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Resumo 

 

Construído a partir dos apontamentos de autores de referência para o campo da expologia, 

expografia e da comunicação visual, o presente estudo tem como objetivo a análise da Exposição 

Audiophylia, no que concerne à sua expografia e comunicação visual. Do mesmo modo, destaca-

se o caráter de relatório de experiência, considerando a relação do autor com o objeto em análise, 

no qual atuou como designer gráfico e expográfico, na produção e montagem da exposição. 

 

Abstract 

 

Text produced from notes of authors of reference for the areas of expologia, expography 

and visual communication, the present study aims to analyze the Exhibition Audiophylia, 

concerning to its expography and visual communication. In the same way, stands out the character 

of experience report, considering the author's relationship with the object under analysis, in where 

he worked as a graphic and exhibition designer, and with assembly and installation at the 

exhibition venue. 

 

 

 

 

1 Conhecendo a Audiophylia 

 

O termo Audiophylia refere-se à busca por uma experiência sonora de alta qualidade, 

influenciada pelos equipamentos utilizados para a reprodução de suportes sonoros, no formato 

analógico, bem como outros fatores tal qual a acústica do ambiente. A exposição estudada nessa 

pesquisa utiliza se desse termo para sintetizar o seu recorte curatorial, levando em consideração 

a defesa de alguns pesquisadores, como Marcelo Almeida (2013) o qual afirma que o disco de 
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vinil permite, além do ruído natural da sua reprodução, o acesso a outras frequências sonoras 

excluídas pela “assepsia digital” (ALMEIDA, 2013, online). 

A exposição Audiophylia (Figura 1) foi uma exposição de discos de vinil  realizada no foyer 

do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(CAHL - UFRB) entre os dias 20 e 30 de agosto de 2013, na cidade de Cachoeira, localizada no 

Recôncavo do Estado, a 110km de Salvador. O projeto foi idealizado por Rubens Ramos Ferreira, 

discente do curso de graduação em Museologia da UFRB, como requisito para a conclusão da 

disciplina Exposição Curricular e contou com o apoio de outros dois estudantes do curso citado e 

um de Artes Visuais - que é também o autor dessa pesquisa - da referida universidade. 

 

 
Figura 1 - Vista geral da Exposição Audiophylia. Imagem: Fábio Reis. 

 

O presente artigo é um resumo da monografia de mesmo título, apresentada para 

obtenção do título de Bacharel em Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), e é construído a partir de levantamento teórico multidisciplinar para análise do objeto de 

estudo, utilizando autores das artes visuais, museologia, design, arquitetura e história da arte.  

 

1.1 Expografia e Espaço Expositivo 

 

De acordo com Marília Xavier Cury (2005, p. 99), o termo expografia refere-se às técnicas 

para concepção, organização e manutenção do espaço expositivo. Os estudos nessa área 

abrangem temas como circuito expositivo, iluminação, suportes, aplicação de cores, utilização de 

tecnologias, sinalização, comunicação visual e demais estruturas.  
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As estruturas que compõem a exposição são importantes fatores em sua construção. As 

paredes, os painéis, a iluminação e o orçamento disponível são determinantes no resultado final, 

assim como a disponibilização de informações, que serão recursos ativos na construção da 

experiência. Conforme Gonçalves (2004, p. 30-37), o desenho expográfico (distribuição da obra, 

luz, cor, ambientes, entre outros) terá papel fundamental na comunicação do discurso, pois é o 

condutor da mensagem estética. 

 
Figura 2 - Planta baixa do foyer do CAHL UFRB com identificação das áreas da exposição. Imagem: Arquivo do autor. 

 

Quanto às estruturas do objeto de estudo, o prédio que abrigou o espaço expositivo, foi o 

Quarteirão Leite & Alves, construção originária, provavelmente, do início do século XIX, com 

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

anteriormente foi uma fábrica de charutos, atualmente é um espaço adaptado para abrigar o 

Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. O espaço expositivo está situado ao lado da 

entrada principal, com portas independentes, de frente para a rua, além de duas entradas laterais 

e uma para o acesso a partir da Universidade (Figura 2). 

