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RESUMO
O presente estudo relaciona o turismo e os museus, como relevante área de
atuação para o Bacharel em Turismo. Os museus, instituições sem fins lucrativos,
que possuem funções relacionadas à preservação, conservação, comunicação e
exposição de seus acervos para diversos tipos de visitantes, são compreendidos
como atrativos culturais pelos profissionais e estudiosos do fenômeno turístico.
Apesar de o Bacharel em Turismo ser um desses estudiosos, que compreende o
turismo como um fenômeno social com fortes raízes na cultura, observa-se seu
distanciamento em instituições culturais como o museu. A fim de se questionar sobre
as funções do Bacharel em Turismo nas instituições museológicas, como espaço
para novas demandas profissionais, tal investigação apoiou-se em bibliografia
específica, assim como realizou entrevistas com docentes do curso de Bacharelado
em Turismo da Universidade Federal Fluminense – UFF e com uma museóloga do
Museu Histórico Nacional. Através de questionamentos a respeito da formação de
Bacharel e o destaque para a importância cultural no fenômeno turístico, para a
relevância do patrimônio no território e nas relações com os viajantes, e para as
funções dos museus perante a sociedade, o presente estudo demonstra que alguns
museus, apesar de não terem sido criados diretamente para o turismo, cumprem
essa função. Contudo, a qualificação dos museus para o turismo se mostra frágil,
pela falta de reflexão sobre sua atuação como atrativo e pela carência de
profissionais que atuem nessas instituições, como o Bacharel em Turismo.

Palavras-chave: Turismo. Museus. Bacharel em Turismo. Turismólogos.

ABSTRACT
The present study relates tourism and museums, as relevant practice area for the
Bachelor of Tourism. The museums, nonprofit institutions that have functions related
to the preservation, conservation, communication and exhibition of their collections
for different types of visitors, are understood as cultural attractions by professionals
and students of tourism phenomenon. Although the Bachelor in Tourism is one of
those scholars who understand tourism as a social phenomenon with deep roots in
the culture, it is observed their distance in cultural institutions such as museum. In
order to inquire about the functions of the Bachelor of Tourism in museum
institutions, such as space for new professional demands, this research was
supported in a specific bibliography as well as interviews realized with teachers from
the Bachelor of Tourism Universidade Federal Fluminense - UFF and a museologist
the National History Museum. Through questions about the formation of Bachelor
and highlighting the importance in cultural tourism phenomenon, for the relevance of
heritage in the territory and relations with travelers, and for the functions of museums
in society, this study demonstrates that some museums despite not being directly
created for tourism, fulfill this function. However, the qualification of museums for
tourism proves fragile, lack of reflection on his performance as attractive and lack of
professionals working in these institutions, such as the Bachelor of Tourism.

Keywords: tourism. Museums. Bachelor in Tourism. Turismologist.
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INTRODUÇÃO
Este estudo objetiva a compreensão de duas áreas correlatas, a dos museus
e a do turismo, dando enfoque à atuação profissional do Bacharel em Turismo nas
instituições museológicas. O estudo está dividido em três partes. A que aborda
questões referentes ao Bacharel em Turismo, sua área específica, função social,
atribuições e competências. Posteriormente, destaca a relevância patrimonial na
área do turismo. Por último, ressalta o museu como instituição cultural de suma
relevância para o cenário turísticos atual, especialmente no que tange à preservação
do patrimônio cultural e sua função como atrativo turístico de incontestável influência
social.
Na primeira seção deste estudo, aborda-se sobre o Bacharel em Turismo
como ponto de partida a fim de identificar esse agente social, que atua como um
estudioso do fenômeno turístico. Serão destacados conceitos sobre o início do
fenômeno turístico e breve histórico sobre o Bacharelado em Turismo no Brasil.
Evidenciam-se,

também,

as

competências

desse

profissional

diante

dos

diversificados campos de atuação do turismo.
Em seguida, distinguem-se o Bacharel em Turismo do turismólogo, a partir de
artigos científicos, entrevistas e do o Projeto de Lei 6906/02 e a Lei 12.591, que
dispõe sobre a profissionalização do turismólogo, com o objetivo de compreender
que mudanças efetivas a lei de profissionalização do turismólogo acarretou. Para
melhor basear a construção dessa imagem profissional, foram entrevistados
docentes da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense
(UFF), que possuam Bacharelado em Turismo, com o intuito de se investigar o que
pensam esses profissionais sobre as áreas de atuação, instituições e funções, que
caberiam ao Bacharel em Turismo exercer profissionalmente.
Seguindo a hipótese de que tal investigação não apontaria caminhos que
conectassem o turismo com uma área básica do fenômeno, como a área cultural,
questionou-se, novamente, se seria o Bacharel em Turismo necessário em
instituições ligadas ao turismo cultural. Para tanto, iniciou-se um novo ciclo de
análise bibliográfica na área de patrimônio, no que tangencia o turismo cultural.
Nesse sentido, desenvolveu-se a segunda seção deste estudo, que discute o
conceito de território, envolvendo o morador local, o turista e seus possíveis
conflitos. O espaço ocupado pelo turista em sua viagem é o local cotidiano do

10

morador. Por esse motivo, se faz necessário um planejamento bem estruturado,
para que as atividades desses sujeitos não interfiram negativamente entre si, mas
sim, possam se interconectar de modo produtivo e benéfico.
Dessa forma, o patrimônio está intimamente ligado ao turismo cultural. Além
disso, o entendimento dos conceitos sobre o campo do patrimônio cultural, que
levam em conta aspectos ligados à memória social e suas implicações no turismo,
encaminham a compreensão da relevância de o Bacharel em Turismo atuar em
instituições culturais, que exercem a função de atrativos turísticos, tais como os
museus.
Porém, uma vez que essas instituições, com objetivos específicos no campo
da preservação e da cultura, não foram, necessariamente, criadas ou adequadas às
demandas turísticas, faz-se necessário o desenvolvimento ou a implantação de
processos técnicos, como a turistificação. Dessa forma, o Bacharel em Turismo se
desponta como um profissional adequado para o desenvolvimento dessas novas
demandas profissionais em museus ainda pouco qualificados para o turismo.
Entendendo a relevância desse aspecto, optou-se por, então, aprofundar os estudos
e conhecimentos sobre essa instituição, o que será realizado na terceira parte da
monografia.
Nesta última etapa, desenvolveu-se um estudo mais aplicado na instituição
museu, procurando-se destacar suas funções, particularidades e sua relação com o
fenômeno turístico. Para tais discussões, utilizou-se uma análise bibliográfica e uma
experiência na área, que o presente autor adquiriu na atuação no projeto de
pesquisa Turismo e Museus, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Turismo e
Cultura – T-Cult, entre os anos de 2010 e 2013, projeto coordenado pela professora
orientadora desta monografia e da Iniciação Científica fomentada pelo CNPq e pela
FAPERJ, consecutivamente.
Também durante essa etapa, realizou-se uma entrevista com uma funcionária
da Divisão Educativa do Museu Histórico Nacional. Visto que esse museu
apresentou relevância turística durante o referido projeto de pesquisa, justificando-se
como fonte de informação para este estudo.
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1. TURISMO: DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL À PROFISSÃO
O turismo é uma atividade que, segundo a Organização Mundial do Turismo OMT1, (1998) se realiza durante as viagens de pessoas e suas permanências em
lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano
consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros. Certamente, uma definição
bastante simplista, porém que serve como referência para o tema.
Para Barreto (1995, p. 13), o primeiro conceito de turismo foi elaborado, em
1911, pelo economista austríaco Hermann Von Schullern zu Schattenhofen, da
seguinte maneira: "turismo é o conceito que compreende todos os processos,
especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e
na saída do turista de um determinado município, país ou estado". Um conceito
razoavelmente amplo, que trata de uma atividade que compreende múltiplos
processos, muito embora não os defina.
Surgiram outras definições ao longo dos anos, contudo uma que se tornou
referência para a OMT foi à de Beni (1998), que visualiza o turismo como um
fenômeno mais complexo e explicita a relevância dos impactos gerados por essa
atividade. Um fenômeno social que gera implicações econômicas, sociais,
ambientais, entre outras ligadas aos locais envolvidos. Outro grande avanço veio de
Molina (2001), que abordava o turismo como um deslocamento para fora do local de
residência por um período mínimo de 24 horas e máximo de 90 dias, motivado por
razões de caráter não lucrativo.
Ao contrastar o primeiro conceito com o da OMT é perceptível uma radical
mudança do objeto de estudo. O conceito de 1911 é abordado sob uma ótica
empresarial receptiva, cujo principal aspecto relevante explicitado é o econômico. Já
no da OMT o objeto de estudo está no turista, sua permanência temporária e nos
objetivos finais do deslocamento. O tempo de permanência se faz de necessária
especificação, para que os conceitos de turista e migrante não se confundam, assim
como a especificação de um caráter não lucrativo pelo viajante. O turista não é mais
observado como uma terceira pessoa, participante passivo do processo turístico. Ele
se torna o principal objeto de estudo no qual suas motivações galgam espaço no
principal conceito a respeito desse fenômeno. Beni (1998), em sua obra Análise

1

Agência especializada das Nações Unidas e principal organização internacional acerca de turismo.
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Estrutural do Turismo, desenvolve de forma estruturada os processos que foram
apenas citados por Schattenhofen, em 1911.
Apesar desse desenvolvimento conceitual, fruto de estudos e reflexões a
respeito da temática, ainda permanecem largas lacunas a serem preenchidas. Os
mais diversos estudos sobre as múltiplas faces do turismo e suas atividades
relacionadas, ainda demandam dos seus respectivos estudiosos, amplos campos a
serem abordados. Uma vez que o turismo está alocado, academicamente, como
uma ciência social aplicada, seu estudo e pesquisa necessitam ser desenvolvidos de
uma maneira permanente. Diferentemente de uma ciência exata, suas variáveis são
mutáveis, pois são reflexos de transformações sociais que determinarão as formas e
lados de uma abordagem do turismo.
Alguns trabalhos desenvolvem teorias sobre atuais faces evidenciadas do
turismo, como: a experiência do viajante, no qual o turismo é tratado como uma
experiência significativa (PANOSSO NETTO, 2010). Essa linha de estudos deu
origem a desdobramentos, como a experiência e o prazer, a viagem como um
produto diferenciado – ambas de Trigo (2010) – com abordagens relacionadas a
teorias filosóficas sobre a pós-modernidade (PANOSSO NETTO, 2010). Para melhor
compreensão dessas naturezas de estudos, se faz necessário o conhecimento de
como esse campo do saber tão recente e sem tradição acadêmica, se apresentou
inicialmente.

1.1 BACHARELADO EM TURISMO
Os estudos acadêmicos no turismo se iniciaram no Brasil, em 1971, em São
Paulo. O primeiro curso de turismo nasceu na Faculdade de Turismo do Morumbi,
atual Universidade Anhembi-Morumbi, logo após na Faculdade Ibero-americana de
Letras e Ciências Humanas e dois anos depois, a Universidade de São Paulo se
transformou na primeira universidade com curso de turismo dentro da Escola de
Comunicações e Artes – ECA/USP. Teixeira (2007) analisou em sua dissertação de
pós-graduação stricto sensu essa "simultaneidade" na criação dos cursos. Ele
desenvolve três principais variáveis históricas que corroboraram com a criação
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desse curso no Brasil: a criação da Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR2 e
junto com ela a necessidade de profissionais qualificados, de nível superior, para
fomentar o turismo no Brasil; a expansão do ensino superior privado visto à crise
estudantil da década de 1960; valorização do lazer após a década de 1960, com um
aumento significativo de publicações sobre o lazer e o tempo livre.
Na dissertação de Genta (2006), esse período histórico é marcado por uma
relativa paz entre as soberanias nacionais – exceção às revoluções internas
populares de cada país e seus respectivos regimes ditatoriais –, o fim da corrida
armamentista, o desenvolvimento tecnológico e da comunicação. Segundo Rabahy
(1990 apud GENTA 2006) a evolução da atividade turística, no mundo, está
diretamente relacionada às transformações sociais, econômicas, políticas e
tecnológicas desse período histórico.
Segundo Barreto (2003 apud GENTA, 2006) a internacionalização da
economia, a modernização das leis trabalhistas e decorrente regularização das
férias

remuneradas,

além

da

interdependência

no

comércio

internacional

contribuíram para a formação de mercados globais de consumo de massa, além de
atividades internacionais, como a turística. Ainda de acordo com Barreto (2003 apud
GENTA, 2006) foi nesse período também que houve um aumento no número de
agências de viagens, em decorrência de crescimentos no setor aéreo. Portanto
existiram diversos fatores internos e externos que contribuíram para um aumento
mundial da atividade turística.
Quanto à necessidade de profissionais qualificados para colaborarem com a
EMBRATUR no desenvolvimento turístico do Brasil, Ruschmann (2002) listou cinco
fatores que justificam a crescente necessidade de formação específica para o
turismo.

