
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Centro de Artes, Humanidades e Letras
Curso de Graduação em Artes Visuais

DOUGLAS SATURNINO

COMUNICAÇÃO VISUAL E EXPOGRAFIA:
UM ESTUDO DE CASO DA EXPOSIÇÃO AUDIOPHYLIA.

Cachoeira - BA

2014



DOUGLAS SATURNINO

COMUNICAÇÃO VISUAL E EXPOGRAFIA:
UM ESTUDO DE CASO DA EXPOSIÇÃO AUDIOPHYLIA.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de 
Artes Humanidade e Letras da UFRB, como requisito 
necessário para obtenção do título de Bacharel em Artes 
Visuais, orientado pela profª. Ms. Marilei Fiorelli.

Cachoeira - BA

2014
2



3



A mim, pela inacreditável paciência e 
capacidade de sobrevivência. E a Rubens 
Ramos que me acompanhou e incentivou 

na maior parte desse processo.

4



AGRADECIMENTOS

A Profª. Ms. Marilei Fiorelli, pela orientação nesta pesquisa, pelo apoio, estímulo e 

disponibilidade que muito somou no conteúdo, organização e construção do estudo 

como um todo.

A Cíntia Kury e Luiz Alberto Zúñinga, que em poucas horas de conversa se 

disponibilizaram e se mostraram encantados em trabalhar com design de exposição. 

Ao Ricardo Cardoso, por compartilhar comigo diversos textos sobre exposições que 

me ajudaram nesse estudo.

E aos amigos que acompanharam e/ou torceram pelo meu desenvolvimento no 

decorrer do curso.

5



La hora y la apertura de la galería, 
esperada con tanta impaciencia, llegó al 
fin, y quedé sobrecogido de admiración, 

porqué todo aquello estaba muy por 
encima de cuanto yo había podido 

imaginar. […] más parecía un espectáculo 
que un taller de trabajo, y causaba una 

impresión solemne, única en su genero, u 
tanto más parecida a la emoción que se 

siente al entrar en la casa de Dios, por 
cuanto los ornamentos de más de un 

templo, este lugar para el santo destino 
del arte

Johann Wolfgang von Goethe, 1811.

6



RESUMO

Essa pesquisa se propõe a analisar os  projetos gráficos e expográficos da 
Exposição Audiophylia, exposição de discos de vinil organizada por discentes dos 
cursos de Artes Visuais e Museologia da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia em agosto de 2013 na cidade de Cachoeira, interior da Bahia. Para tanto, 
utiliza-se de estudos teóricos acerca do histórico das exposições  e suas funções 
socioculturais; os estudos expográficos quanto ao projeto, o circuito expositivo, a 
disposição de mobiliário e/ou objetos, os recursos  expositivos mais  comuns nas 
práticas expositivas e suas  influências no projeto expográfico; sobre a comunicação 
visual são levantados os seus elementos e técnicas de composição e a aplicação do 
design gráfico em projetos expositivos. Todo o levantamento teórico é utilizado para 
embasar a análise do objeto de estudo, no qual se fez uso de materiais alternativos 
nos recursos expográficos e também na comunicação visual, a qual foi utilizada 
como um recurso essencial para o projeto expográfico.

Palavras-chave: Expografia; Arte e Comunicação Visual; Exposição Audiophylia. 
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ABSTRACT

This  research aims to analyze the graphic and exhibition designs at the Audiophylia 
Exhibition, exhibition of vinyl records organized by students of Visual Arts and 
Museology schools  in Federal University of Reconcavo of Bahia in August 2013 in 
the town of Cachoeira, state of Bahia . For this, we used the theoretical studies about 
the history of exhibitions  and their sociocultural functions; the expographic studies on 
the project, the exhibition circuit, the arrangement of furniture and/or objects, the 
most common features  in exhibtions practices and their influence on exhibition 
project; about visual communication are raised its  elemtens and composition 
principles and the application of graphic design at the exhibition projects . All the 
theoretical research is used to support the analysis  of the object of study, which 
made use of alternative materials  in expographic resources and also in visual 
communication, which was used as a key resource for expographic project.

Keywords: Expography; Art and Visual Communication; Audiophylia Exhibition.
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INTRODUÇÃO

Compreende-se como expografia o conjunto de procedimentos aplicados à 

concepção, produção e montagem com fins de materialização de projetos 

expositivos. Já o termo “exposição” consiste na seleção e apresentação de objetos, 

dentro de um recorte curatorial, com o objetivo de comunicar algo.

A partir de apontamentos de autores dos campos da expologia, expografia e 

comunicação visual, a presente pesquisa propõe uma análise crítica da Exposição 

Audiophylia, exposição de discos de vinil realizada por discentes da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no foyer do Campus de Artes, 

Humanidades e Letras, na cidade Cachoeira, interior do Estado da Bahia, no mês de 

agosto de 2013. 

Para tanto, serão levantados  os conceitos e métodos necessários para 

fundamentação do estudo em publicações sobre o histórico das exposições, sobre a 

organização espacial e recursos expográficos  e a comunicação visual, seus 

elementos e técnicas de composição, além da sua aplicação nos espaços 

expositivos para, por fim, avaliar o objeto de estudo dentro das teorias e técnicas 

estudadas.

Com base nas contribuições apresentadas por Marília Xavier Cury (2005), Sonia 

Salcedo del Castillo (2008), Lisbeth Rebolo Gonçalves (2004) e Clara Meliande 

(2013), apresentar-se-á um breve histórico sobre as práticas com exposições, as 

influência dos movimentos artísticos  e dos contextos socioculturais  na configuração 

dos espaços expositivos e as funções atribuídas a esses ambientes.

As pesquisas sobre os espaços expositivos e suas configurações e métodos de 

elaboração do projeto estarão baseadas  nos relatos de Luiz Alonso Fernandez 

(2006), sobre as tipologias  de exposições; de Gustavo Cossio (2011) quanto ao 

desenvolvimento do projeto e importância da consideração do discurso expositivo e 

o público alvo. Para considerações a respeito dos recursos e formas de organização 

da expografia são acrescidas as publicações da Museums and Galleries Comission 

(2001), Museografia (s.n.t.) e contribuições informais  de Cíntia Kury e Luis Alberto 
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Zúñinga, designers especializados  no tema; além de estabelecer relações com as 

pesquisas teóricas apresentadas no primeiro capítulo.

Em seguida, serão apresentados os  apontamentos relativos  ao campo da 

comunicação visual, no que diz respeito à seu estabelecimento enquanto disciplina, 

tendo como referência os estudos de Gustavo Cossio (2011), juntamente aos dados 

históricos publicados por Design Museum (2011) e Meggs e Purvis (2009); da 

mesma forma serão indicados os elementos básicos e técnicas de comunicação 

visual mencionados por Donis A. Dondis (1997), Ellen Lupton (2008), Rafael Silva 

(1985) e Gilberto Strunck (2004). Já os estudos aplicados aos espaços e projetos 

expositivos tem seu fundamento nas pesquisas de Gabriela Landeira (2010) e Ana 

Werneck et al (2010).

Para o estudo de caso, acrescenta-se à pesquisa bibliográfica a análise documental 

dos materiais gráficos e fotografias  feitas pela equipe de registro da Exposição 

Audiophylia, a qual foi idealizada e produzida de modo a não se estabelecer 

enquanto exposição de objeto ou conceitual; todo o projeto gráfico, produzido pelo 

autor da presente pesquisa, foi desenvolvido a partir do seu recorte curatorial e 

baseado em pesquisas que o fundamentam e relacionam ao conteúdo exposto, 

sendo assim um importante objeto de estudo para reflexões sobre a cenografia 

expositiva e a utilização da comunicação visual em ambientes expositivos.

Dessa forma, espera-se contribuir para os estudos sobre exposições, considerando 

a multidisciplinaridade envolvida nos estudos e práticas sobre o tema, os quais tem 

apresentado desenvolvimento lento e ainda possui bibliografia escassa produzida no 

país. Do mesmo modo, objetiva-se contribuir para os cursos de Artes Visuais e 

Museologia, da UFRB, por se tratar de uma pesquisa teórica que tem como objeto 

de estudo um produto desenvolvido por discentes de ambos os cursos.
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1. HISTÓRICO E OUTRAS EXPOLOGIAS

Nesse capítulo, apresenta-se um breve histórico das exposições, considerando 

algumas das transformações sociais e artísticas que causaram mudanças em suas 

funções e forma. Tais apontamentos tem como objetivo contextualizar e relacionar o 

objeto de estudo da presente pesquisa a conceitos  importantes que surgiram no 

decorrer do tempo.

1.1 Breve histórico

A definição de exposição consiste na seleção de obras  ou objetos significativos 

dentro de uma temática ou categoria em comum com finalidade expositiva, de 

comunicação ao público.

Conforme apontado por Sonia Salcedo del Castillo(2008) em “Cenários  da 

Arquitetura da Arte”, no primórdio da exposição os colecionadores colocavam seus 

objetos trazidos de viagens em uma sala, formando os  gabinetes de curiosidade 

(aproximadamente no século XV), às  vezes organizando-os por cores ou temáticas 

sem finalidade expositiva e com visitação apenas por pessoas da elite.

Figura 1 - Gabinete de Curiosidades. Fonte: Cossio 
(2011).
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Os artistas buscavam a sua autonomia e precisavam apresentar seus trabalhos ao 

público a fim de vendê-los  ou para avaliação, enquanto os colecionadores tinham as 

exposições como uma forma de mostrar seus tesouros, assim, no século XVII alguns 

palácios possuíam espaços para armazenamento e exposição de objetos. Mas os 

artistas ainda estavam submetidos aos colecionadores e buscavam uma nova forma 

de exibir suas obras que não fossem os palácios ou os ateliês, além de se 

desvencilharem do título de artesãos. 

Assim surgem os Salões, por ordem de Luís  XIV em 1667, como um espaço para 

expor as obras de artistas acadêmicos; primeiro acontecem no Palácio Real seguido 

pelo Louvre, inicialmente em 1699 na Grande Galería, e por volta de 1725 no Salão 

Carré, de onde surge o termo “Salão”, voltado à apreciação da arte para admiração 

estética por parte de seus especialistas, seus consumidores e apreciadores, 

primeiramente em círculos reclusos que crescem até atingir um número maciço de 

apreciadores nos Salões do século XIX (CASTILLO, 2008).

O Museu Central das Artes, atual Museu do Louvre, foi um dos espaços que abrigou 

muitos salões que eram patrocinados pelo Estado e organizados por artistas da 

Academia Real de Pintura e Escultura. Com as  obras expostas a público, os artistas 

deixam de ser completamente dependentes da monarquia, outras pessoas podiam 

ver as obras, comprar ou avaliá-las. Ainda no século XVIII um número expressivo de 

palácios eram abertos à visitação das coleções da nobreza. Se os salões tinham 

função comercial, os museus eram lugares de contemplação das obras, de acesso à 

memória e identidade de um povo. 

Figura 2 - Ilustração da preparação de um Salão de Arte na 
Académie Royale de Peinture et de Sculpture no Louvre, 
1699. Fonte:  Gonçalves (2004).
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Influenciado pelo iluminismo, o museu foi então visto como um lugar para obter 

conhecimento sobre o passado e valorizá-lo. Alguns museus foram reformados, 

como o Castelo de Belvedere entre 1778 e 1781, com mudanças na sua 

museografia1 que não agradaram a todos, entre estes  Von Ritterhausen afimou que 

“quem deseje escrever uma história da arte, pode entrar; mas o homem sensível 

deve permanecer fora”2  (FERNANDEZ, 2006, p. 57). Percebe-se a disposição e 

organização das obras segundo uma organização histórica ou por estilos utilizada 

nas exposições desse período, ao mesmo tempo em que a crítica demanda uma 

nova ordenação a fim de despertar uma sensibilidade no público perante as obras. 

Entre os séculos XVIII e XIX, o Estado se tornou responsável pela conservação das 

criações artísticas e coleções científicas, deixando a cargo de instituições como 

arquivos, bibliotecas e museus antigos ou recém criados, as quais deveriam 

estabelecer o que deve ou não ser preservado e o modo de apresentação de acordo 

com suas políticas institucionais. Na maioria das vezes, a organização dos acervos é 

feita a partir da ciência e da história, de forma cronológica ou por tipologia de acervo 

(MELIANDE, 2013).

As exposições ainda se assemelhavam aos gabinetes de curiosidades até o início 

do século XIX, as  paredes eram completamente ou quase ocupadas por quadros de 

pinturas ou gravuras, e as  esculturas empilhadas em pedestais próximos às paredes 

ou no centro dos espaços; tal configuração acabou por influenciar a montagem das 

primeiras Exposições Universais. Havia um consenso sobre as  cores utilizadas nas 

paredes, que normalmente eram pintadas de verde ou vermelho (MELIANDE, 2013).

18

1  O  termo museografía era usado anteriormente para designar a prática com exposição, depois o 
termo passou a denominar a todas as práticas relacionadas à atividades em museus (como 
conservação, documentação, entre outros), o termo expografia foi cunhado posteriormente, referindo-
se ás organização de exposições e suas práticas, mas ainda é usado “museografia” no português de 
Portugal e em outros idiomas.

2 Tradução do autor.



 

1.1.1 As Exposições Universais e o discurso expositivo

Em 1851, como apontado por Meliande (2013) e Castilllo (2008), surgiram as Feiras 

Mundiais  ou Exposições Universais, expondo tudo o que era produzido e 

considerado importante para a época. O objetivo dessas exposições era de difundir 

as novas produções tecnológicas e artísticas dos países envolvidos a partir da 

apresentação de obras de arte, peças industriais, entre outros. Foi nesse período a 

abertura do museu à utilidade pública, embora houvessem defensores, como 

Goethe3, que sugeriam a separação em duas áreas, uma para o público em geral, 

com uma organização básica e outra mais desenvolvida para os entendidos 

(FERNANDEZ, 2006). Meliande (2013), aponta a objeção de alguns artistas ao 

modelo dos salões e das exposições universais: 

Em oposição ao modelo dos salões e das exposições universais, alguns 
artistas como Courbet, Manet e Monet, organizaram exposições 
individuais e independentes. […] Courbet foi o pioneiro. Reuniu recursos 
próprios e construiu um pavilhão em 1855 sob o título de “Pavilhão do 
Realismo”. A falta de registros não dos deixa saber qual foi a maneira 
que ele escolheu para expor suas obras. Brien O’Doherty (1999) acredita 
que o artista não inovou nesse aspecto. Também não foi a primeira 
exposição individual da história. A grande inovação de Courbet foi ter 
criado um contexto para sua própria obra, atuando como ‘curador’. 
(MELIANDE, 2013, p. 52)

Figura 3 - Giuseppe Gabrielli, The National Gallery - 
Londres (1886), Óleo Sobre Tela,110X142cm. Fonte: 
Meliande (2013).
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Dessa forma, surge a preocupação com o discurso apresentado. A mera 

contemplação estética é acrescentada a busca pela transmissão da informação com 

a mostra, devido à recusa por parte dos artistas a expor seus trabalhos nas 

Exposições Universais por impedir a fruição das obras. 

Se até os Salões a quantidade de objetos expostos era o fator mais importante, os 

critérios passam a ser outros: a comunicação e apresentação ao público, a 

qualidade do acervo e o conceito expositivo (CASTILLO, 2008). 

1.1.2 O espaço de experimentações

No início do século XX, o Manifesto Futurista, publicado por Filipo Marinetti em 1909, 

criticava os  museus  ao considerá-los como cemitérios e exigia que fossem 

destruídos (DUARTE; PINHEIRO, 2010). Alguns anos mais tarde as exposições 

passaram a reforçar o seu discurso visualmente e se tornaram projetos artísticos a 

parte, ambientando a mostra de forma a contextualizar obras e espaço. 

Figuras 4 e 5 - Cartazes  da Exposição Universal de 1889, em Paris. Fonte: 
COSSIO (2011).
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Dessa maneira despontam as exposições dramatizadas, ou cenográficas4. Os 

primeiros registros de experimentações expositivas indicam à exposição “0,10”, no 

ano de 1915 montada pelo pintor russo Kassimir Malevich5, em São Petersburgo, 

Rússia, com obras dispersas pelas paredes, fazendo o uso, inclusive dos cantos 

(GONÇALVES, 2004; MELIANDE, 2013).

