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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as relações de confiança que o público estabelece com o projeto Click 

Museus, projeto mediador entre frequentadores e museus. O Projeto Click Museus, presente 

nas redes sociais desde 2018, produz memes, gifs, posts de engajamento, escrita de matérias 

para atrair, informar, democratizar e aproximar o público das instituições museológicas. O 

referencial teórico se deu a partir de Chagas, Barbosa, Coutinho e Araujo cujas leituras 

auxiliaram no processo criativo do projeto e a criação de posts que tinham como foco analisar 

o comportamento do público, além de estabelecer com esses uma comunicação mais 

participativa, não apenas querendo informar, mas interagir com o público. A metodologia 

qualitativa se deu por análise dos mais de 60 mil seguidores desta página nas redes sociais, 

observando a aceitação, engajamento e resposta  do público a cada post interativo e informativo  

de publicação. O resultado do projeto indicou que o uso da tecnologia e sua linguagem de redes 

sociais podem ser facilitadores para se comunicar com o público visitante e não visitante dessas 

instituições, transformando os Museus em espaços mais acolhedores.  

 

Palavras-chaves: Click Museus, Formação de Público, Arte, Educação, Comunicação.  
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the relationships of trust that the public establishes with the Click Museus 

project, a mediating project between patrons and museums. The Click Museums Project, 

present in social networks since 2018, produces memes, gifs, engagement posts, writing articles 

to attract, inform, democratize and bring the public closer to museum institutions. The 

theoretical framework came from Chagas, Barbosa, Coutinho and Araujo whose readings 

helped in the creative process of the project and the creation of posts that focused on analyzing 

the public's behavior, in addition to establishing a more participatory communication with 

them, not only wanting to inform but interact with the public. The qualitative methodology was 

performed by analyzing the more than 60 thousand followers of this page on social networks, 

observing the public's acceptance, engagement and response to each interactive and 

informative publication post. The result of the project indicated that the use of technology and 

its language of social networks can be facilitators to communicate with the visiting and non-

visiting public of these institutions, transforming Museums into more welcoming spaces. 

 

Keywords: Click Museums, Audience Formation, Art, Education, Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa objetiva exemplificar que as redes sociais são grandes aliadas 

comunicacionais para acolher,  informar, dialogar e até mesmo suprir necessidades básicas de 

acesso dos visitantes e dos não visitantes de Museus. Não podemos esquecer que a 

comunicação  na esfera virtual necessita de outras abordagens, e por isso analisaremos se as 

instituições fazem uso da linguagem tecnológica ou se ainda produzem post de engajamento 

baseado no molde tradicional, mais diretivo, informativo, posts que ainda reforçam o museu 

como um espaço exclusivamente educacional, ou um espaço para poucos, como  cita Araujo, 

”pensar em museus é vagar sobre fechamentos e aberturas deste espaço ora privado, ora 

público. É lembrar que outrora suas portas eram abertas a uma  minoria aristocrática” (Araujo, 

2017, p. 108). 

 Desta forma, este trabalho busca analisar alguns posts de engajamento, memes, gifs1 

publicados nas redes sociais do projeto click museus, bem como a comunicação do projeto com 

as instituições museológicas. Sobretudo esse projeto buscou exemplificar que o uso correto das 

ferramentas tecnológicas podem ampliar o acesso e interesse as instituições museológicas, 

amplia as possibilidades de interação com  o espaço, abre espaço para que os visitantes se 

sintam participantes desse espaço, por fim  “o acesso aos museus e a democratização desse 

acesso pela via digital contribuem para a ampliação das vivências artísticas. (Araujo, 2017, p. 

115). 

 Como fundamentação teórica, utilizei a teoria de Mário Chagas, a sociomuseologia que 

enxerga o museu com um espaço vivo, um espaço de todos, um espaço democrático, um espaço 

de fruição de experiências e vivências. É nessa linha de pensamento que o projeto se respalda 

desde a sua criação na linha do museu da vida que interage e dialoga com seus visitantes.  

Ao final da pesquisa analisaremos conversas, e-mails  de instituições, avaliações de 

públicos, posts interativos além de  dados  de alcance  de público do facebook, site e google 

adsense, com objetivo de autenticar o projeto e sua linguagem pedagógica como referencial 

para se pensar na curadoria virtual, com uma linguagem acessível a todos, transformando os 

museus em espaços de lazer e entretenimento. 

 

 

 

 
1 Ver em anexos um detalhamento sobre os termos posts, gifs e memes.  
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1. Início da pesquisa  

 

Assim que ingressei no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), ficou muito claro que o foco da graduação era a atuação do Pedagogo como 

professor, seja na educação infantil (creche e pré-escola) como nos anos iniciais do 

fundamental e Educação de jovens e Adultos. Mas foi somente em contato com disciplinas 

como: Patrimônio e Tombamento no curso de História da Arte e Artes no Curso de Pedagogia, 

que passei a me interessar pela educação em espaços não formais, como Museus e Centros 

Culturais.  

Nesse ínterim, cursei algumas disciplinas eletivas, que não fazem parte da grade 

obrigatória de formação, e que por isso podem ser assistidas  por alunos de qualquer curso do 

campus, escolhi disciplinas com foco em espaço de educação não formal, e me encontrei como 

Pedagoga no Terceiro Setor.  