A importância econômica, social e cultural do fenômeno;
A especificidade da matéria Turismo, que exige estudos mais profundos que
aqueles ministrados em cursos técnicos ou de curta duração;
A interdependência entre os diversos ramos da atividade. São necessários,
portanto, conhecimentos sobre o funcionamento de cada um deles, para
que sejam desenvolvidos produtos turísticos que satisfaçam os desejos e as
necessidades dos turistas, e que sejam economicamente viáveis para os
empreendedores;

2

Mais tarde veio a se tornar o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR
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A necessidade cada vez mais permanente de pesquisas com metodologia
científica, as quais exigem a atuação de pessoas que, além de
conhecimento profundo do fenômeno tenham elevado nível intelectual;
A urgência de estudos métodos e procedimentos de planejamento turístico
em todos os níveis, visando à proteção do patrimônio natural e cultural dos
núcleos receptores. (RUSCHMANN, 2003, p. 2)

Com o passar dos anos, o turismo se desenvolveu rapidamente, apesar de ter
chamado a atenção inicialmente por sua relevância econômica. Destacou-se quando
observado como um objeto de estudo abordado sob diversos aspectos e
perspectivas. Com o aumento da atividade turística e com, cada vez mais, pessoas
usufruindo desse fenômeno, como forma de lazer, e cultura, foi tomando relevância
tanto para os turistas, como para os fomentadores do turismo.
Assim como a atividade econômica, o estudo mais aprofundado sobre esse
fenômeno também veio a ocorrer, conforme no número de cursos de Bacharelado
em Turismo aumentava. Então o turismo começava a ser observado, no Brasil,
como um fenômeno mais complexo, que envolve diversos atores, atividades,
impacto, expectativas, entre outros fatores.
Os elementos básicos do turismo começam a ser desdobrados, conceitos
provenientes de outras áreas, como a geografia e antropologia são adotadas para
entendimento dos diversos processos e impactos que envolvem o turismo. O turismo
que antes era entendido como uma atividade começa a ser visto como um fenômeno
(PANOSSO NETTO, 2005).

[...] falar do fenômeno turístico significa dizer de uma ação que está
acontecendo, que pode ser apreendida pela consciência e que tem uma
essência em si [...] Mais especificamente, falar do fenômeno turístico é falar
de algo que se mostra a si mesmo, tal como é, do modo que é. (PANOSSO
NETTO, 2005, p. 104).

Uma vez que o objeto de pesquisa se apresenta como um fenômeno, são
mais do que esperadas inúmeras mudanças nos seus mais diversos sentidos ao
longo do tempo, pois o turismo se apresenta "tal como é". Além disso, é uma
atividade desenvolvida socialmente, por esse motivo um dos fatores mais influentes
no próprio fenômeno são, entre outros, as pessoas e suas culturas. Assim esses
devem ser uns dos objetos de estudo para o aprofundamento do conhecimento a
respeito do turismo.
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Porém as pessoas e suas culturas não são os únicos fatores que podem
influenciar esse fenômeno. As economias internacionais, guerras, abertura política,
entre outros fatores são de grande relevância para influenciar especificidades no
fenômeno, porém esses fatores são de mais complexa previsão e análise, quando
suas condições normais são alteradas.
Assim, instituições que abracem, desenvolvam estudos e produzam saberes
sobre as diversas sociedades e suas culturas deveriam ter uma aproximação mais
calorosa com o campo do turismo. São duas áreas que possuem suas áreas de
estudos com uma complexa interseção
Com esses importantes avanços na compreensão do turismo, além da
percepção do poder econômico que esse mercado é capaz de movimentar, alguns
segmentos sociais se formaram em função deste fenômeno, dentre eles: os
Bacharéis em Turismo, os Turismólogos, os Guias de Turismo, os empresários do
setor, assim como suas respectivas associações.

1.2 NOVAS DIFERENÇAS ENTRE O BACHAREL EM TURISMO E O
TURISMÓLOGO

Quem é o bacharel em turismo?
É um profissional de nível superior egresso dos cursos superiores de
turismo e/ou turismo e hotelaria que disseminam idéias, planejam atividades
e as gerenciam, através de sua capacidade de análise crítica e reflexiva
agindo com responsabilidade técnica para garantir o desenvolvimento
sustentável da atividade nos seus diferentes segmentos, fomentando a
pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. (ABBTUR, 2013)

Até bem recentemente não existia uma distinção oficial entre o Bacharel em
Turismo e o Turismólogo, fato que foi modificado com o reconhecimento desse
segmento profissional. Os Bacharéis em Turismo surgiram, no Brasil, junto com os
cursos superiores em Turismo ou Turismo e Hotelaria. Nessa mesma época o termo
turismólogo – vide etimologia do sufixo "logo" – surgiu como uma especificação para
os egressos desses mesmos cursos.

O termo turismólogo surgiu em meados de 1970, com o objetivo de
categorizar uma formação acadêmica especifica que começava a surgir no
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Brasil. O primeiro curso iniciou-se na atual Universidade Anhembi-Morumbi
no ano de 1971 e logo após, foi a Faculdade Ibero-Americana de Letras e
Ciências Humanas – atual Centro Universitário Ibero-Americano/ UNIBERO
em São Paulo em 1972. (IBT, 2013)

Então, desde meados da década de 1970 até o ano de 2012, eram
turismólogos os Bacharéis em Turismo. Contudo isso se modificou com a
implementação da Lei 12.591, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de
Turismólogo, pois, apesar de reconhecer o profissional que atua na área de turismo,
não regulamenta essa mesma profissão.
Quando é feita a contraposição da Lei 12.591 (ANEXO A) com seu respectivo
Projeto de Lei (ANEXO B) é possível fazer uma leitura a respeito dos vetos
realizados. Assim uma das interpretações que podem ser feitas a respeito da lei é de
que qualquer profissional que atue em alguma das atividades turísticas
especificadas na Lei seja considerado um turismólogo, mesmo que não tenha
recebido nenhuma capacitação formal para o desempenho de sua função.
Isso pode gerar significantes malefícios a municípios e à própria sociedade
por falta de conhecimento específico, por parte desses profissionais que não
receberam o mesmo arcabouço teórico (oriundo de diversas áreas do saber),
epistemológico, ou metodológico que os Bacharéis em Turismo. As decisões de um
profissional de turismo, que atue em cargos executivos ou de governança e
planejamento no setor público, em grandes empresas, sejam elas de direitos
exclusivos ou do terceiro setor, são de suma importância para um adequado e
profissional desenvolvimento da área.
Apesar das percepções dos turistas se limitarem às suas impressões –
reduzidas às experiências vividas no destino –, suas apreensões podem resultar em
imaginário nacional, mesmo que esse turista não tenha visitado o país inteiro.
Os resultados de impressões turísticas que firam socialmente culturas
estrangeiras ou locais contribuem para a degradação de patrimônios naturais ou
culturais e podem ser irreversíveis, tanto no que se refere à imagem do país no
exterior ou a imagem local de um destino específico, quanto ao patrimônio a ser
deixado para as próximas gerações humanas. Porém, caso essas impressões se
apresentem positivamente, é possível que corroborem com melhores relações
internacionais tanto política como comercialmente.

17

A compreensão das diversas disciplinas que interagem com o turismo é o
ponto primordial para o sucesso nessa área. Um planejador, por exemplo,
não pode deixar de levar em consideração questões ambientais, sociais,
culturais, legais, econômicas, etc. ao propor a criação de um pólo turístico
em uma região. (LEAL, 2013)

Ao mesmo tempo em que diversos destinos, possivelmente, arrisquem seu
imaginário turístico absorvendo profissionais que não compreendam a complexidade
do turismo ou de fatores vitais para manutenção e desenvolvimento turístico, o
Bacharel em Turismo pode não ser compreendido turismólogo – profissionalmente –,
caso não esteja exercendo atividades que remetam ou estejam ligadas à sua área
de formação. A condição de "turismólogo" sofre uma transição do "ser" para o
"estar".
O projeto original da Lei descrevia em seu primeiro parágrafo o tipo de
formação que esse profissional deveria ter para exercer a profissão, porém o mesmo
artigo foi vetado pela Presidente da República.

Art. 1º A profissão de Turismólogo será exercida:
I – pelos diplomados em curso superior de Bacharelado em Turismo, ou em
Hotelaria, ministrados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou
reconhecidos em todo território nacional;
II – pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos
equivalentes no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a
legislação em vigor;
III – por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II,
venham exercendo, até a data da publicação desta Lei, as atividades de
Turismólogo, elencadas no art. 2º, comprovada e ininterruptamente há, pelo
3
menos, 5 (cinco) anos.
(Projeto de Lei 6906/02 – Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de Turismólogo)

Assim os estudiosos do fenômeno turístico, que dedicaram tempo e estudo
necessário para a conclusão de um curso de Graduação em Turismo ou Turismo e
Hotelaria, além de realizarem diversas reflexões sobre o fenômeno, estudos e
práticas sofrem um "desreconhecimento", por lei, sobre os conhecimentos e
habilidades desenvolvidas na academia em prol de profissionais que participam da
atual prática nessa área. Não que deva existir uma reserva mercado para o exercício
dessa profissão, mas que os profissionais que se apropriem dessa profissão
possuam conhecimentos específicos para que não ocorram graves deslizes por falta
do exercício da reflexão sobre esse fenômeno tão complexo que é o turismo.

3

Artigo do Projeto de Lei 6906/02 vetado pela Presidenta da República.
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Do total de cinco artigos publicados no Projeto de Lei 6906/02 – projeto de lei
que veio a se transformar na Lei 12.591, a lei de reconhecimento da profissão de
turismólogo –, três foram vetados. Esses artigos tratavam respectivamente de: 1)
prerrogativa de titulação superior em turismo necessária para o reconhecimento de
tal profissional, além de especificar que outros profissionais teriam direito a serem
reconhecidos por essa mesma profissão; 2) a forma legal pelo qual o exercício da
profissão seria exercido – por meio de contrato ou como atividade autônoma; 3)a
obrigatoriedade de registro em um órgão federal competente, mediante a
comprovação documental.
Apesar de alguns órgãos importantes na área de turismo, como a Associação
Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo – ABBTUR, reconhecerem um
avanço para o turismólogo houve uma grande perda quanto à qualificação do
profissional de turismo de uma forma geral, visto que a Lei não define o turismólogo
como um profissional de nível superior ou tampouco um estudioso.
Os vetos receberam a justificativa de que, segundo a Constituição, é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, cabendo apenas impor restrições
na hipótese de a atividade ser passível de causar algum dano à sociedade.
Dessa forma o Estado desvinculou o termo "Turismólogo" de um estudioso,
com bagagem teórica, bacharelado e tempo de reflexão sobre o fenômeno,
vinculando esse termo a uma mera questão laboral desregulamentada. Assim o
Bacharel em Turismo que não exerça alguma das funções da profissão de
Turismólogo não será – segundo a Lei – considerado um Turismólogo, que não se
mostra necessária a formação de Bacharel.
É contraditório, portanto, que se incentive o aumento do número de vagas em
cursos de graduação em Turismo, oferecidas em universidades federais, estaduais e
privadas, uma vez que essa formação na área não vem sendo valorizada.
Segundo o Ministério do Turismo, o setor é responsável por uma parcela de
3,7% do produto interno bruto e, nos anos de 2003 a 2009, cresceu 32,4%,
enquanto a economia brasileira expandiu apenas 24,6% (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2012). Logo, é importante para os possíveis danos à sociedade, aos
cofres públicos e à imagem do país no exterior, que profissionais despreparados
atuando no setor turístico podem causar.
Parte do investimento na área do turismo, visando aos grandes eventos, se
liquefaz por entre os dedos da federação. Investimento que poderia ser multiplicado,
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caso seu destino fosse bem planejado assim como sua forma de aplicação. Ao
mesmo tempo em que são investidas altas quantias no desenvolvimento de uma
atividade que pode impulsionar o país economicamente, não se reconhece os
perigos que um turismo amador, pouco profissionalizado pode acarretar. O turismo
traz implicações sociais, ambientais, culturais e legais específicas, e, por esse
motivo, o turismólogo precisa apresentar um olhar holístico desenvolvido, para que
suas ações não afetem negativamente nenhum desses aspectos. Por exemplo, a
interação entre o turista e o nativo deve ocorrer em prol de um desenvolvimento
social e humanista. Logo, o tratamento dado a essa questão merece procedimentos
especializados, levando em conta elementos teóricos, éticos, estéticos e políticos.
Essa mudança na leitura de quem vem a ser o turismólogo também é muito
prejudicial para o fortalecimento de uma imagem positiva respeito dos bacharéis. Tal
imagem somente se consolidará após um longo período de boa reputação e
reconhecimento pela execução adequada de seu papel social. Por isso o
turismólogo deve buscar compreender o contexto ao qual pertence, os atores
envolvidos diretamente e indiretamente com todas as etapas de suas atividades
laborais, sejam eles fornecedores, clientes, intermediários ou destinos. A
compreensão do mundo, portanto, deveria se dar de uma forma mais holística,
levando-se em conta a complexidade do fenômeno turístico, de modo a ser menos
agressivo aos elementos do meio ambiente e aos agentes envolvidos.
Nada garante que um Turismólogo ou um Bacharel em Turismo faça essa
leitura de mundo. Porém é mais provável que um profissional, que tenha uma
formação superior multidisciplinar, em que se abordam diferentes visões sobre o
turismo, esteja mais inclinado a exercer sua função com responsabilidade social,
ambiental e cultural, e ao mesmo tempo a buscar soluções criativas e sustentáveis
para que o cerne da sua atividade não se auto dissolva.