A disposição dos quadros se assemelhava às formas nas obras  relacionadas ao 

movimento, que se empenhava a expressar o poder da forma e da cor antes  da 

representação do visível6. Dessa maneira, artistas passam a pensar a exposição de 

outros, com projetos que materializam suas convicções estéticas, fazendo do 

espaço expositivo um novo suporte para as expressões artísticas. 

Outros artistas da vanguarda russa desenvolveram projetos em exposições, como El 

Lisstizky7 , criador da Abstract Cabinet na qual propunha a participação ativa do 

Figura 6 - Vista da exposição “0,10”, de Malevich. Fonte: 
Gonçalves (2004). 
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4 O  termo cenografia para exposições é defendido por Gonçalves (2004) e por Silva (2008) as quais 
defendem a utilização de recursos teatrais em mostras de arte e tecem comparações ás peças 
teatrais.

5  Kazimir Malevich é considerado inventor e teórico da arte não figurativa, desenvolvendo pinturas 
geométricas abstratas, é também mentor do suprematismo, movimento cujo manifesto foi lançado 
durante a exposição.

6 (RUHRBERG, 2010)

7 O artista foi autor de diversas outras mostras de arte.



visitante ao criar nas paredes um efeito visual que modificava com a sua 

movimentação.

Em 1927/28 Lissitzky projetou a Abstract Cabinet para o 
Landesmuseum. O propósito dessa sala era fazer com que o 
visitante saísse de uma postura passiva através do projeto 
expográfico. Lissitziky pintou as paredes de cinza e cobriu a 
superfície regularmente com ripas de metal, pintadas de preto em 
uma das laterais e de branco na outra. Conforme o visitante 
percorria o espaço, as cores da parede mudavam ‘cineticamente’ 
do branco ao preto passando pelo cinza. A circulação dos 
visitantes pela sala também interferia na sensação ótica individual. 
Alguns objetos podiam ser tocados e rotacionados. Algumas 
pinturas estavam presas em painéis com trilhos. Era possível 
alterar seu posicionamento, revelando obras escondidas atrás dos 
paineis. Esculturas foram colocadas em base de espelho, 
aumentando a sensação de tridimensionalidade (MELIANDE, 
2013, pág. 58).

Também Marcel Duchamp8  criou projetos que impulsionavam o visitante a uma 

conscientização e participação no planejamento da exposição, construindo-as sob a 

sua visão crítica. Seu histórico com exposições começa no final dos anos 30, sendo 

uma das mais importantes a Exposition International du Surréalisme, em Paris no 

ano de 1937, a convite de André Breton e Paul Éluard. 

Figura 7  - Abstract Cabinet, 1928, projeto de Lissitzky. 
Fonte: Meliande (2013).
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8  Artista visionário, com produções relacionadas ao Impressionismo, ao fauvismo, cubismo, 
dadaismo. A independência intelectual das suas produções o faz um dos mais influentes artistas da 
arte conceitual (RUHBERG, 1999).



O ambiente teve o teto rebaixado devido a sacos de carvão pendurados, cujo pó 

caía sob os convidados; a iluminação baixa e paredes escuras assemelhava o 

ambiente a uma gruta, com trilha sonora de choros  de manicômios; a exposição 

utilizava recursos como placas de ruas, manequins  entre outras intervenções que 

imergiam o visitante nas obras devido a cenografia expositiva. 

Na primeira apresentação das obras surrealistas nos Estados Unidos, a First Papers 

of Surrealism Exhibition, Duchamp usou barbante por todas as salas  como teias  que 

impediam a passagem dos visitantes, mas não cobriam a visão. Como apontado por 

Meliande (2013), esses trabalhos do artista refletem as suas convicções de 

legitimação, descontextualização, funções do museu e suas regras através de 

experimentações estéticas, sem a pretensão de sistematizar as configurações do 

espaço para uma melhor comunicação com o público.

Figura 8 - Exposition International du Surre ́alisme, 
1937, Paris, projeto de Marcel Duchamp. Fonte: 
Meliande (2013).
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Segundo Castillo (2008), o público amplia e se torna mais  crítico impondo às 

instituições novas necessidades, antes menosprezadas.

1.1.3 O espaço neutro

No início do século XX, ao mesmo tempo em que ocorrem as experimentações 

artísticas, a abertura ao público, a preocupação com a manutenção do objeto 

exposto, a ideia da autonomia da arte emergente, o aumento das aquisições e do 

acervo junto a preocupação com unidade, iluminação e temperatura na conservação 

das obras levam à busca de uma forma de padronizar o comportamento do visitante 

à instituição. Onde antes as  pessoas costumavam ir para lanchar, namorar ou se 

abrigar em dias chuvosos, passou a exigir uma nova conduta (MELIANDE, 2013). 

Nesse período, pesquisas de percepções visuais vigentes começam a ser aplicadas 

nos espaços expositivos.

Fica estabelecido uma forma de expor com quadros afastados, para minimizar as 

interferências, inclusive de outras obras expostas, o ideal era eliminar as “distrações 

visuais” (MELIANDE, 2013, p. 30). Cerca de cento e sessenta e cinco novos museus 

surgem nesse período em países como Itália, Rússia e Estados Unidos  da América, 

com inovações em todas as áreas; o desenvolvimento do turismo em muitas cidades 

é resultado desse processo de democratização da cultura (FERNANDEZ, 2006).

Figura 9 - First Papers of Surrelaism Exhibitions, 
1942, Nova York, projeto de Marcel Duchamp. 
Fonte: Meliande (2013).
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Como apontado por Menezes (1993), com o tempo o ideal de minimizar as 

distrações levam ao ideal do “cubo branco”9, marcado pela International Exhibition of 

Modern Architecture, no MoMA em Nova York, o espaço sóbrio para a apreciação da 

arte. Uma padronização do ambiente expositivo com paredes brancas, obras 

dispostas na altura média dos  olhos dos visitantes e um afastamento entre si. A 

disposição buscava a eliminação de ruídos visuais passíveis de interferências na 

interpretação da obra, o espectador devia contemplar a arte exposta.

Os museus onde as pessoas antes se comportavam como em parques públicos, 

requeriam então um comportamento de respeito ao espaço, como não falar ou rir 

alto, semelhante às igrejas  (FERNANDEZ, 2006). Sua apreciação artística deveria 

ser livre de intervenções e protegida do ambiente externo. Esses códigos eram uma 

forma de igualar o comportamento num espaço destinado à educação.

É relevante mencionar que os objetos não possuíam informações sobre as obras: 

legendas, texto curatorial e quaisquer outros dados passíveis de orientação ao 

visitante foram acrescidos posteriormente.

Figura 10 - Exposição Arte do Nosso tempo, MoMA, Nova 
York, em 1939. Foto: Arquivo do Museu. Fonte: 
Gonçalves (2004)
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9  O  Modern Museum of Art, MoMA, fundado em 1929 em Nova York, foi o primeiro a utilizar dessa 
configuração espacial, que logo virou modelo de exposição.



1.1.4 As exposições entre revoluções

A Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) impactou em perda para muitos museus, 

que mais tarde impulsionou a um renascimento notável (conceitual e material). Em 

países como EUA e Canadá, museus foram modernizados e ampliados, além de 

novos criados, fazendo destes  países pontos de referência enquanto as nações 

europeias se recuperavam de perdas  e se modernizavam em ritmos diferentes 

(GONÇALVES, 2004).

Vê-se então, após a Segunda Guerra Mundial, o museu como um estabelecimento 

de interesses variados, voltado à sociedade após um processo de reconstruções 

físicas, museográficas e socioculturais. Nesse momento, surgem novas tipologias 

museais, a conscientização do valor do patrimônio e a melhoria dos  serviços do 

museu, frutos da criação de instituições de ensino e pesquisas  voltados ao 

funcionamento do mesmo10.

Em seguida surge a Revolução Romântica, na França em 1968, provocando uma 

crise de identidade do museu. Como apontado por Gonçalves (2004), havia 

inventivas contra a instituição, partindo daqueles que a questionavam como 

instrumento patrimonial e cultural e a neutralidade estética das obras nas 

exposições. Inicialmente a revolução era formada por estudantes que reivindicavam 

por liberdade e democracia na utilização dos espaços sociais, usava-se de arte e 

poesia nas manifestações que passaram a ter participação de profissionais de 

diversas áreas.

Durante a revolução, diversos monumentos públicos  foram destruídos. Segundo 

Meliande (2013), a sociedade apresentava reflexões críticas e pressionava 

renovações em novas ideologias. Acreditava-se que os museus precisavam ser 

espaços politicamente neutros, cuja função era proteger os objetos artísticos, 

deviam ser espaços de representação social.

A posição tradicionalista das instituições era questionada, os  museus foram 

colocados como espaços para privilegiadas camadas sociais, o ideal era a 
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10  Como o International Council of Museums, ICOM, criado em 1946, com a função de elaborar 
teorias e práticas para o aprimoramento dos museus (ARAÚJO, 1995).



popularização; esses questionamentos tem repercussão internacional, o que levou a 

redefinição pelo Conselho Internacional de Museus, em 1974, de instituição com 

função de adquirir, conservar, investigar, comunicar e exibir os testemunhos 

materiais do homem e seu entorno (GONÇALVES, 2004).

1.1.5 Nova museologia, novos museus, novas concepções artísticas e novas 

exposições 

O objeto artístico também começou a se modificar. Na década de 60, instalações e 

performances passaram a usar do ambiente como um elemento importante para seu 

discurso ou construção. As experimentações e investigações estéticas envolvendo o 

espaço e a obra migraram o foco artístico, o processo muitas  vezes sobressaía ao 

objeto. 

As transformações na arte desse período ultrapassaram o objeto artístico, a obra 

passou a ser considerada a partir do contexto social, cultural e histórico do artista; as 

exposições devem reforçar seu discurso curatorial para facilitar a transmissão da 

mensagem das obras e do curador.

Entretanto, ao mesmo tempo em que busca a visitação de um grande público 

utilizando de recursos expográficos e inserção de informações sobre o discurso 

expositivo, a arte conceitual emergente nesse período dificulta a participação de 

visitantes não especializados, exigindo adequações na exposição para facilitar a 

compreensão da obra e passar ao visitante informações complementares  para a sua 

sensibilização artística.

Como apontado por Gonçalves (2004), tal transformação torna inviável a 

padronização do espaço expositivo, agora o ambiente está incluso na obra e é 

utilizado pelas novas linguagens expressivas tais quais as  performances, as 

instalações e os  sites specifics. Para a mostra, o efeito foi a necessidade de reforçar 

o discurso expositivo, a contextualização da obra se tornou imprescindível para a 

sua devida compreensão; a arquitetura e o design foram acrescidas como disciplinas 

envolvidas  no processo de idealização e montagem expositiva buscando 

desenvolver uma totalidade estrutural e visual.
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A profissionalização iniciada depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu a busca 

de experimentos para a melhoria da apresentação das obras e a mensagem do 

museu junto a “Nova Museologia”11, uma busca pela renovação institucional voltada 

para o público comum, um público heterogêneo a ser atraído com a comunicação e 

a forma de apresentação do conteúdo, criando os museus heterodoxos, instituições 

não tradicionais com o objetivo de acompanhar as transformações da sociedade. 

Outros tipos de museus  se interessam por esse público amplo, como os museus de 

ciência que passaram a usar mecanismos que permitissem a interação do visitante 

com a exposição, tirando-o da posição de espectador passivo.

 Para Gonçalves (2004), o interesse de pesquisas teóricas  (tais quais a Sociologia e 

a História) a respeito do visitante, a busca pela inserção de público não 

especializado e da compreensão do vínculo visitante-instituição iniciam a 

multidisciplinaridade na construção da exposição. As disciplinas envolvidas 

trabalham na valorização do espaço entendendo a expografia12 como uma forma de 

atrair um público alvo maior. 

Como apontado por Cury (2005), o visitante passa a ser o ponto em questão durante 

a concepção do projeto, a equipe deve pensar em como informar com a mostra, 

oferecendo ao público uma experiência cognitiva na sua interação com o espaço 

expositivo.

Os diretores de alguns museus tiveram papel importante nessa reconfiguração dos 

museus e suas  exposições, nomes como Willen Sandburg, do Stedelijk Museum em 

Amsterdã, Pontus Hultén, do Museu de Estocolmo e do Centro Georges Pompidou, 

entre outros, defenderam e puseram em prática ações  e discursos inovadores. 

Desse modo, tornaram-se influências para as outras instituições, sejam estas 

pensadas a partir das inovações ou antigas que se adequaram para atender às 

novas imposições da sociedade e necessidades artísticas.
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11  O  termo apareceu pela primeira vez na década de 80 e é utilizado para determinar concepções 
museológicas não tradicionais em busca de linguagens e expressões dinâmicas e participativas 
socialmente (FERNANDEZ, 2006).

12 Expografia é a forma de expor seguindo os princípios curatoriais e expológicos, e compreende o 
planejamento, metodologia e técnicas de desenvolvimento relativos a concepção e materialização da 
forma. A expografia sucede a expologia, que por sua vez concerne às teorias da exposição, seus 
princípios metodológicos, comunicacionais e educacionais (CURY, 2005). Os estudos sobre 
expografia são apresentados no capítulo 2 dessa pesquisa.



Destaca-se como um marco de renovação das instituições o Centro Georges 

Pompidou, fundado em Paris no ano de 1977, um museu pensado para o público. A 

proposta do seu diretor, Póntus Hulten, era exemplar entre os museus dessa época. 

Em seu projeto, considerou todos os questionamentos sociais da Revolução 

Romântica tornando-o um centro com uma diversidade de funções de ordem 

cultural, incorporando atividades  como cinemas, bibliotecas e salas de espetáculo 

(GONÇALVES, 2004; MELIANDE, 2013).

No Brasil, são dois arquitetos de formação que destacaram-se nos experimentos 

com o espaço, Flávio Império com suas cenografias que buscavam a participação do 

público, nas quais utilizava também de suas habilidades artísticas; e Lina Bo Bardi, 

criadora de exposições nas  quais questionava a neutralidade do ambiente expositivo 

e buscava a aproximação de público não especializado à arte, seu campo de 

atuação foi amplo e inclui a gestão do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM BA), 

inserindo em seus projetos  a sua visão dos museus como espaços dinâmicos para 

conhecimento e convívio com a arte.

1.1.6 Variações no espaço expositivo

Nos anos 80, o ideal do indivíduo ativo na construção de seu aprendizado, influência 

das teorias construtivistas13, foi incrementado nas exposições em suas vertentes 

educativas a partir da compreensão da aprendizagem como uma dinâmica do 

indivíduo com o espaço expositivo. Ao mesmo tempo a arte conceitual se 

consolidou; a democratização do computador pessoal facilitou o trabalho dos 

designers em velocidade e fidelidade de visualização, tornando possível o domínio 

das etapas de produção e possibilitando também a participação do profissional em 

áreas não habituais como a tipografia e a comunicação visual14.

Os museus criados  nesse período foram chamados de maximalistas por possuírem 

arquitetura ostentadora, assim como as suas exposições espetaculares, com a 

finalidade de atrair o grande público. Entretanto, Gonçalves (2004) ressalta a 

valorização do visual, da forma no lugar da função; essa escolha, praticada pelos 
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13  Corrente teórica que busca explicar o desenvolvimento da inteligência a partir das ações entre o 
indivíduo e o meio.

14 Informações sobre a comunicação visual serão tratadas no capítulo 3 da presente pesquisa.



diversos museus-monumento criados pelo mundo entre 1960 e 1980 em suas 

exposições, é um retrato da sociedade de consumo surgida após a Revolução 

Romântica. A monumentalização do edifício museal tornou-se então o cenário de 

uma experiência antecessora do contato com as exposições, nomeado pela autora 

como “práxis estética”15.

Pouco mais tarde as aspirações às modernizações dos museus e centros de gestão 

cultural os fez se esgotarem “em sua própria revolução” (FERNDANDEZ, 2006, p. 

87), os ideais do projeto nas áreas criativas, de conservação e exibição, de projeção 

e difusão da arte contemporânea apresentaram variações radicais. O museu 

maximalista de arte trouxe à sociedade uma busca mais  racional e reduzida para a 

conciliação arte e vida na coletividade cultural.