No período da exposição analisada, as paredes do foyer estavam pintadas de preto. Duas 

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

a partir das portas independentes e da primeira porta no interior, para facilitar o percurso e 

controlar a entrada e saída de visitantes. O espaço sem divisórias e com 194,16m2 foi dividido em 

13 áreas (Figura 2), nas quais o conteúdo da exposição se construía com os seguintes módulos: 

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

disco no museu; A arte nas capas. 

Os módulos “Audiophylia” e “Audiófilo”, conceituavam os termos audiofilia e audiófilo, 

introduzindo-os enquanto conceitos-base para a compreensão do projeto expositivo. Em “Primeiro 
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registros sonoros” apresentava-se o histórico dos suportes sonoros analógicos, tratando-se sobre 

suas criações e desenvolvimento entre os anos de 1857 e 2000. Já em “Práticas de escuta”, o 

mais atrativo da exposição, tratava-se da prática da escuta dos discos de vinil e como foi 

modificada no decorrer do tempo; além da visualização dos discos, esse módulo permitia ao 

visitante manusear mais de 150 discos disponibilizados pela exposição e colocá-los para 

reprodução em uma vitrola. Os discos manuseáveis nesse módulo foram também utilizados pelos 

visitantes para criação de sleevefaces.  

O módulo seguinte,  “O disco no museu”, trazia informações sobre o colecionismo e a 

presença do suporte como acervo museológico. Já em “Máquinas Falantes”, abordava-se o 

desenvolvimento tecnológico dos aparelhos de reprodução sonora, junto a um exemplar original 

de um gramofone (datado de meados do século XX) e uma réplica. O último módulo, “A arte na 

capa”, comunicava sobre as artes nas capas dos discos e selos no âmbito de suas modificações - 

visuais e de valor - no decorrer do tempo. 

É notável a quantidade de informações transmitidas pela exposição. A divisão em módulos 

foi uma maneira de facilitar e esquematizar a comunicação, de forma que o visitante podia 

acompanhar o processo e obter informações sobre o discurso curatorial, além de desfrutar da 

visualização e contato com discos - através do tato ou audição.  

 

1.2 Mais que multissensorial 

 

Em sua descrição, a Audiophylia foi sempre mencionada, e isso partiu de seu 

release,11como exposição multissensorial. Essa qualidade é resultado da exploração dos sentidos 

da audição, com a música reproduzida no ambiente e a relação tátil do visitante com os discos de 

vinil ao selecioná-los para ouvir; além do visual das capas de discos no espaço expositivo. 

O projeto da Audiophylia coloca o objeto dos discos e as informações sobre os mesmos 

em exposição. A forma como é apresentada não permite a percepção de qual é o mais 

importante: o objeto ou o conteúdo. A camuflagem da grande quantidade de informação, junto aos 

mais de trezentos discos expostos em displays2 com o mesmo formato das capas de discos, 

reforçava a importância do disco de vinil no contexto expositivo, voltado à história do objeto. 

                                                           

1
 Texto do release da exposição. Disponível em <https://audiophylia.wordpress.com/projeto-expografico/>. Acesso em 

15 de janeiro de 2014. 

2
 O display é o recurso gráfico no qual apresenta-se o texto curatorial, a ficha técnica, os artistas expositores (quando é 

uma mostra de arte coletiva), a identificação dos módulos - essencial em exposições muito grandes para identificar as 

áreas e auxiliar na orientação do visitante, e outras informações pertinentes. Os displays graficos dentro do espaço 
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Os displays com textos sobre fundo colorido chapado, a variedade de cores utilizadas junto 

aos discos permitia que o visitante decidisse entre obter a informação ou apenas apreciar o todo. 