1.3 QUEM É O BACHAREL EM TURISMO?
Como já foi explicitado anteriormente, o titulo de Bacharel em Turismo diz
respeito a uma formação, não necessariamente profissional, mas que abrange – ou
deveria abranger – o fenômeno do turismo nas suas mais variáveis nuanças. Apesar
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do Bacharel em Turismo ser reconhecido como Turismólogo desde a década de
1970, posteriormente à Lei 12.591, de 18 de janeiro de 2012 (ANEXO A), o
Turismólogo

se

tornou

uma

profissão

reconhecida

por

lei,

porém

não

regulamentada.

No caso do ensino superior, a formação de bacharel exige estudo mais
aprofundado do tema, pois expõe novas maneiras de levar em consideração
o turismo, de entender novos conceitos e teorias, de fundamentar e
construir um corpo de conhecimento (GAETA, 2010, p.144)

O Bacharel em Turismo é um estudioso que dedicou sua graduação a estudar
esse fenômeno recente e multidisciplinar, que, além de movimentar uma cifra
significativa na economia mundial, transborda o invólucro econômico. O turismo
engloba aspectos humanos, antropológicos, culturais, individuais, de experiência,
geográficos, históricos e financeiros, que conglomera diferentes visões – do viajante,
dos diferentes profissionais e empresas do ramo turístico, dos governos e das
populações locais e de seu patrimônio cultural. O Bacharel em Turismo tem a função
de buscar um equilíbrio de modo a evitar problemas que comprometam ou interfiram
negativamente as etapas que constituem a atividade turística.
O Turismólogo, com formação de Bacharelado está basicamente voltado para
o planejamento e gestão, em que a maioria dos pontos críticos pode ser resolvida
com maior eficácia.
Além do Bacharel, existem outras formações ligadas ao turismo, como os
técnicos e tecnólogos, que de modo algum são de qualidade inferior. Somente as
naturezas estudadas possuem enfoques específicos para distintos perfis de atuação.

Atualmente, a disparidade da realidade nacional aponta cursos com
variadas propostas educacionais e diferentes níveis de qualidade. Há, no
entanto um consenso de que os cursos técnicos devem dar ênfase ao
operacional e de que os superiores devem enfatizar o planejamento e a
gestão. De qualquer maneira, o foco é a inserção no mercado profissional.
(GAETA, 2010, p.133)

Uma crítica à citação acima se faz quanto à educação em turismo. É
necessário ter cuidado se o foco for à inserção no mercado profissional, para não
confundir o objeto central do estudo, o fenômeno turístico, com um de seus distintos
vértices de atuação. Seria o mesmo que analisar um objeto de três dimensões
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apenas por uma perspectiva. René Magritte e Pablo Picasso4 já expressavam em
suas obras que um objeto pode ter muitas representações e a leitura da realidade
pode ser feita a partir de variados referenciais. Por esse motivo, o estudo do
fenômeno turístico não pode ficar limitado a somente um ponto de vista, pois o
estudioso deve buscar entendê-lo na sua complexidade.
Além do Bacharelado em Turismo, existem outros tipos de formações para
profissionais da área de turismo. São esses os cursos técnicos, tecnólogos, pósgraduações e mestrados, que segundo Barretto (1995), se desenvolvem em
diferentes níveis educacionais: básico, médio e superior (Quadro 1). A escolha de
que formação seguir deve considerar as competências individuais adquiridas por
cada um. Como apresentado no Quadro 1, a área de atuação – dentro do turismo –
não depende do nível de formação, o que varia conforme o nível é a atuação
profissional.

ÁREAS\ NÍVEL
Planejamento geral

Recursos e
atrativos turísticos

Facilidades:
oferta alimentar
alojamento
transporte

Organização
gerencial e gestão
administrativa
Recursos para o
desenvolvimento
4

SUPERIOR
(graduação e pós
graduação)
Cientistas,
planejadores, integrais,
experts em aspectos
socioculturais, políticos
e de meio ambiente.
Planejadores físicos,
experts em recursos,
planejadores urbanos,
direção de transportes,
direção de parques,
direção de lazer.
Administradores de
empresas turísticas,
altos funcionários de
emp. turísticas, experts
em arquitetura,
engenharia, urbanismo
etc.
Administradores de
empresas turísticas,
altos executivos,
gerentes.
Experts em docência e
extensão, experts em

MÉDIO
(licenciaturas e
espec. técnicas)
Chefias médias em
escritórios regionais,
chefes gerais e de
departamentos.

BÁSICO
(ofícios)
Trabalhos gerais,
desenhistas,
auxiliares.

Inspetores de
recursos naturais/
culturais, chefes de
departamentos
culturais.

Pessoal de serviços,
operários, serventes.

Subgerentes, chefes
de seção, chefs,
maîtres.

Auxiliares, garçons,
manutenção,
serviços gerais
(copeiros,
arrumadeiras,
telefonistas etc.)

Chefes de guias,
subdiretores, guias.

Auxiliares de
contabilidade e
gerência, auxiliares
de administração.
Auxiliares, operários,
pessoal de serviços

Pessoal
administrativo,

Artistas plásticos, cujos os estilos aos quais estão ligados são o Surrealismo e o Cubismo,
respectivamente.
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economia, experts em
planejamento.
Âmbito legislativo
Medidas políticas e
incentivos
Estudos e
pesquisas
Instituições
educativas e
formadoras

docentes, chefes de
departamento
econômico e de
seção.
Inspetores, oficiais,
chefes.
Chefes de relações
públicas, chefes
financeiros.

Experts em legislação
turística.
Experts em marketing,
em promoção, em
publicidade, em
finanças.
Experts em pesquisas,
em estatísticas, em
documentos.
Universidade, cursos
superiores, centros de
especialização.

gerais.

Auxiliares
arquivistas.
Serviços gerais.

Pesquisadores
estatísticos.

Auxiliares, pessoal
de serviços gerais.

Politécnicos, escolas
técnicas.

Institutos de
capacitação.

Quadro 1: Segmentação do Ensino de Turismo
Fonte: Barreto, 2008 p. 151

Entender que competências desenvolver em cada profissão faz com que o
estudante amadureça e defina seu percurso profissional. Sendo a competência um
conjunto de características individuais – conhecimentos, habilidades, objetivos e
valores – capazes de predizer e causar um desempenho efetivo ou superior no
trabalho ou outras situações da vida (MC CLELLAND; DAILEY, 1972). É necessário
um autoconhecimento e um saber da área de atuação para uma identificação das
competências pessoais que, alinhadas com o conhecimento (saber adquirido pelo
indivíduo), as habilidades (a capacidade de execução) e as atitudes (atributos
relacionados à personalidade do indivíduo, como o comportamento) (PICARELLI,
2002) o ajudarão a acender profissionalmente.

Quanto ao perfil desejado, o curso de graduação em Turismo deverá
oportunizar a formação de um profissional apto a atuar em mercados
altamente competitivos e em constante transformação, cujas opções
possuem um impacto profundo na vida social, econômica e do meio
ambiente, exigindo uma formação ao mesmo tempo generalista, como
também de uma formação especializada. (GAETA, 2010, p.134)

O Bacharel em Turismo é antes um estudioso, que reflete e analisa seu objeto
de

estudo

e

área

de

dedicação,

o

turismo.

Desenvolve

conhecimentos

multidisciplinares, compostos por disciplinas acadêmicas, dos campos da geografia,
história, ciências sociais, antropologia, museologia, história da arte, economia,
administração, estatística, empreendimentos turísticos, transportes, patrimônio
cultural, meios de hospedagem, hospitalidade entre outros. Essa formação muito
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plural e ampla favorece o desenvolvimento crítico desse profissional, por estar
familiarizado com diferentes perspectivas a respeito do turismo como objeto de
estudo. É evidente que essa capacidade crítica somente será desenvolvida em
alunos que passaram por experiências de reflexões que são induzidas na
universidade e internalizaram esses conhecimentos. O aprendizado depende da
percepção e apreensão individual, porém pelo largo contato com um ambiente que
propicie essas reflexões a tendência é de que grande parte desses estudantes
absorva e construa tais valores críticos.

[…] a formação do turismólogo deve ir além dos limites da prática
profissionalizante, rumo a uma educação que estimule uma competência
mais ampla, que compreenda, valorize e permita uma atuação eficaz no
contexto atual do turismo. (GAETA, 2010, p.147)

Segundo Gaeta (2010), que se refere aos bacharéis em turismo como
"turismólogos", a formação de um Bacharel em Turismo está além de uma formação
profissional técnica, que se precisa desenvolver em um sentido mais amplo. Deve
ser capaz de formar estudiosos, que se tornem profissionais capazes de
compreender o turismo e perceber como as mudanças na sociedade e no mundo
podem influenciar esse fenômeno tão complexo.

O desenvolvimento da aprendizagem baseada em pesquisa, atividade de
cooperação mútua, utilização criteriosa de estudos de caso, exercícios e
projetos em grupo são ferramentas úteis para estimular a reflexão e a
construção do conhecimento sobre o turismo em uma abordagem mais
ampla e crítica. (GAETA, 2010, p.148)

Como o turismo se desenvolve como um reflexo da sociedade, que está
sempre em constante mudança, ele as acompanha. Na academia, é evidenciada a
importância do desenvolvimento de pesquisas para entender e identificar as
principais tendências no turismo. Oportunidades como o ingresso em uma iniciação
científica bem assistida por especialistas da área é uma experiência que dificilmente
um "profissional de mercado" conseguirá adquirir somente trabalhando na área. Não
está se falando, aqui, dos profissionais que atuam no mercado, a partir de suas
formações, mas daqueles que, sem a formação devida, atuam no mercado.
O maior trunfo que um profissional com formação de Bacharel em Turismo
pode prezar é o conhecimento misto entre a teoria e a prática. Todos os cursos de
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turismo ministrados em Instituições de Ensino Superior requerem que seus alunos
tenham um período de estágio obrigatório para a colação de grau e recebimento de
título. Não somente as experiências de estágios e trabalhos no setor são
importantes, mas o ingresso em uma iniciação científica, projetos de extensão,
intercâmbios, participação em feiras e congressos na área do turismo. Tudo isso irá
proporcionar uma experiência de formação profissional adequada.
A partir dessa formação interdisciplinar e ampla faz-se necessário que o
Bacharel em Turismo entenda que sua condição profissional está mais ligada às
diversas perspectivas sobre o turismo, com suas múltiplas especificidades, do que
funções laborais mais tradicionais – como funções operacionais ligadas aos meios
de hospedagem e agenciamento. O turismólogo com formação de Bacharel em
Turismo necessita criar e fazer uso da criatividade para enxergar os múltiplos pontos
de vista a partir dos quais o turismo pode ser abordado. Estar inteirado não somente
das tendências de oferta, mas de demanda também. Entender os clientes como
indivíduos únicos com peculiaridades e personalidades, onde um atendimento mais
personalizado e uma percepção de serviço com um maior nível de qualidade,
segundo ótica do cliente, pode gerar bons frutos profissionais. Esse profissional
deve explorar os as motivações dos indivíduos para entender suas expectativas e os
pontos críticos que faz uma pessoa escolher uma experiência a um produto.

Hoje o profissional de turismo deve extrapolar a característica de prestador
de serviços e se constituir em um consultor de experiências, tanto no
receptivo como no emissivo, em suas dimensões mais amplas. (GAETA,
2010, p.145)

Em seus estudos acadêmicos o Bacharel passa por diversas disciplinas que
trazem consigo conceitos e saberes específicos sobre o turismo, seus equipamentos
e atrativos. A percepção objetiva de cada um desses itens alinhados à pesquisa,
discussões e reflexões trará aos estudiosos do fenômeno turístico uma mais ampla
capacidade de atuação sobre o fenômeno turístico e experiências por ele
produzidas.