Esse processo ainda existe nas instituições, não há uma fórmula no modo de 

apresentar as exposições com convenções e critérios preestabelecidos, alguns 

museus apresentam suas mostras sob o ideal de espaço sem interferências, outros 

com recursos cenográficos para criar um ambiente de imersão para o visitante. 

como apontado por Gonçalves (2004), as  opiniões dos profissionais se divergem, 

assim como a do público visitante. As  experimentações não excluem a configuração 

do cubo branco, mas abrem um leque de opções menosprezadas pelo ideal de 

ausência de interferência, permitindo ainda a utilização das paredes brancas e 

quadros posicionados com certa distância. 

As possibilidades expográficas  entre a dramatização e o cubo branco ainda geram 

diferentes opiniões entre os teóricos  e os  responsáveis por exposições. O “cubo 

branco” pode ser considerado monótono e a “cenográfica” pode se tornar 

espetacular demais, tirando a atenção da obra. Dessa forma, é possível encontrar 

uma variedade de exposições construídas  de diferentes maneiras, dependendo do 

período de visitação, do público alvo, da instituição promotora, dos recursos 

financeiros disponíveis, dentre outros fatores.
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15 O  termo é utilizado por Gonçalves (2004) como o  contato do público com a obra presente na visita 
à exposições.



1.2 As funções do museu e das exposições

Nota-se, através do histórico das exposições, a relação e a influência do objeto 

artístico na configuração do espaço expositivo. Em cada período, as mostras se 

modificaram a partir das transformações e inovações na arte, nas ciências e demais 

disciplinas. A apresentação de objetos aparece desde as origens do colecionismo e 

do museu, até coincidir com a configuração do museu moderno, com determinações 

diferentes em cada época. 

Conforme Fernandez (2006), o seu desenvolvimento criou quatro funções  distintas: 

simbólica - para glorificação religiosa ou política; comercial - unida ao valor de 

mercado; documental - de valor informativo e científico; estético - valor artístico. O 

museu se tornou uma instituição de legitimação artística16. Ter uma obra adquirida 

ou exposta pelo museu legitima o artista, coloca o seu trabalho como representativo 

de um momento da sociedade. 

Também o visitante é legitimado ao visitar a exposição, Gonçalves (2004) menciona 

o papel de formador da identidade social das mostras, os  objetos exibidos devem 

ser reconhecidos pelo público como patrimônio, tornando-se visível ao mesmo 

tempo em que torna visível o seu espectador. Na exposição, o diálogo produtor e 

público é estabelecido. Cury (2005) a menciona como a parte do museu manifestada 

ao visitante visualmente, as  exposições têm o papel de vincular instituição e 

sociedade. A visita à uma exposição trata-se, portanto, de uma experiência de 

ativação, pois coloca a obra em uso social.

Quando artistas passaram a criar as exposições, questionavam em suas montagens 

o museu como espaço contemplativo, criando uma imersão visual no ambiente de 

acordo com as obras expostas, o objetivo dos artistas se concentrava na estética da 

exposição, a objetividade e efetivação da função comunicativa era secundária, sem 

criar um discurso expositivo. Atualmente, as exposições são vistas  como um meio 

comunicante; elas produzem, transmitem e articulam uma coerência com os objetos 

expostos a partir de um discurso; são espaços para aprendizado de conteúdos 

predeterminados (GONÇALVES, 2004).
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consagração, ou o acúmulo de capital simbólico.



1.3 Expologias

Pode-se perceber que a multidisciplinaridade na construção da exposição se deu a 

partir de um processo que surge da prática experimental; conforme novas  áreas do 

conhecimento se interessaram pelo objeto, modificações foram incrementadas para 

que as exposições fossem estudadas a partir de diferentes pontos de vista. 

A expologia é a área que abrange os estudos  teóricos sobre exposições, para citar 

algumas disciplinas tem-se a história, a sociologia, a história da arte, a psicologia, a 

pedagogia, entre outras. Pesquisas dessas disciplinas influenciam a exposição num 

todo, sendo as atividades referentes  à curadoria, à pesquisa, ao setor educativo e à 

recepção estética influenciadas mais diretamente.

1.4 Considerações sobre o capítulo

Com este capítulo, buscou-se apresentar a história, conceitos e funções sociais 

relativas a exposição que serão importantes para situar o objeto de estudo 

apresentado posteriormente. Em seguida, apresentar-se-ão os conceitos e práticas 

relativas à expografia e ao design de exposição para posterior análise da mostra 

estudada.
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2. ESPAÇO, RECURSOS E ESTUDOS EXPOGRÁFICOS

Para continuar esse estudo, abordam-se agora tópicos sobre exposições e 

expografia, onde apresentam-se dados sobre a organização espacial, recursos 

utilizados e processo de produção. Esses dados se fazem necessários para a 

posterior análise do objeto de estudo.

2.1 Tipos de exposição

Existe uma diversidade tipológica de exposições. Para este estudo é utilizada a 

classificação de acordo com o conteúdo e disciplinas envolvidas, apresentada por 

Fernandez (2006) e Museografía (s.n.t.), na qual se classifica:

1. Exposições de arte: com produções dotadas de valor artístico atribuído pelo autor, 

ou por reconhecimento posterior. Podem ser Arqueológicas, Artes decorativas, 

Arte Moderna e Contemporânea ou Centros de Arte17.

2. Exposições gerais, especializadas, monográficas e mistas: cidades-museu; 

museus ao ar livre, reservas, parques naturais.

3. Exposições de história: biográficas, de objetos e memórias, sobre uma cidade, 

militares ou navais. Com material sobre os feitos e mudanças sociais das histórias 

das civilizações. 

4. Exposições de etnologia: onde se estudam as civilizações, das primitivas às mais 

desenvolvidas.

5. Exposições de ciências: estruturam e analisam objetos e conteúdos científicos.
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17  Museus Arqueológicos possuem obras com valor histórico e documental. Museus de Belas Artes 
abrigam obras artísticas tradicionais tais quais esculturas, pinturas, gravuras e desenhos; geralmente 
são construções antigas com exposições organizadas cronologicamente. Em Museus de Arte 
Contemporânea, as obras são ideológicas ou de vanguarda, e produtos da sociedade atual. Existem 
também os Museus de Artes Decorativas e os Centros de Arte.



Essa diversidade de tipologias será utilizada posteriormente para os estudos 

expográficos.

É importante ressaltar que as exposições podem ser desvinculadas de instituições, 

museológicas ou museais, como o caso da Exposição Audiophylia, analisada nesta 

pesquisa, que partiu da concepção de um grupo de discentes e materializou-se na 

galeria de uma universidade.18

2.2 Expografia

O termo expografia refere-se às técnicas para concepção, organização e 

manutenção do espaço expositivo. Os estudos nessa área abrangem temas como 

circuito expositivo, iluminação, suportes, aplicação de cores, utilização de 

tecnologias, sinalização, comunicação visual e demais estruturas. É importante 

perceber que o processo de construção da mostra parte do estudo do recorte 

curatorial e pode funcionar melhor se preparado junto ao curador da exposição, para 

manter uma sintonia entre o discurso expositivo e o expográfico, pois o visual deve 

ser consonante ao conceito. 

As estruturas  que compõem a exposição são importantes fatores em sua 

construção. As paredes, os painéis, a iluminação e o orçamento disponível são 

determinantes no resultado final, assim como a disponibilização de informações que 

serão recursos ativos na construção da experiência. Conforme Gonçalves (2004), o 

desenho expográfico (distribuição da obra, luz, cor, ambientes, entre outros) terá 

papel fundamental na comunicação do discurso, pois é o condutor da mensagem 

estética.

A organização espacial da mostra pode ser encontrada sob os nomes de design 

expográfico, cenografia expositiva, expografia, entre outros. A variedade de 

nomenclatura corresponde a inexistência de especificação de profissionais que 

desenvolvem o projeto, os quais são normalmente designers, cenógrafos, 

museólogos, arquitetos ou artistas. 
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2.2.1 O planejamento para o público

A exposição é o intermediário entre instituição e público. Ela possui a função de 

comunicar ao público, sua forma de apresentação vai interferir nessa relação. 

Segundo o  Museums and Galleries Comission (2001),  poucas instituições ignoram 

o fator comunicante das exposições no momento de seu planejamento, casos 

contrários estão normalmente associados a especificidades da história, do circuito, 

ou à linguagem muito técnica. 

Em sua dissertação, Cossio (2011) examina o processo de desenvolvimento do 

projeto em design de exposição considerando desde a sua análise até a instalação. 

No esquema acima, conforme explicado, o círculo representa os dados sobre a 

história a ser contada, o quadrado é a interação público-espaço expositivo. Nesse 

esquema nota-se a importância da avaliação em cada etapa do processo, com um 

feedback  para o andamento, sempre considerando o o quê e como (conteúdo e 

forma). Os  dados obtidos influenciarão em outros projetos a serem desenvolvidos 

posteriormente.

Esse processo não estabelece uma metodologia de construção do espaço. Cada 

exposição é um projeto diferente e pode priorizar uma etapa do processo em 

detrimento de outras. Segundo Cury (2005), o desenvolvimento da concepção e 

montagem é variável, cada processo vai apresentar dinâmicas e características 

distintas para manter conformidade com o ambiente, o público alvo e a ideia base do 

Figura 11 - Processo de desenvolvimento de projeto em design de exposição. 
Fonte: Cossio (2011).
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projeto. O caráter multidisciplinar da construção da mostra junto à busca pela 

inserção do visitante como participante ativo reforçam a necessidade de tal 

consideração.

Expor possui um significado além de colocar objetos em vitrines ou em paredes. 

Quanto maior a consciência dos  fatores  envolvidos na recepção do público, mais 

eficiência será obtida na transmissão da mensagem. Esse processo vai considerar o 

público-alvo e os objetivos do museu ou da exposição em questão - para exposições 

dissociadas a instituições. Outras considerações que influenciam na construção da 

mostra são os recursos financeiros disponíveis e as atividades educativas 

relacionadas. 

2.2.2 O planejamento do design

Em muitas exposições, a preocupação quanto a forma de apresentar é tarefa do 

designer, utilizando o método explicitado por Lorenc, Skolnick e Berger (apud 

COSSIO, 2011) no qual se divide em cinco fases o desenvolvimento da tarefa:

- Pesquisa: fase de busca de informações, todos os envolvidos no projeto participam 

dessa etapa. Estabelecem-se as  regras básicas e expectativas quanto ao design, 

considerando orçamento e desejos.

- Conceituação: apresentação do máximo de ideias, explorando diversas questões 

encontradas na fase de pesquisa. Outros especialistas em iluminação, tecnologia e 

materiais acrescentam ideias;

- Destilação: consiste no refinamento das ideias, entre duas e cinco mais  relevantes 

são selecionadas e são refinadas  novamente para se obter uma ideia final, a qual 

será submetida novamente à conceituação para ser acrescida ao projeto.

- Desenvolvimento: nessa etapa as ações envolvem seleção de materiais, cores, 

equipamentos, material gráfico, acabamentos e outros detalhes. As características 

da exposição são definidas para um projeto técnico; softwares e componentes 

devem ser testados nessa etapa com protótipos.
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Cossio (2011) pontua ainda a preocupação cada vez maior no desenvolvimento de 

um projeto voltado ao público, algumas exposições apresentam recursos interativos, 

para facilitar o aprendizado perante ao visitante não especializado, o designer 

precisa também ter noções sobre acessibilidade e sustentabilidade. 

“...o designer é o profisional  responsável  pela ponte entre o conhecimento 
do curador e o público, devido a sua visão, à competência técnica e à 
capacidade de comunicação para atrair e engajar o visitante” (Cossio, 2011, 
p. 89). 

Os elementos constitutivos do espaço expositivo e formas de organização que são 

considerados durante a elaboração do projeto expositivo são considerados a seguir.

2.3 Circuito

A movimentação do público dentro do espaço expositivo encerra-se num sistema de 

wayfinding19, o qual pode ser estabelecido em um circuito aberto, sugerido ou 

fechado. 

Como apontado em Museografia (s.n.t.), no circuito fechado, os espaços expositivos 

possuem apenas uma entrada e uma saída, o percurso é inteiramente 

predeterminado, todos  os visitantes fazem o mesmo trajeto na exposição e na 

assimilação do conteúdo até a saída. No circuito aberto, o visitante tem circulação 

livre no espaço, o posicionamento dos móveis, módulos e painéis  permite a 

construção do percurso individual. No circuito sugerido há uma sequência na 

distribuição da informação que pode ser lida aleatoriamente, nesse caso o visitante 

decide seguir ou não a sugestão de percurso. 
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A disposição das informações, o uso de cores e materiais, painéis e móveis  serão os 

recursos empregados para determinar o circuito junto à arquitetura do ambiente. 

Cada forma do circuito vai interferir na forma de apreciação do público. O fechado é 

comumente utilizado em exposições históricas  ou de ciências, nas quais a 

linearidade é a melhor forma de explanação das informações. O sugerido é o mais 

utilizado em exposições de arte, o visitante pode construir seu trajeto mas as 

Figura 12 - Circuito Fechado. Fonte: Museografia (s.n.t.).

Figura 13 - Circuito Livre. Fonte: Museografia (s.n.t.).

Figura 14 - Circuito sugerido. Fonte: Museografia (s.n.t.).
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informações são sequenciais.20  O livre só é utilizado em casos onde o modo de 

leitura não interfira na apreciação e compreensão do discurso expositivo.

Cossio (2011) subdivide os três  tipos básicos de circuito através da circulação do 

visitante no ambiente; essa subdivisão torna mais perceptível a relação que a 

arquitetura do prédio onde está instalada a exposição pode estabelecer com a 

expografia para a criação de um espaço confortável ao público.

2.4 Exposição em parede

A exposição de obras em parede vai agir não só na percepção da obra, mas também 

do ambiente expositivo. A linha do horizonte estipulada para distribuição das obras 

pela parede interage diretamente na percepção do visitante quanto ao espaço 

expositivo.

Alinhamento por baixo: utilizado quando o ambiente possui algum elemento 

arquitetônico ou decorativo marcante.

Figura 15 -  Tipos de wayfinding, Adaptado de Cossio (2011). 

39

20  Cury (2005) aponta em seu estudo a possibilidade da exposição ser organizada de forma linear, 
com um começo, meio e fim, ou episódica, o visitante constrói seu percurso (CURY,  2005). Apesar da 
nomenclatura diferente, percebe-se a mesma ideia de classificação.



Alinhamento pelo alto: dá a sensação de ampliar o pé direito, mas causa a 

impressão das obras estarem penduradas em uma corda ou algo semelhante.

Alinhamento pelo centro: o mais comum dos alinhamentos, equilibra visualmente 

todos os objetos na parede, a altura utilizada do centro ao solo deve ser de cerca  de 

1,50m devido altura média dos olhos do ser humano.

Quando as paredes possuem pouco espaço ou quando as obras são pequenas, a 

distribuição pode ser feita por fileiras. Essa distribuição também é comum para obras 

seriadas.

2.5 Recursos expositivos

Há uma diversidade de materiais e técnicas utilizadas para o processo de montagem 

da exposição, cada exposição vai ter uma combinação diferente desses recursos 

condizente aos objetos expostos e outras necessidades espaciais. As  obras vão ser 

determinantes no mobiliário, por exemplo, a fragilidade do material, a interação ou 

distância que o público deve manter vão alterar no posicionamento, no design do 

móvel que o abriga e na iluminação utilizada. Os recursos utilizados devem facilitar 

outros fatores de proteção das obras como a segurança contra roubo e incêndio, 

controle de umidade e de incidência de luz solar.

Como a exposição é construída para apreciação do público, a medida utilizada para 

disposição das obras de parede ou a altura das bases e vitrines é estabelecida pela 

medida humana, considerando a altura média do nível dos olhos de 1.50m, essa 

medida é alterada para exposições voltadas ao público infantil.

2.5.1 Bases

Compreendem-se como bases os mobiliários utilizados para disposição de 

esculturas e outros objetos tridimensionais, é comum criar as  bases para a exibição 

de um determinado objeto. Seu posicionamento e formato deve ser apropriado para 

o circuito, tendo a frente do objeto voltada ao sentido da circulação e permitir a sua 
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visualização por completo quando necessário. O seu posicionamento precisa 

considerar os  espaços de circulação, evitando acidentes que possam danificar o 

objeto e permitindo a circulação. 

É comum a utilização de iluminação embutida às bases, dando mais ênfase ao 

objeto, nesses casos o posicionamento passa a considerar a localização de tomadas 

ou outros  recursos  elétricos para o funcionamento. A mesma medida é tomada para 

exibição de obras digitais acrescentando, nesses casos, o espaço para 

armazenamento dos equipamentos básicos para a exibição da obra.