Dessa forma, nota-se o estímulo do comportamento ativo cognitivo mencionado por Marília Xavier 

Cury (2005, p.38), ao tratar do pensamento voltado para a experiência do público, principalmente 

na forma de obtenção de conhecimento com essa experiência, durante a concepção do projeto. 

As capas de discos expostas atraíam os visitantes pelo emocional, a memória era ativada 

visualmente e os painéis instruíam acerca do tema narrado. Os textos fragmentados, de leitura 

não linear, permitiam ao visitante construir, de forma dinâmica, o seu aprendizado na exposição 

lendo os displays na ordem que desejasse. 

Da mesma forma é o planejamento dos módulos para a circulação do público. O circuito 

sugerido não impõe o percurso expositivo,3 há uma sequência na distribuição da informação que 

pode ser lida aleatoriamente, neste caso o visitante decidia seguir ou não a sugestão de percurso, 

em consonância ao apontado por Gustavo Cossio (2011, p. 90-92), Marília Xavier Cury (2005, p. 

46-47) e em Museografia (s.n.t., p. 11-12). 

O projeto não possuía público alvo específico. O tema exposto atraía tanto aos mais 

velhos, que vivenciaram a experiência de ter os discos de vinil, quanto jovens universitários que 

tinham o disco como um objeto relacionado à infância ou crianças sem conhecimento a respeito 

                                                                                                                                                                                                 
expositivo podem também ser chamados de painéis, nessa pesquisa o termo display é utilizado para que este não seja 

confundido com o painel, estrutura expográfica. 

3
 A movimentação do público dentro do espaço expositivo encerra-se num sistema que pode ser estabelecido em um 

circuito aberto, sugerido ou fechado. 

Como apontado em Museografia (s.n.t., p. 11-12), no circuito fechado, os espaços expositivos possuem apenas uma 

entrada e uma saída, o percurso é inteiramente predeterminado, todos os visitantes fazem o mesmo trajeto na 

exposição e na assimilação do conteúdo até a saída. No circuito aberto, o visitante tem circulação livre no espaço, o 

posicionamento dos móveis, módulos e painéis permite a construção do percurso individual. No circuito sugerido há 

uma sequência na distribuição da informação que pode ser lida aleatoriamente, nesse caso o visitante decide seguir ou 

não a sugestão de percurso. 

 A disposição das informações, o uso de cores e materiais, painéis e móveis serão os recursos empregados 

para determinar o circuito junto à arquitetura do ambiente. Cada forma do circuito vai interferir na forma de apreciação 

do público. O fechado é comumente utilizado em exposições históricas ou de ciências, nas quais a linearidade é a 

melhor forma de explanação das informações. O sugerido é o mais utilizado em exposições de arte, o visitante pode 

construir seu trajeto mas asinformações são sequenciais. O livre só é utilizado em casos onde o modo de leitura não 

interfira na apreciação e compreensão do discurso expositivo. 

 Cury (2005, p. 46-47) aponta em seu estudo a possibilidade da exposição ser organizada de forma linear, com 

um começo, meio e fim, ou episódica, o visitante constrói seu percurso (CURY, 2005). Apesar da nomenclatura 

diferente, percebe-se a mesma ideia de classificação. 
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do disco. Assim, a sua instalação em um prédio universitário facilitou a diversidade de público, por 

ser frequentado por estudantes universitários, professores, servidores e ser igualmente aberto a 

moradores da cidade de Cachoeira e vizinhança e a outros visitantes. 

Para a expografia do projeto, buscava-se a imersão visual do público visitante, utilizando-

se da cenografia ou dramatização expositiva, conforme termo defendido por Lisbeth Rebollo 

Gonçalves (2004, p. 37) e Luisa Olinto do Valle Silva (2008, p. 66-67), no qual se utiliza do visual 

dos espaços para auxiliar na imersão do público ao conteúdo. É possível associar o cenário criado 

na Audiophylia à configuração de uma loja de discos, onde as capas são exibidos juntas, em uma 

parede, dispostos lado a lado, em colunas.  

