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Resumo  

O presente artigo descreve uma pesquisa em andamento sobre expografia de 

museus de geociências, particularmente as condições para produção de exposições sobre 

temas científicos levando-se em consideração públicos não acadêmicos. O lócus do estudo 

é o Acervo de Minerais e Rochas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 

conhecido como Museu de Geociências. Este Acervo, criado em 1934 para as aulas práticas 

de mineralogia, atualmente é visitado principalmente pelo público não acadêmico. Apesar 

disso, sua expografia mantém as características originais, com terminologia acadêmica e 

retórica classificatória de geologia. Acreditamos que isso provoque o que Ulpiano Toledo 

Bezerra de Meneses descreve como fetichização dos objetos, mistificando-os. Para atrair a 

sociedade para este museu, esta pesquisa pretende adotar um processo participativo para 

elaborar uma expografia que também incluirá avaliações preliminar, formativa, somativa e de 

processo, conforme proposto por Marília Xavier Cury. Esta pesquisa espera discutir sobre 

metodologia em museus, particularmente em processos expográficos de museus científicos, 

e aspectos da exposições em termos de comunicação, e problematizar o método de trabalho 

para a elaboração e montagem de exposições em museus contemporâneos. 

 

Abstract  

 

This article describes a research in progress into the expography of geosciences 

museums, particularly the conditions for producing exhibitions of scientific themes taking into 

account non-academic audiences. The locus is the Collection of Minerals and Rocks of the 

Institute of Geosciences of the University of São Paulo, known as Museum of Geosciences. This 

Collection, created in 1934 for hands-on mineralogy classes, is currently visited mostly by non-

academic audiences. Despite of this fact, its expography keeps its original characteristics, adopting 
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academic terminology and classificatory rhetoric of geology. We believe that it leads to what 

Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses describes as fetish for objects, mystifying it. To bring the 

society closer to this museum, this research will adopt a participatory process to design an 

expography that will also include front-end, formative and summative evaluations, besides process 

evaluation, as proposed by Marília Xavier Cury. This research expects to contribute to the 

discussion about methodology in museums, especially in expographic processes of scientific 

museums, and problematize the working method for exhibition design and organization in 

contemporary museums. 

 

 

 

 

Introdução 

 

O Acervo de Minerais e Rochas, conhecido atualmente como Museu de Geociências, 

é uma seção do Instituto de Geociências (IGc) da Universidade de São Paulo (USP) que 

mantem, entre outras atividades, exposições de longa e curta duração abertas à visitação 

pública desde os anos 1990.  

O Acervo foi criado em 1934 quando da fundação da USP por Ettore Onorato, professor 

italiano que ocupou a cadeira de Mineralogia e Geologia ligada ao então curso de licença cultural 

em Ciências Naturais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e era utilizado como 

laboratório de aulas práticas (SÃO PAULO, 2014; WATAGHIN, 1992).  

Em 1957 o curso de Geologia foi criado e, em 1969, devido a uma reestruturação 

universitária, tanto o Museu como esse curso, se tornaram parte do então recém-criado Instituto 

de Geociências e Astronomia, que existiu até 1972, quando foi dividido em Instituto de 

Geociências e no então denominado Instituto Astronômico e Geofísico, sendo que o Museu 

permaneceu como uma seção do primeiro.  

Em 1977 o IGc mudou-se do edifício nos Campos Elíseos, na área central da cidade de 

São Paulo, para o atual edifício no campus do Butantã da USP, na zona oeste. O Acervo 

permaneceu fechado em um galpão no campus até 1981, quando começou a ser reorganizado e 

a ser visitado por grupos escolares, sendo que somente em 1991 foi definitivamente aberto ao 

público com o atual nome, Museu de Geociências, depois de ser transferido para o espaço atual, 

no edifício do IGc (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, 2014). 
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Embora tenha adotado o termo Museu, não é considerado como um dos museus 

estatutários da USP, que têm autonomia administrativa. O Museu de Geociências é administrado 

financeiramente pelo IGc e as decisões sobre as demais atividades, ligadas à pesquisa, 

divulgação, comunicação, educação e conservação do acervo são tomadas pelo chefe técnico e 

sua equipe e supervisionadas por um comitê consultivo composto por professores do IGc.  