Como já mencionado, o objeto é importante influenciador no formato da base. Que 

pode ser um palete ou pequeno pedestal com altura entre dez e trinta centímetros, 

onde se posiciona grandes objetos tridimensionais, normalmente no centro do 

espaço. Se o objeto não puder ser tocado, a medida deve ser alterada, 

acrescentando sessenta centímetros  perimétricos, afastando o objeto do alcance 

das mãos. A base pode possuir um recuo em sua base, permitindo a aproximação 

de cadeirantes em caso de objetos manuseáveis (informação verbal)21.

2.5.2 Painéis

Painéis são estruturas retangulares de fácil mobilidade, produzida em madeira 

normalmente, utilizada nas exposições com a função de dividir o espaço, ampliar 

paredes expositoras ou marcar o circuito. É comum a utilização de estruturas de 

MDF ou papelão (Informação verbal)22. O posicionamento dos painéis vai interferir 

na estrutura do espaço expositivo, por se assemelharem a uma falsa parede 

construída no ambiente. Devido à necessidade de estabilidade, a profundidade 

utilizada é igual ou superior a 40cm, as medidas de largura e altura são variáveis 

(Museografia, s.n.t.).

41

21 Informação cedida por Luiz Alberto Zúñiga durante visita técnica à exposição Virei Viral no Rio de 
Janeiro, RJ, em novembro de 2013.

22 A utilização do papelão para criação de mobiliário expositivo é reforçada a partir da ideia do design 
sustentável. Informação fornecida por Cíntia Kury e Luiz Alberto Zúñiga, designers formados pela 
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Escola de Artes Visuais do Parque Lage, durante visita técnica e conversas informais no Rio de 
Janeiro, RJ, em novembro de 2013.



2.5.3 Vitrines

Como apontado em Museografía (s.n.t), as vitrines são usadas para expor objetos 

pequenos ou de alto valor artístico e cultural, sensíveis a intempérie ou de materiais 

delicados, as vitrines permitem a observação, preservação e segurança do objeto 

por seu formato de caixa de vidro com tampas ou portas. 

Em uma vitrine ideal a temperatura e umidade são controlados. Em caso de objetos 

muito sensíveis à intempérie, a base deve possuir um espaço para armazenamento 

de sílica-gel ou outros materiais que atuarão no equilíbrio da temperatura no espaço 

interno e permitirão a exposição de qualquer material delicado.

2.5.4 Iluminação

A iluminação pode ser gerada a partir de três fontes básicas: luz natural, 

incandescente ou fluorescente. 

A luz natural permite total rendimento da cor, mas possui muitas variações difíceis  de 

controlar e forte radiação, portanto não deve entrar em contato direto com os 

objetos, podendo afetar seus pigmentos e materiais. Para reduzir a incidência de luz 

direta, é comum a utilização de filtros como cortinas, películas, vidros  foscos ou 

acrílico branco ou opaco. 

Para a escolha da luz artificial, os aspectos a serem considerados são brilho, 

rendimento da cor, controle de raios infravermelhos e ultravioletas transmitidos. Um 

espaço expositivo normalmente possui trilhos e projetores adaptáveis, permitindo 

modificar o posicionamento e o uso de diferentes lâmpadas  e adequação às 

necessidades de cada peça. 

A luz incandescente possui tom amarelado, pode se assemelhar à luz natural do dia 

e permite a difusão da luz em todas as direções, as melhores lâmpadas para 

exposições são de vidro fosco que elimina sombras muito marcadas. 

As lâmpadas de luz fluorescente possuem a mesma difusão das incandescentes, 

porém não emitem tanto calor e são mais econômicas, entretanto a reprodução da 
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cor é baixa e emitem alta radiação ultravioleta. São mais utilizadas para iluminação 

das paredes e objetos em bases ou vitrines (onde a fonte de iluminação é mais 

próxima).

2.6 O design expositivo

Para Meliande (2013), o design de exposição pode ser desmembrado nas áreas de 

mobiliário, projeto de interface, interações mecânicas ou digitais, light design, 

comunicação visual e outras. Mas é mais do que isso. O designer atua na 

materialização das ideias e oferece suporte a conteúdos existentes. Durante a 

montagem, o design vai se envolver a outras  disciplinas  para a manifestação do 

discurso, cuidados com o acervo, divulgação e outras  tarefas  que constituem a 

multidisciplinaridade da atividade.

2.7 Níveis de realismo

O modo de utilização dos recursos apresentados nesse capítulo, somado a outros 

itens decorativos ou essenciais na organização do ambiente, configura a exposição 

entre cenográficas e cubo branco, apresentadas no capítulo um dessa pesquisa, e 

gera uma diversidade de formas de expor analisadas por Meliande (2013) através  do 

nível de realismo: 

Quando o ambiente expositivo possui  um simbolismo histórico e o ambiente 
simula a configuração espacial da época específica. […] Quando o 
ambiente simula com reprodução realista um ambiente existente, mesmo 
que em outra época. Costuma usar recursos ilusionistas como som 
ambiente, alteração de temperatura, mobiliário condizente com a 
circunstância reproduzida. Também pode utilizar recursos como realidade 
virtual e aumentada. […] Quando o ambiente está situado entre o onírico e o 
fantasioso, não se utilizando de recursos de representação naturalista. Ela 
envolve algum tipo de exagero de representação ou de dramaticidade para 
sugerir um ambiente que ainda não existe (vinculada a ideia de futuro) ou 
que existiu em algum tipo de contexto. […] Quando o ambiente não se 
refere, não simula nenhuma realidade específica e é assumidamente um 
lugar de representação visual. O ambiente como todo é considerado como 
display. A intenção é criar um ambiente imersivo (MELIANDE, 2013, p. 
88-90).
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2.8 Considerações sobre o capítulo

Assim, conclui-se que este capítulo é dedicado a apresentar os recursos e técnicas 

inerentes à montagem e planejamento de exposição, essencial para a posterior 

análise do objeto de estudo, exceto pela explanação acerca da comunicação visual 

que, dependendo da forma como é utilizada, pode ser enquadrada entre os recursos 

expositivos e será tema do capítulo seguinte.
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3. COMUNICAÇÃO VISUAL

A comunicação visual constitui parte importante dessa pesquisa, portanto este 

capítulo dedica-se a apresentar conceitos, elementos e técnicas  que a configuram 

para posterior análise do objeto de estudo. 

Antes de iniciar os estudos sobre a comunicação visual, percebe-se relevante 

apresentar as colocações de Villas-Boas (2007) sobre a diferenciação entre 

Comunicação Visual e Design Gráfico. A comunicação visual é subdividida em áreas 

com o objetivo de ordenamento dos elementos textuais  e não textuais  para fins 

comunicativos, acrescentando a colocação de Strunk (2004), partindo dessas teorias 

e técnicas, pode-se direcionar o entendimento das imagens. O design gráfico é a 

atividade de projetar a combinação de elementos visuais com uma determinada 

expressão para reprodução em meios gráficos. 

3.1 As instituições museológicas e o design no Brasil: uma relação possível

Para situar essa pesquisa e entender a história do design no Brasil e sua relação 

com os museus, utiliza-se como referência os  estudos de Cossio (2011) que em sua 

dissertação de mestrado23  relata sobre o papel de instituições museológicas, 

principalmente as criadas  no final da década de 40, na consolidação do modernismo 

e difusão e profissionalização do design no país. 

Como o exemplo do MASP24, em 1951 o museu tratava o design nas exposições, 

nos seus  equipamentos e em suas atividades didáticas e estabeleceu “o Instituto de 

Arte Contemporânea - IAC, que ofereceu o primeiro curso de desenho industrial da 

América Latina e originou o ensino do design no Brasil, com influências da Bauhaus 
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e da Escola de Chicago.” (COSSIO, 2011, p. 58) Usando o museu como motivo em 

suas atividades, o instituto influenciou a produção cultural contemporânea. A 

expografia e a comunicação visual foram áreas incentivadas positivamente. 

No Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna - MAM RJ, ajudou na ascendência do 

design no país, através da proposta do curso da Escola Técnica de Criação do 

Instituto de Belas Artes, o curso não aconteceu mas seu projeto foi utilizado  

posteriormente pela Escola Superior de Desenho Industrial - ESDI; também está 

relacionado ao MAM RJ, o Instituto de Desenho Industrial - IDI, voltado à pesquisa, 

divulgação e consultoria em design. Até hoje, essas instituições atuam e/ou são 

referências no ensino e pesquisa de design.

3.2 Breve panorama do Design Gráfico

Donis  A. Dondis  (1997) em “Síntaxe da Linguagem Visual”  menciona a importância 

da compreensão dos elementos visuais  e métodos de composição em design; 

defende que o entendimento destes deve se assemelhar aos da linguagem verbal 

devido à disseminação do uso de imagens para comunicação. Os primeiros registros 

de transmissão de mensagem está apresentada visualmente através das pinturas 

das cavernas, assim a visão consiste numa forma fundamental para compreensão e 

reação ao ambiente. 

Partindo desse ponto, a autora apresenta os elementos básicos para a construção 

dessa linguagem, nessa pesquisa também são acrescidas colocações de Lupton 

(2008) e Arnheim (2008), entre outros autores que compõem o campo teórico de 

estudos sobre os elementos do design gráfico.

Antes de apresentar os elementos e técnicas  da comunicação visual, faz-se 

necessário a apresentação do tema no seu contexto histórico utilizando dos  estudos 

de Meggs e Purvis (2009), os  quais  relacionam o design e a comunicação visual 

com as pinturas rupestres, a invenção da escrita, a invenção do papel e da 

impressão pelos chineses, a invenção do tipo móvel por Johannes Gutenberg, a 

inserção de figuras a partir da xilogravura e uma série de acontecimentos que se 

desenrolam e resultam em técnicas  novas, como a fotografia, a mecanização da 
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tipografia, a litografia, entre outros  fatos  que modificaram a forma das mensagens 

impressas.

Após a Revolução Industrial, a produção em massa fez uso de papeis  de baixo 

custo, o tipo móvel fora substituído pela máquina linotype, estabelecia-se a 

industrialização gráfica (DESIGN MUSEUM, 2011). Como uma reação à baixa 

qualidade desse período surge o movimento Arts and Crafts (Artes e Ofícios), no 

final do século XIX, na Inglaterra.

O movimento era liderado por William Morris  e era, para Meggs e Purvis (2009), uma 

“reação à confusão social e artística da Revolução Industrial” (Ibidem, p. 216), com 

defesas à funcionalidade, estética e consciência social, e com inspirações nas artes 

medievais e motivos oriundos da natureza. Os envolvidos acreditavam que a junção 

da arte com os ofícios podia resolver a falta de móveis visualmente atraentes e a 

falta de trabalho. Dessa forma, as artes auxiliariam na melhoria da qualidade de vida 

pós-industrialização durante meados do século XIX.

Juntam-se ao movimento arquitetos, designers e ilustradores, e em 1884 começa a 

publicação de um periódico dedicado às artes visuais, o The Century Guild Hobby 

Horse, difundindo os ideais do movimento pela Europa. Os artistas responsáveis 

buscavam o reconhecimento enquanto artistas, sem diferenciação das formas de 

expressão. O impresso possuía ilustrações em xilogravura, tipografia, decorações e 

meticuloso acabamento manual (MEGGS; PURVIS, 2009). A organicidade das 

produções do movimento encarecia o produto e tornava-o pouco acessível indo de 

encontro ao ideal de “arte para todos” proposto. 

Inspirado pelos ideais  visuais do Arts and Crafts e outras influências, o arquiteto 

belga Henri van del Velde se tornou conselheiro de arte e design no ano de 1902 e 

reorganizou o Instituto de Artes e Ofícios  e a Academia de Belas Artes de Weimar, 

na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1915, o diretor é convidado a 

voltar ao seu país, recomendando o nome de Walter Gropius para dirigir a Escola de 

Artes e Ofícios. Sob a nova direção, a instituição se funde a Academia de Arte de 

Weimar e é batizada como escola de Das Staatliche Bauhaus em 1919.
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As atividades da escola pregavam a filosofia de igualar as artes aplicadas às belas 

artes. No ponto de vista formal, os ensinamentos eram voltados ao funcionalismo 

nas diversas expressões artísticas, unindo artesanato e tecnologia, e valorizando a 

produção industrial. As  formas e cores básicas da arquitetura passam a ser ponto 

inicial do design, transmitindo a mensagem “da maneira mais  breve e 

eficiente” (MEGGS; PURVIS, 2009). Os ensinos da escola passaram por alterações, 

foram reforçados pela participação de diferentes artistas e difundidos em outros 

países, até ser fechada oficialmente em 1933 após perseguição nazista.

Esses dois movimentos citados foram essenciais na constituição de um estudo 

sobre o design.

3.3 Elementos básicos da mensagem visual

A comunicação visual é construída a partir da exploração dos seus princípios 

elementares de variadas formas, livre de formulações básicas ou métodos 

específicos. A formação da imagem se dará a partir de variados processos de 

composição e combinação desses elementos que são listados a seguir.

3.3.1 Ponto, reta, plano

PONTO

A unidade básica na formação da imagem é o ponto. Pode ser definido como 

coordenadas x, y; não possui massa. É o princípio formador dos outros elementos. 

 

LINHA

A linha é a união de vários pontos, o movimento de um ponto ou a ligação entre dois 

pontos distintos com comprimento e sem largura. Podem ser retas, curvas, 

contínuas ou tracejadas. Segundo Dondis (1997), é um elemento inquieto e 

fundamental da pré-visualização.
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PLANO

A união de diversas  linhas, ou uma linha com comprimento e largura em uma 

superfície contínua. Pode ser representada como sólido, perfurado, opaco, 

transparente, rugoso ou liso. O limite dos planos estabelecem formas, sendo as 

básicas: o círculo -  área continuamente curva com todo o contorno equidistante ao 

centro; o quadrado - extensão de quatro lados e ângulos iguais  e o triângulo - figura 

de três lados com ângulos e lados iguais.

Combinadas, essas formas  resultam em outras complexas  que podem estruturar 

quaisquer elementos. Dondis (1997) aponta ainda uma direção imposta por cada 

uma delas, o quadrado expressa a horizontal e a vertical, o triângulo expressa a 

diagonal e o círculo a curva.

São esses os elementos visuais básicos. A partir deles se obtêm matéria-prima para 

todos os  níveis de inteligência visual e é a partir deles que se planejam e expressam 

todas as variedades de manifestações visuais, objetos, ambientes e experiências 

(DONDIS, 1997).

3.3.2 Tipografia

A forma da letra utilizada, a tipografia, interfere na comunicação da mensagem, 

através do tamanho, o peso e o estilo das letras que agregarão significado visual à 

escrita. Sua história é diretamente relacionada à prensa inventada por Johannes 

Gutenberg, criador dos tipos móveis  que substituiriam gradativamente os textos 

manuscritos e se constrói através do tempo até a impressão digital utilizada na 

contemporaneidade. 

As características dos tipos vai atuar na legibilidade, através da forma, tamanho, 

espaçamento e peso. As formas mais comuns são romana, itálica, VERSALETE, bold.  

A altura ou corpo é a distância do ponto mais baixo ao ponto mais  alto da família 

tipográfica. Espaçamento é o espaço entre as letras. Peso é a espessura dos traços. 

A junção dessas variações cria uma hierarquia essencial para organização do texto.
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Uma família é composta por “um alfabeto completo com letras maiúsculas e 

minúsculas, números e sinais  de pontuação, todos com um mesmo tipo de 

desenho” (SILVA, 1985). Strunck (2004) classifica as famílias tipográficas conforme a 

terminação dos caracteres como serifa triangular, serifa linear, serifa quadrada, sem 

serifa, decorativas. Os alfabetos tidos como padrões possuem pequenas variações 

nas suas formas, devido a facilidade de ordenação e classificação das informações. 

3.3.3 Cores

A visão é uma resposta à luz, dessa forma Dondis  (1997) defende-a como 

reveladora dos elementos visuais; interferindo no valor tonal, a iluminação permite 

ou impossibilita a percepção destes elementos. Assim, a cor é um fator de forte 

influência nas mensagens, sua percepção está relacionada às outras  cores próximas 

na imagem. Para classificação destas, existem os discos cromáticos, relacionando-

as conforme a posição de uma cor em relação a outra. Cores  próximas são 

análogas, diametrais são complementares. A utilização de cores análogas cria uma 

harmonia natural devido a semelhança que possuem, enquanto as  cores 

complementares não possuem semelhança alguma exceto pela complementaridade 

de suas características. 