As paredes pretas deixavam os contrastes serem criados pelas capas e artes gráficas 

expostas, as cores remetiam à Era disco - período entre 1977 e 1979, no qual a Disco Music 

tornou-se popular. Também há semelhanças aos gabinetes de curiosidade do século XVI,4 devido 

ao excesso de material exposto e à relação conceitual com o colecionismo, mas a exposição em 

questão possuía um ordenamento planejado.  

 

1.3 Recursos expográficos 

 

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

exposição. Cada exposição vai ter uma combinação diferente desses recursos condizente aos 

objetos expostos e outras necessidades espaciais. As obras vão ser determinantes no mobiliário, 

por exemplo, a fragilidade do material, a interação ou distância que o público deve manter vão 

alterar o posicionamento, no design do móvel que o abriga e na iluminação utilizada. Os recursos 

utilizados devem facilitar outros fatores de proteção das obras como a segurança contra roubo e 

incêndio, controle de umidade e de incidência de luz solar (Museografía, s.n.t., p. 10-16). 

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

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

humana, considerando a altura média do nível dos olhos de 1,50m, essa medida é alterada para 

exposições voltadas ao público infantil. 

Para o seu desenvolvimento, a Audiophylia possuía poucos recursos financeiros, portanto, 

para o mobiliário expositivo, foi necessário reaproveitamento e adequação de peças e materiais 

encontrados, conforme apresentado nos itens que segue. 

                                                           
4
 Conforme apontado por Sonia Salcedo del Castillo (2008) em “Cenários da Arquitetura da Arte”, no primórdio da 

exposição os colecionadores colocavam seus objetos trazidos de viagens em uma sala, formando os gabinetes de 

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

visitação pública. 
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1.3.1 Painéis 

 

Muito utilizado em projetos expositivos, os painéis são estruturas retangulares de fácil 

mobilidade, cujo posicionamento vai interferir na estrutura do espaço expositivo, dividindo-o ou 

ampliando paredes expositoras. Para a Audiophylia, um painel de madeira, com 3,0m de largura e 

2,10m de altura, foi pintado de preto e instalado na entrada do ambiente. Sua dimensão e peso 

tornava-o estável e impossibilitava a mobilidade acidental, sendo portanto seguro. Sua localização 

no espaço expositivo reduzia a incidência de luz solar no interior do ambiente e criava um espaço 

introdutório à visita, no qual havia um banner com a identidade visual do projeto. 

 

1.3.2 Bases 

 

Compreendem-se como bases os mobiliários utilizados para disposição de esculturas 

e outros objetos tridimensionais, é comum criar as bases para a exibição de um determinado 

objeto. Seu posicionamento e formato deve ser apropriado para o circuito, tendo a frente do 

objeto voltada ao sentido da circulação e permitir a sua visualização por completo, quando 

necessário. O seu posicionamento precisa considerar os espaços de circulação, evitando 

acidentes que possam danificar o objeto e permitindo a livre passagem (WERNECK et. al., 

2001, p. 13; Museografía, s.n.t., p. 13). 

Se o objeto não puder ser tocado, a medida deve ser alterada, acrescentando sessenta 

centímetros perimétricos, afastando o objeto do alcance das mãos. A base pode possuir um recuo 

em sua parte inferior, permitindo a aproximação de cadeirantes, em caso de objetos manuseáveis. 

As bases utilizadas no projeto estudado não possuíam uma dimensão padrão, mas eram 

todas retangulares e foram cobertas por tecido preto. Quase todas elas possuíam altura que 

permitia a interação, ainda que as vitrolas sobre elas não fossem manipuláveis. 