Apesar disso, o Museu de Geociências é considerado um museu, segundo a Seção 1 do 

Artigo 3 do Estatuto do Conselho Internacional de Museus (ICOM) (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS, 2014) e a Lei no 11.904 de 14 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2014), que institui o 

Estatuto de Museus e dá outras providências, pois faz parte de uma instituição permanente de 

uma universidade pública aberta à visitação pública.  

O seu acervo é composto por minerais, rochas e fósseis e documentos relacionados 

doados por professores, pesquisadores, alunos, além dos doados ou adquiridos de outras 

instituições e colecionadores. A entrada é franca para os visitantes espontâneos e uma doação é 

sugerida dos grupos escolares para cobrir despesas básicas (R$1,00 por aluno de escola pública 

e R$3,00 das particulares) (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, 2014). 

O espaço expositivo principal do Museu de Geociências tem 460 m2 e localiza-se no 

primeiro andar do Instituto de Geociências, onde se pode visitar a exposição de longa duração de 

cerca de 5.000 amostras de minerais, rochas, fósseis e réplicas de fósseis.  

Essa exposição mantém as características da primeira, organizada em 1934, por ser 

organizada com base em uma ordem sistemática, isto é, conforme a composição química, e 

adotar terminologia técnica em suas etiquetas, que geralmente contém o nome do item, a 

composição química, o local de origem e o nome do doador.  

As alterações feitas desde a criação do Museu referem-se ao aumento de itens, ao 

mobiliário e à adaptação de materiais expositivos elaborados para eventos por pesquisadores do 

IGc que foram subsequentemente transferidos para o Museu e igualmente adotam terminologia 

técnica. As principais seções e forma de organização são apresentadas no quadro a seguir: 
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Seção Forma de organização 

Minerais 

Ordem sistemática, isto é, conforme composição química. As 

etiquetas contêm o nome do mineral, sua composição química, 

local de origem e o nome do doador. 

Rochas 

Organizadas pelos três grandes tipos: ígneas, metamórficas e 

sedimentares. As etiquetas contêm o nome da rocha, seu local 

de origem e o nome do doador. 

Gemas 

Organizadas por tipo, estão afixadas em um fundo preto e cada 

uma tem um número correspondente. Ao lado delas há uma 

etiqueta com todos os nomes comerciais correspondentes. 

Cavernas 

Seção produzida para evento de um pesquisador e transferida 

ao museu. Consiste de um pôster com fotos artísticas de 

cavernas e vitrines com alguns exemplares de estalagmites e 

estalactites. 

Aplicações 

Rochas e minerais de uso econômico são exibidos ao lado das 

respectivas aplicações, representadas por um objeto em 

pequena escala, e acompanhados de uma etiqueta explicativa. 

Por exemplo: o mineral talco é exibido ao lado de uma 

embalagem de talco. 

Coleção Schnyder 

Coleção de minerais e rochas de características extraordinárias. 

As etiquetas contêm o nome do item e respectiva origem. Há 

também uma etiqueta maior ao lado dos armários informando 

quem foi o colecionador cuja família doou os exemplares. 

Outras 

Vitrines espalhadas pelo espaço expositivo, cada qual referente 

a um tema, por exemplo, meteoritos, holótipos, minerais de 

origem orgânica, rochas mais antigas e minerais e rochas de 

características excepcionais. Geralmente possuem etiquetas 

com o nome, composição química, local de origem e doador. 

 
Quadro 1 - Seções do espaço expositivo principal do Museu de Geociências do Instituto de Geociências da USP 

Fonte: Lúcia Shibata 

 

As exposições de curta duração geralmente são instaladas no espaço expositivo principal 

ou no térreo do edifício, onde também se localiza o meteorito Itapuranga e uma réplica de 

Allosaurus no jardim adjacente. 

Este projeto de pesquisa foi concebido a partir dos resultados dos projetos de estágio 

desenvolvidos no Museu em Geociências em 2011 e 2012 enquanto cursava a Licenciatura em 

Geociências e Educação Ambiental. Esses projetos compreenderam duas fases, sendo que a 

primeira se concentrou no público e, a segunda, na equipe do Museu.  

A primeira fase tinha a finalidade de verificar, no espaço expositivo principal, se os 

visitantes obtinham informações das etiquetas através da observação de seus comportamentos. 

