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Resumo 
 

O presente artigo se propõe a refletir como as organizações museológicas podem pensar 
em uma comunicação organizacional ética tendo como base o Código de Ética para 
Museus do Conselho Internacional de Museus (ICOM). Para isto, são apresentadas, por 
meio de revisão bibliográfica, as abordagens do que é ética e sua relação com as 
organizações, assim como a compreensão do que é a comunicação organizacional e a 
museologia - a partir das quais estruturam-se as reflexões baseadas nos oitos itens do 
documento do ICOM. Com isso, percebe-se que a comunicação organizacional para 
organizações museológicas deve seguir os mesmos preceitos éticos da atividade museal, 
de forma que as práticas museais e a sua comunicação estejam alinhadas e sejam 
consonantes. 
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Contextualizações iniciais 

O termo ética, de origem grega, tem duas derivações possíveis a partir do vocábulo 

ethos. A diferenciação se dá pela grafia com “e” curto (eta) ou “e” longo (épsilon), o que 

se perde na tradução para outras línguas e de forma a gerar a confusão das duas palavras 

enquanto sinônimo, sendo que, conforme Boff (2003), a primeira significaria a 

moralidade humana e também caráter, jeito, modo de ser - noção mais próxima do 

entendimento atual da palavra. Já o outro significado possível em ethos, representado pela 

grafia com “e” longo, seria sinônimo de costumes, hábitos e tradições. Segundo Antunes 

(2012), em termos científicos, a ética é um ramo da filosofia que investiga padrões de 

comportamento moral. “A ética é vista como a filosofia da moral” (ANTUNES, 2012, p. 

11) e poderia ser considerada uma ciência normativa, uma vez que indica as ações e os 

comportamentos considerados corretos em determinadas construções culturais - sejam 

eles regulados por legislação ou não. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, e-mail: 
nicolemoras@gmail.com. 
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Em associação a outras ciências, Vásquez (2014, p. 34) indica que a ética se 

relaciona de forma muito próxima com as ciências do homem, ou seja, as ciências sociais, 

“dado que o comportamento moral não é outra coisa senão uma forma específica do 

comportamento do homem, que se manifesta em diversos planos: psicológico, social, 

prático-utilitário, jurídico, religioso ou estético”. 

Para fins didáticos, de acordo com Valls (2008), a ética pode ser separada em dois 

campos, a saber: um de questões gerais e fundamentais dentre as quais estão 

contempladas questões como valores, liberdade e consciência; e questões de aplicação 

concreta, como ocorre com a ética profissional - e consequentemente com os códigos de 

ética - e, foco deste trabalho, a ética sob o ponto de vista das organizações e, mais 

especificamente, das organizações museológicas, já que a museologia faz parte das 

ciências sociais (SOARES, 2009), assim como a comunicação. A ética também está 

relacionada com a museologia no que tange ao estético, ou seja, na possibilidade de 

compreensão da ética a partir da sensibilidade e da subjetividade para além das questões 

racionais (Hermann, 2005), já que o valor estético da museologia está naquilo que pode 

“produzir um prazer desinteressado quando contemplado” (VÁSQUEZ, 2014, p.137). 

Assim justifica-se a reflexão proposta neste trabalho na medida em que o próprio 

museu e as exposições também podem ser inseridos no escopo da comunicação 

organizacional museológica, o que pode conferir uma oportunidade para novas práticas 

de comunicação organizacional e, por se tratar de organizações museológicas pautadas 

por um Código de Ética que busca respeitar a diversidade de crenças com o intuito de não 

ofender o público, deve estar atenta às questões éticas. Para este trabalho, então, adota-se 

a revisão bibliográfica (GIL, 2002) para abordar a ética no âmbito das organizações, assim 

como a comunicação organizacional e a relação destas com a museologia e organizações 

museológica, de maneira que embase a reflexão sobre possibilidades de uma 

comunicação organizacional museológica a partir do Código de Ética. Para isto, o artigo 

apresenta, primeiro, a noção de ética nas organizações, seguida da contextualização da 

comunicação organizacional. Realiza-se, então, uma discussão sobre os itens que 

compõem o documento analisado e sua relação com a comunicação organizacional e 

encerra-se com as reflexões finais a partir de toda a problematização apresentada. 