Com o ingresso no ensino superior e a contínua pesquisa na educação não 

formal, consegui estagiar em instituições museológicas na cidade de São Paulo. Como 

educadora percebi um padrão de comportamento no público, a começar pelos públicos 

escolares: as crianças chegavam com seus cadernos e lápis, prontos para  anotar, ao invés de 

vivenciarem o espaço.   

E foi a partir desse contato ligado à minha paixão de infância por Museus que conseguiu 

estagiar  no Educativo de diversas instituições Culturais e Museológicas, inicialmente no 

Museu Caixa Cultural de São Paulo, seguido pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, depois 

trabalhei como voluntária no Museu do Jaçanã e hoje atuo como Educadora Patrimonial no 

Museu da Cidade de São Paulo.  

As crianças reproduziam o discurso que eu ouvia dos meus pais em 1990: “no museu 

não pode tocar nas obras, comer, correr, tirar foto com flash, falar sem levantar as mãos, não 

pode sair da fila”, o museu era um espaço para aprender sobre coisas antigas, um espaço para 

absorver conhecimento, e quando eu questionava o porquê de tudo isso  simplesmente não 

sabiam responder.  

Barbosa reforça a importância da arte para uma formação mais humana, uma formação 

cidadã, mas a grande maioria dos grupos escolares vêm para o espaço carregados de tarefas, 

que ao fim os impedem de vivenciarem ou experienciarem o espaço museológico:  
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A arte deve preparar o homem e a mulher para o exercício da cidadania com 

conhecimentos que os tornem capazes de inserir-se na realidade de maneira 

crítica e criadora Barbosa (1998, p. 142)  

 

Outro público de destaque são os frequentadores que entram no espaço com muita 

autonomia, tranquilidade e perguntas pontuais: aqui tem algum espaço para estudar? O museu 

tem aplicativo? Tem algum metrô próximo? Tem alguma tomada para carregar o celular?  

demonstrando que tinham interesse em permanecer no espaço após a visitação, querendo 

pensar ou propor uma nova utilização pelo espaço, mas que não fora possível pois a arquitetura 

e a forma como foram pensados já inibia seu corpo para outras ações. 

  Há o público não frequentador, aquele que chegava à porta de fala baixa e  tímida:  

“Paga para entrar? Pode tirar foto? Posso entrar de boné, chinelo ou  bermuda?”.  Sempre 

deixando transparecer em suas perguntas como os não frequentadores veem o espaço, como 

ficam fragilizados pela arquitetura monumental, desorientados sem placas de informação, 

reforçando que para acessar o museu necessita de conhecimento prévio, um espaço que não é 

apenas para se locomover.  

Barbosa reforça a importância do acolhimento do público não visitante no espaço;  

 

Os museus e centros culturais são uma contribuição insubstituível para amenizar a 

ideia de inacessibilidade do trabalho artístico e o sentimento de ignorância do 

visitante. Aqueles que não têm educação escolar têm medo de entrar no museu. Eles 

não se sentem suficientes conhecedores para penetrar nos "templos da cultura" 

(Barbosa, 1998, p. 19). 

 

A fim de pensar em como propor um melhor diálogo com o público, em 2016 passei a 

pesquisar quantos museus existiam na Cidade de São Paulo e descobri que existiam 136, fonte 

de pesquisa Click museus, sendo que apenas 90 instituições são cadastradas no Instituto 

Brasileiro de Museus - IBRAM, para minha surpresa apenas 32 dessas instituições possuem 

páginas no facebook (dados Click Museus).  

 

PESQUISA CLICK MUSEUS 

São Paulo 136 museus 

Cadastrados no IBRAM 90 instituições 

Presente no facebook 32 instituições 

Presente  no Instagram 44 Instituições 

Figura 1: Quadro - acervo da autora 
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Aqui dois fatores chamaram minha atenção pois os museus com maior destaque nas 

mídias eram os mesmos que estavam presentes nas redes sociais. Os museus comunitários ou 

sem grandes aportes financeiros não estavam nas redes sociais. Depois do levantamento dos 

Museus descobri que existiam museus próximos ao meu bairro, museu em todas as regiões da 

cidade, mas que por carência de informação me deslocava ao centro da cidade para ter acesso.  

Percebi também que as instituições em geral utilizam do seu canal para divulgar 

informações para o público já frequentador, raramente fazem posts de engajamento, a 

tecnologia era usada como uma extensão do serviço pessoal e não como outro canal de 

comunicação com o público.  

Decerto que o ingresso ao ensino superior, além de constante formação no setor de 

educativo, somando-se ao conhecimento empírico, culminou na criação do projeto de minha 

autoria Click Museus, presente nas redes sociais desde 2018,  e  que tem como objetivo 

democratizar o acesso aos espaços culturais por meio das redes sociais.  

Desmistificando todas essas questões que acompanham os museus desde sua fundação, 

como as exemplificadas acima, são diversas as ações que construí ao longo desses 4 anos:  

● usando de post de engajamento para reformular seus jargões,  

● dando preferência aos memes e gifs,  

● utilizando uma linguagem atual e tecnológica,  

● deixando o museu mais atraente e convidativo para o público,  

● ressignificando o olhar do público já frequentador ampliando com dicas de posts 

suas possibilidades de interação com o espaço,  

● reforçando ao não frequentador que os museus são espaço de lazer e 

entretenimento e não apenas educacional, enfim de que não estão a serviço de 

uma classe social.   

Nesta pesquisa utilizo como instrumento de investigação: depoimentos e conversas com 

instituições e seguidores da página, além de e-mails, memes e gifs e estatísticas de engajamento 

e análise do público da própria ferramenta do facebook.    