Cada cor possui um significado ao qual está associado, alguns diferentes entre cada 

cultura. A cor pode ser medida através de três dimensões: O matiz, a saturação e  o 

brilho. A matiz ou croma é a cor em si. Existem mais  de cem matizes originados de 

três cores chamadas de primárias ou elementares: o amarelo, vermelho e o azul; 

cada uma com uma qualidade. “O amarelo é a cor que se considera mais próxima 

da luz e do calor; o vermelho é a mais ativa e emocional; o azul é passivo e suave. 

O amarelo e o vermelho tendem a expandir-se; o azul, a contrair-se.” (DONDIS, 

1997, p. 65)

A mistura entre essas cores vai gerar novas com efeitos resultantes da fusão entre 

elas. A saturação é a pureza da cor, variando do matiz ao cinza. Quanto menos 

saturadas, maior a neutralidade cromática e maior a sutileza da cor; a saturação 
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aumenta a intensidade, carregando a cor de expressão e emoção. A última 

dimensão é o brilho, variando do claro ao escuro. 

Os outros objetos que compõem a imagem interferem da mesma forma na relação 

figura/fundo, em uma situação estável a figura se destaca do fundo. A figura será 

sempre percebida a partir da sua interação com os objetos próximos, esse vínculo é 

responsável pela ordenação do espaço e cria muitas  vezes o contorno como uma 

fronteira entre as formas, limitando-as.

3.4 Diagramação

A disposição dos  objetos dentro da área de impressão acontece, normalmente, 

dentro de um grid, um conjunto de linhas horizontais e verticais usadas como guias 

para a organização dentro da área de impressão com a finalidade de alinhar os 

elementos. Para Lupton (2008) “O grid oferece um ponto de partida racional para 

cada composição, convertendo uma área vazia num campo estruturado” (LUPTON, 

2008, p. 175). O grid vai atuar na divisão do espaço em pequenas áreas iguais que 

auxiliarão na construção da diagramação. 

3.5 Técnicas de composição visual

As imagens transmitidas por uma tela ou por uma folha de papel não possuem 

tridimensionalidade, esta é representada através de convenções gráficas. Os 

pontos, linhas e planos, se combinam em uma infinidade de variações que compõem 

características compositivas. Dondis (1997) defende a manipulação nas suas 

utilizações com a finalidade de maior clareza na transmissão do objetivo da 

mensagem. 

A manipulação para a criação da mensagem vai trabalhar a direção como impulso 

de movimento das formas ou da iluminação; a cor, colocada pela autora como 

elemento mais expressivo e emotivo; a textura visual ou tátil; a escala, tamanho de 

um objeto ou forma em relação a um outro; e o movimento demonstrado a partir de 

convenções visuais. Essas características  são aplicadas a partir da utilização de 
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técnicas antagônicas listadas pela autora, as quais não devem ser utilizadas apenas 

em seus extremos, mas numa variação entre estas. Sendo elas:

Contraste Harmonia

Instabilidade Equilíbrio

Assimetria Simetria

Irregularidade Regularidade

Complexidade Simplicidade

Fragmentação Unidade

Profusão Economia

Exagero Minimização

Espontaneidade Previsibilidade

Atividade Estase

Ousadia Sutileza

Ênfase Neutralidade

Transparência Opacidade

Variação Estabilidade

Distorção Exatidão

Profundidade Planura

Justaposição Singularidade

Acaso Sequencialidade

Agudeza Difusão

Episodicidade Repetição

Lupton (2008) detalha essas técnicas exemplificando-as e menciona a preferência 

geral pelas imagens mais harmônicas, tal primazia é notória, por exemplo, na busca 

pelo equilíbrio das formas. Materializar essas técnicas consiste num trabalho entre 

os objetos das imagens visuais, sejam eles vetoriais  ou não. A relação entre esses 

objetos é o que vai determinar o equilíbrio, a simetria, a fragmentação, a ousadia; 

tudo a partir da distribuição no espaço visível. 

O uso das técnicas mencionadas, segundo Dondis (1997) exerce a simplicidade ou 

a complexidade com respostas do receptor de repouso ou tensão, entre estes está a 
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ambiguidade, impondo um maior esforço para a análise do equilíbrio dos 

componentes, sendo portanto, contraproducente. A ambiguidade em projetos 

gráficos vai contra a lei da Gestalt25, a qual rege a simplicidade perceptiva.

Suas aplicações tendem também à percepção humana, as  informações dispostas 

em determinados campos visuais  têm preferência sobre as demais. O lado esquerdo 

prevalece sobre o direito, assim como a metade inferior sobre a metade superior, 

tornando a zona inferior esquerda mais intensa visualmente que qualquer outro 

campo, provavelmente influenciado pelo modo de impressão e leitura ocidental.

Quando a mensagem visual é construída em prol da percepção, pode-se dizer que 

ela está nivelada, de outro modo a mensagem exige uma tensão, as formas 

parecem possuir mais  peso quando colocadas sobre áreas de tensão. Outra 

característica natural da percepção é a tendência a unificar formas similares. Como 

mencionado, a compreensão desses e dos demais processos de percepção 

influenciam de forma positiva a análise de imagens. Essas questões são importantes 

para a avaliação do equilíbrio compositivo das mensagens. 

Dentre as características perceptivas a simetria é uma das mais buscadas pela 

visão, conforme apontado por Lupton (2008), ela é obtida a partir da formação de 

uma imagem com elementos idênticos em ao menos dois lados com eixo comum, 

está relacionada à sensação de estabilidade das formas. Mas não precisa ser 

estática, como pontuado pela autora, o emprego de textura, cor e tamanho podem 

agir no equilíbrio da imagem para criar harmonia dinâmica com fatores de 

compensação. 

Quando o equilíbrio é obtido a partir de outros métodos que não o simétrico resultam 

em projetos  mais ativos; para Rudof Arnheim (2008) uma composição equilibrada é 

determinada pela harmonia da configuração, direção e localização dos  elementos, 

nesses casos não há a necessidade de busca de alteração pelo olhar. 

A utilização de elementos variados  como círculos, linhas e grids cria ritmos, e a 

variação de tamanho ou intensidade produz surpresa. A escala está relacionada à 

noção de dimensão de um objeto que pode ser manipulada através da utilização de 
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cores, da sua localização e do que o rodeia. Variações de tamanho auxiliam na 

sensação de profundidade e movimento; se um objeto é representado sem algo que 

dê indícios de sua dimensão real, diz-se que o objeto está “sem escala”. Conforme 

Dondis (1997), a escala apresenta resultados fluidos  devido às suas variáveis 

modificadoras. 

A textura também é ativada como uma percepção, está afetivamente relacionada ao 

sentido tátil e refere-se à detalhes visuais  que interferem na aparência da superfície. 

A forma de utilizar os  elementos básicos pode criar a ilusão de profundidade, 

principalmente com a perspectiva (o uso de linhas para criar a ilusão com uma 

sensação de realidade) que pode ser intensificada com a aplicação de efeitos de luz. 

Lupton (2008) adiciona às técnicas apontadas por Dondis  (1997) a camada, a 

transparência e a modularidade. A camada é correlata da transparência - com uso 

facilitado pela utilização das tecnologias  digitais. A transparência só é percebida 

quando um objeto transparente sobrepõe a outro em uma camada diferente, 

permitindo que o objeto sobreposto seja visto através dele. A modularidade é um 

elemento fixo utilizado dentro de um sistema maior, como a divisão de um quadrado 

por outros quadrados menores.

3.6 Identidade Visual

A Identidade Visual é a forma utilizada como representante de um nome ou ideia 

(STRUNCK, 2004), ela é formada por um conjunto de elementos gráficos que exibe 

uma personalidade inerente. Strunck (2004) lista os quatro elementos componentes 

da identidade visual, classificando-os em principais (logotipo e símbolo) ou 

secundários (cor ou cores padrão e alfabeto padrão).

Logotipo é a forma particular de escrever um nome, para a sua criação pode-se 

utilizar uma fonte preexistente, uma fonte preexistente alterada, ou uma nova, criada 

para esse fim. O símbolo é um desenho ou sinal gráfico usado para identificar uma 

ideia, nem todas as marcas possuem um símbolo, pode ser classificado como 

abstrato (no qual não é possível atribuir uma representação rápida, seu significado 

deve ser apreendido), ou figurativo (que pode ser um ícone do que representa, um 
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fonograma formado por letras  da marca que representa, ou um ideograma inspirado 

em ideias ou conceitos) (STRUNCK, 2004).

Termos comumente confundidos, “marca” não é sinônimo de “símbolo” e tampouco 

de “logotipo”. A marca é o nome, o logotipo é a forma como o nome é escrito e o 

símbolo é o desenho associado. A junção do símbolo e do logotipo forma a 

assinatura visual, a qual pode ser única ou uma variedade de combinações.

A cor (ou cores) é utilizada na identidade visual sempre com o mesmo tom, 

fortalecendo o reconhecimento da marca por ser perceptível antes da identificação 

do símbolo ou logotipo.

A família de letras utilizada nas informações da identidade visual forma o alfabeto 

padrão e vai agregar mais consistência à identidade.

Ainda segundo Strunck (2004), é possível avaliar a qualidade de um logotipo ao 

considerar: o conceito que transmite; a legibilidade - características óticas 

compatíveis com visibilidade em larga e baixa escala; personalidade ou 

originalidade; a contemporaneidade, que pode ser medida a partir da dissociação a 

modismos; o nível de pregnância - a fácil memorização é positiva; e a 

compatibilidade com as aplicações pretendidas. 

3.6.1 Sobre a forma de representação

O trabalho do designer gráfico consiste em arquitetar sob um enquadramento a 

relação entre os elementos e técnicas, utilizando de harmonias sutis ou 

contrastantes, tendo em vista um significado. Segundo Dondis (1997), esses 

elementos apesar de abstratos estabelecem no intelecto o contato com as emoções, 

ativando o consciente e o inconsciente em três níveis de recepção: representacional, 

abstrato e simbólico. 

O nível representacional refere-se à identificação do objeto visto fundamentada pela 

experiência e o meio ambiente; no abstrato a imagem é reduzida em seus 

componentes básicos; o nível simbólico é relacionado aos sistemas de símbolos 
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criados e seus  significados, pode ser a redução máxima de uma imagem, sendo fácil 

de memorizar e reproduzir, ou um sistema complexo.

Dondis (1997) reitera a disposição entre estes que não são antagônicos, mas que se 

misturam e reforçam suas características, sendo a mensagem representacional a de 

comunicação mais direta.

3.7 Comunicação Visual em exposições

Aplicada às exposições, a comunicação visual remete a qualquer  material impresso 

ou digital criado para informar ou comunicar sobre o conteúdo da exposição. Não 

apenas os displays26  e legendas usadas no espaço expositivo, todo o meio de 

divulgação precisa formar e seguir uma identidade visual que represente a ideia da 

exposição, através de formas, cores ou elementos. O projeto gráfico é produzido 

pelo designer, o qual deve considerar, conforme Landeira (2010), a usabilidade, o 

usuário, a aparência, e necessidades da mostra, no que concerne a divulgação e 

ambiente, sempre visando cumprir a função de comunicar e atingir o maior público 

possível.

Entende-se por usabilidade a função do produto em questão; o usuário é o público 

alvo - exposições científicas atrai público jovem, em visitas  escolares; exposições de 

arte atrai turistas...; necessidades de um museu não significa possibilidade, muitas 

instituições ou exposições independentes existem com poucos recursos, portanto o 

projeto deve se adequar às disponibilidades financeiras; aparência significa a 

importância de manter uma identidade coerente com o conceito da exposição e a 

instituição a qual está vinculada.

Todos esses elementos gráficos criados não precisam ser iguais, por esse fato a 

identidade visual da exposição aparece, mesmo em cores e formas diferentes  de 

diagramar, com layouts variados. Sua função é unir todos os impressos, agregando-
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os. Posterior ao naming, sua definição é o passo inicial para o trabalho do designer 

de exposição, para alguns projetos desenvolve-se um logotipo, sem um símbolo. 

A partir da identidade visual criada ou selecionada, parte-se para todo o restante 

após avaliação das necessidades da exposição. É importante levar em consideração 

valores, funções e até mesmo o conceito para a escolha dos materiais usados para 

os projetos gráficos e formas dos displays, que já podem ser pensados  interagindo 

com o espaço (criando campos de visão, por exemplo).  

Entre os  materiais gráficos  mais comuns estão os panfletos, cartazes, folders, 

banners (WERNECK et. al., 2010). Podem ser acrescentados a esses as faixas, 

adesivos, catálogo e catálogo educativo, entre outros; a assinatura visual pode 

aparecer também em estampas de camisetas, por exemplo. 

Com a difusão da internet, as redes sociais, email e blogs são influentes ferramentas 

de divulgação e criam a necessidade de novos formatos de peças que se tornam 

essenciais para eventos  culturais, principalmente pelo baixo orçamento, tendo em 

vista a difusão da imagem sem custos com impressão e a amplitude e diversidade 

de público atingido. Em todos estes é importante considerar a proporcionalidade 

entre tamanho e conteúdo.

Os panfletos e cartazes são materiais de divulgação, normalmente dispostos em 

locais  estratégicos para atrair o público interessado, é necessário que possua os 

dados básicos, como nome da mostra, local, período de visitação, valor da entrada e 

patrocinadores. Os Folders são materiais de apoio na exposição, disponibilizados 

para uso durante a visita e levados para casa, normalmente contém, além dos dados 

básicos, o texto curatorial, ficha técnica e outras informações relevantes sobre a 

mostra; em circuitos muito grandes, podem servir como um mapa do espaço, 

identificando os módulos expositivos. Alguns casos  utilizam folders que, quando 

desdobrados, se tornam cartazes.

Faixas e banners também são peças de divulgação, mas são afixados em locais 

próximos ao evento (no caso das faixas) ou na fachada do prédio que abriga a 

exposição. A inserção de informações na área externa merece consideração, devido 
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a possibilidade de atração de público transeunte, que ao passar pela região pode se 

interessar pelo tema exposto (LANDEIRA, 2010).

No ambiente expositivo, o display é o recurso gráfico mais comum, ele apresenta o 

texto curatorial, a ficha técnica, os  artistas  expositores (quando é uma mostra de arte 

coletiva), a identificação dos  módulos  - essencial em exposições muito grandes para 

identificar as áreas e auxiliar na orientação do visitante, e outras informações 

pertinentes.

Aplicado ao ambiente, a comunicação deve fazer um aproveitamento do espaço de 

uma maneira que atraia e informe tudo que for necessário para um maior 

esclarecimento sobre as obras ou objetos expostos e o conceito que as reúne, o 

discurso curatorial. Dessa forma, é necessário conhecer o local que vai abrigar a 

exposição27  e, do mesmo modo, os materiais e tecnologias aplicáveis pois o 

resultado do trabalho pode ter forte influência na interação da exposição e o 

visitante.

Segundo Landeira (2010) o tipo de exposição vai interferir na produção gráfica, 

devido às peculiaridades existentes. Museus históricos  são lidos de forma 

cronológica, o designer trabalha com a forma de apresentar a narrativa para atrair 

diferentes públicos; o museu de arte aparece com exposições  aleatórias, 

cronológicas, ou organizadas por gênero ou artista, entre outros agrupamentos, os 

displays devem dar uma clara identificação de cada área; os museus de ciência 

precisam ser bastante atrativos, facilitando o aprendizado sem desrespeitar a 

seriedade do conteúdo exposto.

As tecnologias  digitais tem sido amplamente utilizadas nessas condições, 

principalmente pela resposta ao público a esses meios, mas devido a seu alto custo 

sua aplicação é feita mais comumente em grandes exposições, usadas para atrair o 

público, para organizar e exibir grande quantidade de informações. A utilização de 

interações digitais, mecânicas ou eletrônicas não serão aprofundadas nesse estudo, 

mas são um importante eixo a ser abordado em estudos futuros sobre design de 

exposição.
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A popularidade das mídias sociais e utilização da internet como um todo permite um 

novo campo para a comunicação visual. As páginas e perfis nessas mídias 

possibilitam maior divulgação online a partir da utilização de folders online, 

newsletter via email. Lançados na rede esses materiais  são compartilhados, dando 

maior visualidade com menor custo.

