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Resumo 
Este artigo vem apresentar os resultados de um trabalho de iniciação científica pautada por 
pesquisa bibliográfica sobre a atuação do profissional de relações públicas nos museus, com 
foco nas novas mídias. O estudo apresenta uma análise sobre o potencial da comunicação digital 
nos museus para um trabalho de relações públicas estratégico, e como essas tecnologias podem 
ajuda-lo a se relacionar com diversos públicos de interesse. São objetivos deste estudo 
investigar a atuação do profissional de Relações Públicas no espaço museológico e identificar os 
principais traços da comunicação estabelecida com os seus principais stakeholders. 
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Introdução  

De um modo geral, o museu é visto como o local que conserva, estuda, 

comunica e expõe os testemunhos materiais deixados ao longo de gerações. A 

instituição é vista como um local a serviço da sociedade ou, melhor, como um espelho 

da sociedade (Roman, 1992). 

Contudo, essa visão tradicional do museu, enquanto instituição sem fins 

lucrativos a serviço da sociedade, enfrenta sérios desafios. Cada vez mais, os museus 

são acometidos por sérias dificuldades financeiras, resultantes, em parte, da diminuição 

do financiamento público, a concorrência por parte de outros museus e de indústrias de 

lazer que chamam cada vez mais a atenção de turistas. Para conseguir sobreviver, o 

museu contemporâneo precisa entrar na lógica de mercado e procurar conquistar novas 

audiências (Garcia, 2003). 

A museologia moderna reconhece que a comunicação é um fator chave na sua 

relação com os públicos. Como consequência, as equipes de alguns museus têm contado 
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com a colaboração ou integração de profissionais de comunicação, como as Relações 

Públicas, que atuam na promoção dos serviços dessas instituições, divulgação de uma 

imagem credível e desenvolvimento de relações de confiança com colaboradores, 

órgãos de comunicação social, públicos e comunidade. 

As últimas décadas foram de inovações nas tecnologias de informação e 

comunicação. O nascimento de uma nova era da comunicação universal sem 

precedentes. A Internet ganha destaque, enquanto ferramenta que facilita a distribuição 

e acesso à informação, expande a capacidade de interagir e torna-se uma plataforma 

para a colaboração e cooperação (Giussani, 2008). Por isso, deve ser mais um dos 

componentes das estratégias de Relações Públicas. 

Os museus têm novamente de se adaptar a estas mudanças, devendo aproveitar o 

desenvolvimento comunicacional e tecnológico, e em especial a Internet, na sua 

estratégia de comunicação com os públicos. 

Por isso, o profissional das Relações Publicas tem hoje papel fundamental na 

administração das artes. A profissão progrediu de atividade secundária para ferramenta 

fundamental de gerência, além de ingrediente essencial para o sucesso das instituições.  

Este artigo procura ressaltar a importância do papel do profissional de relações 

públicas nos museus, e como a utilização das novas mídias é fundamental para seu 

reposicionamento estratégico. A ideia surge a partir da noção de que o ambiente da 

Internet viabiliza novos espaços de relacionamento, novas formas de sociabilidade e 

possibilidades de interação direta entre organizações e públicos de interesse. São 

orientações respaldadas pela conceituação teórica, encontrada nas áreas de comunicação 

e museologia. 

O Museu  

De um modo geral, o museu é visto como o local que conserva, estuda, 

comunica e expõe os testemunhos materiais deixados ao longo de gerações. A 

instituição é vista como um local a serviço da sociedade ou, melhor, como um espelho 

da sociedade (Roman, 1992). 



  
 

A noção de museu que ainda habita grande parte do imaginário é a de que trata-

se de um espaço que coleciona objetos que, em sua maioria, são destituídos de utilidade 

no cotidiano. De regra, prevalece a ideia de que museus são depósito de antiguidades, 

interessantes e acessíveis apenas a um determinado público. 