 

Ética e organizações 
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Para o exercício de um olhar mais amplo, entende-se por organizações, neste 

trabalho, aquelas que fazem parte dos diferentes aspectos da vida em sociedade, tomando 

a definição de Carvalho e Vieira (2007) como ponto de partida: 

 

Nas sociedades contemporâneas, as organizações se fazem presentes em 
praticamente todas as dimensões da vida social ao influir no ambiente econômico, 
nas disputas políticas e ideológicas que são travadas no espaço social, nas 
dimensões religiosas e culturais que estruturam cada tempo e espaço 
(CARVALHO e VIEIRA, 2007, p. 1). 

  

Sendo assim, adota-se um viés mais complexo, no qual “as relações no interior de 

uma organização, de uma sociedade, de uma empresa são complementares e antagônicas 

ao mesmo tempo” (MORIN, 2015, p.91). Dessa forma, as organizações museológicas, 

nas quais este trabalho é focado, constituem um exemplo de organizações ao 

considerarmos os aspectos culturais da sociedade contemporânea. 

De uma maneira geral, no campo das organizações, a ética é abordada 

teoricamente a partir do ponto de vista empresarial ou relacionada com a gestão, 

especialmente às organizações que visam ao lucro financeiro, ou sob a ótica do terceiro 

setor3 e das implicações de ações voltadas ao bem estar comum. Pela área da gestão, 

Passos (2011, p. 66) citando Laura Nach, explica que a ética nas organizações é relativa 

às maneiras pelas quais as normas morais pessoais são aplicadas aos objetivos e atividades 

de uma empresa comercial. “A ética nas organizações não se caracteriza como valores 

abstratos nem alheios que vigoram na sociedade” (PASSOS, 2011, p. 66). Ao contrário, 

a autora afirma que as pessoas, enquanto sujeitos históricos e sociais, levam os 

entendimentos éticos que aprenderam na vida em sociedade para as organizações. Passos 

(2011) acrescenta que o mundo das organizações registra casos de conflitos, choques de 

interesses individuais e entre estes e as instituições, de forma que a ética é apropriada 

justamente para regular as relações, estabelecendo limites e padrões a serem seguidos. 

 

Essas orientações também são responsáveis pela garantia da integridade dos 
indivíduos que vivem o dia-a-dia da empresa e sua saúde física e mental. 
Possibilitam que eles tenham alegria com o que fazem, fortaleçam o compromisso 
com a organização, renovem e coloquem em prática o poder criativo e produtivo 
que possuam, a solidariedade, o estímulo, enfim, as condições necessárias à 
manutenção da organização (PASSOS, 2011, p.66). 

                                                 
3 Baseado em Muraro e Lima (2003), o terceiro setor é constituído por aquelas organizações de ações privadas, 
baseada em associativismo ou voluntariado, em que há produção de bens coletivos sem apropriação de lucro, ou com 
interesse no bem comum ou, ainda, organizações não governamentais sem fins lucrativos. 
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Ainda fundamentada em Passos (2011), acredita-se que a falta de ética nas 

organizações pode resultar em casos de alienação do indivíduo em relação ao papel que 

exerce naquela organização, bem como gerar insegurança e casos de corrupção e fraude, 

o que deixa mais claro ainda a importância de se abordar a ética no âmbito das 

organizações. 

Partindo de uma abordagem voltada ao terceiro setor - mas que poderia ser 

apropriada a qualquer organização, Muraro e Lima (2003) afirmam que  

 

[...] o comportamento ético e organizacional baseia-se em alguns pontos 
prioritários: na aplicação dos princípios éticos a todos os relacionamentos que a 
organização mantém (interno e externo) e na formação da consciência ética – 
social dos colaboradores perante seus parceiros e seu público [...] (MURARO e 
LIMA, 2003, p.86). 