3.8 Considerações sobre o capítulo

Este capítulo apresentou os estudos sobre comunicação visual, com um breve 

panorama sobre o seu estabelecimento enquanto disciplina, sobre a composição 

visual foram relatados os elementos básicos, as técnicas de composição, outras 

informações básicas como cor, diagramação, tipografia, os  níveis de representação, 

e a aplicação dessas informações nos materiais gráficos voltados a exposições. 

Todas essas informações serão essenciais  para a análise dos  materiais gráficos da 

exposição Audiophylia, estudo de caso dessa pesquisa, estudada no capítulo 

seguinte.

59



4. A EXPOSIÇÃO AUDIOPHYLIA

Este capítulo tem por finalidade apresentar o objeto de estudo, aplicar as  teorias e 

técnicas apresentadas nos capítulos anteriores para a análise da expografia e 

comunicação visual da exposição Audiophylia com a finalidade de apresentar a 

conclusão dessa pesquisa.

4.1 Conhecendo a Audiophylia

O termo audiofilia, segundo Ricardo Labuto Gondim (2005), remete à exigência na 

qualidade de reprodução sonora, a fidelidade, a localização e características das 

caixas de som e aparelhos utilizadas para uma experiência sonora de maior 

qualidade. A exposição estudada nessa pesquisa utiliza desse termo para sintetizar 

o seu recorte curatorial, levando em consideração a defesa de alguns 

pesquisadores, como Marcelo Almeida (2013) defensor de que o disco de vinil 

permite, além do ruído natural da sua reprodução, outras frequências excluídas pela 

“assepsia digital” (ALMEIDA, 2013). 

Sob essa perspectiva, o conceito da exposição se estabelece conforme o texto 

apresentando em seu release:

Do cilindro ao vinil, do fonógrafo de Thomas Edson ao primeiro disco 
gravado no Brasil - o Zon-O-Phone no 10.001, com a música Isto é Bom 
interpretada por Bahiano, cantor natural de Santo Amaro da Purificação 
(BA). A exposição apresenta um panorama histórico dos registros 
fonográficos analógicos – desde o período da gravação mecânica à 
elétrica, além de impulsionar algumas das possíveis reflexões 
pertinentes ao conceito audiofilia e audiófilo: termos que remetem à 
incessante busca por uma reprodução o mais fiel possível de um 
determinado registro sonoro.
O disco – o ‘suporte’ da música gravada – é um tema museológico 
único: surgiu há muito tempo, resiste como anacronismo e não tem 
futuro. Em uma sociedade tecnológica de base digital, os conceitos de 
‘suporte’ e ‘mídia’ gradualmente se dissolvem. O disco é a grande 
metáfora do processo.
Se o vinil está morto, então só nos resta celebrar a sua memória!
Com mais de 300 capas de discos, dentre os títulos que foram lançados 
entre 1910 e 2010; a exposição traz exemplares originais dos formatos 
de 35 rpm, 45 rpm e 78 rpm. Ocasião oportuna para resgatar a memória 
das Máquinas Falantes: Gramophones, Vitrolas, Radiolas e Toca-Discos 
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e conferir como eram fabricados os discos de 78 Rpm da RCA Victor, 
em um vídeo-documentário de 1942.
Do vinil aos vinis: dentre as tantas possibilidades estéticas identificadas 
nas capas dos LPs, a exposição Audiophylia retoma a relação entre as 
artes gráficas e os discos de vinil; relacionamento antigo que tem 
origem nos selos dos discos, que remetem à pintura do Nipper; o fox 
terrier, que desde 1900 se tornou a marca registrada da Victor Talking 
Machine Co. Criações gráficas que nos conduzem até as atuais 
ressignificações estéticas do vinil, o que inclui uma videoinstalação com 
fotografias de estudantes e professores da UFRB segurando famosas 
capas de discos, registradas em novos ângulos e perspectivas, 
resultando em notórios sleevefaces.28

A exposição Audiophylia foi realizada no foyer do Centro de Artes, Humanidades e 

Letras - CAHL da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, entre os 

dias 20 e 30 de agosto de 2013, na cidade de Cachoeira, localizada no Recôncavo 

do estado a 110km de Salvador.

A exposição foi idealizada por Rubens Ramos Ferreira, discente do curso de  

graduação em Museologia da UFRB e organizada através do apoio de outros  dois 

estudantes do curso citado e um de Artes Visuais - que é também autor dessa 

pesquisa - da referida universidade29. Inicialmente, a Audiophylia seria uma mostra 

de discos durante discotecagem a acontecer em um dia, o projeto foi guardado e 

mais tarde adaptado para as disciplinas de desenvolvimento de exposição do curso 

de Museologia30. 

Conforme caracterizado em seu projeto curatorial, a Audiophylia se enquadra nos 

termos da exposição multissensorial. O ambiente, além dos objetos expostos, 

possuía música sendo reproduzida em uma vitrola, para que o visitante realizasse a 

“sua audiophylia” em um dos módulos, o ato de selecionar, pôr para tocar e ouvir o 
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expografico/. Acesso em 15 de janeiro de 2014.

29  A equipe de montagem foi formada por Eliane Araújo e Juliane Silva, no setor Educativo, 
organização e produção; Douglas Saturnino, autor da pesquisa, com organização, design gráfico, 
expografia e produção; Fábio Reis com produção e também integrou a Equipe de registro junto a 
Aline Portela e Jucy Alves; Rubens Ramos, idealizador do projeto, atuou como curador e 
coordenador. 

30 O  Projeto Pedagógico do Curso de Museologia na UFRB  trabalha o desenvolvimento da exposição 
em três etapas: Expologia, Expografia e Exposição curricular. Expologia é voltada para a área teórica, 
em Expografia aprende-se sobre a prática com exposição, direcionada à expografia, nesse momento 
é criado o projeto da exposição que será desenvolvido durante a Exposição curricular.



som oriundo do disco de vinil. Incluindo, dessa maneira, os  sentidos do tato e 

audição, além da visão.

O prédio que abrigou o espaço expositivo, foi o Quarteirão Leite & Alves, com 

fachadas de arquitetura eclética, com influências do colonial e art decó dentre 

outras; antes já foi uma fábrica de charutos, atualmente é um espaço adaptado para 

abrigar o Campus de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. O espaço expositivo 

está situado ao lado da entrada principal, com portas independentes de frente para a 

rua, além de duas entradas laterais e uma para acesso a partir da Universidade.

4.2 Espaço Expositivo

A seguir, faz-se uma descrição do espaço que abrigou a exposição Audiophylia e do 

seu projeto expográfico.

No período da exposição, as paredes do foyer estavam pintadas de preto, duas das 

portas de acesso a partir do interior da Universidade foram fechadas, o acesso era 

possível a partir das portas independentes e da primeira porta no interior, para 

facilitar o percurso e controlar a entrada e saída de visitantes. O espaço sem 

divisórias e com 194,16m2  (figura 16) foi dividido em 13 áreas (figura 17; quadro 1), 

nos quais  o conteúdo da exposição se construía com os seguintes módulos: 

Audiofilia; Audiófilo; Os Primeiros Registros Sonoros; Máquinas falantes; Práticas de 

escuta; O disco no museu; A arte nas capas.
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Figura 16 - Planta baixa do foyer do CAHL UFRB. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 17 - Planta baixa do foyer do CAHL UFRB com identificação das áreas da exposição. 
Imagem: Arquivo do autor.
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Quadro 1 - Tabela relacional Áreas e Módulos expositivos

Área 1 Banner de entrada

Área 2 Texto curatorial

Área 3 a 5 Módulos Audiofilia e Audiófilo

Área 6 Módulo Maquinas Falantes

Área 7 Módulo Primeiros Registros 
Sonoros

Áreas 8 e 9 Módulo Práticas de Escuta

Área 10 Ficha Técnica

Área 11 Televisor exibindo 
documentário

Área 12 Módulo O Disco no Museu

Área 13 Módulo A arte na Capa

Na entrada, perpendicular à porta lateral, um painel de madeira reduzia a incidência 

da luz solar em alguns horários, criava duas passagens e dava início a visita como 

um ambiente de apresentação criado com a face frontal do painel, na qual havia um 

banner com a marca da exposição (área 1 na figura 17); na outra face, interior ao 

espaço expositivo, um multicolorido acompanhava e recortava o texto curatorial, 

contextualizando o visitante ao tema da exposição (área 2 na figura 17).

Figura 18 - Visitante em frente ao banner 
inserido no painel de entrada. Foto: Equipe de 
Registro da exposição.

Figura 19 -  Visitantes em frente ao painel com 
texto curatorial. Foto: Equipe de Registro da 
exposição.
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À esquerda, estavam os módulos Audiofilia e Audiófilo, os displays multicoloridos 

eram destacados pela presença de discos de vinil de 26 cm, posicionados em 8 

colunas (quatro em cauda módulo), com 5 espaços cada, os espaços eram 

ocupados por capas discos ou textos, conceituando os termos audiofilia e audiófilo, 

separados em colunas da arquitetura do espaço (áreas 3 e 5 na figura 17). Entre as 

duas colunas (área 4 na figura 17), sobre uma mesa, um computador com um 

software criado com a cronologia do suporte sonoro.

Em seguida, os  discos e displays eram dispostos em 6 linhas e 7 colunas que se 

aproximavam do piso e do teto, o módulo Primeiros Registros sonoros, com texto 

sobre a história dos  suportes sonoros analógicos tratando sobre suas criações e 

desenvolvimento entre os anos 1857 e 2000 (área 7 na figura 17).

Ao lado, estava o módulo Práticas de Escuta (área 8 na figura 17), o mais atrativo da 

exposição e ocupava duas  paredes. Em uma os discos eram dispostos como no 

anterior, com duas colunas  a mais; na parede perpendicular os displays e discos 

eram posicionados no alto, pois abaixo deles, uma prateleira apoiava uma vitrola e 

discos a serem selecionados pelos visitantes e mediadores para criar a música 

ambiente, havia também uma radiola para exibição. Um banco em frente à prateleira 

permitia a presença de mais discos na exposição, dispostos em caixotes uma 

diversidade de discos de 78 rpm para escuta e criação de sleevefaces31.

Figura 20 - Vista das áreas 3 (canto esquerdo) 
à 9 (centro). Foto: Equipe de Registro da 
exposição.

Figura 21 - Vista das áreas 7 e 8. Foto: Equipe 
de Registro da exposição.
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Na parede, à direita (área 10 na figura 17), estava afixado um banner contendo a 

ficha técnica da exposição. À sua perpendicular (área 11 na figura 17), um televisor 

sobre uma pequena prateleira apresentava um documentário sobre a produção do 

disco de vinil que podia ser ouvido individualmente com a utilização de um 

headphone disponibilizado; ao lado do monitor, uma matriz original e um disco 

ilustravam o vídeo.

Em seguida  (área 12 na figura 17), uma outra parede tratava da situação atual do 

disco de vinil na indústria fonográfica no módulo “O disco no museu”, com 

informações sobre o colecionismo e a presença do suporte como acervo 

museológico, os discos e displays estavam dispostos em 6 linhas e 9 colunas. 

Ao centro da exposição estava o módulo “Máquinas Falantes” (área 6 na figura 17), 
com informações sobre o desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de reprodução 
sonora  em um painel retangular, além de um exemplar original de gramofone e uma 
réplica sobre bases.

Figura 22 - Visitante na área 9. Foto: Equipe de 
Registro da exposição.

Figura 23 - Visitantes interagindo na área 9. 
Foto: Equipe de Registro da exposição.

Figura 24 - Vista da área 10. Foto: Equipe de 
Registro da exposição.

Figura 25 - Visitante interagindo na área 11. 
Foto: Equipe de Registro da exposição.
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O último módulo foi posicionado em duas paredes que podiam ser visualizadas 

dentro da área retangular que compreendia a exposição, ou ser vista de perto, pela 

rampa de acesso ao auditório (área 13 na figura 17), “A arte na capa” comunicava 

sobre as artes nas capas do disco e nos selos no âmbito de seu desenvolvimento, 

cada parede possuía 6 colunas com três discos cada, posicionados ao alto, sobre o 

corrimão de segurança da rampa; ao canto, um monitor sobre base retangular exibia 

os sleevefaces enviados pelo público e o vídeo de divulgação do projeto.

É notável a quantidade de informações transmitidas pela exposição, a divisão em 

módulos seria uma maneira de facilitar e esquematizar a comunicação, de forma que 

o visitante podia acompanhar o processo e obter informações sobre o discurso 

curatorial, além de desfrutar da visualização e contato com discos - através do tato 

ou audição. Essa característica deixa a exposição entre uma exposição de objeto e 

uma exposição conceitual. 

4.3 Dispositivos expográficos

A organização do espaço expositivo para a Audiophylia utilizou uma diversidade de 

recursos expográficos  para sua ambientação. Para a materialização, o projeto  

sofreu algumas modificações  devido aos recursos disponíveis para a montagem32. 

Entretanto, houve uma determinação por parte da equipe em procurar recursos 

expográficos alternativos para realização das idéias iniciais.

Figura 26 - Vista da área 12 ao centro. Foto: 
Equipe de Registro da exposição.

Figura 27 - Vista da área 6 ao centro. Foto: 
Equipe de Registro da exposição.
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4.3.1 Mobiliário

Para o mobiliário expositivo foi necessário reaproveitamento e adequação de peças 

encontradas. 

O painel de madeira, com 3,0m de largura e 2,10m de altura, foi pintado de preto e 

instalado na entrada do ambiente expositivo. Sua dimensão e peso o tornava estável 

e impossibilitava a mobilidade acidental, sendo portanto seguro.

Figura 28 - Print da maquete digital exibindo o projeto da exposição. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 29 - Print da maquete digital exibindo o projeto da exposição. Imagem: Arquivo do 
autor.
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As bases utilizadas não possuíam uma dimensão padrão, mas eram todas 

retangulares e foram cobertas por tecido preto. Quase todas elas possuíam altura 

que permitia a interação ainda que as vitrolas sobre elas não fossem manipuláveis. 

Na base mais baixa colocou-se uma réplica de gramofone, a mais  alta foi utilizada 

para o gramofone original, dificultando um pouco o acesso; essas duas bases foram 

unidas a uma folha de compensado antes de serem cobertas, criando assim um 

outro painel no meio do ambiente. Outras bases  foram utilizadas para o monitor, 

para a instalação e para o livro de assinatura.

Além das retangulares, a exposição utilizou de duas prateleiras como base, cobertas 

com tecido preto elas não desviavam a atenção dos objetos. A maior delas foi 

utilizada na área 9 com vitrolas e discos, sua suspensão permitia a aproximação das 

peças e, embaixo delas, as caixas de som que levavam música a todo o ambiente. 

A menor prateleira estava na área 11, inserida a 1,50m do piso, sobre ela um 

monitor; a baixa iluminação nesse espaço auxiliou na sua camuflagem.

4.3.2 Suportes

O projeto da exposição requeria a ordenação dos objetos em colunas e linhas para a 

sua semelhança às lojas de discos de vinil, dessa forma foi pensada a utilização de 

trilhos como suporte (figura 30).

Figura 30 - Projeto de trilhos, estabelecendo as dimensões utilizadas. Imagem: Arquivo do autor.

69



Durante a fase de desenvolvimento, percebeu-se que seria mais viável utilizar de 

trilhos prontos como suporte, ao invés de fabricá-los novos sob medida. Chegou-se, 

assim, à possibilidade de utilizar emendas para forro de PVC, que já possuíam a 

estrutura necessária e podiam ser serrados, se adequando às dimensões do 

espaço. Por serem brancos, precisaram ser pintados com a tinta acrílica na cor 

mogno devido à semelhança com a madeira.

Os trilhos foram agrupados e inseridos na parede alinhados ao centro, exceto nas 

áreas 9 e 13 da figura 17 nas quais foram inseridos menos trilhos e o seu 

agrupamento requeria o alinhamento pelo alto. 

O material alternativo utilizado como suporte obteve resultado positivo, apesar de 

ocultar alguns centímetros das capas e displays expostos. 

4.3.3 Iluminação

A iluminação no ambiente expositivo não foi alterada, para a Audiophylia utilizou-se 

das fontes de luz disponíveis no foyer. A incidência da luz natural foi parcialmente 

bloqueada com o painel na entrada, ainda entrava um pouco filtrada pelas portas de 

vidro.