Na base mais baixa colocou-se uma réplica de gramofone, a mais alta foi utilizada para o 

gramofone original, dificultando um pouco o acesso; essas duas estruturas foram unidas a uma 

folha de compensado, antes de serem cobertas com tecido preto, criando assim um outro painel, 

no meio do ambiente. Outras bases foram utilizadas no ambiente, utilizadas para expor monitores, 

para a linha cronológica e para o livro de assinatura. 

Além das retangulares, a exposição utilizou de duas prateleiras como base, cobertas com 

tecido preto, para que elas não desviassem a atenção dos objetos. A maior delas foi utilizada na 

área relacionada ao módulo “Práticas de escuta” com vitrolas e discos, sua suspensão permitia a 

aproximação das peças e, embaixo delas, as caixas de som que levavam música a todo o 

ambiente. A menor prateleira, inserida a 1,50m do piso, abrigava um monitor no qual se exibia um 
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vídeo demonstrativo do processo de produção dos discos; a baixa iluminação nesse espaço 

auxiliou na camuflagem da prateleira. 

 

1.3.3 Exposição em parede 

 

A exposição de obras em parede vai agir não só na percepção da obra ou objeto exposto, 

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

pela parede interage diretamente na percepção do visitante quanto ao espaço expositivo 

(Museums and Galleries Comission, 2001, p. 16-17; Museografía, s.n.t., p. 14). 

Alinhamento por baixo: utilizado quando o ambiente possui algum elemento arquitetônico 

ou decorativo marcante na parte inferior da parede. 

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

das peças expostas pode causar a impressão de as obras estarem penduradas em uma corda ou 

algo semelhante. 

Alinhamento pelo centro: o mais comum dos alinhamentos. Equilibra visualmente todos os 

objetos na parede.A altura utilizada do centro ao solo deve ser de cerca de 1,50m, devido à altura 

média dos olhos do ser humano. 

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

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

No projeto expográfico da Audiophylia, os discos deviam ser dispostos em linhas e 

colunas, semelhante à disposição em lojas de discos, para tanto pensou-se na criação de trilhos 

em madeiras, nos quais estariam estabelecidas as medidas para encaixe dos discos. Durante o 

desenvolvimento do projeto, percebeu-se que seria mais viável a utilização de trilhos prontos 

como suporte, ao invés de fabricar novos, sob medida. 

Chegou-se, assim, à possibilidade de utilizar emendas para forro, de PVC, que já 

possuíam a estrutura necessária e podiam ser serrados, adequando-se às dimensões do espaço. 

Por serem brancos, precisaram ser pintados com tinta acrílica na cor mogno, devido à 

semelhança com a madeira. Os trilhos foram agrupados e inseridos na parede, alinhados ao 

centro. O material alternativo, utilizado como suporte criou um resultado satisfatório, apesar de 

ocultar alguns centímetros das capas e displays expostos. 
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1.4 Comunicação Visual em exposições 

 

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

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

e legendas usados no espaço expositivo, todo o meio de divulgação precisa formar e seguir uma 

identidade visual ,que represente a ideia da exposição, através de formas, cores ou elementos. O 

projeto gráfico é produzido pelo designer, o qual deve considerar, conforme Gabriela Landeira 

(2010, p. 21), a usabilidade, o usuário, a aparência, o usuário e as necessidades da mostra,5 no 

que concerne à divulgação e ambiente, sempre visando cumprir a função de comunicar e atingir o 

maior público possível. 

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

(WERNECK, 2010, p. 17-19). Podem ser acrescentados a estes as faixas, adesivos, catálogos e 

catálogos educativos, entre outros; a assinatura visual pode aparecer também em estampas de 

camisetas, por exemplo. 

Com a difusão da internet, as redes sociais, e-mail e blogs são influentes ferramentas de 

divulgação. Estes veículos de comunicação criam a necessidade de novos formatos de peças que 

se tornam essenciais para eventos culturais, principalmente pelo baixo orçamento, tendo em vista 

a difusão da imagem sem custos com impressão, distribuição e a amplitude e diversidade de 

público atingido.  