Contudo, o museu revela-se hoje como uma instituição central e incontestável de 

cultura. Seu crescimento durante o século XX foi resultado de consideráveis 

investimentos – públicos e privados – que permitiram a emergência ou a recomposição 

de coleções; a criação, a extensão e a renovação de prédios; a multiplicação de 

exposições; e o surgimento de novos serviços, dedicados às diferentes categorias de 

públicos.  

A definição proposta pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) atribui ao 

museu não só o papel de conservar, mas também de educar, comunicar e expor os 

testemunhos materiais do homem e do ambiente. Já a Associação Americana dos 

Museus (AAM) atribui o título de museu apenas à instituição que “é essencialmente 

educativa por natureza”, enquanto a Associação Britânica dos Museus (MA) considera 

museus instituições que colecionam, preservam e tornam acessíveis os artefatos e os 

espécimes, que elas mantêm em depósitos para a sociedade.   

A literatura museológica também elaborou suas próprias definições de museu. 

Em 1997, Tomislav Sola propôs o seguinte conceito: 

Um museu é uma organização sem fins lucrativos que coleciona, 
analisa, preserva e apresenta objetos pertencentes ao patrimônio natural 
e cultural de maneira a aumentar a quantidade e a qualidade dos 
conhecimentos. Um museu deve divertir seus visitantes e ajuda-los a se 
distrair. Utilizando argumentos científicos e uma linguagem moderna, 
ele deve ajudar os visitantes a compreender a experiência do passado. 
Em uma relação mútua com seus usuários, ele deve encontrar nas 
experiências do passado a sabedoria necessária para o presente e o 
futuro. (SOLA, 1997) 

Assim, podemos entender o museu como uma instituição que narra e testemunha 

a história dos povos, e que constrói o ambiente oportuno para a criação de um sentido 

de pertencimento, junto do indivíduo ou de determinado povo (Merillas, 2003). Os 



  
 

museus são espelhos das sociedades do passado e presente, mostrando-nos os 

progressos e desenvolvimentos realizados ao longo da história, que influenciaram o 

desenvolvimento do mundo, assim como as relações estabelecidas entre sociedades 

(Roman, 1992). 

 

O profissional de Relações Públicas  

Conforme exposto por Fortes (2003), viabilizar canais efetivos de diálogo é 

condição indispensável para construir o processo interativo e as mediações entre as 

organizações e seus públicos, a opinião pública e a sociedade em geral. Conhecer e 

analisar os componentes do cenário estratégico onde as organizações estão inseridas é 

atividade das Relações Públicas, que sempre concilia os diferentes interesses que 

compõem o cenário atual.  

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) define a atividade como: 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, 
coeso e contínuo da alta administração, para estabelecer e manter uma 
compreensão mútua entre uma organização pública ou privada, e seu 
pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais 
está ligada, direta ou indiretamente. (ABRP) 

Já Margarida Kunsch (1997, p. 118) indica que 

As relações públicas têm um importante papel a desempenhar no 
contexto da comunicação integrada. Terão sob sua responsabilidade, 
principalmente, a comunicação institucional, que deverá usar todos os 
meios possíveis para criar e construir uma identidade corporativa da 
organização perante a opinião pública e a sociedade em geral. 
(KUNSCH, 1997) 

Dessa forma, percebe-se que o profissional de Relações Públicas ajuda na 

administração estratégica através da construção de relacionamentos com os públicos que 

afetam as organizações ou podem ser afetados por ela. As Relações Públicas são mais 

eficazes quando o profissional identifica os públicos estratégicos e desenvolve uma rede 

de relacionamentos que permite que ambas as partes possam ser beneficiadas. 



  
 

O trabalho dos RPs tornou-se mais desafiador na última década. Entre os 

motivos estão a fragmentação da mídia, o aumento do nível de exigência do público 

como consumidor e a competição pelo tempo de lazer das pessoas, que estão cada vez 

mais atarefadas. 