Ao mesmo tempo, fiz um levantamento do perfil de visitantes com base no livro de visitas e dados 

fornecidos pela equipe do Museu de Geociências desde 2004, quando tais dados começaram a 
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ser registrados. A média anual de visitantes de 2004 a 2012 foi de 14 mil pessoas1, dos quais 

cerca de 73% com grupos escolares e 24% espontaneamente. É difícil estimar de forma precisa o 

percentual do público espontâneo referente às visitas dos alunos do IGc, porém, é importante 

mencionar que, no período de observação, no primeiro semestre de 2011, eles não constituíram 

nem 1% do total de visitantes por mês (o que pode ser explicado pelo fato de somente 90 alunos 

serem admitidos nos cursos do IGc por ano) e, de modo geral, os que visitaram o Museu 

aparentemente o fizeram para observar um item específico.  

As aulas práticas de mineralogia, que eram dadas no Museu quando de sua organização 

inicial, não fazem mais uso de sua estrutura, sendo ministradas em sala de aula e fazendo uso de 

outro acervo. Os grupos escolares são recebidos mediante agendamento e geralmente são 

recebidos em frente ao IGc por um voluntário ou um dos funcionários do Museu, que, depois de 

indicarem onde são os toaletes, leva-os para uma sala de aula, onde uma aula sobre a origem da 

Terra ou outro conteúdo de Geociências é dada, conforme a solicitação do professor, e, 

finalmente, o grupo é encaminhado para o Museu, onde os alunos podem visitar livremente a 

exposição depois de instruções gerais.  

No primeiro semestre de 2011, do total de grupos escolares os alunos do 2o ao 5o anos do 

ensino fundamental I responderam por 26,5% dos visitantes, os do ensino fundamental II por 

27,7%, os do ensino médio por 25,8%, e os de outras faculdades por 15,5% (na média aritmética 

do período de 2004 a 2012, os alunos do 2o ao 5o ano do ensino fundamental I responderam por 

11,1%, os do ensino fundamental II por 30,9%, os do ensino médio por 20,3% e os de outras 

faculdades por 8,2%).  

Os demais grupos escolares eram compostos por alunos da educação infantil e do 1o ano 

do ensino fundamental I e de outras instituições, como cursinhos. Em vista desse perfil, é 

oportuno mencionar que a tabela periódica geralmente é ensinada no 8o ou 9o ano do ensino 

fundamental, portanto, a forma de organização e o principal conteúdo das etiquetas seria 

teoricamente compreensível somente por 28,5% dos visitantes de grupos escolares. Os visitantes 

espontâneos, no primeiro semestre de 2011, eram, comparativamente aos grupo escolares, em 

geral mais velhos, pois 31,9% estavam na faixa dos 16 aos 20 anos, 16,8% na faixa 21 a 25 anos 

e 16,7% tinham 41 anos ou mais.  

                                                
1
 Como referência, a unidade do Museu de Arte Contemporânea, um dos museus oficiais da USP, localizado no campus 

do Butantã, recebeu uma média de 26.551 visitantes por ano no período de três anos findo em 2012, conforme 

informado via correio eletrônico pelo Museu de Arte Contemporânea em 21 de fevereiro de 2014. 
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Com relação ao comportamento observado durante as visitas ao espaço expositivo 

principal, foram raros os visitantes que aparentaram ler as etiquetas. Os visitantes que 

vieram com os grupos escolares tiveram comportamentos variados, alguns observaram 

atentamente as vitrines, sendo que os mais velhos geralmente tiravam fotos, outros se 

dirigiram para a loja na entrada do Museu ou não fizeram nada em relação ao espaço.  

Tanto esses visitantes quanto os espontâneos, visitaram o espaço de forma aleatória, 

sem sequência. Os visitantes que claramente aparentaram ler as etiquetas foram os alunos 

do IGc e, entre os espontâneos, os que teceram comentários, ao interagir com os demais 

membros de seu grupo, que revelavam um entendimento avançado da área.  

Os alunos do ensino médio que visitaram o espaço de forma espontânea 

demonstraram que o fizeram para pesquisar um assunto específico e geralmente não 

sabiam o que fazer depois de ver todas as vitrines, porque tal assunto, como terremotos, 

não estava explicitado nelas; este grupo era o que mais solicitava para conversar com o 

chefe técnico do museu, que é geólogo.  

Os demais visitantes espontâneos geralmente faziam comentários que revelavam 

equívocos, alguns, por exemplo, explicavam para seus filhos que as pedras geralmente 

eram encontradas soltas no chão. Embora não tenha estimado a frequência desses tipos de 

comentários, quase todos os visitantes espontâneos faziam a seguinte pergunta ao guarda 

antes de saírem do espaço expositivo: “De que é esse museu?”.  