O turismo por sua vez, baseia-se num processo de consumo de
experiências, de venda de sonhos capazes de satisfazer as necessidades
do consumidor, o que pode significar uma transformação do recurso para
satisfazer o consumidor e a concepção de um produto que vá ao encontro
das suas experiências. No caso dos museus, os recursos de que falamos
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têm valores sociais e intrínsecos que os museus querem preservar.
(GONÇALVES, 2005, p.8)

Esse processo de consumo de experiências, ao qual Gonçalves (2005) se
refere, diz respeito a um processo que valoriza a subjetividade da expectativa
humana e social. Gonçalves (2005) afirma também que, essa linha de pensamento é
paralela aos valores sociais que os museus têm como objetivo preservar. Portanto
os conceitos intrínsecos de preservação museal estão de acordo com o consumo
das experiências, tão relevantes no mercado turístico.
Na classificação dos atrativos turísticos culturais, do Ministério do Turismo
(2006), o item "museus" se encaixa na classificação 2.4.1 dentro de "Instituições
Culturais". Tal item se mostra relevante como objeto de estudo por parte dos
Bacharéis em Turismo, uma vez que os aspectos próprios desse atrativo podem
influenciar positiva ou negativamente a viagem, como um todo.
Segundo Bahl (2004, p.44) os atrativos turísticos são todos os elementos que
possam despertar a curiosidade dos turistas. Apesar disso, ele nota que os atrativos,
por si só não se sustentam turisticamente, pois é necessário agregá-los a outros
atrativos comuns e combiná-los a equipamentos de apoio que facilitem tanto a
permanência quanto o acesso do visitante. Desse modo um museu não
necessariamente conseguirá sozinho se transformar em um motivador para uma
viagem turística. Para tanto, é fundamental um apoio de facilidades e de acesso ao
destino para que assim nasça um produto turístico (ACERENZA, 1991 apud BAHL,
2004).
Um atrativo turístico, como um museu, inserido em uma cidade com
facilidades de acesso e equipamentos turísticos adequados e uma razoável
segurança pública tende a um sucesso como produto turístico, caso sua promoção e
operacionalização o respeite socialmente e culturalmente, além da capacidade do
destino e dos atrativos. Neste ponto a experiência e o conhecimento do Bacharel em
Turismo – através do estudo de casos de sucesso e insucesso em gestões de
destinos – podem fazer a diferença entre um destino turístico relevante
economicamente, além de socialmente e ambientalmente responsável.
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1.4 POSSIBILIDADES PROFISSIONAIS DE UM BACHAREL EM TURISMO
O Bacharel em Turismo é um estudioso, e sempre o será, uma vez que as
Ciências Sociais Aplicadas estão em constantes atualizações. Por esse motivo a
pesquisa é tão importante para um profissional dessa área. Para que um bacharel
seja bem realizado profissionalmente, precisa de uma orientação adequada, um
encaminhamento, além de desenvolver consistente base teórica alinhada com suas
aplicações práticas.
Assim,

a

pesquisa

desenvolvida

na

presente

monografia

buscou,

primeiramente, interrogar os professores que atualmente lecionam para os discentes
do curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal Fluminense, que
tenham formação de Bacharel em Turismo, tendo como objetivo aferir a recorrência
das mais variadas áreas, instituições e funções profissionais de um Bacharel em
Turismo, enumeradas por eles próprios. Mostra-se relevante ressaltar que essa
visão dos docentes será baseada em suas próprias experiências profissionais e
percepções profissionais na área.
Mostra-se relevante ressaltar, também, que, além das possibilidades
profissionais apresentadas pelos docentes, também existem outras atuações que
podem ainda ser propostas, descobertas ou inventadas.

1.4.1 Metodologia
O universo deste estudo é o de 11 docentes que lecionam disciplinas de
distintos campos, uma vez que o turismo é uma área de saberes multidisciplinares.
Os professores investigados lecionaram as seguintes disciplinas no primeiro
semestre letivo de 2013: Fundamentos Teóricos do Turismo I e II; Turismo e
Desenvolvimento Cultural I e II; Ética do Turismo; Lazer e Entretenimento I e II;
Planejamento e Organização de Eventos I e II; Turismo e Transportes I e II;
Técnicas de Pesquisas Aplicada ao Turismo; Gestão de Pessoas, Turismo Social:
Fundamentos e Ações; Turismo e Cinema; Turismo e Cidadania; Tópicos
Avançados II; Gastronomia e Eventos Especiais; Esportes de Aventura e Turismo. A
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grande quantidade de disciplinas justifica-se pela maioria dos docentes ministrarem
mais de uma delas.
Observa-se que são matérias de distintas naturezas do saber, que compõem
30,99% das disciplinas do curso – obrigatórias e optativas – e abrangem as áreas:
da administração, cultura, lazer, transportes, específicas do turismo, eventos,
gastronomia, social e ética. Suas disciplinas estão presentes em todos os períodos
letivos e esses sujeitos da amostra compõem 32,35% de ocupação do corpo
docente do curso. Todos esses professores que, possuem formação de Bacharelado
em Turismo, se mostram vitais não só para uma formação teórica de qualidade, mas
também como motivadores profissionais para os alunos, uma vez que conhecem
mais de perto o campo profissional e podem assim, desenvolver e aprofundar o
conhecimento em turismo através de pesquisas e estudos avançados.
Esse estudo objetiva analisar os discursos adotados pelos professores com
formação de Bacharelado em Turismo, que lecionaram para a graduação desse
mesmo curso na UFF, durante o primeiro período acadêmico de 2013. Do total de 11
docentes Bacharéis em Turismo, 9 responderam à pesquisa, ou seja, a pesquisa
atingiu 81,81% dos docentes pesquisado.
Sobre a operacionalização da metodologia utilizada no presente estudo,
primeiramente o autor contatou os docentes para explicar que lhes seria enviado um
questionário via e-mail, com o objetivo de colocá-lo a par da investigação. Para os
professores que questionaram sobre a natureza da pesquisa, apenas lhes foi dito
que era "uma pesquisa sobre a multidisciplinaridade aplicada ao turismo",
minimizando assim influências tendenciosas durante a elaboração de suas
respectivas respostas. Foi atribuído um período de um mês – durante o período de
recesso acadêmico, de 18 de março a 17 de abril do ano de 2013 – para
recebimento das respostas ao questionamento único: "Em que áreas e instituições o
/a sr (a) acredita que um egresso do curso de Bacharelado em Turismo pode atuar
profissionalmente e que funções caberiam a esse profissional turismólogo?".
A questão abre margem à possibilidade de resposta aberta, o que propiciou
aos docentes desenvolverem textos em suas respostas. As respostas ao
questionamento estão dispostas na íntegra nos APÊNDICES do presente material.
As análises foram realizadas de acordo com a presença ou recorrência de idéias
próximas, umas das outras, e sua relação de proximidade com o questionamento.
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Os critérios utilizados na análise das respostas obtidas tenderam a valorizar
aquelas que se mantiveram mais fiéis aos objetivos específicos questionados: a) as
áreas de atuação profissional de um Bacharel em Turismo; b) as instituições em que
esse estudioso pode atuar; c) as funções que cabem à sua formação em um
ambiente profissional. Esses objetivos foram contabilizados nos diversos discursos
analisados.
Adotou-se uma metodologia específica, que se justifica também por adequar
e englobar particularidades desta pesquisa especificamente. Para tal mostrou-se
relevante a quantificação da menção e repetição das respostas à indagação e
observações pertinentes à temática.
O discurso desses profissionais é de grande papel simbólico na formação de
centenas de alunos de graduação em turismo na UFF, uma vez que os professores
pesquisados se apresentam como um modelo profissional, na área da docência e
pesquisa. Além disso, eles possuem um contato direto diário com os discentes e
constantemente conversam com eles sobre a vida profissional.
Num misto entre uma análise quantitativa e qualitativa, foram elaboradas dois
quadros (APÊNDICES K e L), unicamente para auxílio à tabulação. Eles
contabilizam, respectivamente, quantas vezes as áreas (APÊNDICE K) e instituições
(APÊNDICE L), onde um Bacharel em Turismo cabe se inserir profissionalmente,
foram citadas pelos docentes. Após essa análise prévia, cada um dos depoimentos
também foi analisado com maior profundidade, levando em consideração as falas
particulares e ideias em do grupo.
Foi criado um sistema de pontos, em que, cada vez que um elemento era
citado ou repetido no discurso de um dos docentes, se atribuía o valor unitário (um
ponto), contabilizando que um professor estava de acordo com a idéia expressa na
coluna do quadro. Caso o docente não mencionasse determinado elemento, se
inseria o valor zero (zero ponto). Ao final eram contabilizados os números dispostos
no quadro, que representavam a quantidade de vezes em que elas eram repetidas.
A não menção de determinado item, que tenha sido citado por outro docente
não foi, de modo algum, analisado com o intuito de destacar – positivamente ou
negativamente – determinado docente perante os outros. Por esse motivo os nomes
dos docentes que participaram da pesquisa foram resguardados. A motivação
principal de tal pesquisa objetiva a análise, reflexão e produção de conhecimento
sobre o percurso profissional de um Bacharel em Turismo.
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Foram estabelecidas também três categorias diferentes para a análise. Visto
que o total dos discursos a serem analisados é igual a nove, foi estabelecido que o
somatório dos pontos de cada item dos quadros – de auxílio a tabulação
(APENDICE J e APENDICE K) – indicaria se esse ponto é relevante ou não no
discurso do corpo docente dos professores do Departamento de Turismo da UFF,
que são Bacharéis em Turismo.
A primeira categoria se configuraria caso o somatório dos pontos fosse maior
que 50% do número de docentes, ou seja, se cinco professores ou mais tivessem
mencionado determinado item, ele se configuraria como um elemento relevante para
este corpo docente. Essa categoria foi denominada como "tradicional" ao profissional
com bacharelado em turismo.
Caso o somatório dos pontos se estabelecesse entre 20% e 50% do total de
professores, ou seja, se entre dois e quatro docentes estivessem em congruência de
opiniões, tal item seria percebido apenas como uma tendência inicial de mudança na
compreensão de determinada área ou instituição e seria classificada em uma
segunda categoria. Tal categoria foi denominada como "afim", pois exerce uma
aproximação com esse profissional. Vale ressaltar que essa nomenclatura de "área
tradicional", "área afim", "instituição tradicional" e "instituição afim" mantém relações
diretas com esta investigação e a interpretação do presente autor diante das
apreensões dos docentes.
Caso o somatório dos pontos fosse igual a apenas ao valor unitário, ou seja,
apenas um único professor tenha citado essa área, tal opinião seria classificada em
uma terceira categoria. Pois se configuraria um apontamento inicial de aproximações
entre o turismo e determinadas áreas ou instituições. Essa classificação foi
denominada "citada".
As informações referentes às funções se mostraram muito diversas e foram
analisadas caso a caso. Houve recorrência máxima de dois professores apontando a
mesma função. Fato esse que ocorreu com quatro funções identificadas nos textos.
As demais funções identificadas receberam um ponto cada uma.
Diante desse cenário foram elencadas duas figuras, que organizam tanto as
áreas de atuação (Quadro 2), como as instituições mais citadas pelos professores
(Quadro 3). Na coluna ao lado de cada item está o número de vezes em que esse
item foi citado e na coluna seguinte sua categoria.
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1.4.2 Análise das informações
De uma maneira geral, as opiniões se mostraram coerentes umas com as
outras, apesar de alguns casos específicos serem distintos. Os professores tendem
a ter um olhar mais tradicional, quando questionados sobre as áreas e instituições
nas

quais

um

egresso

do

curso

de

turismo

deve

procurar

se

inserir

profissionalmente. Apesar disso, nem todos compartilham da mesma visão o que
pode multiplicar os olhares e apreensões sobre o mesmo assunto. Nas funções, por
exemplo, algumas respostas se mostraram um pouco nebulosas, enquanto outras
abriam asas à imaginação e tratavam o assunto com bastante clareza.

Número de docentes que
citaram essa área
Hospedagens
8
Agências e operadoras
8
Planejamento público
8
Gestão
7
Áreas diversas
7
Transportes
6
Eventos
5
Docência
4
Alimentos e bebidas
3
Pesquisa (acadêmica)
2
Consultoria (pesquisa de mercado)
2
Hospitalidade
2
Lazer
2
Ambiental
1
Logística
1
Cultural
1
Quadro 2: Categorização das áreas de atuação do Bacharel em Turismo
Fonte: Elaboração própria
Áreas de atuação

Categoria
Área tradicional
Área tradicional
Área tradicional
Área tradicional
Área tradicional
Área tradicional
Área tradicional
Área afim
Área afim
Área afim
Área afim
Área afim
Área afim
Área citada
Área citada
Área citada

Dentre as áreas classificadas na primeira categoria estão: gestão;
hospedagens; agências e operadoras de turismo; transportadoras; planejamento
público; eventos; áreas diversas dentro ou fora do eixo turístico. Essas áreas foram
citadas por pelo menos cinco docentes, como áreas em que o Bacharel em Turismo
pode atuar profissionalmente.
Em outras opiniões referentes às áreas de atuação do Bacharel em Turismo,
é possível observar o início de uma mudança paradigmática – no universo
pesquisado –, onde um pequeno grupo de docentes lembram outras áreas, como:
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hospitalidade; docência; alimentos e bebidas; pesquisas (acadêmicas); pesquisas de
mercado (consultorias); lazer.
Essas áreas, apesar de pouco mencionadas – no máximo três vezes –, foram
declaradas por alguns professores como áreas que se encaixam no perfil
profissional dos egressos do curso superior de turismo. Caso essas falas quase
individuais ganhem força e se transformem em um discurso do corpo docente é
possível que se torne cada vez mais comum que discentes e egressos busquem
espaços nas mais diversas instituições que possuam essas funções.
Na terceira categoria, três áreas foram mencionadas apenas uma vez pelos
pesquisados: logística; ambiental; cultural. Apesar de essas áreas serem
mencionadas apenas uma vez, não significa que os demais professores discordem
dessa opinião. Porém uma vez que essas áreas não são defendidas como
importantes territórios a serem ocupados também pelos Bacharéis em Turismo,
dificilmente alunos que hoje estudam o fenômeno, buscarão essas áreas para sua
atuação profissional.
Faz-se importante o conhecimento a respeito das justificativas, apresentadas
pelos docentes, da ocupação dessas áreas por um profissional Bacharel em
Turismo. A área de logística foi justificada pelo "Professor 2", em um contexto
específico de uma logística de mobilidade de funcionários de uma empresa, que tem
a necessidade de grandes deslocamentos de seus colaboradores, a trabalho com
frequência. A área ambiental, citada pelo "Professor 1", por sua vez, ocorreria em
uma percepção receptiva de visitantes, em um parque natural. Uma vez que esses
locais se configuram como atrativos turísticos, seria necessário que um Bacharel em
Turismo desenvolvesse programas educativos de visitantes turistas. A área cultural
foi mencionada pelo "Professor 6", em um contexto de "ensino e cultura", com
projetos dentro da produção cultural, porém fora do eixo das ofertas formais de
trabalho. Esse professor defende que os Bacharéis em Turismo necessitam exercitar
mais a criatividade para melhorar o turismo no Brasil, apresentando projetos e
soluções inovadoras.
É de se esperar que nem todos tenham essa mesma visão conservadora, em
que são mencionados tantas vezes determinados caminhos a serem trilhados,
através de palavras como "academia", "mercado" ou "trade", reduzindo o profissional
a um mero espectador que não controla seu percurso profissional e as múltiplas
oportunidades de criação. É certo que a predominância dessas áreas tende a ser de
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estudioso do fenômeno, especialistas ou pessoas com experiência na área. Porém
não é objetivo desse presente trabalho defender uma "reserva de mercado" – como
é citado por um dos docentes –, pelo contrario é impreterível abrir os olhos para
inovações e quebra de paradigmas profissionais.