 

Comunicação Digital  

Sabe-se que a comunicação adquire função essencial e estratégica, no sentido de 

promover o diálogo e induzir a inserção de grupos que possuem interesses distintos. 

Logo, o envolvimento de Relações Públicas no processo de planejamento estratégico é 

fundamental para ajudar a organização a reconhecer partes do ambiente que afetam a 

missão e os objetivos organizacionais (KUNSCH, 2004). 

Hoje, o profissional de Relações Públicas não pode pensar em planejamento 

comunicacional eficaz sem englobar os meios de comunicação digital. O mundo da 

comunicação mudou com o advento do ciberespaço e das novas tecnologias. Como bem 

disse Castells (1999, p. 232) “fora das redes, a sobrevivência fica cada vez mais difícil”. 

Para contextualizar a comunicação digital dentro do plano estratégico de 

comunicação, é preciso entender sobre o que se trata esse conceito. Elizabeth Correa 

(2005) conceptualiza comunicação digital como  

o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TIC’s), 
e de todas as ferramentas delas decorrentes, para facilitar e dinamizar a 
construção de qualquer processo de Comunicação Integrada nas 
organizações. Falamos, portanto, da escolha daquelas opções 
tecnológicas, disponíveis no ambiente ou em desenvolvimento, cujo 
uso e aplicação é o mais adequado para uma empresa específica e 
respectivos públicos específicos. (CORREA, 2005) 

A construção da estratégia de comunicação digital é calcada em dois fatores: a 

cultura de uma organização e a relação dessa cultura com os quesitos de inovação, 

tecnologia, uso de computadores, de Internet, entre outros. Como dito por Correa 

(2005): 



  
 

é a partir da combinação cultura-características dos públicos que se 
inicia a estruturação do conteúdo das mensagens comunicacionais, 
formatadas quase que de forma personalizada. Inclui-se neste conteúdo 
o que chamamos de institucional, qual seja, o conjunto de informações 
sobre a empresa que devem ser transmitidas independentemente das 
características de cada público estratégico. (CORREA, 2005) 

A revolução digital mudou o modo como nós vivemos e fazemos negócios, ao 

tornar os computadores, e-mail, celulares e a World Wide Web em elementos familiares 

do cotidiano (Aronson, Spetner & Ames, 2007). A velocidade de disseminação da 

Internet torna-a uma autoestrada da informação, onde entretenimento, serviços e 

negócios se cruzam neste ainda novo meio de comunicação. 

As novas mídias e, em especial, a Internet, são, igualmente, instrumentos 

preciosos no processo de comunicação entre o museu e o seu público. Afinal, a Internet 

permite uma maior interação com o público, para além de ser uma importante 

ferramenta de Relações Públicas. Segundo Pinho (2003), a Internet traz várias 

vantagens para as estratégias de Relações Públicas, nomeadamente na comunicação 

com a imprensa, localização de públicos-alvo, presença em tempo integral, eliminação 

de barreiras geográficas e facilita o trabalho de pesquisa de informações e administração 

da comunicação em situações de crise. 

 

Os novos Museus, seus novos profissionais e as novas mídias  

Durante mais de um século, o museu permaneceu como uma instituição 

inquestionada. Mas a emergência de novos paradigmas sociais, econômicos e políticos 

na segunda metade do nosso século afetou todas as estruturas e instituições. A tais 

mudanças não escapou a instituição museu. 

Segundo Garcia (2003), o sucesso do museu passa pela sua capacidade em 

responder aos desafios e às mudanças, mas também pela sua competência em 

influenciar a comunidade através das suas ações. Deste modo, o museu deve tornar-se 

um instrumento de comunicação e justificar a sua importância na sociedade, para se 

tornar digno do apoio dos utilizadores, governo e outros financiadores (Garcia, 2003). 