Consequentemente finalizo o trabalho analisando os resultados do impacto da 

linguagem educativa na aproximação das pessoas com as instituições museológicas.  

 

1.1 Tecnologia de acesso 

Muito se tem discutido sobre a expansão da internet e como sua utilização modificou a 

forma como agimos, trabalhamos, vivemos e até mesmo nos relacionamos. A tecnologia 
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quebrou barreiras geográficas, e agora com um simples toque no celular, podemos visitar o  

mundo. Mas será que essa tecnologia foi capaz de transformar os museus em espaços mais 

acolhedores?  

 Na era da tecnologia passamos a vivenciar novas formas de contato com as pessoas, os 

espaços e até mesmo produções artísticas, por exemplo, os Museus timidamente inseriram 

recursos digitais em seus espaços expositivos para melhor interação do público com a obra, 

além de buscar novas formas de se relacionar com diferentes visitantes, encontraram nas redes 

sociais uma nova oportunidade de diálogo com seu público, mas “como as instituições 

passaram a pensar sobre a relação com a materialidade presencial e virtual?” (Araujo, 2017, p. 

107). 

Inesperadamente durante a quarentena da Covid-19, em março de 2020, a internet 

passou a ser o único meio de encontrar os amigos, de vivenciar exposições de arte, e  o único 

meio de dialogar com os visitantes. Logo as instituições museológicas do mundo foram 

obrigadas a ingressar nas diversas redes sociais, pois durante o isolamento social, estar online 

passou a ser o único meio de dialogar com os visitantes. Assim a tecnologia passou  a ser o 

único meio de interagir, disseminar, preservar, aprender e participar do espaço museológico, 

mesmo que  “a visita virtual não substitui a experiência presencial ao museu, entretanto amplia 

as pesquisas sobre as obras realizadas pelos visitantes sempre a seu tempo; é a exploração de 

tecnologia de interação, integrando virtual e real. (Araujo, 2017, p. 112). 

 Consequentemente, durante a pandemia o Projeto Click Museus iniciou parcerias com 

as Universidades, Coletivos e Museus para pensarem em conjunto como democratizar o acesso 

e manter diálogo com o público exclusivamente no ambiente virtual, e foi assim que as redes 

sociais se mostraram uma ferramenta potente e de longo alcance para as Instituições Culturais. 

  

 

1.1.1 Projeto Click Museus 

 

Foi na infância que eu, moradora de cortiço, quarta filha de cinco, com  pais que nem 

haviam ingressado no ensino médio tive contato com museus, antes mesmo de ser alfabetizada. 

Fora no mercado de trabalho que meu pai, o caçula de 08 filhos, descobriu a importância do 

estudo para elevar o salário e ampliar promoções na carreira profissional, e foi em 1990 que 

ele decidiu substituir o futebol de domingo para nos levar aos Museus e essa decisão  perdurou  

até minha adolescência.  
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Sempre no segundo domingo do mês (dia da entrada gratuita)  visitávamos  o Museu 

do Ipiranga (Museu Paulista da USP), como um ritual que fazíamos todo mês, nos sentávamos 

na escadaria aguardando a abertura do Museu, já de prontidão meus pais ditavam as regras:  

não pode correr, não pode comer, não pode tocar em nada, não pode entrar sujo, não pode 

gritar, não pode usar boné, não se esqueçam que o museu é um lugar de respeito, viemos aqui 

para aprender.  

Assim que as portas do Museu se abriram, colocávamos  as mãos para trás  e olhávamos 

minuciosamente para tudo aquilo que estava exposto: carroças, carros de bombeiros, moedas, 

espadas, capacetes, prataria,  janelas enormes com vista panorâmica para o parque, tudo era 

lindo, era único, sempre que meu pai se distraía tentávamos tocar em alguma obra, ou 

escorregávamos no braço das escadas, sempre surpreendidos pelo apito do guarda a nos 

corrigir.  Dizíamos que se tivéssemos nascido naquele castelo chamaríamos os escravos com 

sinos, além de usar bicicleta para nos locomover pelos cômodos, lembro como ríamos disso.  

Já fora do Museu, corríamos, chutava bola, minha mãe estendia o lençol pertinho da 

casa do grito, não tínhamos interesse em uma casa feita de madeira e barro, que muito nos 

lembrava construções que havia em  nosso bairro. Ao cair da tarde meu pai nos levava para ver 

a pira com fogo, ele dizia que se esse fogo fosse apagado não seríamos mais homens livres,  

não entendíamos o significado de ser homens livres, e apesar de exemplificar várias vezes, 

lembro que mesmo assim não entendemos a importância da pira e seu fogo.  

De acordo com Barbosa (1998, pág.15), a importância de se pensar no 

multiculturalismo e como em espaços institucionais são reforçados apenas a cultura erudita, 

fora assim meu contato com museus a valorização da história da minha cidade a partir da 

perspectiva colonizadora.  

 

 

Alguns falam sobre multiculturalismo, outros sobre pluriculturalidade, e 

temos ainda o termo mais apropriado - interculturalidade  Enquanto os termos 

"multicultural" e "pluricultural" significam a coexistência e mútuo 

entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade, e o termo 

"intercultural" significa a interação entre as diferentes culturas.  