Acho que esta pergunta revela que eles têm uma ideia de que as exposições 

transmitem uma mensagem ou teriam suposto que o museu era de minerais e rochas ou 

de pedras. Considerando que, para Cury (2005), a efetividade da comunicação 

museológica ocorre quando o visitante incorpora o discurso do museu, é possível concluir 

que, no caso dos visitantes espontâneos do Museu de Geociências, a comunicação não é 

efetiva, porque não aparentam ler as legendas, tampouco fazem suposições sobre do que 

se trata a exposição. 

A segunda fase do projeto, centrada na equipe do museu e realizada no segundo 

semestre de 2011, foi elaborada a partir da apresentação dos resultados das observações, 

para refletir como enfrentar a questão dos visitantes espontâneos, que, na opinião deles, é a 

mesmo dos grupos escolares, de não saberem “de que era o museu”.  

Dessa forma, adotou-se a pesquisa-ação participativa para promover reflexão sobre 

as práticas do Museu de Geociências. O principal resultado dessa fase foi a criação de um 

ambiente em que os participantes avaliaram criticamente as vitrines do Museu.  
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Até esse momento, mostravam-se abertos para fazer alterações que envolvessem as 

etiquetas dos itens expostos, mas não a ordem em que tais itens estavam expostos. No final 

do projeto, perceberam que seria necessário uma mudança expográfica.  

Desenvolvi um outro trabalho, no segundo semestre de 2012, para a disciplina 

“Fundamentos da Linguagem Visual”, com a finalidade de explorar as possibilidades ensino 

de geociências através dos aspectos visuais dos minerais e das rochas, pois a geologia, 

segundo Potapova, “é a única das ciências naturais que estuda os processos naturais numa 

forma refletida, “fixada” (ossificada = ossified no original), conforme registrado, nas 

estruturas geológicas; (…)” (2008, p.87).  

Essas experiências levaram-me a concluir que seria essencial tratar as questões 

levantadas durante esses trabalhos pela ótica da museologia, que considerasse a experiência 

cultural vivenciada que, segundo Cury (2012, p. 51), “é ritualística, sensorial, afetiva, emocional, 

física e fractal”, que levasse à construção de uma exposição que tivesse uma articulação 

conceitual, e que ouvisse os sujeitos do museu, para que este se faça sujeito (CURY, 2005). 

Este projeto de pesquisa tem, portanto, o objetivo de instrumentalizar a equipe do museu 

para fazer a transição de um museu autocrático, onde as decisões são tomadas por um 

especialista, para um museu comunicativo, construído de forma colaborativa, adotando-se uma 

metodologia de pesquisa-ação participativa e avaliações conceitual, formativa e somativa, seguida 

da avaliação final do processo, conforme proposto por Cury (1999).  

 

O Processo de Construção da Expografia 

 

A equipe do Museu de Geociências é bastante enxuta (três funcionários) e tem 

formação variada (Geologia, História e Relações Públicas), sem especialização na área de 

museologia. Com a finalidade de desenvolver de forma conjunta a expografia, adotou-se a 

pesquisa-ação participativa.  

Marília Xavier Cury (1999) define, com base na bibliografia da área de design de 

exposições, as seguintes fases do processo de concepção e montagem de exposição: 

I. Fase de Planejamento e de Ideia 

II. Fase de Design; 

III. Fase de Elaboração Técnica; 

IV. Fase de Montagem, que tem como produto a própria exposição; e 

V. Fase de Manutenção, Atualização e Avaliação. 
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Em vista da limitação de recursos do Museu, este projeto se concentra na primeira fase, de 

Planejamento e da Ideia, que inclui a concepção museológica, e certos aspectos das fases de 

Design e de Elaboração Técnica, conforme detalhado no quadro a seguir: 

 

Fase Atividades Produto 

Preliminar 
1) Leitura e discussão dos 

seguintes temas: 
2) História dos museus 

a) Gabinetes de Curiosidades; 
b) Museus de História Natural; 
c) Exposições Universais; e 
d) Atualidade: definição de 

museu, museologia e 
exposição. 

3) ICOM e o desenvolvimento do 
pensamento museológico. 

 Capacitação da equipe. 

 Plano museológico. 

 Subsídios para elaboração da pesquisa 
quantitativa. 

 Auto-avaliação. 

4) Análise de exposições e visitas 
técnicas a outros museus. 