 

Esse mesmo entendimento pode ser relacionado às organizações museológicas, 

ou seja, os diferentes modos de representação do que é chamado museologia - uma ciência 

que estuda o fenômeno Museu e é ainda recente, segundo Soares (2009, p. 34), já que “as 

primeiras pesquisas sobre o museu, sua função e as maneiras de concebê-lo aparecem 

durante o segundo quartel do século XX”. Como apresenta o autor, a primeira 

Conferência Internacional de Museologia ocorreu em 1934, na Espanha, e a criação do 

Conselho Internacional de Museus (ICOM), vinculado à Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco/ONU) se deu apenas em 1946. Soares 

(2009) afirma que a área começou a mudar seu status de ciência por volta de 1960, quando 

um sistema de Museologia proposto por Stránský abordou a questão em todos os seus 

aspectos históricos, estruturais e práticos. Citando Maroevic apud Soares (2009) explica 

que a proposta de Stránský alinha a ciência dos museus de forma que ela possa ser aceita 

como uma ciência social contemporânea.  

Por se tratar de uma ciência social, Soares (2009) argumenta que um dos 

entendimentos de museologia é o da pesquisadora Anna Gregorová, a qual compreende 

essa ciência como uma relação específica entre a humanidade e a realidade, de forma que 

a ética seria a disciplina que define essa relação. Conforme Soares (2007), foi em 1981, 

com a publicação do Museological Working Papers (MuWoP), que teve como foco a 
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interdisciplinaridade, que “o ponto de vista ético passou a fazer parte de toda teoria acerca 

do museu4” (SOARES, 2007). 

Alguns anos mais tarde, em 1986, as reflexões em relação à ética na Museologia 

ganharam força com a adoção do Código de Ética para Museus5 do Conselho 

Internacional de Museus (ICOM), um documento aprovado por unanimidade pela 15ª 

Assembléia Geral do ICOM realizada na Argentina (ICOM, 2004). O documento foi 

modificado em 2001 e revisado em 2004 e  

 

[...] constitui um instrumento de regulamentação profissional em um domínio 
chave nos serviços públicos onde, em nível nacional, a legislação é variada e pode 
ser mal definida. Estabelece normas mínimas de conduta e procedimentos, às 
quais os profissionais podem, no mundo inteiro, aspirar razoavelmente, como 
também estipula claramente o que o público tem o direito de esperar da profissão 
museal [...] (ICOM, 2004). 

 

O Código de Ética do ICOM aborda questões como a constituição dos museus, 

seus recursos, os acervos, a realização de pesquisas pelas organizações museológicas, a 

realização de mostras e exposições, a relação com as comunidades nas quais se 

relacionam, as questões jurídicas pertinentes aos museus e o exercício da atividade 

profissional. De acordo com Besterman (2011), o documento do ICOM expressa uma 

visão mais tradicional de ética ao se fundamentar mais nas responsabilidades dos 

museólogos e das organizações do que nas obrigações desses com a sociedade. O autor 

ainda cita que algumas organizações museológicas elaboraram seus próprios códigos de 

ética como o do The Royal Ontario Museum e alguns em Washington, Canberra, Sidney 

e Toronto.  

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Museus segue o Código de Ética do ICOM. 

Além disso, no país, o profissional graduado que atua em museus é regido por uma 

legislação que reconhece a profissão e que, como tal, apresenta um Código de Ética 

Profissional6 instituído pelo Conselho Federal de Museologia.  