Instituições de atuação

Número de docentes que
citaram essa instituição

Categoria

Empresas privadas que operam o
8
Instituição tradicional
turismo
Instituições de Gestão e
7
Instituição tradicional
Planejamento Público do Turismo
Empresas privadas que não operam
4
Instituição afim
o turismo
Instituições de Ensino
4
Instituição afim
Instituições Acadêmicas de pesquisa
2
Instituição afim
Consultorias e Instituições de
2
Instituição afim
pesquisa privadas
Terceiro Setor (ONGs e OSCIPs)
2
Instituição afim
Atrativos Naturais
1
Instituição citada
(parque)
Instituições de Produção Cultural
1
Instituição citada
Quadro 3: Categorização das instituições profissionalmente adequadas ao Bacharel em Turismo
Fonte: Elaboração própria

Quanto às instituições mais citadas estão: empresas privadas que participam
da operação do turismo; as instituições de gestão e planejamento público;
instituições de ensino, dos mais diversos graus de formação; empresas privadas que
não participam necessariamente da operação do turismo. Uma ressalva para esse
último item, pois o "Professor 1" deixou claro que isso é um fato não só na área do
turismo, mas do período temporal em que estamos. Além desse docente, outros
manifestaram opinião favorável a essa afirmação, dizendo que o Bacharel em
Turismo está apto a atuar nas mais diversas áreas. "Época em que a formação não
direciona a uma carreira profissional, mas lhe dá competência para estar apto a
desenvolver várias atividades". (APENDICE A: PROFESSOR 1)
Na segunda categoria foram citadas outras instituições, como: instituições
acadêmicas de pesquisa; consultorias e instituições de pesquisa de mercado;
terceiro setor (ONGs e OSCIPs) por dois professores, apenas. Algumas foram
citadas diretamente, como as ONGs, e outras foram subentendidas de acordo com o
contexto de seus discursos, como as instituições acadêmicas de pesquisa.
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Quanto às instituições que foram citadas, apenas uma vez estão os atrativos
naturais (parques) e instituições culturais. É de difícil compreensão que esses dois
itens, que são ou podem ser classificados como atrativos turísticos de tamanha
relevância em diversas partes do mundo estejam tão pouco presentes nas falas do
segmento do corpo docente que são Bacharéis em Turismo do Departamento de
Turismo da UFF.
No que abrange as funções do Bacharel em Turismo profissionalmente, os
professores dissertaram, principalmente, sobre atuações ligadas ao deslocamento
de pessoas – não somente de turistas em viagem, mas como de moradores também
–, as relações com o planejamento e gestão da mobilidade de viajantes. Outras
funções mais abstratas, como desenvolver o turismo no Brasil e funções conectadas
ao gerenciamento também foram recorrentes.
As demais funções, que tangenciaram essa dimensão profissional do
Bacharel em Turismo, foram apenas citadas pelos professores. Algumas delas se
apresentam mais voltadas para a atividade intelectual, enquanto outras estão mais
direcionadas para a área operacional. As funções ligadas ao campo do saber
formam: compreender o turismo; pensar; discutir; pesquisar; propagar escritos ou
idéias; trabalhar programas educativos; mudar imagem institucional (com a
hospitalidade); criar; inovar; projetar. A respeito das funções mais operacionais
estão: organizar eventos, planejar atividades de lazer de funcionários.
Vale ressaltar o discurso de um dos docentes que destaca a importância da
experiência em funções operacionais, junto às teorias acadêmicas para uma
construção profissional que compreenda todas as faces do turismo. Segundo o
"Professor 9", as funções operacionais são fundamentais para a compreensão
holística do fenômeno.
Quatro dos nove professores observam e identificam um certo desânimo por
parte dos estudantes de turismo com sua respectiva área profissional. Por
motivações diversas, como: a realidade de empregos operacionais; a relação entre
as horas trabalhadas e a remuneração média; o forte preparo intelectual –
conhecimento

de

idiomas

estrangeiros,

formação

acadêmica,

cursos

de

aperfeiçoamento – desperdiçado em funções operacionais; etc.

O profissional sai para o mercado preparado para atuar especialmente no
campo da gestão, contudo, a realidade tem nos revelado que muitos
turismólogos, após o término do curso, desenvolvem no mercado de
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trabalho atividades estritamente operacionais, o que tem desestimulado e,
consequentemente, decrescido o interesse pelo curso de Turismo.
(APENDICE G: PROFESSOR 7)

O curso de Bacharelado em Turismo se mostra como uma titulação de
formação extremamente ampla – identificado por seis dos nove professores –, com
disciplinas de diferentes naturezas do saber, como: a administração pública e
privada, geografia, economia, história, matemática financeira, cultura, antropologia,
língua estrangeira, direito, sociologia e conhecimentos específicos sobre o próprio
turismo. Um egresso que possui, ou pelo menos deveria possuir, uma formação tão
ampla e generalista, ao não encontrar com oportunidades que o faça utilizar os
múltiplos conhecimentos adquiridos na academia, acaba por se sentir desestimulado
com a área.
Foram também identificadas pelos docentes observações quanto à fraca
percepção do campo profissional, por parte do aluno. E o mesmo, no sentido
inverso, enquanto as empresas e organizações não percebem também o potencial
de um profissional Bacharel em Turismo para a organização. Segundo o "professor
4" isso se apresente como um reflexo de pouco engajamento político por parte
dessa geração atua.
Alguns docentes, que por serem extremamente objetivos, foram breves;
outros acabaram escapando dos objetivos específicos do questionamento e
consequentemente acabaram por discursar sobre a temática, sem necessariamente
responderem ao questionamento. Mas, de todo modo, suas falas mostraram-se
relevantes na medida em que são profissionais de sucesso na área, exemplos
profissionais para seus alunos e foram aprovados em concurso público,
demonstrando serem os melhores em suas respectivas áreas para a docência.
Os docentes, de uma maneira geral, seguem interpretando a palavra
"turismólogo" segundo a semântica, e talvez por hábito, ignorando a Lei de
profissionalização do turismólogo. Em seus depoimentos, alguns docentes
aproveitaram a oportunidade de exprimir suas opiniões sobre o assunto,
comentando que caminhos estudantes de turismo devem tomar para galgar seu
percurso profissional, de acordo com suas habilidades, aptidões e experiências
desenvolvidas na academia ou em atuações laborais no campo turístico.
Apesar do "Professor 6" ter sido o único a entrar no âmbito cultural e defendêlo em seu discurso, como uma oportunidade adequada à formação do Bacharel em

35

Turismo e que deveria buscar iniciativas relacionadas à produção cultural, ele
também afirma que o Bacharel em Turismo deve fazer uso da criatividade para sua
inserção profissional, uma vez que na área cultural existem diversas oportunidades
que fogem à tradicional forma de oferta.
O "Professor 6" também afirma que por causa da flexibilização tanto das
profissões como dos papéis sociais bem delimitados, as funções e os locais de
exercício profissional acabam por se flexibilizarem também. A partir do momento em
que se internaliza a interpretação da própria função, como membro ativo da
sociedade, com poder de agregar conhecimento e habilidades em benefício da
coletividade, as amplitudes profissionais serão definidas de acordo com esses
mesmos conhecimentos e habilidades úteis.
Apesar dos argumentos críticos, de diversos docentes, e a defesa da inserção
do Bacharel em Turismo na área cultural realizada pelo "Professor 6", nenhum deles,
sequer citou a palavra "museu". O "Professor 1" chegou a citar "atrativos turísticos",
porém em um conceito de "parque natural". Assim, o museu, um atrativo turístico de
grande relevância cultural e que segundo Kotler e Kotler (1998), possui turistas
como uma importante parte das visitas aos museus, constituindo-se em alguns
casos com uma porcentagem bastante expressiva de seus públicos, sequer foi
lembrado pelos próprios Bacharéis em Turismo.
Seja em uma agência, operadora, parque, transportadora, secretaria de
turismo, museu ou outra instituição ligada ao turismo, o Bacharel em Turismo deve
assumir uma postura mais proativa em relação aos seus anseios profissionais. Uma
vez que esse possui uma ampla formação, se faz necessário que prove sua
importância e utilidade, assim como a diferença positiva que sua presença implica
para a instituição. Uma postura mais acomodada em uma área recente, onde as
instituições não conhecem bem o perfil profissional de determinada classe, pode
resultar

em

ofertas

laborais

mal

direcionadas

e

profissionais

adequados

desperdiçados em funções incompatíveis a sua formação5.
Além da postura, um profissional necessita demonstrar conhecimento em sua
área de atuação. Quatro dos nove docentes expressaram a preocupação com o não
aprofundamento no campo dos estudos turísticos. A limitação à graduação, para
5

É comum em cursos de graduação em Turismo, saber de estudantes ou até mesmo Bacharéis
atuando em funções distintas às suas competências, como por exemplo, "guardas de sala" ao invés
de mediadores.

36

alguns deles, se apresenta como uma forte justificativa sobre a imagem que esse
bacharel passa às empresas e instituições do ramo. Segundo o "Professor 4", como
o turismo se apresenta como uma formação ampla, se faz necessária uma
especialização, para que desenvolva estudos mais profundos e se posicione melhor
diante do mercado de trabalho.
Em um contexto onde o patrimônio e as características únicas culturais se
mostram como significativos fatores de atração turística, o presente trabalho se
desdobrará nos campos da cultura, do patrimônio e da museologia. Na medida em
que o autor do presente estudo vem atuando em um projeto de pesquisa amplo
sobre Turismo e Museus, aos longos dos últimos anos, orientado por uma
professora do corpo docente do curso de Bacharelado em Turismo da UFF, que vem
a ser museóloga, considerou-se fundamental realizar uma construção de
conhecimento para a área, através de pesquisa que tratasse das novas demandas
profissionais do Bacharel em Turismo.
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2. O TURISMO E O PATRIMÔNIO CULTURAL
O turismo é um fenômeno que envolve necessariamente o deslocamento de
pessoas para um local diferente, ou seja, três elementos são colocados em
evidência, o turista, o nativo do destino para onde o turista viajou e o seu território.
Esses dois sujeitos, além da sua perspectiva menos impactante também pode
assumir uma postura mais plural, ou mesmo "de massa", revelando impactos mais
agressivos, que podem partir de ambos os lados.
Visto que tanto os turistas como o morador local cresceram e amadureceram
em diferentes contextos e que cada humano desfruta de suas próprias percepções e
apreensões subjetivas do mundo que os rodeia, cada um deles tenderá a um
comportamento, de acordo com suas experiências e personalidades.
Hipoteticamente existe a possibilidade de quatro tipos de possíveis conflitos
que podem ocorrer numa relação direta entre turistas e moradores: um turista e um
morador; um segmento de turistas e um morador; um segmento social de moradores
e um turista; um segmento social de turistas e outro de moradores.
Cada

uma

dessas

hipóteses

se

comportará

de

uma

forma

e

representatividade distinta, basicamente por motivos comportamentais e culturais. O
turismo depende de um fluxo de turistas para sua sobrevivência econômica, assim
ele fica refém de uma boa reputação por parte dos turistas, como grupo social que
consome as experiências que o destino da viagem oferece.
Conflitos entre turistas e moradores, que ocorrem individualmente refletirão
em consequências de menor porte, como uma possível aversão de um morador para
com turistas ou uma experiência ruim por parte de um turista. Mesmo que as
consequências de tais conflitos sejam de menor porte, eles podem gerar reflexos na
experiência de outros turistas. Isso pode ocorrer por serem estereotipados pelo
morador local ou ouvirem relatos sobre experiências ruins, nesse destino.
Já conflitos entre um grupo de moradores e turistas se mostram um pouco
mais sérios para uma hospitalidade turística, de um modo geral. Uma vez que a
população ou uma parte significativa possui determinada oposição aos turistas e a
essa

invasão

territorial,

esses

viajantes

podem

acabar

hostilizados.