A iluminação incandescente no espaço, oriundas de spots de posicionamento fixo, 

foram direcionadas dentro do eixo que permitiam para iluminar o centro dos trilhos 

Figura 31 - Ambiente expositivo, com os trilhos 
afixados, durante processo de montagem. Foto: 
Equipe de registro da exposição

Figura 32 - Ambiente expositivo durante 
processo de montagem. Foto: Equipe de 
registro da exposição
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ou as bases. Mas as  lâmpadas não reduziam as sombras e não possibilitavam a 

iluminação de todo o espaço.

4.4 Mais que multissensorial

Observando a classificação levantada por Meliande (2011), o projeto da Audiophylia 

coloca o objeto dos discos e as informações sobre os mesmos em exposição. A 

forma como é apresentada não permite a percepção de qual é o mais  importante: o 

objeto ou o conteúdo. A camuflagem da grande quantidade de informação junto aos 

mais de trezentos  discos expostos em displays com o mesmo formato das capas de 

discos reforçava a importância do disco de vinil no contexto expositivo, voltado à 

história do objeto.

Os displays com textos sobre fundo colorido chapado, a variedade de cores 

utilizadas junto aos discos permitia que o visitante decidisse obter a informação ou 

apenas apreciar o todo. Dessa forma, nota-se o estímulo do comportamento ativo 

cognitivo mencionado por Cury (2005)33. As  capas de discos expostas  atraíam os 

visitantes pelo emocional, a memória era ativada visualmente e os painéis instruíam 

acerca do tema narrado. 

Os textos fragmentados  de leitura não linear, permitiam ao visitante construir de 

forma dinâmica o seu aprendizado na exposição lendo os displays na ordem que 

Figura 33 - Vista do ambiente expositivo. Foto: 
Equipe de registro da exposição

Figura 34 - Visitante no ambiente expositivo. 
Foto: Equipe de registro da exposição
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desejar. Da mesma forma é o planejamento dos módulos, o circuito sugerido não 

impõe o percurso expositivo34.

O projeto não possuía público alvo específico. O tema exposto atraía tanto aos mais 

velhos que vivenciaram a experiência de ter os  discos de vinil, quanto jovens 

universitários que tinham o disco como um objeto relacionado à infância ou crianças 

sem conhecimento a respeito do disco. Assim, a sua instalação em um prédio 

universitário facilita na diversidade do público, por ser frequentado por estudantes 

universitários, professores, servidores e ser igualmente aberto a moradores da 

cidade de Cachoeira e vizinhança e outros visitantes. 

É possível associar o cenário criado na Audiophylia à configuração de uma loja de 

discos, onde as capas são exibidos juntas em uma parede, dispostos  lado a lado em 

colunas. As paredes pretas deixavam os contrastes serem criados pelas capas e 

artes gráficas expostas, as  cores remetiam a era disco35. Também há semelhanças 

aos gabinetes de curiosidade do século XVI, devido ao excesso de material exposto 

e a relação conceitual com o colecionismo, mas a exposição em questão possuía 

um ordenamento planejado.

Ao inserir a construção do discurso na exposição em questão e avaliar a mise-en-

scène conforme os níveis de realismo mencionados por Meliande (2011)36, o 

enquadramento é percebido no ambiente simulado com reprodução realista, devido 

à utilização de recursos de som ambiente, representação visual entre outros meios.

4.5 Contextualização: A arte nas capas.

Antes de iniciar o estudo dos elementos gráficos utilizados na exposição, faz-se 

necessário compreender a relação das artes gráficas com o disco.

Conforme Egeu Laus (2005), quando surgiram os discos eles eram transportados e 

distribuídos dentro de caixas de papelão, intercalados por um papel, não possuíam 
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36 Ver página 43.



embalagens individuais, apenas o seu rótulo no centro informava a gravadora com a 

marca, única ilustração que ocupava toda a parte superior, informações como faixa 

do disco, intérpretes e algumas informações complementares eram apresentadas 

em fonte com corpo 14 ou inferior, tudo isso sobrepondo um fundo de cor chapada. 

As primeiras embalagens individuais eram produzidas em papel pardo e frágil, um 

envelope quadrado com uma abertura em um dos lados, alguns apresentavam a 

identificação do disco em forma de etiqueta, ou eram usados para promover os 

equipamentos de reprodução ou a companhia produtora do disco, quando eram 

comercializados pela gravadora, e outros produtos quando surgem as lojas de 

discos; outros eram vazados, com um corte circular central no mesmo diâmetro e 

posição  do rótulo, permitindo a sua visualização. Para o consumidor, a única 

finalidade dos envelopes era proteger o disco.

As capas vazadas davam o destaque aos selos, onde estavam impressas as  marcas 

das gravadoras representando com uma imagem as virtudes do produto. Algumas 

conhecidas e admiradas ainda hoje, como o anjo que toca uma lira com uma mão e 

com a outra prensa o disco, no selo da Società Italiana di Fonotipia; o cão Nipper 

ouvindo a voz do seu dono no gramophone na “The Master’s Voice”, marca da 

Victor, hoje propriedade da RCA; ou os arabescos dourados  das inglesas Aeolian e 

Vocalion (LAUS, 2005). 

Alguns poucos discos  foram lançados com a fotografia do músico no selo, mas não 

perdurou; o pouco sucesso foi influenciado também pela ilustração individual para 

cada disco que surge logo em seguida.

Alex Steinweess foi o primeiro a ver nas capas de proteção dos  discos um espaço 

com finalidade estética. O designer gráfico convenceu aos executivos da Columbia 

Records, em 1939, a tratar individualmente cada disco com uma arte que 

representasse a música e o intérprete, ao invés do papel kraft com a marca da 

gravadora, o título do disco e o interprete, sempre dispostos de forma padrão podem 

ser substituídos por uma imagem.

Depois disso se tornou o primeiro diretor de arte de uma companhia de discos; 30 

anos mais tarde já possuía um portfólio com cerca de 2500 capas de discos de 
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grandes nomes da música. Sua ideia aumentou a venda de alguns discos que foram 

relançados e tirou a atenção que era voltada ao selo, colocando-o em segundo 

plano (LAUS, 2005; PEREIRA, 2009). 

Ao aumentarem as dimensões do disco, Steinwess projetou também a embalagem 

com dobras, em papelão, que perdurou por mais de 50 anos. 

Para Laus (2005), diferente de outras áreas do design gráfico, no Brasil não 

demorou para começar essa preocupação em atrair o consumidor com a capa do 

disco. No ano de 1951 a Capitol lança “Carnaval”, com ilustração de Paulo Brèves; 

mas o maior destaque entre as capas brasileiras foi o artista plástico, ilustrador e 

designer gráfico Elifas Andreato, responsável por capas de Adoniran Barbosa, Chico 

Buarque, Vinícius  de Moraes, Martinho da Vila, Elis  Regina, entre outros; muitos de 

seus  trabalhos possuíam engajamento político e alcançaram repercussão e 

reconhecimento internacional (PEREIRA, 2009).

A evolução tecnológica traz duas novas mídias de reprodução sonora, primeiro a fita 

magnética em 1963 (reduzindo a área de impressão que antes eram duas de 

961cm2 para uma de 70cm2) e o CD, compact disc, comercializado a partir de 1982, 

com área para comunicação visual de 288cm2 além do espaço no próprio suporte, 

sobre a área de gravação, usada com ilustrações numa ressignificação do selo dos 

vinis. Para adaptar aos novos espaços disponíveis, muitos  dos discos existentes 

foram relançados com a mesma arte e um layout adaptado (PEREIRA, 2009).

Mais recentemente, a popularização do computador e da internet facilitaram o 

alcance à música sem a necessidade de um suporte físico, surge o .mp3 e outros 

formatos que permitem o fácil acesso a música causando agitação na indústria 

fonográfica. Segundo Pereira (2009), nesse momento aparecem as lojas virtuais 

para comercialização de música digital, os  arquivos transferidos possuem restrições 

de uso, todas as informações sobre direitos em metadados  e a arte da capa, 

sobrevivendo à ausência do suporte como uma representação visual do interprete e 

de suas músicas. 

Sem mencionar os  sleevefaces, brincadeira que começou na Inglaterra na qual faz-

se a substituição de uma parte do corpo pela capa de um disco de vinil, causando 
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uma ilusão ao inserir as capas  de discos em um ambiente ou situação que as 

contextualize.

4.6 Elementos gráficos

No que concerne ao projeto gráfico da exposição, o conteúdo é vasto. 

Desenvolvimento de marca, materiais  de divulgação (cartaz, flyer, banner, folder), 

displays expositivos, faixa, além da aplicação da identidade visual em camisetas. A 

comunicação visual pode ser compreendida e relacionada ao conteúdo exposto, já 

que todo o projeto gráfico foi criado em conjunto com a curadoria para assegurar a 

usabilidade e suprir as necessidades da exposição dentro do baixo orçamento 

disponível. 

Outra limitação para a produção das peças  era o formato, todo o material impresso 

foi disponibilizado pela Assessoria de Comunicação - ASCOM da UFRB, que 

preestabelecia formatos e materiais.

4.6.1 Identidade Visual

Figura 35 - Digitalização dos esboços - primeiros estudos para a Audiophylia. 
Imagem: Arquivo do autor.
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Todo o projeto gráfico da exposição analisada foi pensada a partir da Identidade 

visual. O desenho utilizado surgiu de um processo criativo de pesquisa e testes. Os 

primeiros estudos para o desenvolvimento da mesma, apresenta uma variação de 

objetos utilizados para sintetizar o conceito expositivo como um símbolo, uma 

síntese gráfica de algo representativo de música como gramofone, vitrola, fita 

cassete e disco de vinil (figura 35). 

Em seguida, alguns dos esboços foram vetorizados e um teste tipográfico foi 

realizado para seleção da tipografia que melhor representasse os ideais da 

curadoria, conforme figuras 36 a 41.

Figura 36 - Teste tipográfico para identidade 
visual. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 37 - Esboço 01 para desenvolvimento de 
identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 38 - Esboço 02 para desenvolvimento de 
identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 39 - Esboço 03 para desenvolvimento de 
identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.
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O resultado final (imagem 42) consiste em dezessete circunferências centralizadas; 

tendo a primeira e última delas uma espessura diferenciada em relação às demais, 

assim como o espaçamento. As circunferências juntas remetem aos sulcos dos 

discos de vinil, os quais são os registros sonoros gravados, dessa forma o símbolo 

se enquadra no nível simbólico mencionado por Dondis (1997)37.

Os círculos são sobrepostos pela palavra “audiophylia” centralizada a partir do 

centro da letra “O” com a fonte TittiliumText22L, uma fonte livre, sem serifa, em 

corpo regular e caixa baixa. 

Figura 40 - Esboço 04 para desenvolvimento de 
identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 41 - Esboço 05 para desenvolvimento de 
identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 42 - Assinatura visual da exposição. Imagem: Arquivo do 
autor.
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As circunferências são compostas em cinza escuro e a tipografia em preto. A marca 

cumpre os  princípios de legibilidade38, nas peças gráficas utilizadas para divulgação 

e no espaço expositivo ela foi aplicada tanto em tamanho grande, como no banner e 

na faixa utilizadas na fachada do espaço expositivo, quanto em pequenas 

utilizações, aplicada em cartazes de divulgação online. 

A cor escolhida para compor a identidade visual é identificada pelo código 

“#EFF1E7” (figura 44), por ser o tom mais  claro das cores presentes no papel kraft 

utilizado nas primeiras capas de discos.

4.6.2 Cartaz

Em princípio, o cartaz de divulgação seria simples e lembraria uma capa de discos. 

Mas as especificações permitiam apenas a impressão em tamanho A3, assim fez-se 

Figura 43 - Família de fontes TitilliumText22L que forma o alfabeto padrão. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 44 - Cor #EFF1E7, utilizada na identidade visual. Imagem: Arquivo do autor.
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necessário fazer alterações nas  ideias a partir de diálogo com a coordenação do 

projeto. 

Além dos  discos de vinil expostos, era solicitado que o público criasse e enviasse 

seus sleevefaces para posterior utilização na exposição e divulgação na página no 

facebook do projeto. Essa ação é uma proposta de dinamização do projeto 

expositivo que sai do ambiente e circula na rede e tornou a exposição mais 

interativa. 

Para estimular o público a participar, foi pensada a criação de um sleeveface e sua 

utilização para a divulgação, a fim de atrair o interesse em visitar a exposição e 

participar com suas fotografias. 

Figura 45 - Cartaz da exposição. Imagem: Arquivo do autor.
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Assim, o cartaz consiste em um corpo masculino visto do peito para cima, cujo a 

cabeça foi sobreposta por uma capa de disco em cor neutra chapada, com a marca 

da exposição ao centro em tamanho grande, ocupando a maior parte da capa e as 

informações39 sobre o que é, quando e onde localizada no canto inferior direito da 

capa com a fonte padrão em corpo light e caixa baixa (figura 45). A hierarquia visual 

no texto é evidenciada pela diferenciação no tamanho da letra.

A capa é mantida em sua posição, segura pela mão direita na sua extremidade 

inferior. Abaixo, ao centro, estão o endereço do blog  da página no facebook  e as 

marcas da UFRB e PROEXT (Pró-Reitoria de extensão). Ao fundo uma parede 

branca com nuanças de luminosidade, escurecendo conforme se aproxima das 

extremidades da peça gráfica cria uma espécie de contorno no enquadramento.

A mesma imagem foi utilizada para banner, flyer e divulgação online.

4.6.3 Folder

As especificações para o folder o formatava em 270x270mm, em papel couchê fosco 

com gramatura de 170g/m2, 1 dobra e 4x4 cores. Para manter o diálogo com o 

Figura 46 - Parte externa, com frente e verso 
do folder da exposição. Imagem: Arquivo do 
autor.

Figura 47 - Parte interna do folder da 
exposição. Imagem: Arquivo do autor.
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cartaz e continuar criando peças semelhantes, utilizou-se a mesma fotografia do 

cartaz, vista apenas do pescoço para cima (figura 46).

Na capa do folder os elementos da assinatura visual foram separados. O nome da 

exposição estava alinhado ao centro, mas reposicionado em relação às 

circunferências, sobrepondo apenas um dos raios da circunferência que ocupava 

frente e fundo da peça gráfica. No verso estavam as informações sobre local, 

período e horário de visitação. A diferença na altura da letra criou a hierarquia no 

texto impresso com a família de fontes padrão.

Na parte interna, a fotografia de um selo de disco apresentava o release da 

exposição, fazendo apropriação da diagramação dos selos: marca posicionada 

acima ao centro e o texto dividido em duas colunas separadas pelo centro do disco, 

com alinhamento justificado e sem hierarquia visual (figura 47).

 4.6.4 Banner e faixa

O espaço escolhido para abrigar a exposição facilitava o acesso de público visitante, 

mas era necessário atrair também a comunidade externa à universidade. Para isso, 

além da utilização dos cartazes divulgados pela cidade, era necessário utilizar de 

banners que informassem ao público transeunte sobre o evento que acontecia no 

local. 

Uma faixa medindo 4m x 1,5m com a assinatura visual ampliada, estando visível 

apenas a área com o logotipo, as informações de período e horário de visitação e o 

local foi colocada na fachada do prédio, sobre as portas de acesso em posição 

vertical. O material gráfico possuía as cores  e tipografia da identidade visual, e boa 

legibilidade (figura 48).

Figura 48 - Faixa da exposição. Imagem: Arquivo do autor.
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Também foi utilizado um banner com a mesma arte do cartaz, para utilização na 

fachada e nos locais onde acontecessem as atividades educativas da exposição.

Na entrada da exposição, o visitante se deparava com outro banner, apenas com a 

marca impressa com 3m x 1,9m de altura, aplicado ao painel de madeira, como já 

mencionado anteriormente. Devido as dimensões oferecidas pela ASCOM, esse 

material foi feito como as dimensões 2,5m x 4m (figura 49), recortado em duas 

partes e afixado sobre uma das faces do painel.

4.6.5 Displays expositivos

O projeto expográfico da Audiophylia requeria um diferenciamento na exibição dos 

textos que acompanhavam cada módulo no espaço expositivo. Os textos foram 

divididos em parágrafos e cada um deles foi impresso em pequenos displays de 

31x31cm e 26x26cm com cores de fundo variadas, com a fonte em corpo light e 

tamanho de 41pts. 