Para além das questões de ordem prática que o Código de Ética do ICOM prevê, 

a ética na museologia, e consequentemente nas organizações museológicas, é tratada 

                                                 
4 Tradução livre 
5 Conforme o ICOM, anterior ao Código de Ética, a instituição adotou sua Ética de Aquisição em 1970. O documento 
tinha como foco os princípios éticos e de integridade voltados à aquisição dos objetos, dos mais variados tipos, que 
seriam expostos nos museus. A Ética de Aquisição era válida para os museus de qualquer lugar do mundo e foi 
elaborado por um grupo de peritos do ICOM em uma conferência em Paris, em 1970. Não há muitas informações 
disponíveis sobre o documento, exceto o arquivo disponível em https://pt.scribd.com/document/162772524/Etica-
Aquisicao-ICOM-1970-Texto. 
6 Disponível em http://cofem.org.br/legislacao_/codigo-de-etica/. 
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também por um viés mais reflexivo, indo ao encontro da ética enquanto objeto de estudos 

da filosofia. Conforme Besterman (2011), o desenvolvimento do assunto se deu com a 

profissionalização do campo e a ética museológica está relacionada com as 

responsabilidades dos museus para com a sociedade. Conforme o autor, essa ética reflete 

o contexto social e articula uma espécie de contrato de confiança entre o público e a 

organização. “A ética define a relação do museu com as pessoas, não com as coisas7” 

(BESTERMAN, 2011, p. 431). Como exemplo dessa relação, o autor cita que muitos 

museus buscam ter um amplo acervo, de forma a contemplar os mais diversos públicos. 

No entanto, há peças consideradas sacras por algumas comunidades que podem se ofender 

com a mostra e que esta possibilidade deve ser justamente um motivo de atenção da ética 

no exercício das atividades museais. 

 Besterman (2011) ainda afirma que, em uma sociedade de valores e culturas 

diferenciadas, um museu ético recebe confiança e se torna um local seguro para as pessoas 

de diferentes crenças e contextos se encontrarem e buscarem algo em comum 

(BESTERMAN,2011, p.4408).  

 

Organizações e comunicação organizacional 

A comunicação organizacional, conforme Vieira (2004, p. 37), abrange “um 

conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos 

para reforçar as ideias e a imagem organizacional junto aos seus públicos [...]”. Conforme 

Kunsch (2003), as organizações devem ter entre seus objetivos equilibrar seus interesses 

e dos públicos vinculados, de tal forma que cabe à comunicação essa atividade e é a 

comunicação planejada de forma estratégica com o uso de técnicas de relacionamento e 

meios específicos, e integrando as atividades comunicacionais, que garante o 

cumprimento deste objetivo por meio de uma comunicação organizacional integrada. 

Já Baldissera (2008, p.169) apresenta a comunicação organizacional como 

“processo de construção e disputa de sentido no âmbito das relações organizacionais” 

que, a partir da  perspectiva da complexidade Morin (2000), abrange três dimensões 

(Baldissera, 2011), sendo elas: a organização comunicada como aquela formal, e até 

mesmo disciplinadora, que parte da organização como fala autorizada; a organização 

comunicante que abrange todo processo comunicacional quando qualquer sujeito se 

                                                 
7 Tradução livre 
8 Tradução livre 
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relaciona com a organização de alguma maneira e inclusive extrapola a comunicação 

planejada pela organização; e, por fim, a organização falada, pela qual se entende a 

comunicação informal e indireta, realizada fora do âmbito da organização e sem que haja, 

necessariamente, relação dos sujeitos com a organização. Assim, “toda comunicação que, 

de alguma forma e em algum grau, disser respeito à organização é considerada 

Comunicação Organizacional, mesmo que, quando das práticas, seja necessário proceder 

a algumas simplificações no sentido de dar agilidade ao processos” (BALDISSERA, 

2011, p.119). O autor acrescenta ainda que nessas práticas há a fragmentação da 

comunicação em comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação 

administrativa, especialmente no âmbito da organização comunicada, de forma que a 

comunicação de ética poderia ser compreendida como uma dessas fragmentações já que, 

conforme Paraventi (2013), orientações institucionalizadas na forma de políticas ou de 

normas encontram-se no âmbito das throughputs9.  