Consequentemente pode ocorrer uma baixa no fluxo turístico. O mesmo poderia
ocorrer em conflitos entre grupos de turistas e moradores.
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Uma vez que exista um estudioso, que possa compreender os pontos críticos
e desenvolver pesquisas, gerando conhecimento, que envolvem esses três
elementos principais do fenômeno turístico, os conflitos poderiam ser minimizados.
Faz-se de grande importância a compreensão e sensibilidade para enxergar os
limites sadios entre esses três elementos, para que o fenômeno ocorra sem maiores
problemas. Segundo Raffestin (1993):

[…] o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente
[...] o ator 'territorializa' o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 143):

O território é o ambiente apropriado por determinado sujeito ativo e sua
"territorialização" ocorrerá através de sua cultura e seus patrimônios. Essa
compreensão por parte de estudioso de turismo se mostra básico para compreensão
dos valores culturais e patrimoniais para a sociedade.
Relações entre o território, os moradores e os visitantes, além de seus
significados para cada um deles, visto as memórias sociais e fatos históricos devem
ser estudados profundamente para uma melhor compreensão das múltiplas
sociedades existentes.
Uma instituição, especificamente, se destaca nessa intermediação entre o
visitante e a cultura local: os museus. Por si só, se apresentam como atrativos
turísticos, além disso, também exercem uma função educativa para com a história e
cultura locais. Dependendo de sua tipologia, a forma de apresentação irá variar,
porém suas responsabilidades para com o patrimônio e a humanidade sempre
estarão resguardados.

2.1 O PATRIMÔNIO E O TERRITÓRIO
Por que viajar? Na Pós-modernidade, quando os processos são acelerados e
o tempo escasso, mostra-se contraditório a utilização de uma forma de lazer como o
turismo, se comparado a outras atividades, ou até mesmo ao ócio, a atividade
turística demanda planejamento, recursos financeiros, e um longo e ininterrupto

39

tempo para seu aproveitamento. Por que a experiência turística é uma forma de
lazer tão valorizada economicamente, como subjetivamente? O ócio e o descanso
não seriam mais relaxantes para desacelerar o ritmo cotidiano? Por que se sujeitar a
uma transposição no espaço, que implicará tomada de uma série de decisões – que
lhe irão consumir tempo e dinheiro – ao invés de simplesmente desfrutar o ócio e
desacelerar o relógio biológico?

Todas essas movimentações implicam contato humano e cultural, trocas de
experiências entre os viajantes e a população local. Essa parece ser a
essência mesma do turismo, pois, principalmente com as novas tecnologias,
quase tudo se poderia fazer sem sair de nosso ambiente, tanto descansar
quanto aprender uma língua estrangeira. Em princípio, portanto, as pessoas
só decidem viajar se e quando querem entrar em contato com outros
costumes e maneiras de viver, com outros povos e culturas, com outras
realidades. (RODRIGUES, 2001, p.7)

Esses contatos culturais se mostram, aparentemente, como relevantes
motivadores turísticos. A busca e experimentação de culturas diferentes, da
realidade vivida até então, atiça uma fantasia turística. O diferente seduz, tudo que
se mostra distinto atrai, e cada vez mais o fenômeno da globalização e os avanços
tecnológicos no campo das comunicações auxiliam um contato inicial, superficial,
com diversas informações e lugares.
Contudo essa primeira relação direta é o suficiente, às vezes, para acender o
estopim de um desejo turístico, que desenvolve relações com o território
desconhecido. Esse desejo somente será saciado com a experimentação do "estar"
e "viver" os locais, mesmo que temporariamente. São essas razões que servem,
muitas vezes, de justificativa para esse deslocamento.

O patrimônio cultural – ou seja, o que um conjunto social considera como
cultura própria, que sustenta sua identidade e o diferencia de outros grupos
– não abarca apenas os monumentos históricos, o desenho urbanístico e
outros bens físicos; a experiência vivida também se condensa em
linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os bens e
os espaços físicos (CANCLINI, 1990, p.99).

O visitante tende a interpretar e buscar compreensão dos costumes locais,
assim como de objetos que representem ou simbolizem determinado destino, como
uma concha, para os peregrinos de um dos Caminhos de Santiago de Compostela,
a Cruz Andina para quem visita sítios arqueológicos Incas, uma miniatura da Torre
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Eiffel para os que vislumbram a cidade luz. A retenção de um objeto físico que
simbolize, trazendo boas recordações de um momento especial da vida do visitante
e que ao mesmo tempo represente uma cultura experimentada, gera a impressão de
uma certa materialização de memórias e sentimentos.

Como a experiência turística é fortemente visual, o olhar do visitante
procura encontrar a singularidade do lugar, seus símbolos e significados
mais marcantes. Os ambientes, sobretudo as cidades, devem ser vistos
como um enigma a ser desvendado pela exploração, como um texto a ser
interpretado pelo explorador. (MURTA; ALBANO, 2005, p.9)

As cidades, como sugere MURTA e ALBANO (2005), possuem diversos
símbolos e significados marcantes. Eles são naturais à presença humana e exercem
uma função memorial social (SANT'ANNA, 2003). Função essa que "se encontra
vinculada a uma produção simbólica, à instituição de objetos simbólicos – como os
monumentos – e a capacidade de atuar sobre a memória coletiva" (SERRA, 1991,
apud SANT'ANNA, 2003, p. 46). Esse campo da memória social deve ser
compreendido com muita sensibilidade, pois envolve sentimentos coletivos, podendo
assumir uma face politicamente estratégica. Uma vez que o patrimônio é intrínseco à
formação humana, as interpretações históricas devem ser lidas em paralelo às
leituras patrimoniais, mesmo que isso leve a constatações polêmicas.
Desdobrando apontamentos de Gonçalvez (2003) é possível compreender
que os símbolos e significados fazem referência a uma relação entre um objeto
qualquer, com suas próprias funções ordinárias, e significados subjetivos dado por
determinado grupo social, podendo ser de cunho: religioso, histórico, familiar etc.
Objetos comuns, que para determinado sujeito ou sociedade possuem um
significado religioso e sagrado, a olhares externos podem assumir significados
meramente estéticos e decorativos.
Esses objetos passam por um processo de ressignificação, pois, apesar de
serem utensílios, com significados intencionados em sua confecção, assumem
representações intangíveis. Porém essa ressignificação dependerá da compreensão
do contexto cultural envolvido, por parte do sujeito.

Afinal, […] Os seres humanos usam símbolos sobretudo para agir, e não
somente para se comunicar. O patrimônio é usado não apenas para
simbolizar, representar ou comunicar: é bom para agir. […] Não existe
apenas para representar idéias e valores abstratos para ser contemplado. O
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patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas. (GONÇALVES,
2003, p. 27)

José Reginaldo Santos Gonçalvez (2003) explica que objetos tangíveis, que
possuem uma representação intangível, não necessariamente são construídos para
comunicar às futuras gerações seus costumes e cultura, simbolizar seus sagrados
ou representar suas percepções. Essa materialidade cultural faz parte de uma
reafirmação cultural de atos, rotinas e percepções a respeito do aceitável e do
estranho; do comum e do exótico; do que se deve e o que não se deve fazer. A
cultura através de suas simbolizações auxiliam na manutenção de técnicas,
costumes, formas de pensar, atitudes e rotinas tradicionais a determinados grupos
sociais, ou seja, na sua auto manutenção.
Assim como a cultura naturalmente estabelece um patrimônio através da
sociedade, o patrimônio constrói as várias gerações e modifica seus modos de agir,
influenciando assim em decisões ao longo da vida. Às vezes servindo como
justificativas para algumas tomadas de decisão de competência individual, às vezes
se impondo como algo desassociado à personalidade do sujeito, uma vez que suas
vontades subjetivas estão contidas em uma cultura grupal, do qual o sujeito faz
parte.

A noção de patrimônio confunde-se com a de propriedade. A literatura
etnográfica está repleta de exemplos de culturas, nas quais os bens
materiais não são classificados como objetos separados dos seus
proprietários. (GONÇALVES, 2003, p.23)

A própria relação entre o sujeito e a sociedade se apresenta como uma
relação de posse. O sujeito que faz parte de determinada sociedade, age de acordo
com as tradições, respeita as regras social ou moralmente estabelecidas e cumpre
com suas obrigações para com o grupo está apto a receber os bens das gerações
anteriores. O sujeito então exerce seu poder quanto ao futuro desses bens –
materiais ou não –, uma vez que esse patrimônio é capaz de sobreviver por um
tempo maior que a média de vida humana.
Essa é outra característica bem marcada do patrimônio, a posse. Seu
relacionamento com a posse e sua transmissão hereditária, na prática, passa a
impressão de uma hereditariedade de valores, métodos e pensamentos. Assim esse
legado pode ser tangível ou intangível, material ou imaterial. A cultura se mostra
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como um campo que delimita esse patrimônio, julgando o relevante a ser preservado
às gerações futuras. Cada sociedade e sujeito irão valorar os objetos, técnicas e
atitudes em diferentes níveis de importância de acordo com seus costumes, práticas
e pensamentos.
Todas essas diversidades sociais, patrimoniais e culturais são de extrema
relevância para o turismo, já que, cada destino propicia uma experiência distinta aos
seus

visitantes.

Os

monumentos,

arquitetura,

manifestações

culturais,

se

relacionando diretamente com a população local são componentes únicos e
característicos de cada território. A cultura molda os locais, transformando, às vezes,
uma cidade em múltiplos territórios culturais.

[…] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e
que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. [...] o território
se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do
espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se
inscreve num campo de poder. (RAFFESTIN, 1993, p. 144).

Os conceitos de patrimônio e territórios estão atrelados a um sentimento
possessivo exercido por determinado sujeito. Esse fato implica determinar alguns
detentores de posse, quando citamos patrimônios materiais móveis. Porém esse fato
não ocorre com patrimônios imateriais ou materiais imóveis, pois como bens
públicos acabam adquirindo um aspecto universal, pois diversos grupos sociais que
se identificam com tais bens, mesmo que o sujeito seja um estrangeiro àquele
território.
Quando os "proprietários" desses patrimônios se configuram como um ou
mais grupos sociais e determinados bens materiais já não são classificados como
objetos separados desse mesmo grupo, a influência cultural exercida nesses grupos
tornasse autônoma, podendo criar um imaginário distinto ao olhar de sociedades
externas. A partir do momento que um grupo social se estabelece em um espaço
terrestre, a cultura desse povo também pode se associar ao território delimitado. Os
aspectos geográficos, culturais e sociais se adossam ao tempo criando determinada
identidade ao grupo.
No turismo é muito comum a percepção clara dessas identidades, que podem
ser compreendidas positiva ou negativamente. Negativamente, quando os discursos
se apresentam constituídos por uma adjetivação generalizada, que na maioria das
vezes são vazios, desprovidos de explicação lógica ou comprovação científica, que

43

apenas estimulam segregacionismo e xenofobismo. Os autores desses tipos de
falas tendem a não serem bem-vistos socialmente. Apesar disso, existem outros
discursos, que, apesar de também serem adjetivações generalizadas, são mais
socialmente aceitos: um povo hospitaleiro, educado, reservado, espontâneo,
caloroso, frio, rígido, simpático, informais, formais etc.
Essa identidade cultural é própria de cada local, por esse motivo se apresenta
sempre como distinta, às vezes em territórios da mesma cidade, rompendo
delimitações políticas e regionalizando o espaço. Ela pode ser percebida de diversas
formas, assumir contornos físicos ou apenas percebidos e compreendidos através
da vivência experimentada. Assim, o patrimônio assume competências, como
definidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN: o
patrimônio material e o patrimônio imaterial.
Mostra-se como um fator de grande importância para um estudioso do
fenômeno turístico a compreensão dessas relações entre o patrimônio e as diversas
sociedades. Assim como uma percepção dos limites toleráveis por cada uma das
partes em uma experiência turística, os turistas e a população local, que apesar de
serem extremamente subjetivos, podem marcar negativamente tanto uma viagem,
na percepção de um turista, como um determinado segmento turístico – ou os
turistas como um todo – para a população local.

2.2 O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

Todo e qualquer grupo humano exerce algum tipo de atividade de
colecionamento de objetos materiais, cujo efeito é demarcar um domínio
subjetivo em oposição a um determinado "outro". O resultado dessa
atividade é precisamente a constituição de um patrimônio. (CLIFFORD,
1985; POMIAN, 1997 apud GONÇALVES, 2003, p.22)

O patrimônio se traduz em tudo que é deixado para as gerações futuras e
essa mesma herança resulta de domínio subjetivo sobre outros sujeitos ou grupos
sociais, que é exercido através de uma atividade colecionista. É possível concluir
que todo e qualquer objeto, manifestação cultural, técnicas e costumes que sejam
próprios de um grupo social podem ser patrimônios culturais em potencial. O que vai
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determinar, especificamente, sua relevância será sua interpretação e a relação
direta com a sociedade.
Segundo o IPHAN, órgão máximo do governo federal brasileiro, que trata das
questões patrimoniais nacionais, são variadas as naturezas patrimoniais. Por esse
motivo, as classificou em: patrimônio material e patrimônio imaterial. Basicamente é
a distinção do patrimônio quanto à sua tangibilidade, por exemplo: artesanatos,
monumentos, edificações, sítios arqueológicos, entre outros objetos físicos são
entendidos como patrimônios materiais. Já as tradições, costumes, técnicas,
celebrações, danças, lendas, manifestações culturais e bens de natureza intelectual
são tidos como patrimônios imateriais.
Além dessa classificação ainda existe também uma subcategoria do
patrimônio material, podendo este ser móvel ou imóvel. O patrimônio móvel é
composto por obras ou manifestações artísticas de menor porte (quando
comparadas aos imóveis), como pinturas, esculturas e demais objetos que
compõem os acervos dos museus. Já o patrimônio material imóvel diz respeito a
edificações

e

monumentos.