 

Como resultado de uma infância em museus, passei a conhecer e querer visitar mais 

espaços, fiquei mais curiosa, observadora, com o tempo já não me sentia mais intimidada pela 

bela arquitetura, eu podia sempre participar das oficinas e visitas educativas gratuitas, nunca 

cheguei a questionar a ausência de minorias representativas.  
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Mas foi somente com o ingresso no ensino superior  no Curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que tive contato com disciplinas como: Artes, 

Patrimônio e Tombamento, Histórico Social, que dialogavam com a educação em espaços não 

formais, como Museus e Centro Culturais, e foi a partir desse contato ligado a minha paixão 

de infância por Museus que conseguiu estagiar  no Educativo de diversas instituições Culturais 

e Museológicas, inicialmente no Museu Caixa Cultural de São Paulo, seguido pelo Centro 

Cultural do Banco do Brasil, depois trabalhei como voluntária no Museu do Jaçanã e hoje atuo 

como Educadora Patrimonial no Museu da Cidade de São Paulo.  

E foi no setor educativo que passei a pesquisar o museu e o descobri como um espaço 

de encontro, como um espaço de conflito, um espaço que esteve a muito tempo a serviço de 

uma classe social, um espaço que fora construído no discurso nacionalista, discurso branco e 

heterossexual, e  fora esse  museu que visitei na infância e que fora romantizado pelo meu pai 

que apesar das melhores intenções, caminhava em companhia do senso comum, um museu que 

excluía pessoas indesejadas como nós, moradores de cortiço e negros, que sonhávamos em 

nascer naquele castelo, sem ter consciência de que seríamos nós, os escravizados, que 

visitávamos aquele museu como a um shopping com lindas vitrines, como reforça Chagas: 

 

Admitir a presença de sangue no museu significa também aceitá-lo como 

arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e contradição. Toda 

a instituição museal apresenta um determinado discurso sobre a realidade. 

Este discurso, como é natural, não é natural e compõe-se de som e de silêncio, 

de cheio e de vazio, de presença e de ausência, de lembrança e de 

esquecimento. (CHAGAS, p. 19, 1999) 
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2.  Processo de criação do Projeto  

 

Com o meu ingresso no ensino superior, estagiei em diversos setores educativos, acabei 

percebendo um padrão de comportamento e dúvida que me acompanhavam desde a infância, 

independente da instituição que eu atuava, muitas perguntas sempre se repetiam como: tem 

wifi livre? Pode fazer piquenique no jardim? Muitas dessas informações não estavam 

disponíveis no site da instituição e nem visíveis para aqueles que acessaram seu espaço 

fisicamente.  

Passei então para uma pesquisa mais descritiva navegando nos sites das instituições. 

Ao coletar as informações percebi que a linguagem não era convidativa, as informações não 

atendiam as necessidades, além de horário de funcionamento e valor de ingresso estarem 

desatualizados.  

Em seguida me guiei para algo mais exploratório, visitei em 1 ano 70 museus na Cidade 

de São Paulo. O objetivo era analisar se o percurso era de fácil acesso usando o transporte 

público, se tinham bancos no jardim, se era possível se acomodar em algum espaço após a 

visita. A ideia não era analisar a visita educativa, arquitetura ou datas, a ideia era pensar em 

como aquele espaço poderia ser explorado por algum visitante, como lazer ou entretenimento 

e não apenas como um espaço educacional ou de apreciação.  

A primeira página que criei no facebook para divulgar esses levantamentos e post, 

chamava-se compilações museológicas. Eu acreditava que ao colocar fotografias e endereço 

seria suficiente para atrair o público, sendo que na verdade eu estava reproduzindo a mesma 

lógica que as instituições, usando da internet como uma vitrine e não como uma porta de acesso. 

De fato, a expressão compilações museológicas era de difícil pronúncia e as fotos não faziam 

o efeito esperado. Por isso, retirei a página do ar para repensar essas ações e, claro, para mudar 

o nome. O nome Click Museus era mais sonoro, mais atual e fácil de exemplificar a ideia. Esse 

click museus inicial era Clique com a sílaba que e depois de quase 3 meses vislumbrei Click 

Museus, nome que permanece até hoje.  

Outro ponto importante foi a criação do nosso logo ao qual inicialmente era o símbolo 

universal de museus, com isso acrescentamos o sinal de wifi, e depois passamos a utilizar o 

logo como identidade visual da nossa marca. Se as instituições padronizam suas páginas com 

posts preto e branco nós usamos nosso logo como uma identidade, assim mudando conforme a 

data comemorativa, por exemplo, na páscoa ele ganha orelhas e dentes de coelho, o público 

passou a interagir e se identificar.  
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Como fora constatado durante a visitação no espaço ou ao decorrer dos meus estágios 

nas instituições, percebi o padrão de divulgação básica de utilização do espaço como: valor de 

ingresso, horário de funcionamento, sinalização de entrada ou saída, talvez por uma estética no 

espaço ou porque há funcionários no ambiente,  compreendem que o público possa tirar suas 

dúvidas, não existe nenhuma outra informação que oriente o visitante sobre outras formas de 

utilização do espaço ou sobre serviços prestados, por exemplo, visita guiada educativa ou que 

é permitido piquenique no jardim. Decorrente disso, decidi pesquisar se os museus utilizavam 

de seu espaço virtual para fornecer mais do que simplesmente informações de acesso, para 

minha surpresa dos 136 museus presentes na Cidade de São Paulo, somente 32 estão presentes 

nas redes sociais.  