Isso porque, conforme Paraventi (2013) afirma, nas organizações, de forma geral, 

a abordagem de ética se dá por meio da publicação do Código de Ética e da atuação das 

áreas de compliance10, que são “um mecanismo de controle de práticas organizacionais” 

(PARAVENTI, 2013, p.169). Ou seja, são políticas e enquadram-se nos throughputs, que 

dizem respeito a questões relativas às comunicações interna e administrativa. Ainda, para 

a autora, anterior a essas duas práticas está a esfera da Gestão da Ética, relacionada com 

os esforços de liderança, o desenvolvimento da cultura e da comunicação para buscar 

atitudes e comportamentos desejados. Nesse sentido, para Paraventi (2013), a 

comunicação organizacional apresenta-se como um desafio para o desenvolvimento de 

uma ética organizacional, uma vez que a comunicação pode ser entendida a partir da sua 

concepção funcionalista ou complexa e dialógica, de maneira que  

 

[...] é necessário haver um equilíbrio entre a informação e o diálogo e, mais do 
que isso, em como esta informação é compartilhada. Do ponto de vista da 
comunicação de ética, apontada pelos autores de ética organizacional, é essencial 
que ela seja clara, objetiva, explicada, que vá direto ao ponto do que a organização 
espera (PARAVENTI, 2013, p. 123-124). 

 

                                                 
9 Paraventi (2013) utiliza-se do modelo sistêmico dos três “puts”, de Yanaze (2006), para dimensionar as atividades 
organizacionais, de modo que as throughputs são os processos pelos quais a organização transforma inputs recebidos 
do mercado e da sociedade em outputs, pelo qual entende-se os produtos, precificação ou remuneração, distribuição 
ou venda e a comunicação. 
10 Do verbo inglês "to comply", em inglês com o significa cumprir, as áreas de compliance nas organizações são 
aquelas em que objetiva-se fazer cumprir regulamentos internos e externos nas atividades organizacionais. Em 
diversas organizações é uma área que regulamenta as atividades organizacionais 
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A autora complementa que a comunicação realizada descrita acima pode tornar a 

comunicação assimétrica e linear, ou seja, realizada apenas da empresa para seus 

funcionários, sem que estes se manifestem, corroborando o objetivo de uma comunicação 

apenas informacional. No entanto, Paraventi (2013) acredita que o programa completo 

para o desenvolvimento da ética organizacional deva envolver um processo de 

participação, reflexão, diálogo e compartilhamento que caracterizam a comunicação 

dialógica e de forma que sustentem a comunicação informacional antes citada. “Assim, é 

importante que haja [...] um adequado equilíbrio entre a comunicação informacional e a 

comunicação dialógica” (PARAVENTI, 2013, p.124). 

Assim, pode-se perceber que as práticas relacionadas à ética nas organizações 

também passam pela comunicação organizacional, especialmente no que tange à 

organização comunicada (BALDISSERA, 2011), que, na perspectiva museológica 

abordada neste trabalho, engloba ainda outros elementos, uma vez que a comunicação 

entendida pela museologia é também aquela que ocorre no próprio museu por meio do 

acervo e das exposições em si e das ações educativas promovidas pelas organizações 

museológicas (XAVIER CURY, 2005; ROQUE, 1990). Já que, como Roque (2010, p.48) 

expõe, “o museu, tal como entendemos, é um espaço comunicacional por excelência”, o 

que endossa a ideia de que tudo comunica. É nesse sentido que Andrade e Lessa (2010) 

acreditam que a comunicação de marca dos museus, ou comunicação organizacional, 

deve ser contínua e constante, dentro e fora do museu. Para isso, os autores sugerem que 

as organizações museológicas possam se apropriar das diversas áreas profissionais na 

relação dos públicos com o museu, de forma que 

 

[...] além do próprio design dos espaços expositivos temos as áreas de relações 
públicas, assessoria de imprensa, marketing, programação visual (projeto e 
controle da qualidade de informação e da imagem visual - papelaria, sinalização, 
uniformes e serviços), publicidade, ações educativas (de lazer cultural e 
intercâmbio com os diferentes grupos sociais) e organização de seminários e 
outros eventos (ANDRADE e LESSA, 2010, p. 97). 