No que concerne ao projeto gráfico da exposição, foi necessário o desenvolvimento de 

marca, materiais de divulgação (cartaz, flyer, banner, folder), displays expositivos, faixa, além da 

aplicação da identidade visual em camisetas e em redes sociais. A comunicação visual pode ser 

compreendida e relacionada ao conteúdo exposto, já que todo o projeto gráfico foi criado em 

conjunto com a curadoria, para assegurar a usabilidade e suprir as necessidades da exposição, 

dentro do baixo orçamento disponível. 

As peças gráficas criadas foram utilizadas para divulgação online, material impresso e 

como recurso expográfico. As impressões utilizadas realizaram-se com o apoio da Assessoria de 

Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (ASCOM/UFRB), que possuía 

formatos e materiais preestabelecidos, influenciando na comunicação visual e no processo de 

                                                           
5
 Conforme Landeira (2010, p.21), entende-se por usabilidade a função do produto em questão; o usuário é o público 

alvo - exposições científicas atrai público jovem, em visitas escolares; exposições de arte atrai turistas...; necessidades 

de um museu não significa possibilidade, muitas instituições ou exposições independentes existem com poucos 

recursos, portanto o projeto deve se adequar às disponibilidades financeiras; aparência significa a importância de 

manter uma identidade coerente com o conceito da exposição e a instituição a qual está vinculada. 
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produção da exposição como um todo. Também fizeram parte dos recursos visuais ilustrações 

criadas por Rick Oliveira, ilustrador e discente de Artes Visuais da referida Universidade.  

 

1.4.1 Identidade Visual 

 

Todo o projeto gráfico da exposição analisada foi pensado a partir da identidade visual. O 

desenho utilizado como assinatura surgiu de um processo criativo entre pesquisas e testes. Os 

primeiros estudos para o desenvolvimento da mesma apresentam uma variedade de objetos 

utilizados, relacionados ao mundo fonográfico, para sintetizar o conceito expositivo como um 

símbolo, uma síntese gráfica de algo representativo de música como gramofone, vitrola, fita 

cassete e disco de vinil (Figura 3). 

 
Figura 3 -  Assinatura visual da exposição. Imagem: Arquivo do autor. 

 

Em seguida, alguns dos esboços foram vetorizados e um teste tipográfico foi realizado 

para seleção da tipografia que melhor representasse os ideais da curadoria. Após a vetorização 

de alguns dos esboços e teste tipográfico, o resultado final consistiu em dezessete circunferências 

centralizadas; tendo a primeira e última delas uma espessura diferenciada em relação às demais 

assim como o espaçamento. As circunferências juntas remetem aos sulcos dos discos de vinil, os 

quais são os registros sonoros gravados. dessa forma o símbolo se enquadra no nível 

representacional simbólico.6 

Os círculos são sobrepostos pela palavra “audiophylia” centralizada a partir do centro da 

letra “O” com a fonte TittiliumText22L, uma fonte livre, sem serifa, em corpo regular e caixa baixa. 

                                                           
6
 Segundo Donis A. Dondis (1997, p. 20-22) e Gilberto Strunck (2004, p. 56-59), o nível representacional refere-se à 

identificação do objeto visto fundamentada pela experiência e o meio ambiente; no abstrato a imagem é reduzida em 

seus componentes básicos; o nível simbólico é relacionado aos sistemas de símbolos criados e seus significados, pode 

ser a redução máxima de uma imagem, sendo fácil de memorizar e reproduzir, ou um sistema complexo. 
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As circunferências foram apresentadas em cinza escuro e a tipografia em preto. A 

assinatura visual7 (Figura 4) cumpre os princípios de legibilidade,8 ou seja, aplicada em grande ou 

pequena dimensão nas peças gráficas ela não reduziu ou impossibilitou a identificação, nas peças 

gráficas, utilizadas para divulgação. No espaço expositivo, ela foi aplicada tanto em tamanho 

grande, no banner e na faixa utilizados na fachada do espaço expositivo, quanto em pequenas 

utilizações, como em cartazes de divulgação online. 