Dessa forma passei a perceber que os museus que divulgam mais informações do que 

as básicas de acesso são os mais visitados da Cidade, as orientações são facilitadores para o 

público planejar sua visita e também repensar suas formas de utilizar esse espaço, por exemplo, 

na orientação geral para visita da Pinacoteca, com uma linguagem simples e acolhedora ela 

dialoga com o público, antecipando dúvidas para famílias, pessoas com deficiência, grupos 

escolares ou turismo, informa a presença de uma cafeteria em seu espaço e guarda volume, 

para que os visitantes se sintam acolhidos, e por fim há um link para uma visita virtual em todo 

seu espaço.  

 

Figura 2 - Print Site Pinacoteca do Estado 

 

Fonte: https://pinacoteca.org.br/en/ 

 

Abaixo vamos analisar rapidamente as orientações de acesso do site do Museu do 

Futebol, a instituição explica em seu site minuciosamente valores de ingresso com um espaço 

https://pinacoteca.org.br/en/


20 
 

dedicado a pessoas que compram meia entrada, acessibilidade, como chegar ao espaço de carro, 

transporte público municipal, intermunicipal, ônibus turístico e metrô mais próximo. É muito 

interessante pois a instituição descreve detalhadamente cada linha de ônibus e local que o 

visitante deve descer, sendo em geral o padrão das instituições simplesmente anexar o link do 

google maps ao qual fica a critério do visitante preencher e escolher a melhor forma de se 

locomover até o espaço.   

 

 

 

Figura 3 - Print Site Museu do Futebol 

 

Fonte: https://museudofutebol.org.br/horarios-e-ingressos/  

acesso em Setembro de 2020 

 

 

 

Com o desenvolvimento dessa busca por orientações e acesso nos sites dos museus, 

organizei um compilado pensando em como antecipar as dúvidas de professores, universitários, 

pesquisadores, artistas e público visitante e não visitante, tendo como foco facilitar o acesso e 

a comunicação com o público, tornando o acesso mais convidativo, e despertando novos 

olhares.  

 

 

 

 

 

https://museudofutebol.org.br/horarios-e-ingressos/


21 
 

Figura 4 - E-mail convite  enviado para as instituições 

 

 

 

Fonte: Arquivo Juliana Rangel, 2018 

 

 Em uma abordagem mais qualitativa criei uma tabela de informações (anexada 

na página 21)  com 29 perguntas, baseado nas dúvidas dos visitantes, e em informações que eu 

acredito deixaria o espaço mais acolhedor. Encaminhei para os 132 museus de São Paulo e 

apenas 12 me responderam, muitos padronizando a resposta, mesmo que administrasse 

diferentes equipamentos. Tentei uma abordagem mais ativa, passei a ligar para as instituições 

e esbarrei nas burocracias, fui transferida inúmeras vezes para o setor de imprensa e diretoria, 

como era muito trabalhoso e com poucos resultados, optei por fragmentar a tabela e usar as 

informações que eu tinha transformando em post, como por exemplo museus que abrem de 

segunda feira.  

Pensando em outra abordagem convidei aproximadamente 30 educadores que assim 

como eu acreditam na museologia social, e 40 pessoas que eram de diferentes áreas, formação 

e que tinham interesse em falar ou pensar museus: biomédico, professores de física, palhaços, 

artista plástico, motorista de aplicativo, historiador da arte e professores de humanidades. Entre 

os problemas que surgiram ninguém queria escrever sobre museus militares ou museus 

religiosos, mas entre eles houve resistência em utilizar memes para falar do museu, todos 

queriam escrever sobre os museus de maior destaque na mídia ou aqueles que dialogavam com 

sua área de formação, apesar da ideia inicial buscar as narrativas sobre a experiência no espaço 

museal. Ficou intrínseca a ideia de um museu mais sacralizado, além da dificuldade em 

produzir textos sem jargão, já que a ideia era atingir a todos os públicos, enfim eles acabaram 
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migrando para a parte de colunista do site, pois é a única parte direcionada para acadêmicos e 

assim poderiam trabalhar com uma linguagem que estavam mais acostumados.  

A última abordagem que testei foi produzir post e contar com a avaliação de amigos e 

familiares. A ideia era ter uma avaliação daqueles que não frequentavam o espaço ou que 

visitavam raramente, foi a partir da aprovação desses convidados que comecei a publicar no 

facebook  e assim que recebia comentários favoráveis, ou até mesmo críticas do público, eu 

sabia que o projeto estava no caminho certo.  

Por fim, passei a usar fontes oficiais como IBGE, IBRAM, Jleiva, para compreender 

por que as pessoas não visitam os museus e o que realizam no tempo livre. E foi a partir desse 

estudo que passei a produzir materiais que fossem de interesse e utilidade para o público. 

Figura  5 - Planilha de informações enviada às Instituições

 

Fonte: Arquivo Juliana Rangel, 2018 
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Barbosa reforça que somos frequentemente bombardeados por imagens e anúncios em 

nosso cotidiano, a partir disso as pessoas efetuam compras, absorvem informações  

 

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, 

vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc. 

Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos 

por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao 

discurso visual. Barbosa (1998, p.17) .  

 

 

Figura  6 - Post de engajamento das redes sociais 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

Post pensado para públicos que atuam em horário comercial e não conseguem visitar 

museus, elaborei uma lista de museus que fecham a partir das 18h até as 22h. 