São

marcos

patrimoniais

fixos

no

espaço,

impossibilitando, assim, seu deslocamento.
Após o reconhecimento de quais bens culturais se apresentam relevantes6
social, cultural e ambientalmente, pelo IPHAN, se fazem necessários mecanismos
que cuidem e registrem essas produções humanas, e, para tal, existe o
Tombamento, para bens materiais, e o Registro, para bens imateriais. Segundo
portal eletrônico do IPHAN, o tombamento tem como objetivo preservar bens de
valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a
população, impedindo a destruição e/ ou descaracterização de tais bens. Esse
tombamento, ainda segundo o IPHAN, deve ser aplicado aos bens móveis e imóveis
de interesse cultural ou ambiental.
Apesar desse importante mecanismo de preservação, que é o tombamento,
ele se limita aos patrimônios materiais. Para o patrimônio intangível, esse
mecanismo de proteção cultural não se aplica, uma vez que a alta subjetividade

6

Essa relevância se dá tanto pelo reconhecimento dos cidadãos como pelos valores históricos e
artísticos que possuem. Contudo, para que um bem cultural seja considerado patrimônio para uma
comunidade, não necessariamente precisa ser tombado, bastando, apenas, ser legitimado pelo grupo
ao qual pertence.
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envolvida na própria definição do "não material" está diretamente envolvida com o
momento de sua concepção, reprodução ou improvisação.

É possível preservar uma 'graça' recebida? É possível tombar 'os sete dons
do Espírito Santo'? Certamente não. Mas é possível, sim, preservar, por
meio de registros e acompanhamento, lugares, objetos, festas,
conhecimentos culinários etc. É nessa direção que caminha a noção
recente de 'patrimônio intangível', nos recentes discursos brasileiros acerca
do patrimônio. (GONÇALVES, 2003, p.27)

Gonçalvez (2003) afirma que é possível a preservação memorial através de
registros dos fatos, crenças ou depoimentos. Tal registro deve ser acompanhado de
um detalhamento específico sobre o objeto registrado, para calçar e justificar sua
relevância cultural ou ambiental.
Cabe ao IPHAN, no Brasil, o registro e acompanhamento desses bens de
natureza imaterial. Esse mesmo órgão contextualiza esses bens em quatro
categorias que constituem os distintos Livros do Registro: os saberes –
conhecimentos e técnicas –; formas de expressão – manifestações literárias,
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas –; celebrações – rituais e festas, sejam elas
relacionadas ao trabalho, religião, entretenimento ou práticas da vida social –;
lugares – mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se
concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

O Registro nada mais é do que a identificação e produção de conhecimento
sobre o bem cultural pelos meios técnicos mais adequados e amplamente
acessíveis ao público, permitindo a continuidade dessa forma de patrimônio.
(Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC)

Sem o registro destas manifestações sociais, esses o patrimônio imateriais
ficaria fadado a um provável esquecimento, uma vez que somente dependeria de
memórias sociais ou individuais locais para a reprodução de tais práticas e
conhecimentos. Caso não fosse esquecido, o patrimônio seria moldado de acordo
com as apreensões e interpretações dos interlocutores, o que possivelmente poderia
alterar expressivamente seus significados iniciais.
Apesar desses conceitos e conhecimentos se apresentarem como de extensa
utilidade e importância na compreensão patrimonial, algumas vezes, essas
classificações do IPHAN se mostram um pouco contraditórias. É compreensível que
o patrimônio material necessite de atenção específica quanto sua manutenção física,
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porém, caso o patrimônio material se apresente como um símbolo, signo ou
representação de um patrimônio imaterial, seu significado e representatividade se
entrelaçam em um contexto específico. A relevância material dependerá do
argumento no qual está inserido.
Enquanto o patrimônio material conta com uma forte base de conservação,
manutenção, educação e pesquisa, como as instituições museológicas, os
patrimônios imateriais já não contam com esse apoio. O cerne de qualquer
patrimônio está na cultura humana envolvida e é a partir dessa cultura se
desenvolvem os costumes e tradições, que refletem em objetos que tendem a
tangenciar as particularidades das relações sociais. Não que o Estado venha tentar
impedir as mudanças sociais, que são próprias da cultura humana, mas o incentivo
às práticas culturais são vitais para determinadas culturas e tradições.

No mundo oriental, os objetos jamais foram vistos como os principais
depositários da tradição cultural. A permanência no tempo das expressões
materiais dessas tradições não é o aspecto mais importante, e sim o
conhecimento necessário para reproduzi-las. (SANT'ANNA, 2003, p. 49)

Segundo Marcia Sant'Anna (2003), nos países orientais os aspectos
intangíveis são mais valorizados que os próprios objetos originais do período
específico. O conhecimento das técnicas e métodos, ou seja, o intangível se mostra
como primordial para a existência e manutenção cultural. Não é à toa que alguns
desses países são popularmente conhecidos por terem uma cultura milenar.
Aparentemente o motivo mais relevante para que essas culturas se mantenham
vivas não tem relação com seu tempo de existência, mas com o hábito das práticas
dessas atividades.
Em muitos países, como no Brasil, em contextos familiares com ofícios
culturalmente reconhecidos ou tradicionais, esses conhecimentos são passados de
pai para filho. Essa relação hereditária envolve relações sociais fortes com
sentimento e responsabilidades quanto à formação dos filhos, que por sua vez se
constituem por si só como um elemento cultural.

De certo modo, essa noção expressa a moderna concepção antropológica
de cultura. Segundo ela, a ênfase está nas relações sociais ou mesmo nas
relações simbólicas, mas não nos objetos e nas técnicas. A categoria
'intangibilidade' talvez esteja relacionada a essa caráter desmaterializado
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que assumiu a referida moderna noção antropológica de 'cultura'.
(GONÇALVES, 2003, p. 27)

A cultura, assim como a sociedade é mutável e se adapta por diversos
motivos, que estarão sempre ligados às relações sociais e simbólicas. Os objetos
funcionam apenas como um meio de intermediação entre o homem e o intangível de
determinado território. Compreendendo o território, assim como Raffestin (1993), e
que a apropriação do espaço ocorre através da cultura. Um espaço ocupado
naturalmente será culturalmente desenvolvido, com monumentos, patrimônios e
diversas manifestações culturais – o que, contemporaneamente, se mostram como
relevantes fatores de atratividade turística.
De acordo com os mais variados tempos de viagem, o turista dispõe de um
período limitado no território externo, por esse motivo se faz necessária uma
apreensão mais superficial dos costumes locais, quando comparado à alta
complexidade cultural e às relações com as quais ele está conectado. Assim as
apreensões turísticas ficam a mercê da compreensão e interpretação dos
interlocutores que intermediarão essa relação entre a cultura local e o turista.

2.3 INTERPRETAÇÕES PATRIMONIAIS

Enquanto a memória é tratada como produção vinculada às demandas
existenciais das comunidades, a história é inscrita na ordem de uma
reflexão crítica 'universalmente aceitável'. (CHARTIER, 2009, p. 24)

Mostra-se de grande importância para um Bacharel em Turismo a distinção
entre a memória, os fatos e os registros históricos. Apesar desse bacharel não ser
responsável direto pelo registro histórico, ele, dependendo de sua função
institucional, pode ser responsável pelo planejamento de um programa educativo de
visitantes – como foi citado pelo "Professor 1" no ANEXO A – e treinamento dos
funcionários que farão essa transmissão ao público.
A relação entre a história, a memória e o registro histórico se desenvolve da
seguinte forma. A sequência de fatos que ocorrem simultaneamente na linha
histórica é observada por diversos olhares e opiniões distintas. A memória é uma
produção individual ou coletiva baseada em um registro sobre os fatos relevantes
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apreendidos sob a perspectiva unilateral desse mesmo indivíduo ou no
compartilhamento social, sob uma perspectiva coletiva. O registro histórico é uma
produção baseada em registros de diversas naturezas, que procura abordar os
diversos olhares sobre o ocorrido e busca aproximar-se do fato, de forma
interpretativa.
Essa distinção será muito útil a esse estudioso em diversas situações, como
quando for necessário utilizar ferramentas de pesquisas etnográficas; confirmar
fontes de caráter duvidoso; elaborar pesquisas de público etc. Assim como nas
outras situações anteriormente citadas, as ferramentas de pesquisa etnográficas se
mostram bastante úteis quando aplicadas durante o planejamento turístico
específico de determinados territórios.

A etnografia domina também um ramo da antropologia: aquele que acumula
conhecimentos sobre realidades sociais e culturais peculiares, delimitadas
no tempo e no espaço. Distingui-se assim da etnologia, que se ocupa da
reconstrução evolutiva e comparativa do homem. A etnografia foi definida
como 'uma teoria da descrição' que se opõe à etnologia, considerada 'teoria
da comparação'. (ROCKWELL, 1986, P.32-33)

Esse tipo de pesquisa se mostra bastante útil em casos específicos, como em
destinos turísticos de pequeno porte e pouco urbanizados, onde qualquer alteração
na quantidade de pessoas, assim como seus respectivos impactos são facilmente
notados. Essa pesquisa se adapta bem a esse cenário, pois a compreensão e
registro das opiniões dos habitantes podem ser registrados individualmente ou em
reuniões de moradores, vistas as proporções populacionais locais.
Em reuniões como essa são identificadas opiniões e sugestões, através de
debates, que podem auxiliar a gestão pública do espaço local, assim como
legislação específica para o uso turístico, visando à minimização de impactos.
Porém, vale ressaltar que o método etnográfico tende a desenvolver uma
interpretação memorial. Assim é necessária muita cautela durante o registro do
material de pesquisa, pois a memória sempre estará amarrada a interpretação e a
apreensão individual do orador, propensa assim à falhas significativas para com os
fatos.
Quando se pretende planejar um destino turístico ou realizar interpretações
culturais, o espaço deve ser lido como um território (RAFFESTIN, 1993), a não ser
que o espaço se configure como inóspito, porém caso esteja originalmente habitado,
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as particularidades locais devem possuir voz representativa e poder legitimado para
sugerir e interferir nas mudanças planejadas para seu território. Uma vez que o
planejamento turístico interfere não só no espaço, mas como no cotidiano e cultura
locais.
As interpretações culturais, no âmbito da aplicabilidade profissional para um
Bacharel em Turismo – segundo itens mencionados na pesquisa – pode surgir em
instituições de produção cultural (APENDICE F), em funções ligadas a programas
educativos de visitantes (APENDICE A). Além desses indicativos citados é possível
desdobrar outras instituições e funções, nesta área cultural, como os museus.
Uma vez que os museus se configuram como um atrativo turístico e possuem
relevante quantitativo de visitantes turistas Kotler e Kotler (1998), esta instituição se
apresenta como ambiente propício ao Bacharel em Turismo desenvolver suas
atividades laborais. Seja desenvolvendo "programa educativo de visitantes turistas"
(APENDICE A) ou em outras funções específicas a essa parcela de visitantes.
A comunicação interpretativa pode ocorrer, nos museus, sob o fluxo da
instituição para o visitante, através do acervo. Assim a comunicação interpretativa
ocorreria sobre o contexto histórico da obra e sua relação com as demais peças do
acervo. Porém esse fluxo não se configura unilateralmente, entre a instituição e os
visitantes.

Em atrativos culturais, como os museus, a comunicação interpretativa é um
processo de reconhecimento e de apreensão pelo visitante que fornece um
aprendizado revelador sobre os novos conhecimentos obtidos por meio de
experiências que comuniquem os sentidos do passado e do presente,
reinterpretando as descobertas dentro de suas próprias vidas. (MORAES,
2010, p.175)

De acordo com Moraes (2010), a comunicação interpretativa pode ocorrer no
fluxo do visitante para a instituição também. O visitante pode interagir, apresentando
sua interpretação sobre o exposto no museu, mesclando com suas experiências
pessoais. Nesse entendimento o visitante utiliza suas experiências como referência
e reinterpreta as novas informações obtidas, com fatos já ocorridos. Esse fato se
mostra para além da visão do museu, dessa forma a instituição somente poderá se
apropriar dessas informações caso realize uma pesquisa de público.
Essa apreensão pode se estabelecer por uma relação mais profunda entre o
homem, sua cultura e objetos que a simbolizam. Assim quando essa relação
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influencia as atitudes e pensamentos desse mesmo homem, dentro de um museu, é
configurado um fato museológico.