 
Figura 4 - Cartaz da exposição. Imagem: Arquivo do autor. 

 

A cor escolhida para compor a identidade visual é identificada pelo código “#EFF1E7”, por 

ser o tom mais claro das cores presentes no papel kraft, utilizado nas primeiras capas de discos. 

                                                           
7
 A junção do símbolo e do logotipo forma a assinatura visual, a qual pode ser única ou uma variedade de combinações. 

(STRUNCK, 2004, p. 60-67) 

8
 Segundo GIlberto Strunck (2004, p. 73-82), uma boa legibilidade em assinaturas visuais consiste em características 

óticas compatíveis com visibilidade em larga e baixa escala 
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O cartaz da exposição seria do formato das capas de discos, 31x31cm, mas devido às 

exigências de impressão, a curadoria sugeriu criar um sleeveface, fotografia de inserção das 

capas em um contexto, normalmente substituindo partes do corpo. Desse modo, criou-se um 

sleeveface para divulgação, utilizado como cartaz (Figura 5), buscando estimular a participação 

do público em uma das atividades propostas pelo projeto, o que mostrou resultados animadores. 

 

Figura 5 - Disposição dos displays nos suportes utilizados como recurso expográfico com textos e imagens.  

Foto: Fábio Reis. 
 

1.4.2 Displays expositivos 

 

O projeto expográfico da Audiophylia requeria um diferencial na exibição dos textos 

que acompanhavam cada módulo, no espaço expositivo (Figura 6). Os textos foram divididos 

em parágrafos e cada um deles foi impresso em pequenos displays de 31x31cm ou 

26x26cm, com cores de fundo variadas, com a fonte padrão (Titillium text 22L), em corpo 

light e tamanho de 41pts. 

Esses displays foram posicionados junto aos discos, sobre trilhos horizontais que 

permitiam a exibição em colunas e linhas, com exceção do módulo de entrada no qual estava o 

texto curatorial, todos os outros textos possuíam leitura não linear e estavam dispostos entre os 

discos, sem uma ordem estabelecida. 
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Como o formato de 31cm x 31cm e 26cm x 26cm não era permitido pela ASCOM, os 

displays foram impressos em lona vinílica, como banners de 4m x 1,5m, recortados um a um e 

colados em papelão, a fim de possibilitar a firmeza necessária para a exibição no suporte.  

Apresentaram-se um total de 199 displays, sendo 79 com textos e 120 de cores chapadas, foram 

produzidos dessa forma. 

 
Figura 6 - Vista do módulo Máquinas Falantes com módulos de identificação na parte superior e demais módulos de 

identificação utilizados. Imagem: Arquivo do autor. 

 

Foram utilizados 44 diferentes tons de cores nos displays, os textos sempre apareceram 

com a cor da identidade visual da exposição, com alinhamento justificado e posicionados ao 

centro. A hierarquia visual foi possível devido aos subtítulos, com corpo regular. 

Dentro do espaço expositivo, o reflexo da iluminação e as letras com corpo light 

reduziram um pouco a legibilidade, principalmente em fundos de tons claros. Para melhor 

visualização, os visitantes precisavam modificar seu posicionamento para completar a 

leitura. Alguns textos alocados nos dois primeiros trilhos impossibilitavam a leituras por 

pessoas de baixa estatura ou crianças. 
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Também foram criados displays para identificação dos módulos os quais possuíam fundo 

com a cor padrão, o símbolo da identidade visual em cinza escuro, assim como o título de cada 

módulo,posicionados sobre eles. Em todas as áreas, os displays de identificação foram colocados 

na parte esquerda superior (Figura 6). O tamanho da fonte e seu corpo regular permitiram boa 

legibilidade, mesmo estando acima da altura média dos olhos. 