 

Figura  7 - Post informativo redes sociais 
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Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

Os posts de interação são pensados para atrair o público a instituição, da porta para 

dentro cabe a instituição acolher esse visitante.  

 

2.1  Modelo de texto padrão  

Figura 8  - Print I - Site do Museu da Cidade de São Paulo  

 

Fonte: https://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-mcsp/casa-do-tatuape/   

acesso em fevereiro de 2020 

 

Exemplifico com um texto do site do Museu da Cidade de São Paulo , a descrição do 

espaço é formal, descrevendo o Museu como um espaço institucional, se preocupando com a 

técnica construtiva, datação e palavras  reforçando a lógica acadêmica. 

 Nosso objetivo se inicia já com uma chamada mais atual, uma linguagem mais informal, 

mostrando as possibilidades de acessar o espaço e fazer uso dele, segue modelo:  

 

 

 

 

 

https://www.museudacidade.prefeitura.sp.gov.br/sobre-mcsp/casa-do-tatuape/
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Figura 9 - Print II - Site do Museu da Cidade de São Paulo  

 

Fonte: https://clickmuseus.com.br/a-casa-mais-antiga-da-cidade-de-sao-paulo-esta-

localizado-no-bairro-do-tatuape/  

acesso em dezembro de 2020 

 

Figura 10 - Print Site do Museu da Cidade de São Paulo 

 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2021. 

 

2.1.1  Post interativos explicando os combinados  

 

 

 

 

https://clickmuseus.com.br/a-casa-mais-antiga-da-cidade-de-sao-paulo-esta-localizado-no-bairro-do-tatuape/
https://clickmuseus.com.br/a-casa-mais-antiga-da-cidade-de-sao-paulo-esta-localizado-no-bairro-do-tatuape/
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Figura 11 - Post baseado em  dúvida dos visitantes 

 

Fonte: Arquivo Click Museus , 2018. 

 

Figura 12 - Post baseado em  dúvida dos visitantes 

 

Fonte: Arquivo Click Museus , 2018. 
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Figura 13 - Post baseado em  dúvida dos visitantes 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018. 

 

Figura 14 - Post baseado em  dúvida dos visitantes 

 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019. 
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Figura 15- Post baseado em  dúvida dos visitantes 

 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019. 

 

2.1.1.1 Pesquisa 

Em 2018 Jleiva - Cultura & Esporte realizou uma pesquisa em 12 capitais brasileiras, 

são elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, 

Curitiba, Porto Alegre, Belém e São Luís, transformando em uma plataforma interativa a forma 

de consumir diversão e arte de 33 milhões de brasileiros.  

Segundo a pesquisa 34% dos paulistanos visitam museus pelo menos 1 vez em 12 

meses, sendo que 32% só praticam visita ou diversão na cidade se essa ação for gratuita. Outra 

informação interessante na pesquisa da Jleiva é o porque que o público não frequentava 

museus:  

Figura  16 - Entrevista de opinião 

 

Fonte: Arquivo Jleiva, 2018 
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A partir das perguntas em maior destaque, elaborei posts informativos e chamadas ao 

engajamento para tentar uma comunicação com esse público não visitante, iniciando pelo uso 

da expressão “falta de tempo" em destaque. Passei a produzir posts em dias de folga, pois 

todos reclamam que na segunda-feira não há atividades culturais para realizar na cidade ou 

horários de visita para os trabalhadores ao sair de seus trabalhos. 

Uma das funções da arte-educação é fazer a mediação entre a arte e o público. Museus 

e centros culturais deveriam ser os líderes na preparação do público para o entendimento do 

trabalho artístico. Entretanto, poucos museus e centros culturais se esforçam para facilitar a 

apreciação da arte. 

 

 

Figura  17 - Post com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

Figura  18 - Post   com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

Para as justificativas como “razões econômicas" desenvolvi meme com personagens 

de séries de grandes visibilidades no brasil e no mundo , assim como dicas para sábado ou fim 

de mês.  
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Figura  19 - Post  com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 

Figura  20 - Post   com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 

Outra justificativa que merece destaque é a expressão utilizada “não gosto” pois a 

expressão muitas vezes pode estar baseada no senso comum de que museus são lugares chatos 

e enfadonhos, uma concepção construída pela grande massa pela dificuldade de acesso e por 

privilegiar turismo apenas de lazer e não de estudo. 
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Figura  21 - Post  com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

Utilizei alguns posts apenas para exemplificar. O projeto conta com mais de 4 mil posts 

sobre dicas, memes e gifs de museus, inicialmente me dediquei a divulgar memes, gifs, post de 

engajamento e interativos baseados em pesquisa sobre comportamento do público. 

 

 

3. Tipificações de Museus  

 

Os Museus são tipificados para melhor facilitar a comunicação com o público, como se 

fosse uma prévia para compreendermos o que vamos encontrar em seu acervo ou qual é a 

temática que a instituição dedica a sua pesquisa. 

A tipificação é importante para compreendermos o seu acervo temático como por 

exemplo: museu de história nacional que  consagra a ideia de pátria e nacionalismo ou os 

museus de arte que se dedicam a pesquisar e difundir grandes artistas e movimentos da arte.  