Capacidade de analisar criticamente outras 
exposições, aprender com seus acertos e 
erros, e aproveitar oportunidades de 
intercâmbio de experiências. 

Planejamento 
e Ideia 

 

Aplicação da pesquisa quantitativa 
direcionada ao público interno. 

Concepção museológica. 

Pré-design e 
avaliação 

 

1) Elaboração de protótipos. 
2) Avaliação conceitual, formativa 

e somativa. 

Subsídios sobre a concepção da forma 
definitiva da exposição. 

Concepção museográfica 

Avaliação 
final 

Avaliação do processo  

 
Quadro 2 - Fases do processo de concepção e montagem de exposição  

 

 
Do ponto de vista político da instituição, objetiva-se a participação ativa da equipe, por 

isso, a fase preliminar prevê a sua instrumentalização por meio de atividades teóricas e práticas. 

A parte teórica se concentrará na história dos museus e no desenvolvimento do pensamento 

museológico, além do Quadro Geral da Disciplina Museológica e espera-se que, com esses 

conhecimentos, a equipe tenha condições de avaliar a sua prática, compreendendo a expografia 

atual, e tenha subsídios para elaborar o plano museológico. Na parte prática, a equipe visitará 

outras exposições. Ao final dessa fase, espera-se que a equipe tenha capacidade de analisar 

criticamente a sua e as demais exposições e de reconhecer oportunidades de aprendizagem e 

intercâmbios de experiências, além da importância de acompanhar os artigos publicados 

museologia. Espera-se também que a equipe tenha condições de elaborar um plano museológico 

de forma colaborativa, com redefinição da missão e objetivos do museu.  
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Este projeto também prevê a realização de uma pesquisa quantitativa direcionada ao 

seu público interno (alunos, professores e funcionários do IGc), a fim de verificar o motivo 

pelo qual aparentemente visitam pouco o Museu e, como parte da instituição, a forma como 

gostariam de ser representados. Conforme descrito no início deste artigo, a exposição atual 

se baseia na original, quando as únicas disciplinas de geociências oferecidas eram 

mineralogia e geologia, sendo que atualmente o Museu faz parte de uma instituição que se 

dedica a uma gama maior de áreas de geociências, como sedimentologia, tectônica, 

geocronologia, etc, não representadas na exposição. Apesar da fase do planejamento e da 

ideia mencionar somente a pesquisa quantitativa no quadro acima, não se limita a ela. Os 

resultados dessa pesquisa também serão levados em consideração na formulação da 

missão e objetivos do Museu de Geociências, que influenciarão a formulação da proposta 

conceitual da exposição, inclusive a distribuição de tais conceitos no espaço.  

A fase seguinte, denominada pré-design e avaliação, consistirá da gradual preparação, 

seguida de avaliação, de protótipos conforme a proposta conceitual estabelecida. Adotou-se o 

termo “pré-design” por não contar com os serviços profissionais de um designer. Nessa fase será 

aplicada a metodologia de “design thinking” como ferramenta para encontrar soluções, usando 

como referência as experiências de Dana Mitroff Silvers (2014) na área de museus. Com relação 

a avaliação, Cury (1999) apresenta seis tipos, sendo que nessa fase serão aplicadas três: a 

formativa, para avaliar a reação ao protótipo; a corretiva, durante as visitas do público escolar; e a 

somativa, por meio da observação do público espontâneo. Espera-se esta fase resulte na 

concepção museográfica. 

Na última fase o processo será avaliado, com a indicação dos aspectos que podem ser 

melhorados e a análise do grau de independência da equipe na tomada de decisões sobre 

processos expositivos.  

 

Considerações finais 

 

A elaboração de uma expografia depende da instrumentalização da equipe de um museu? 

No caso do Museu de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 

acredito que a resposta seja sim, caso se tenha expectativa que a comunicação seja efetiva. Um 

dos motivos é que o Museu faz parte de um instituto diverso da faculdade e cursos do qual 

originalmente fazia parte e tem, portanto, outros objetivos e missões. Então mesmo que se 

terceirize a elaboração da expografia, a falta de um briefing que traga clareza compromete o 

resultado final, e a instrumentalização da equipe é fundamental para a formulação dos mesmos. 

Além disso, uma equipe que consiga enxergar suas atividades com clareza, que é algo possível 
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de se obter por meio da elaboração de um plano museológico de forma colaborativa, tem 

condições de traçar objetivos de comunicação que possam ser posteriormente utilizadas em suas 

atividades de pesquisa. 
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