brasília, DF: Cortez: UNESCO, 2003. 115 p. 

 
______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução Eloé Jacobina. 

8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 128 p. 
 
______. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho. São Paulo: Cortez, 2002. 102 p. 
 
______. As duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia do presente. Porto 

Alegre: Sulina: EDIPUCRS, 2001. 88 p. (Coleção Comunicação, 13). 
 
______. Saberes globais e saberes locais: o olhar transdisciplinar. 3ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 

2001. 76 p. 
 
MOTTA, Luiz Gonzaga; WEBER, Maria  Helena; FRANÇA, Vera; PAIVA, Raquel (Org.). 

Estratégias e culturas da comunicação. Brasília: Editora UnB, 2002. 246 p. 
 
OROZCO GÓMES, Guillermo. Cultura y televisión: de las comunidades de referencia a la 

producción de sentido en el proceso de recepción. In: GARCÍA CANCLINI, Nestor (Coord.). 
El consumo cultural en México.   México: Pensar la Cultura, 1993. p. 262-294. 

 
______. Implicancias políticas y pedagógicas de la investigación cualitativa.   In: OROZCO  
 
______. La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa. La Plata: Universidad 

Nacional de La Plata, [s.d.]. p. 95-112. (Ediciones de Periodismo).  
 
PESSANHA, José Americo da Motta. O sentido dos museus na cultura. In: O MUSEU em 

perspectiva. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, FUNARTE, 1996. p. 29-43. (Encontros e 
Estudos, 2). 



PRINCE, David R. Approches to summative evaluation. In: THOMPSON, John M. A. (Ed.). 
Manual of curatorship: a guide to museum practice.   2. ed. London:  Butterworths, 1992.   p. 
690-700. 

 
RAVESTIJN, Ineke. Evaluation research in museums: a lecture for UNESCO’s First International 

Summer School of Museology (ISSOM).   Leiden: Reinwardt Academy, 1987. 18 p. [cópia 
xerox]. 

 
SAHLINS, Marshall. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não 

é um "objeto" em via de extinção, parte1. Mana, v. 3, n. 1, 1997. 24 p.  
 
______. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um 

"objeto" em via de extinção, parte 2. Mana, v. 3, n. 2, oct. 1997. 35 p.  
 
SANTOS, Milton. Guerra dos lugares. In: RIBEIRO, Wagner (org.). O país distorcido: o Brasil, a 

globalização e a cidadania. São Paulo:  Publifolha, pp. 87-89. 2002. 
 
SCHMILCHUK, Graciela. Venturas y desventuras de los estudios de público.   Cuicuilco, México: 

INAH, v. 3, n. 7, p. 31-57, mayo/ago. 1996. 
 
SCREVEN, C. G. Uses of evaluation before, during and after exhibit design. ILVS Review, 

Milwaukee, v. 1, n. 2, p. 36-66, 1990. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 240 

p. 
 
SOUZA, Mauro Wilton de (Org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

231 p. 
 
THIOLLENT, Michel. Pesquisa-ação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 164 p.  
______. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez : Autores Associados, 1985. 107 p. 
 
TIRADO SEGURA, Felipe. Contribuciones de la evaluación al desarrollo de la museología. In: 

ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE MUSEUS. A comunicação em questão: exposição e 
educação, propostas e compromissos. São Paulo; Brasília: MAE, USP: STJ, 2003. p. 19-42. 

 
______. El efecto de la estructura de integración en la experiencia museográfica. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos, México: Centro de Estudios Educativos, v. 17,  n. 1, 
p. 79-97, 1987. 

 
______. El Museo Nacional de Antropología como recurso educativo.   Antropológicas, México: 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, n. 5, p. 95-102, 1990. 
 
______. El Museo del Templo Mayor: aciertos y desaciertos. Plural: Revista Cultural de Excelsior, 

México, v. 19/21, n. 217, p. 64-67, oct. 1989. 
 
YIN, Robert K. Estudos de caso: planejamneto e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 2. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001.  205 p. 