  

Nessa mesma linha, McLean (1997) afirma que a comunicação faz parte do todo 

do museu e não é apenas uma série de funções isoladas. A autora utiliza o termo holístico 

para caracterizar a abordagem esperada da comunicação museal, voltada não apenas para 

o que poderia ser chamado de produto do museu, mas em relação a todos os aspectos que 

comunicam de alguma forma aos públicos, já que, conforme Andrade e Lessa (2010, p. 

98),  
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[...] com uma comunicação efetiva e direcionada podemos não só trazer mais 
público como propagar e fixar o conceito de lazer cultural com base na função 
primordial do museu, que é a de preservar os testemunhos de ação e presença do 
ser humano e do meio ecológico em que vive, com o olhar do presente e 
preparando-se para o futuro. 

 

Comunicação organizacional ética para a museologia 

Tendo como base o Código de Ética do Conselho Internacional de Museus 

(ICOM), as reflexões a seguir procuram justamente relacionar como os princípios 

abordados pelo documento podem ser apropriados pela comunicação organizacional, 

especialmente em relação à fala autorizada e planejada características da organização 

comunicada, de maneira que as organizações museológicas possam se comunicar, assim 

como realizar suas práticas, sempre de forma ética.  

A começar pelo item 1 do Código de Ética do ICOM, cabe aos museus, como 

primeira obrigação, proteger e promover o patrimônio, incluindo todas as ações 

necessárias à preservação, à interpretação e à promoção do patrimônio natural e cultural 

da humanidade. Aqui, a comunicação organizacional para os museus pode ser diretamente 

aproveitada para promover as organizações e o patrimônio, seja por meio de ações de 

relacionamento com os diferentes públicos, através de divulgação realizada por assessoria 

de imprensa, pela postagem de material apropriado às redes sociais ou ainda pelo recurso 

de anúncios institucionais, para citar alguns exemplos. 

No item 2 do documento há referência de que igualmente incumbe aos museus 

manterem acervos em benefício da sociedade e de seu desenvolvimento, com o princípio 

de que os acervos constituem patrimônio público significativo, pelo que cabe à gestão 

museal proporcionar a acessibilidade a estes, podendo ser objetivo da comunicação 

organizacional para museus a realização de campanhas que estimulem o acesso e a 

pesquisa a materiais que compõem tais acervos.  

Já com o título de “Os museus conservam testemunhos primários para construir e 

aprofundar o conhecimento”, o item 3 do Código de Ética prevê que “os museus têm a 

responsabilidade de dar pleno acesso às suas coleções e às informações relevantes 

existentes a seu respeito, guardadas as restrições decorrentes de confidencialidade ou 

segurança necessárias (ICOM, 2004)”, o que pode se dar por meio de práticas de 

comunicação organizacional como a gestão da informação publicada em canais oficiais 

das organizações museológicas, como site e folhetos. Esse item se relaciona diretamente 
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com a comunicação organizacional estrategicamente planejada e integrada às demais 

atividades da organização (KUNSCH, 2003, p. 122). 

Em relação ao item 4 do documento com o título de “Os museus criam condições 

para o conhecimento, a compreensão e a promoção do patrimônio natural e cultural”, 

deve-se observar que este talvez seja o ponto do documento que abranja mais 

possibilidades para a realização de uma comunicação organizacional ética, já que, embora 

o Código de Ética do ICOM não tenha um item que aborde diretamente a comunicação, 

