
 

 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DE UMA EXPOSIÇÃO  
 

 
 
Visitando uma exposição, utilizem este roteiro de tópicos e verifiquem: 

 
1) O assunto e seu(s) tema(s) 

As idéias e os objetivos (propostas e finalidades)   intelectual 

 filosófica 
 didática 
O público-alvo 

A natureza   longa duração 

temporária 
itinerante 

duração  no local 

 itinerando 

movimentação  tipo de veículo 

 localidade (s) 

O tipo  gráfica, bidimensional, tridimensional 

quantidade de objetos (muitos ou poucos) 
dimensão dos objetos (pequenos ou grandes?) 
natureza dos objetos  

ESCREVAM SOBRE ISTO COM, NO MÁXIMO, 250 PALAVRAS 

 

2) Os aspectos físicos e “construtivos”  a exposição e o edifício 
  localização do edifício no bairro e da sala no edifício  

área destinada à exposição ( verifique a % da ocupação em 
à superfície do edifício)  
percursos(s)  
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organização 
  cronológica 
  temática   

temas e módulos 
técnicas expositivas  
  textos e imagens gráficas  

instalações audio-visuais (foto,vídeo,  
filmes,som e luz) 

     esquemas de iluminação e tipos de 
  artefatos lumínicos 

materiais  dos suportes, painéis, pisos, paredes e tetos 
 
 

3) A acessibilidade  

esquemas de orientação e sinalização  (externos e internos) 
 legendas 

etiquetas 
 catálogos 

signos gráficos 
serviços e facilidades para os visitantes 

 visitas guiadas e palestras 
meios de locomoção e visualização especiais 

4) O mobiliário  suportes  

 painéis 
 vitrines 
 bancos 

rampas  

5) A segurança e a conservação  os objetos precisam estar em vitrines?  

p.q.? 
os objetos precisam de condições ambientais e de segurança 
especiais? p.q.? quais recursos estão em uso? 
Fontes e formas de proteção da iluminação natural 

FAÇAM DESENHOS ESQUEMÁTICOS, CROQUI E FOTOS. 
ESCREVAM LEGENDAS EXPLICATIVAS. 

 

A percepção e a imagem da exposição  entusiasmo ou inspiração? 

entendimento ou informação? 
 
De acordo com seus interesses e necessidades respondam: 
 1)  vocês saíram da exposição “entendendo” mais do tema/objeto da exposição do  

que quando chegaram? como? p. q.? 
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2) vocês aprenderam a criar uma exposição melhor? p. q ? como? 
3) quais são os pontos fracos e os pontos fortes da exposição? p. q.? 

FAÇAM O SEU “MAPA” PREFERENCIAL DA EXPOSIÇÃO 
 
Em relação aos visitantes, vocês observaram: 

1) qual direção eles tomam? 
2) Qual percurso fazem? 
3) Qto. tempo se detêm em frente a um painel/vitrine? 

DESENHE M UM MAPA COM ESSAS INFORMAÇÕES 
 
Entrevistem visitantes (colegas ou não) e perguntem: 

1)quais trechos/módulos foram mais interessantes e estimulantes? p. q.? 
2)quais acréscimos/supressões e mudanças fariam? p. q.? 

 REPRESENTEM GRAFICAMENTE ESSAS PREFERÊNCIAS E AS MUDANÇAS. 
  
OBSERVAÇÃO: caso tenham feito alguma leitura complementar, façam referências e comentários. 
 
 

 