Esses displays foram posicionados junto aos discos, sobre trilhos horizontais que 

permitiam a exibição em colunas e linhas, com exceção do módulo de entrada no 

qual estava o texto curatorial, todos  os outros textos possuíam leitura não linear e 

estavam dispostos entre os discos sem uma ordem estabelecida. 

Figura 49 - Formato do banner de entrada enviado para impressão. Imagem: Arquivo do autor.
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O módulo de entrada possuía apenas o texto curatorial e painéis de cores chapadas, 

o texto foi inserido no centro do módulo disposto em duplas, rodeados por outros 

displays coloridos de fundo chapado. 

Como o formato de 31cm x 31cm e 26cm x 26cm não era permitido pela ASCOM, os 

displays foram impressos  em lona vinílica como banners de 4m x 1,5m, recortados 

um a um e colados em papelão a fim de possibilitar a firmeza necessária para a 

exibição no suporte (figura 50). Um total de 199 displays, sendo 79 com textos  e 120 

chapados, foram produzidos dessa forma.

Figura 50 - Disposição do texto curatorial no módulo de entrada. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 51 - Formato dos displays chapados com 44 tons de cores enviados para impressão com 
dimensão total de 4 x 1,5m. Imagem: Arquivo do autor.
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Foram utilizados 44 diferentes tons  de cores (Figura 51) nos displays, os textos 

sempre apareceram com a cor da identidade visual da exposição, com alinhamento 

justificado e posicionados ao centro. A hierarquia foi possível devido aos subtítulos 

com corpo regular.

Dentro do espaço expositivo, o reflexo da iluminação e as letras com corpo light 

reduziram um pouco a legibilidade, principalmente em fundos de tons claros (figuras 

53 e 54). Para melhor visualização os visitantes precisavam modificar seu 

posicionamento para completar a leitura. Alguns  textos posicionados nos dois 

primeiros trilhos impossibilitavam a leituras por pessoas de baixa estatura ou 

crianças.

Figura 52 - Disposição do texto nos trilhos na área 7. Foto: Equipe de registro da exposição.

Figura 53 - Displays na área 7 com iluminação 
incidente. Foto: Equipe de registro da 
exposição.

Figura 54 - Displays nas áreas 3, 4 e 5 com 
iluminação incidente. Foto: Equipe de registro 
da exposição.
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Também foram criados displays para identificação dos módulos. Os quais possuíam 

fundo com a cor padrão, o símbolo da identidade visual em cinza escuro, assim 

como o título de cada módulo posicionados sobre ele. Em todas as áreas, eles foram 

colocados na parte esquerda superior (figura 55). O tamanho da fonte e seu corpo 

regular permitiram boa legibilidade mesmo estando acima da altura dos olhos. 

4.6.6 Divulgação online

Além dos materiais gráficos impressos, a divulgação da exposição contou com uma 

intensa difusão online. Além das já mencionadas artes usadas para o cartaz e 

banners, outras foram criadas especificamente para publicação na internet. 

A imagem do cartaz, sem as informações sobre a exposição (figura 56), foi utilizada 

como imagem de perfil na página da exposição no facebook, os dados sobre 

visitação e local estavam em outra peça, a capa da página, com a mesma cor 

aplicada no símbolo (figura 57). A assinatura visual da exposição aparecia grande, 

ocupando quase toda a parte inferior do material, deixando o espaço para a 

visualização da imagem de perfil, seguindo as limitações do facebook. 

Figura 55 - Displays de identificação dos módulos organizados no espaço expositivo. 
Imagem: Arquivo do autor.
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Também foram criadas outras três imagens para divulgação das atividades 

educativas, as quais foram enviadas via email e publicadas  online em redes  sociais 

e blogs. 

Para divulgar a Feira de Discos, o cartaz utilizou de um background vetorial free, 

com fundo azul esverdeado e imagens de espiral, criando uma textura com 

contornos verdes, nas extremidades superior e inferior dois retângulos laranjas, o 

superior abriga em vermelho as  informações sobre o quê, quando e onde; o inferior 

possui apenas  a marca da exposição e o endereço do blog. Ao centro, um hexágono 

alaranjado enquadra uma ilustração vetorial de uma vitrola. As delimitações das 

formas são bem definidas pela utilização de um contorno com larga espessura 

(figura 58). 

Figura 56 - Imagem para página da exposição em redes sociais. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 57 - Capa para perfil em redes sociais. Imagem: Arquivo do autor.
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Para a atividade foi utilizada outra família de fonte, a Mona Lisa Solid ITC TT, 

aplicada nos títulos  com maior altura do que as demais informações, as quais foram 

impressas com o alfabeto padrão em corpo 12. Dessa forma a hierarquia foi 

estabelecida pela fonte e pela altura, dando uma boa legibilidade à mensagem.

Para a oficina de scratch o ministrante da oficina, DJ Môpa, ofereceu sua imagem de 

divulgação. As únicas interferências foram a aplicação da marca no canto superior 

direito e os dados sobre a oficina (local e data) na direita da imagem, sobre um 

fundo branco transparente para que a textura da fotografia não interferisse na 

legibilidade do texto, impresso com a fonte padrão.

Figura 58 - Cartaz da Feira de discos, atividade vinculada à Audiophylia. Imagem: Arquivo do autor.
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Para o Encontro Mídia e Música a imagem produzida utilizou do alfabeto e cor 

padrão. A assinatura visual do encontro foi posta na parte superior, abaixo ficou o 

texto de apresentação da atividade com alinhamento à esquerda, sobrepondo o 

símbolo da exposição em marca d’água. No canto inferior direito ficaram a 

assinatura visual da Audiophylia e informações sobre data e local do evento (figura 

60).

Figura 59 - DJ Môpa em imagem de divulgação da Oficina de Scratch, atividade educativa vinculada 
à Audiophylia; foto: Yasmin Müller. Imagem: Arquivo do autor.

Figura 60 - Imagem de divulgação do Encontro Mídia e Música, atividade educativa vinculada à 
Audiophylia. Imagem: Arquivo do autor.
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Além das peças gráficas  para as atividades educativas, dez ilustrações foram 

criadas por Ricky Oliveira40 para a linha do tempo instalada no espaço expositivo e 

serem divulgadas online durante a exposição. As imagens foram produzidas com 

técnica mista, fazendo uso principalmente de aquarela e nanquim e posteriormente 

digitalizadas para inserção da assinatura visual da exposição, período de visitação, 

local e autoria das imagens, com um tamanho total de 500 x 500px (figuras 61 a 63).

Para ilustrar a linha cronológica, foram aplicadas sobre um background com a cor 

padrão de dimensão 1200x800px, no qual ocupava metade ou 1/6 da imagem, 

sendo acompanhada por textos com dados históricos (figuras 64 e 65). No ambiente 

expositivo, as imagens exibidas em um monitor não atraíram tanto a atenção devido 

ao modo como foram apresentadas no software e a sua interface.

Figura 61 - Ilustração 01 por 
Ricky Oliveira. 

Imagem: Arquivo do autor.

Figura 63 - Ilustração 03 por 
Ricky Oliveira. 

Imagem: Arquivo do autor.

Figura 62 - Ilustração 02 por 
Ricky Oliveira. 

Imagem: Arquivo do autor.
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O lettering em cinza escuro sobre a cor padrão da identidade visual, com 

alinhamento à esquerda e espaçamento duplo depois do parágrafo permitem uma 

boa legibilidade apesar de não haver hierarquia visual no texto.

4.7 Técnicas visuais

Após a descrição dos materiais gráficos, apresenta-se um quadro para avaliação da 

técnicas de composição estudadas por Dondis  (1997) e Lupton (2008) (ver páginas 

51 a 54 deste trabalho) na comunicação visual utilizada. Nesse quadro estão as 

técnicas listadas  nas linhas, e os elementos gráficos nas colunas. A análise das 

técnicas aplicadas nos materiais auxiliará na busca da existência de padrões dentro 

do projeto gráfico criado para a exposição.

Tabela 1 - Tabela para avaliação das técnicas de composição visual na comunicação 

visual da Exposição Audiophylia.

Contraste X X X X X X X X

Harmonia X X X X

Instabilidade X X X X

Figura 64 - Ilustração 04 por Ricky Oliveira, 
adaptada para linha cronológica. 

Imagem: Arquivo do autor.

Figura 65 - Ilustração 05 por Ricky Oliveira, 
adaptada para linha cronológica. 

Imagem: Arquivo do autor.
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Equilíbrio X X X X X X X X

Assimetria X X X X X X X X

Simetria X X X X

Irregularidade

Regularidade X X X X X X X X X X X

Complexidade

Simplicidade X X X X X X X X X X X

Fragmentação X X

Unidade X X X X X X X X X

Profusão X X

Economia X X X X X X X X X

Exagero

Minimização X X X X X X X X X

Espontaneidade

Previsibilidade X X X X X X X X X X X

Atividade

Estase X X X X X X X X X X X

Ousadia

Sutileza X X X X X X X X X X X

Ênfase X X X X X X X

Neutralidade X X X X

Transparência X

Opacidade X X X X X X X X X X

Variação X X X X X X X

Estabilidade X X X X

Distorção

Exatidão X X X X X X X X X X X

Profundidade

Planura X X X X X X X X X X X

Justaposição X X X X
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Singularidade X X X X X X X

Acaso

Sequencialidade X X X X X X X X X X X

Agudeza X X X X X X X X X X X

Difusão

Episodicidade X X X X X X X X

Repetição X X X

Com esse quadro, percebe-se a aplicação da maior parte das técnicas apontadas 

por Dondis (1997) e Lupton (2008), com exceção de irregularidade, complexidade, 

exagero, atividade, ousadia, distorção, profundidade, acaso e distorção que não 

aparecem nas artes gráficas. Utilizadas em um, dois ou três  materiais gráficos são 

as técnicas de fragmentação e profusão (2), transparência (1) e repetição (3). Do 

mesmo modo, justaposição, estabilidade, neutralidade, simetria, harmonia e 

instabilidade são aplicadas em quatro diferentes peças.  

Aplicadas em quase totalidade dos materiais  gráficos estão as técnicas de  

episodicidade, assimetria, equilíbrio e contraste (8); singularidade, variação e ênfase 

(7); unidade, economia e minimização (9); opacidade (10). As seguintes estratégias 

de composição são aplicadas em todos os elementos gráficos: agudeza, 

sequencialidade, planura, exatidão, sutileza, previsibilidade, simplicidade e 

regularidade. 

Observando atentamente cada peça gráfica utilizada para divulgação e dentro do 

espaço expositivo ao considerar essa análise de composição visual, percebe-se que 

as estratégias  utilizadas em muitas peças são aplicadas de diferentes formas como 

o contraste por cor, por forma ou por escala; ou o equilíbrio que não é apenas 

simétrico, aparecendo em mesmo número que a assimetria e em diferentes peças. 

Desse modo, percebe-se que os elementos gráficos são composto de formas 

simples e sutis, tendo sua composição visual organizada dentro de padrões simples 

ou complexos, quase sempre opacos, com unidade, economia, agudeza, 

minimização e exatidão.
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CONCLUSÃO

Nessa pesquisa, foram apresentadas informações acerca do desenvolvimento 

histórico das exposições, enfatizando a relação de alguns movimentos artísticos e 

sociais  que influenciaram na configuração expositiva para compreensão do estado 

atual da expografia e dos estudos teóricos correlacionados, fundamentado nas 

pesquisas de Cury (2005), Castillo (2008), Gonçalves (2004), Meliande (2013), 

Fernandez (2006).

Em seguida, partiu-se para o estudo sobre a organização espacial e os recursos 

expográficos, salientando a multidisciplinaridade, a importância do trabalho 

colaborativo de equipe e o papel do designer no processo de desenvolvimento do 

projeto expositivo, para materialização do discurso curatorial na expografia. Tal 

organização espacial deve considerar, imprescindivelmente, o público alvo e os 

demais objetivos do projeto para que haja uma consonância visual e teórica, além da 

especificidade de cada projeto. 

Assim, os estudos relacionados à montagem de exposição e os recursos 

expográficos são apresentados junto à sua finalidade e influência na percepção do 

ambiente e do objeto em exposição. Esses estudos  estão fundamentados nas 

pesquisas de Fernandez (2006), Museografía (s.n.t), Cury (2005), Cossio (2011), 

nas publicações do Museums and Galleries Comission (2001) além de informações 

verbais fornecidas por profissionais da área. 

Dando continuidade, são dispostos apontamentos sobre a comunicação visual, a 

partir de um breve panorama sobre o estabelecimento do design enquanto disciplina 

e a relação das  instituições museológicas  na difusão e profissionalização do design 

no Brasil. Tais apontamentos são complementados pelos estudos de composição 

visual, tais como: os elementos básicos, técnicas de composição e níveis de 

representação. 

Essa seção é embasada nas pesquisas de Villas-Boas (2007), Strunck (2004), 

Cossio (2011), Dondis (1997), Lupton (2008), Arnheim (2008) Meggs e Purvis 

(2009), Design Museum (2011), Silva (1985), Werneck et. al (2010) e Landeira 

(2010), e é finalizada com a aplicabilidade da comunicação visual em exposições.
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Por fim, o objeto de estudo é apresentado; a exposição Audiophylia é compreendida 

segundo o seu projeto, principais conceitos relacionados e a organização dentro do 

espaço expositivo a partir do detalhamento dos recursos utilizados. Apesar dos 

pontos negativos destacados no decorrer do quarto capítulo, no que concerne aos 

recursos expográficos, o projeto teve o aspecto positivo de utilização de materiais 

alternativos na sua construção, reduzindo o custo consideravelmente e, ainda assim, 

resultando em um ambiente atrativo e agradável aos visitantes.

O processo necessário para o aproveitamento da impressão feita pela ASCOM/

UFRB também merece consideração, tendo em vista o aumento considerável no 

trabalho necessário para adequação dessas formas de impressão e o resultado final 

alcançado, devido a utilização da comunicação visual como um recurso a mais na 

expografia e importante fator na materialização da cenografia expositiva, compondo 

visualmente junto aos discos nos suportes.

O material gráfico também cumpre função primordial na exposição devido ao nível 

de interatividade do público com o projeto expositivo, seja esta causada pelo 

posicionamento dos displays no espaço, com textos de leitura não linear e 

distribuição, aparentemente, aleatória; ou pelo sleeveface utilizado no cartaz para 

incentivar o público a participar com a criação de diversos e criativos sleevefaces 

com os discos disponibilizados  e divulgando mais a exposição com a publicação das 

fotografias em seus perfis em redes sociais.

Durante os dias  de visitação, a exposição contou com cerca de setenta visitantes 

diários, que deixaram nos cadernos de registro elogios ao projeto expositivo e 

criaram movimentação nas redes sociais, em comentários nas fotografias publicadas 

pela equipe de comunicação do projeto.

Assim, percebe-se que a Audiophylia alcançou os objetivos  almejados, o espaço 

expositivo atraiu e encantou aos visitantes, segundo os seus comentários no 

caderno de registro. A utilização de recursos alternativos se mostrou eficiente, 

mesmo com as poucas falhas mencionadas no decorrer do capítulo quatro, os 

recursos empregados conseguiram cumprir com seu papel e foram organizadas de 

modo proveitoso para transmissão do discurso expositivo. 

94



Do mesmo modo a comunicação visual como um todo, não apenas no espaço 

expositivo, o material de divulgação impresso e digital alcançou seu objetivo de 

comunicar e atrair o público para o projeto expositivo a ponto de ter sido utilizado, 

por alguns dos  visitantes, para criação de fotografias de contextualização com as 

peças gráficas, tais quais os cartazes e folders, como sleevefaces.

Assim, essa pesquisa cumpriu com os objetivos  almejados, ainda que tenham sido 

pouco aprofundados alguns possíveis estudos. Como exemplos, o design digital, 

muito utilizado nos ambientes expositivos  atualmente; ou a inexistência do ambiente 

expositivo, ou seja, as exposições desvinculadas de instituições  e instaladas na 

paisagem urbana. 

Espera-se, desse modo, que esse estudo contribua para o campo das artes visuais, 

do design e da museologia, entendendo-as como complementares na organização e 

construção de projetos expositivos, como referência para pesquisas teóricas e 

práticas acerca do tema. E que contribua igualmente para o curso de Artes Visuais 

da UFRB, por se tratar uma pesquisa multidisciplinar sobre um importante tópico 

para estudos e experimentos futuros, e por tratar também de uma monografia que 

avalia uma experiência/produto criado por um discente no decorrer do curso.
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