é neste item que SE desenvolve o princípio de que os museus precisam desenvolver seu 

papel educativo por meio da atração ou da ampliação dos públicos, além de promover seu 

patrimônio e interagir com a comunidade. Neste sentido, a comunicação organizacional 

pode ser potencializadora da efetivação de uma conduta ética museológica quando a 

interação com a comunidade e a promoção do patrimônio forem conduzidas de maneira 

que esses objetivos sejam contemplados. Ainda, o documento ressalta que entre os 

recursos possíveis para o cumprimento deste princípio estão as publicações, e que 

 

[...] as informações publicadas por museus, por qualquer meio, devem ser bem 
fundamentadas, precisas e considerar as disciplinas científicas, as sociedades ou 
as crenças apresentadas de maneira responsável. As publicações não devem 
comprometer as normas institucionais (ICOM, 2004). 

 

Tal citação explicita o rigor que a comunicação organizacional dos museus deve 

atentar para quando de suas práticas, a fim de que estas não causem desconforto nos 

diferentes públicos em relação a questões pertinentes à ética, o que também pressupõe-se 

para a comunicação organizacional de uma maneira geral. Pode-se exemplificar tal 

questão pela divulgação de acervos históricos que apresentem dados obtidos a partir de 

pesquisa científica.  

O quinto item do documento ora analisado diz respeito aos recursos dos museus 

possibilitarem a prestação de outros serviços de interesse público. Aqui poderia-se 

apropriar da comunicação organizacional voltada à publicidade como forma de apresentar 

eses outros serviços que podem interessar aos públicos, sem que esta configure 

necessariamente, uma comunicação comercial, uma vez que a atividade museal não se 

propõe, em geral, a fins lucrativos. 

Ainda no mesmo código, o item 6 é baseado no princípio de que  
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[...] os acervos dos museus refletem o patrimônio cultural e natural das 
comunidades de onde provêm. Desta forma, seu caráter ultrapassa aquele dos 
bens comuns, podendo envolver fortes referências à identidade nacional, 
regional, local, étnica, religiosa ou política. Consequentemente, é importante que 
a política do museu corresponda a esta possibilidade (ICOM, 2004). 

  

Essa dimensão pode ser abrangida pela comunicação organizacional 

especialmente no que tange às questões relacionadas com a cultura organizacional e com 

uma comunicação voltada a criar identificações destas comunidades com a organização 

museal, de forma que haja processos de identificação. Neste aspecto também cabe ao 

museu uma oportunidade de dar espaço às manifestações históricas, culturais, artísticas e 

tecnológicas para essas comunidades se apresentarem. 

O item 7 do Código de Ética, por sua vez, diz respeito às questões legais, sem 

grandes traduções para a prática da comunicação organizacional dos museus. O item 8, 

porém, aborda a atuação profissional dos museus, o que pode ser adotado também para a 

atuação dos profissionais que atuam na comunicação organizacional com o objetivo que 

esta seja realizada não apenas do ponto de vista das habilidades técnicas, mas também das 

competências críticas e de percepção ética do profissional. Neste item cabe especialmente 

a reflexão sobre a atuação profissional do comunicador que atua no âmbito da organização 

museal, já que estão compreendidas questões como conduta profissional.  

 

Reflexões finais 

Considerando-se os embasamentos éticos vistos neste trabalho - com destaque 

para o Código de Ética do ICOM -, a abordagem da comunicação organizacional e a 

museologia, percebe-se que é possível que a museologia se aproprie das práticas da 

comunicação organizacional para dar visibilidade às suas atividades e que, com isso, os 

públicos possam elaborar imagens positivas que reconheçam os museus como um local 

de práticas em acordo com as noções éticas vigentes na sociedade contemporânea. 

É possível vislumbrar ainda que a comunicação organizacional para organizações 

museológicas deve seguir os mesmos preceitos éticos da atividade museal, de forma que 

as práticas museais e a sua comunicação estejam alinhadas, resultando em práticas 

consonantes de maneira que a comunicação organizacional reforce a atuação ética e vice-

versa, garantindo que os museus sejam, de fato, um espaço comunicacional por 

excelência. 
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