  
 

De fato, “a comunicação é central para a vida da nossa cultura: sem ela, toda e qualquer 

cultura morrerá” (Fiske, 1993: 14). 

Neste contexto, a comunicação desempenha um papel vital. Em um mundo 

dominado pela revolução das novas tecnologias da informação e da comunicação, quem 

não comunica não existe. Como bem disse Wilcox, Ault e Agee (1992), “a comunicação 

é essencial para as organizações (sociais e culturais)”.  

Assim, as instituições culturais requerem atividades vigorosas de Relações 

Públicas. A criação e divulgação de programas, formação de grupos de apoio, 

desenvolvimento de uma equipa de voluntários e angariação de capitais envolvem os 

profissionais de Relações Públicas direta ou indiretamente (Wilcox et al., 1992, p. 467). 

No contexto museológico, as Relações Públicas podem contribuir para o sucesso 

das instituições, nomeadamente na formação de uma imagem credível, no 

desenvolvimento de uma atmosfera de confiança com os colaboradores e órgãos de 

comunicação social e na criação de boas relações com os públicos e comunidade.  

Assim, dentro do vasto conjunto de funções do departamento de Relações 

Públicas de um museu, Garcia (2003) destaca 

Organização e divulgação de eventos sociais e culturais, relações com a 
comunidade e com os stakeholders do museu, relações com os meios de 
comunicação social, elaboração de comunicados de imprensa, 
divulgação de serviços, serviço de “porta-voz”, entrevistas, relações 
com outras instituições, relações com o sector do turismo, etc. 
(GARCIA, 2003) 

As mídias sociais servem, fundamentalmente, para estreitar o diálogo dos 

museus com os seus diversos públicos. Ignorar esse conceito é não só perder uma 

oportunidade única para se conectar com essas pessoas de uma maneira nova e 

poderosa, mas também potencialmente danificar a marca do museu por parecer um 

spammer (termo oriundo da palavra spam, que consiste em enviar diversas mensagens 

apelativas a desconhecidos, tornando-se inconveniente) das mídias sociais. 



  
 

Segundo Pinho (2003, p. 33), a Internet pode ajudar o profissional de Relações 

Públicas, pois tem  

capacidade de localização do público-alvo, apresenta em tempo integral 

a eliminação das barreiras geográficas e as facilidades que permite para 

busca da informação e administração da comunicação em situações de 

crise (PINHO, 2003) 

Os museus vêm participando de uma revolução das mentalidades, na qual o seu 

papel comunicacional vem sendo enfatizado. O museu hoje atua como uma organização 

que tenta atrair o maior número de pessoas, inclusive, para obter autonomia financeira. 

E isso só é possível quando vai além do acervo museológico.   

Os museus vêm abraçando as novas mídias desde a chegada da Internet e da 

“World Wide Web”, nos anos 1980, que marcou uma mudança radical nas 

comunicações. A informatização de dados e o desenvolvimento de plataformas que 

distribuem informações aos visitantes e os envolvem na história e interpretação das 

exposições é o modelo buscado pela a maioria dos museus contemporâneos. Essas 

iniciativas têm de sair da esfera administrativa do museu, e serem utilizadas também 

pelas Relações Públicas dessas organizações. 

Esses especialistas em comunicação atuam no planejamento e na execução de 

programas de manutenção da imagem institucional, de assessoria de imprensa e de 

relacionamento com seus diversos segmentos de público, com atividades específicas 

para patrocinadores, sociedades de amigos, formadores de opinião e público escolar. 

Em instituições culturais como os museus, o relações públicas deve estar sempre 

integrado no que está acontecendo. A imersão na missão e etos da organização é 

imprescindível para que esse profissional consiga comunicar o museu de maneira eficaz, 

ao mesmo tempo em que tenta manter relações harmoniosas com seus diversos 

públicos. As mensagens têm de fluir a partir da missão da organização e reforçar os 

valores da sua marca. 