Além dos materiais gráficos impressos, a divulgação da exposição contou com uma 

intensa difusão online. Não só as já mencionadas artes foram usadas para o cartaz e banners, 

criaram-se outras, especificamente, para publicação na internet, divulgando informações sobre as 

atividades educativas, realizadas durante a exposição; por não serem utilizadas como recurso 

expográfico, a avaliação dessas peças gráficas não é aplicável a este estudo. 

 

Conclusão 

 

Durante os dias de visitação, a exposição contou com cerca de setenta visitantes diários, 

que deixaram nos cadernos de registro elogios ao projeto expositivo e criaram movimentação nas 

redes sociais, em comentários nas fotografias publicadas pela equipe de comunicação do projeto. 

Assim, percebe-se que a Audiophylia alcançou os objetivos almejados. O espaço 

expositivo atraiu e encantou os visitantes, segundo os comentários, no caderno de registro. A 

utilização de recursos alternativos mostrou-se eficiente, mesmo com as poucas falhas 

mencionadas, no decorrer do estudo. Os recursos empregados conseguiram cumprir com seu 

papel e foram organizados de modo proveitoso ,para transmissão do discurso expositivo. 

Do mesmo modo a comunicação visual; como um todo, não apenas no espaço expositivo; 

o material de divulgação impresso e digital alcançaram seu objetivo de comunicar e atrair o 

público para o projeto expositivo a ponto de ter sido utilizado, por alguns dos visitantes, para 

criação de fotografias de contextualização com as peças gráficas, tais quais os cartazes e folders, 

como sleevefaces. 

Apesar dos poucos pontos negativos destacados ,no decorrer dessa pesquisa, no que 

concerne aos recursos expográficos, o projeto teve o aspecto positivo de utilização de materiais 

alternativos na sua construção, reduzindo o custo consideravelmente e, ainda assim, resultando 

em um ambiente atrativo e agradável aos visitantes. 

O processo necessário para o aproveitamento da impressão feito pela ASCOM/UFRB 

também merece destaque, tendo em vista o aumento considerável no trabalho despendito para 

adequação dessas formas de impressão e o resultado final alcançado, devido à utilização da 

comunicação visual como um recurso a mais na expografia e importante fator na materialização 

da cenografia expositiva, compondo visualmente junto aos discos nos suportes. 
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O material gráfico também cumpre função primordial na exposição devido ao nível de 

interatividade do público com o projeto expositivo, tenha sido ela causada pelo posicionamento 

dos displays no espaço, com textos de leitura não linear e distribuição, aparentemente, aleatória; 

ou pelo sleeveface utilizado no cartaz para incentivar o público a participar, com a criação de 

diversos e criativos sleevefaces, com os discos disponibilizados e divulgando mais a exposição 

com a publicação das fotografias em seus perfis, em redes sociais. 

A presente avaliação do objeto de estudo mostrou-se crucial para o desenvolvimento de 

uma segunda edição, ainda sem um período determinado para acontecer, mas que ocorrerá no 

foyer do Teatro Dona Canô, na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, cujo projeto 

expográfico foi construído paralelamente a esta pesquisa, considerando todos os pontos aqui 

levantados e as adequações necessárias à proposta atualizada, bem como as especificações do 

prédio que o abrigará. 

Pretende-se, com esse artigo, contribuir para os estudos sobre exposições, considerando 

a multidisciplinaridade envolvida em seus processos, a partir do relato de experiências e análises 

aqui apresentadas. Desse modo, esta pesquisa cumpriu com os objetivos almejados, ainda que 

tenham sido pouco aprofundados alguns possíveis estudos. Como exemplos, o design digital, 

muito utilizado nos ambientes expositivos, atualmente; ou a inexistência do ambiente expositivo, 

ou seja, as exposições desvinculadas de instituições e instaladas na paisagem urbana, que 

podem ser aprofundados em pesquisas futuras. 
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