Certamente para aqueles que trabalham com turismo, ou visitam com frequência os 

museus, as tipologias são facilitadoras para direcionar o interesse. Tomei como base as 

tipificações e pensei em como “tipificar” os museus a modo que o público possa visitá-lo não 

pelo seu acervo e sim por uma temática de interesse como por exemplo: museus com 

estacionamento grátis, museus próximos aos sescs, museus para jogar xadrez, museus para 

quem é da biológicas, museus para almoçar, museus para encontrar o crush, museus por signos 

etc..  
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Figura  22 - Post com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 

 

 

 

Figura  23 - Post com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 
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Figura  24 - Post com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

Figura  25 - Post  com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

Figura  26 - Post  com informações de acesso 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 
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Tipificados todos os museus de São Paulo em mais de 50 categorias de utilidade, do  

público, sempre que publicamos, recebemos interações ou elogios.  

 

 

3.1 Ações Fixas do Projeto 

 

Figura  27 - Post  com informações de Planos de Aula 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019 

 

Disponibilizamos em nosso site, planos de aulas gratuitos com temáticas de museus.   

 

 

 

Figura  28 - Post  com Chamada para ações fixas do Projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019 

 

Divulgamos gratuitamente trabalhos de artistas que não possuem espaço na mídia.  
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Figura  29 - Post com chamada para ações fixas do Projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2020. 

 

O projeto Pílulas Museológicas tem como objetivo, facilitar conceitos museológicos de 

forma didática e prática.  

 

Figura  30- Post  Convite para Lives 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2021 

 

Aos sábados, realizamos lives com convidados e parceiros, abordando temáticas do 

mundo dos museus.  
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Figura  31 - Post  convite para ações fixas do projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019 

 

 

 

Nessa ação convidamos o público a enviar fotografias de museus que visitam e 

divulgamos em nosso instagram.   

 

 

Figura  32 - Post  convite para ações fixas do projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 O primeiro Drive público de museus é um compilado de pdf com textos de diversas 

áreas da museologia, ao qual o público pode baixar gratuitamente e adicionar textos para que 

outros tenham acesso.  
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3.1.1. Grupos do Projeto no Facebook 

 O Projeto Click Museus conta com 06 grupos que administra no facebook,  totalizando 

43.536 membros ativos e participante desses  grupos, com interesse diversos, todas elas 

dialogam diretamente com nossa fanpage, além de agregar credibilidade para nosso trabalho  

podemos diversificar as opções do público final.  

 

Figura  33 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 Nosso grupo de vagas de emprego é referência em divulgação de vagas de emprego 

exclusivo para museus e centros culturais, conta com 22.500 membros.  Diariamente 

publicamos  vagas além de dicas para entrevistas.  

 

 

Figura  34 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 
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 Divulgamos gratuitamente informações sobre editais de arte a nível nacional, esse 

grupo conta com 11 mil membros.  

 

 

Figura  35 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 Divulgamos PDFs e Artigos sobre temáticas presentes nos museus, como: Curadoria, 

Patrimônio, Restauro, Arqueologia, etc… esse grupo conta com 5.200  membros.  

 

 

Figura  36 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

  Divulgamos cursos e oficinas exclusivamente gratuitos em museus e centros 

culturais a nível nacional, esse grupo conta com 3.500  membros.  
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Figura  37 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 Divulgamos diariamente aberturas de exposições, vernissages em museus e centros 

culturais, esse grupo conta com 2. 300 membros.  

 

 

 

 

 

Figura  38 - Capa do Grupo que o Projeto Administra 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2018 

 

 Divulgamos diariamente vídeos, dicas de peças de teatro e cinema em museus e centros 

culturais, esse grupo conta com 1.200 membros.  
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3.2  Alcance de Público  

  

As avaliações nas redes sociais são importantes ferramentas  para compreender como o 

público avalia seu trabalho. Segundo a revista Forbes 81% dos consumidores baseiam suas 

decisões em postagem ou indicação de conhecidos nas redes sociais. Selecionamos aqui 

algumas avaliações espontâneas do público sobre a rede social do click museus.   

 

Figura  39 - Depoimento de seguidores na página do projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2020 

 

Figura  40 - Depoimento de seguidores na página do projeto 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2019 

 

 Contabilizamos até o momento o pedido de divulgação de mais de 70 instituições 

considerando: museus, centros de memórias, coletivos de museologia e universidades.   
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Figura  41 - E-mail de resposta do Museu da Energia De São Paulo 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2020 

 

A partir de janeiro de 2020 o Click Museus passou a ser um projeto gerenciado pelo 

coletivo Akangatu, somamos agora 16 membros, localizados em diversos estados brasileiros, 

com formações e títulos diversos, unidos pelo interesse em democratizar o acesso a museus e 

instituições culturais.  
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Figura  42 - Gráfico de alcance da página do Facebook (Maio de 2019 a Maio de 2021)

 

 

 

Figura  43 - Gráfico de alcance do site Click Museus 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2021 
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Figura  44 - Gráfico de alcance do site Click Museus 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2021 

 

Figura  45 - Gráfico de alcance internacional do  site Click Museus 

 

 Todo o trabalho ao decorrer de dois anos e seis meses geraram frutos e a partir de 2020 

iniciamos parceria com instituições culturais a nível nacional, assumimos o desafio de pensar 

em conjunto novas ações para as redes sociais, percebemos que unidos somos mais fortes para 

dialogar e aproximar o público dos Museus.  
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Figura  46 - Instituições Parceiras do Projeto 

 

 

Fonte: Arquivo Click Museus, 2021 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Afinal, conclui-se que os objetivos foram atendidos, tendo em vista os comentários, 

avaliação e elogio tanto do público quanto das instituições, a tecnologia é uma ferramenta 

crucial na comunicação e aproximação dos museus com o seu público.  