  
 

O uso das novas tecnologias nas ações desenvolvidas pelas Relações Públicas no 

âmbito museológico é de extrema importância para a comunicação organizacional 

integrada. Segundo Terra (2006), esse profissional deve ser o grande gestor da web, 

apoderando-se nas funções de monitoramento e controle da internet e escolhendo as 

melhores ferramentas para falar com os seus públicos de interesse. 

Atualmente os suportes digitais de comunicação permitem cada vez mais a 

prática e busca de ações de comunicação bilaterais.  

Na atualidade, os portais disponibilizados na internet são um dos 
principais expoentes de interação com os públicos, mas esses 
dispositivos sociotécnicos não são utilizados nem estudados em todo o 
seu potencial. Essas novas possibilidades para concretizar práticas de 
Relações Públicas podem gerar consequências como a prevalência de 
relacionamentos virtuais com os públicos - melhor seria denominá-los 
interagentes – por meio de portais, blogs, comunidades virtuais, chats e 
fotologs. (BARICHELLO e STASIAK, 2010: 170) 

Percebe-se, dessa forma, que as Relações Públicas assumem a função estratégica 

de posicionar os museus como organizações contemporâneas na sociedade, deixando 

evidente o seu negócio, missão, visão e valores. E mais, abrem canais de comunicação 

entre as instituições e os seus públicos em busca de confiança entre as partes, 

construindo credibilidade e fortalecendo a dimensão institucional (KUNSCH, 2006). 

Nessa direção, a Internet desponta como um ambiente capaz de proporcionar maior 

visibilidade, relacionamento, diálogo e interação entre a organização e os seus públicos 

de interesse. 

 

Considerações finais  

Este trabalho teve por objetivo investigar a atuação do profissional de Relações 

Públicas no espaço museológico e identificar a importância da utilização de novas 

tecnologias na comunicação com os seus principais stakeholders. Através do estudo 

sobre o conceito de museu, o profissional de Relações Públicas e a comunicação digital, 

identificou-se a necessidade de sinergia entre as novas instituições museológicas, os 

novos especialistas em comunicação e as novas mídias.  



  
 

O museu contemporâneo é visto como um símbolo cultural, um reflexo do 

passado e presente das sociedades. Um espaço a serviço da sociedade e onde o estudo e 

a educação se misturam com o lazer. 

Todavia, o museu enfrenta hoje um dos seus maiores desafios: a sobrevivência 

enquanto instituição cultural, que preserva, conserva e expõe os testemunhos materiais 

do homem e do seu ambiente. A diminuição nos financiamentos públicos e o aumento 

dos custos operacionais, o acréscimo da concorrência por parte de outros museus e 

espaços de entretenimento, a luta crescente por novas audiências e as oscilações 

verificadas nos fluxos turísticos, conduziram a instituição para uma lógica comercial, ao 

ponto de a transformar numa espécie de empresa cultural.  

Nessa nova visão de museu, ganha força o papel da comunicação na conquista 

de novas audiências. Para garantir a sua sobrevivência, os museus necessitam afirmar a 

sua existência, promover uma imagem credível, divulgar os seus objetivos e missões e 

desenvolver relações de confiança com os seus públicos internos e externos.  

Na comunicação com os seus públicos, o museu enfrenta outro desafio: saber 

aproveitar o desenvolvimento comunicacional e tecnológico. A Internet é hoje um 

instrumento precioso no processo de comunicação entre museu e públicos. A web 

possibilita o desenvolvimento de um relacionamento de confiança com os órgãos de 

comunicação, consumidores e comunidade financeira, além de constituir mais um 

instrumento de comunicação e divulgação de informações em situações de crise. 

Nesse sentido, as relações públicas têm hoje uma função social, na medida que 

ajudam a alta administração a compreender o contexto interno e externo do museu e 

oferecem alternativas comunicacionais para enfrentar tanto as oportunidades como 

também as ameaças impostas pelo ambiente. 
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