Além disso, a hipótese foi confirmada, a utilização da tecnologia  aumenta 

consideravelmente o acesso aos equipamentos tanto física quanto virtualmente.  

Desse modo, pode-se afirmar, nos termos do que a pesquisa apontou, que a tecnologia 

permite outras formas de interação, formas que incentivam uma participação mais ativa do 

público, fazendo com que eles se sintam incluídos e participantes ativos.  

  Constatou-se que a democratização de acesso se caracteriza por abordagens mais atuais 

como: posts de engajamento, memes, gift, posts informativos, ou seja, tudo o que foge do 

padrão tradicional, pois antes reforçavam que o museu era um espaço exclusivamente 

educacional.  

Desde o isolamento social o projeto apresentou uma variação crescente de busca por 

museus nas redes sociais, como resultado atingimos um número significativo de usuários, 

passamos de 30 mil seguidores no facebook para 94 mil seguidores (contando os 7 grupos que 

administramos), com 500 mil visualizações por mês. Isso se deu considerando que migramos 

para outras mídias como Pinterest e Linkedin tendo em média 90 mil visualizações por mês, 

quase 15 mil seguidores no Instagram e apenas em 10 meses de site 1 Milhão e 500 mil 

visualizações.  Passamos a receber mais de 30 e-mails por dia com dúvidas, pedidos de 

informação e sugestão de pautas, além de avaliações orgânicas por parte dos nossos seguidores,  

nos destacando em nota 5 de qualidade no facebook. 

No segundo capítulo se descobriu que o isolamento social deu maior destaque ao 

projeto, muitas instituições migraram para as redes sociais  pois estar online era o único meio 

de comunicação com o público. Isso se deu em vista de que fechamos parceria com  24 museus, 

2 Universidades Federais (UFSC e UFOP), além de 06 coletivos que dialogam com museu e 

arte. Ainda que os números de acesso sejam positivos, eles se concentram majoritariamente na 

região sudeste do país, por isso utilizamos da parceria com as instituições para aumentar o 

nosso alcance geográfico, pois os parceiros publicam textos, oficinas, pesquisas mensalmente 

em nosso site.  

 Percebe-se  então que além do uso correto das tecnologias, resultou em indicações e 

reconhecimento do próprio público, recebemos o contato da rádio Mediarte no Uruguai, que 

recebeu pedidos de pauta sobre o projeto, então fomos convidados para fazer algumas falas 
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sobre museus e redes sociais.  

Além disso, iniciamos o projeto mapeando os 136 Museus presentes na Cidade de São 

Paulo, gradativamente estamos mapeando os museus do Estado de São Paulo, seguido por toda 

a região do Sudeste e futuramente todos os museus brasileiros. 
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ANEXOS  

 

MEME – provém do termo grego “mimeme” da raiz grega mimesis, ou seja, imitação. Na 

internet é criada a partir de vídeo, imagem, frase, ideia, música entre outras linguagens cuja 

ideia/informação ganhou popularidade e foi amplamente divulgada. O biólogo Richard 

Dawkins criou o termo: “Espero que meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar 

mimeme para meme”, “quero um monossílabo que soe um pouco como “gene”. (Richard 

Dawkins. O gene egoísta, 1976). 

 

O conceito de memes surgiu em 1976 com Richard Dawkins, como um 

análogo cultural dos genes. Deveria ser possível estudar a cultura através do 

processo de evolução por seleção natural de memes, ou seja, de 

comportamentos, ideias e conceitos. O filósofo Daniel Dennett utilizou tal 

conceito como central em sua teoria da consciência e pela primeira vez 

divulgou para o grande público a possibilidade de uma ciência dos memes 

chamada "memética". A pesquisadora Susan Blackmore (1999) foi quem 

mais se aproximou de uma defesa completa de tal teoria. No entanto, a 

memética sofreu pesadas críticas e ainda não se constituiu como uma ciência, 

com métodos e uma base empírica bem definida (Leal-Toledo, 2013). 

 

 

GIF– é uma imagem estática ou animada em jpg ou png. Como imagem animada não é vídeo, 

pois resulta em curto movimento; não possui áudio. Foram popularizadas pois não gastam 

muita banda de internet. Do mesmo modo que os memes, como curtas imagens animadas, os 

gifs viraram ferramentas para comunicar rapidamente ideias, piadas, emoções. A Coréia iniciou 

a linguagem ainda em desenho animado como a Pucca, com paradas de gifs (momento que a 

personagem fica brava). No entanto os gifs armazenam pouca cor: 256 cores, enquanto que as 

imagens comerciais armazena uma quantidade superior de cores. 

 

POSTS de engajamento – a expressão post vem do português postagem, termo utilizado nos 

correios e pela população brasileira desde o séc. XX: “ fiz a postagem de uma carta”. Na 

internet, publicar um material significa postar. O termo postagem é utilizado também em salas 

virtuais educativas. Post é o termo utilizado para todo conteúdo criado e publicado em alguma 

plataforma virtual. Texto, imagem, áudio, vídeo são alguns dos formatos de postagem, cujo 

espaço virtual pode ser redes sociais, blogs entre outras páginas eletrônicas. Logo Post é todo 

conteúdo postado na internet. Podem ter os mais variados objetivos: engajamento, 

questionamentos, notícias, entretenimento, motivacionais, dicas, entre outros.  
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