Fato museológico ‘é a relação profunda entre o Homem, sujeito que
conhece, e o Objeto, parte da realidade à qual o Homem também pertence
e sobre a qual tem poder de agir’ − relação esta que se processa num
cenário institucionalizado chamado museu. (GUARNIERI,1990, p. 7)

Não é apenas um simples reconhecimento cultural, por parte desse sujeito. É
uma identificação cultural, que possui poder de influência para com as atitudes
desse mesmo homem. Por se tratar de uma identificação cultural, esse fato somente
ocorrerá com as pessoas que se identifiquem com essa mesma cultura ou com os
objetos do acervo.
O acervo é um componente importantíssimo no relacionamento entre o
visitante e a cultura. O acervo, assistido pelo homem, e o museu estão
intrinsecamente conectados pela cultura, que por sua vez também está
intrinsecamente ligada ao homem. Os sentimentos e sensações que o museu
pretende causar no visitante, dizem respeito à cultura e bens imateriais, que se
configuram intangíveis.

[…] como no caso da 'coroa do divino', um elemento extremamente
importante desse patrimônio. Exposta nem museu, estabelece a mediação
entre os visitantes e a 'cultura açoriana', torna 'visível' essa dimensão do
'invisível' (POMIAN, 1997 apud GONÇALVES, 2003)

Assim como Gonçalvez (2003) exemplifica, o elemento tangível – a coroa do
divino – media uma dimensão intangível entre a cultura e o visitante, num ambiente
museal. Assim a cultura – açoriana, nesse caso – toma tonificações mais palpáveis
quando o imaginário do visitante que se depara com o objeto – coroa do divino –
apresentado pelo museu.
Em um museu, cada visitante desfruta de uma experiência, com significados e
sentimentos distintos, uns dos outros. Trabalhar esses sentimentos e significados a
serem absorvidos pelos visitantes se apresenta como responsabilidade dos
curadores, gestores culturais e funcionários dos museus.

O gestor cultural, ao planejar a comunicação interpretativa, tem como
objetivo proporcionar ao visitante a possibilidade de compreender, apreciar
e vincular-se com o patrimônio cultural de maneira muito mais significativa
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que a pura observação de um cenário ou objeto. Deve fazê-lo sentir e
perceber algo relacionado a um valor que não o seu propriamente, ou que
pelo menos não seria comum em seu cotidiano. (MORAES, 2010 apud
WEARING; NEIL, 2009)

A forma como o patrimônio é interpretado e apresentado pelos profissionais
de museus se mostra como um ponto crítico para os visitantes. Pois será através
dessa mediação que o visitante entenderá e se envolverão com as culturas as quais
o museu e os acervos estão conectados. Essa interpretação deve atingir todos os
públicos identificáveis do museu, sejam eles turistas ou residentes da própria cidade.
Assim esse profissional de museu que, após realizar pesquisa de público,
conhecer os perfis dos visitantes do seu museu, deverá desenvolver com
criatividade interpretações éticas e sensíveis, que consigam conquistar as diversas
segmentações de visitantes. A elaboração dessa mensagem se mostra de grande
complexidade, pois será apresentada a um público que na maioria das vezes é
diverso. Essa mensagem possui o objetivo de atingir afetuosamente a maior parte
dele, causando assim o maior número de impressões positivas sobre o objeto
museal e seu território. "[…] a interpretação pode conduzir a maior valorização,
afetividade e conexão com o lugar, objeto, artefato ou paisagem, permitindo a
identificação com ele". (MORAES, 2010 apud GEERTZ, 1998)
Quando a interpretação museológica atinge seus objetivos, o visitante,
mesmo que não seja um sujeito pertencente àquela cultura, pode sentir seus
sentimentos afetivos sobre aquela sociedade e território mais fortalecidos, se
comparados ao tempo anterior à visita. As lembranças afetivas se fortalecem
principalmente nos turistas, assim como a compreensão cultural de cada indivíduo
com o local.
Apesar dessa percepção tão sensível sobre as experiências do visitante não
passarem despercebidas, o mesmo deveria ser feito para com o público turista.
Muitas vezes os turistas perdem a oportunidade de experimentar essas mesmas
sensações e experiências por causa de barreiras facilmente ultrapassáveis, como o
idioma. Por esse motivo, os colaboradores museais devem criar e adaptar todo seu
potencial a todos, ou pelo menos aos perfis de públicos mais recorrentes, como o
turístico. "É indispensável à admissão de profissionais qualificados, com as
competências necessárias para responder ao conjunto das responsabilidades a
cargo dos museus". (ICOM, 2004)
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A análise dos depoimentos presentes neste material e a afirmação do ICOM
(2004) vão ao encontro umas com as outras. De um lado o Bacharel em Turismo,
que se apresenta como o estudioso de um fenômeno específico, o turismo, com uma
formação ampla de diversos conhecimentos, inclusive o cultural. Do outro lado está
o museu, uma instituição que recebe uma significativa parcela de seus visitantes,
turistas. Além disso, segundo seu órgão internacional de maior representatividade
dessa instituição, considera indispensável a admissão de profissionais qualificados e
com as competências necessárias para responder ao conjunto de responsabilidades
a cargo dos museus.
Como o patrimônio cultural se apresenta como um item de forte interesse
turístico, por possuir inestimável valor e poder frente à percepção humana, e
consequentemente dos turistas, esse mesmo patrimônio cultural deveria adotar uma
perspectiva mais universal, quebrando as barreiras de uma maneira que abrace o
maior número de grupos sociais possíveis. No caso do turista estrangeiro, em que a
principal barreira encontrada é o idioma, faz-se necessário repensar maneiras de
diminuir tal obstáculo, ampliando os acessos nas diversas faces da cidade.

2.4 A TURISTIFICAÇÃO
A turistificação é um conceito que envolve, basicamente, um processo de
qualificação internacional. Segundo Kanitz (2000), turistificar uma cidade não é
complicado, contanto que isso seja feito por pessoas especializadas. Vale ressaltar
que diferente de uma adequação, o processo de turistificação precisa de um
planejamento interno, partindo das administrações onde esse processo seja
aplicado, pois somente assim particularidades locais poderão ser compreendidas.
Apesar de ser um processo extremamente benéfico, em todos os sentidos,
pois

barreiras

de

acesso,

tanto

a

informações,

como

relacionadas

ao

autoatendimento são diminuídas, porém não é todo lugar que se adéqua a essa
qualificação. Um preceito primordial para que esse processo seja desenvolvido é a
frequência turística, pois somente em lugares turísticos, que esses investimentos
não seriam desperdiçados.
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É no lugar turístico que o fenômeno se materializa e sobrepõe suas formas
fixas: atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos (meios de
hospedagem, serviços de alimentação, agentes receptivos, guias de
turismo, locais e instalações para entretenimentos, etc.) e infraestrutura de
apoio (serviços de comunicação, transportes, segurança, etc.). É o lócus da
produção e do consumo do produto turístico, que, pelas peculiaridades
dessa atividade, em alguns momentos ocorrem simultaneamente.
(FRATUCCI, 2000, p. 122)

Segundo Fratucci (2000), o lugar turístico é o espaço onde o fenômeno ocorre
e onde os turistas encontram os atrativos, equipamentos, serviços e a infraestrutura
de apoio turístico. É o lugar onde os turistas costumam frequentar e realizar suas
atividades, pois é lá que o destino mais oferta os serviços e locais que os turistas
buscam.
Apesar dos turistas tradicionalmente ocuparem esses lugares, esses espaços
não são definidos por eles, mas sim pela disponibilização dos atrativos,
equipamentos, serviços e infraestrutura de apoio. São esses fatores que
influenciarão na escolha do local aonde o turista irá se hospedar e frequentar,
durante a viagem.
O destino define seus locais de interesse turístico, uma vez que os atrativos
turísticos estão estabelecidos. Assim todo o planejar turístico se desenvolve a partir
dos atrativos ou do meio de hospedagem, pois sem eles o fluxo turístico não
existiria. Portanto os atrativos turísticos, dentre outros, são primordiais para o
desenvolvimento dos lugares turísticos, caso o processo de "turistificação" se
desenvolva no seu entorno.

A 'turistificação' pode ser entendida como o processo de implantação,
implementação e/ou suplementação da atividade turística em espaços
turísticos ou com potencialidade do turismo. A ferramenta para esse
trabalho deve ser o planejamento estratégico e integrado da atividade
turística. (MERINGUE, 2005)

Meringue (2005) afirma que a "turistificação" é um processo provisório, que
ocorre enquanto um lugar turístico sofre modificações, ou um local de potencialidade
turística é planejado ou desenvolvido. Esse incremento deve ser planejado em nível
estratégico

atrelado

às

particularidades

locais

e

dinâmicas

previamente

estabelecidas, evitando assim impactos negativos de tais mudanças.
Meringue (2005) desenvolveu o significado de "turistificação", baseado em um
artigo de Kanitz (2000). Esse sim foi o primeiro autor a mencionar o termo
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"turistificação" e, apesar de não defini-lo especificamente, suas idéias, que cercavam
esse termo já estavam bem definidos em seu artigo.

Ele chega e depara com cartazes os mais ridículos possíveis, como: "Aqui
George Washington dormiu por uma noite", "Abraham Lincoln cuspiu neste
chão", "Foi aqui que Judas perdeu as botas", e assim por diante.
Mas, por mais ridícula que seja, cada cidadezinha tem umas sete ou oito
atrações turísticas bem documentadas em um panfleto disponível em toda
pousada e todo hotel. […]
Talvez tenham esquecido que toda cidade tem sua história, sua capacidade
de criar um museu ou uma atração turística - nem precisa ser uma beleza
natural. (KANITZ, 2000, p. 20)

Como anteriormente, dito por Kanitz (2000), os lugares turísticos ou locais de
potencialidade turística devem desenvolver seus aspectos de interesse turístico,
incentivando assim a atração turística. Kanitz (2000) cita, especificamente, os
museus como uma ferramenta que auxiliaria a turistificação de destinos turísticos.
Uma vez que esses atrativos turísticos se estabelecem nesses lugares, não são só
criadas atividades a serem desenvolvidas pelo turista, mas também, laços mais
profundos entre o visitante e a cultura local são atados.
Os museus, que possuem um fluxo turístico relevante se apresentam e
consequentemente são lugares e atrativos turísticos. Apesar dessa instituição não
ter sido criada com objetivos turísticos e agir diariamente como tal, se mostra
necessário um desenvolvimento que a envolva em um processo de turistificação,
para melhor atender uma porcentagem relevante de seus visitantes, os turistas.
Nessa relação em que o turismo preza por um número maior de visitantes, e
os museus pela salvaguarda de suas obras (GODOY, 2010), é iniciado um atrito
entre esses dois núcleos profissionais. Uma vez que alguns profissionais de turismo
não entendem as particularidades museais e os profissionais de museus temem
uma visitação turística descontrolada (GODOY, 2010, p.4) que venha a causar
danos ao patrimônio por eles resguardados.

Como atividade econômica, ele lhes gera renda direta e indireta através da
visitação turística, mas quando descontrolado, também pode ser danoso,
especialmente porque nem sempre tais instituições possuem condições
logísticas, infraestrutura física, suficiência de pessoal qualificado e de
segurança para dar suporte ao fluxo de visitantes. Então, mesmo sabendo
que há uma crescente preocupação em se tornar sustentável o turismo […]
pode colocar em risco a condição de salvaguarda patrimonial, de suma
responsabilidade dos museus. (GODOY, 2010, p. 4)
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A compreensão de tal conflito entre essas áreas poderia complementar suas
dinâmicas em um proveito mútuo, de modo que os turistas poderiam desfrutar de
uma experiência mais positivamente marcante, ajudando o setor turístico e a área
museológica, de uma forma geral, uma vez que uma positiva experiência cultural
pode resultar em um multiplicador em potencial. Tal fato seria positivo também para
uma imagem institucional patrimonial brasileira, mas para tanto seria necessária
uma forte adesão por parte das instituições museais, o que, ao mesmo tempo, seria
extremamente benéfico às instituições museológicas, como ao fenômeno turístico,
uma vez que o aumento da oferta de atrativos culturais qualificados ao turismo, além
de aumentar o número de visitantes, tenderia a pulverizar esse mesmo efetivo nos
diversos atrativos.
O incentivo ao desenvolvimento qualificado – turistificação – de múltiplos
atrativos turísticos, é urgente e necessita de estudos mais aprofundados sobre as
particularidades de cada atrativo, em que o conceito de turistificação e qualificação
sejam aplicados. Uma vez que tanto Kanitz (2000) quanto Godoy (2010) citaram
essa aplicação, especificamente nos museus, como atrativos turísticos, apresentase, como primordial, que o Bacharel em Turismo desenvolva estudos sobre essa
área especifica.
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3. OS MUSEUS
Para melhor entender um dos objetos de estudos aqui propostos, é
necessário realizar um breve histórico dos museus. Entender como simples coleções
particulares se tornaram relevantes instituições culturais é básico para profissionais
que queiram adentrar nessa área, pois somente assim serão compreendidas as
funções, funcionalidades e representatividade que essa instituição desenvolveu ao
longo do caminho.
Para tal, buscou-se um documento de referência para embasamento deste
estudo, intitulado Como Gerir um Museu: Manual Prático (ICOM, 2004). Esse é um
documento publicado pelo International Council of Museums - ICOM, com o objetivo
principal de atender um pedido do Comitê Intergovernamental da UNESCO, para a
proteção do patrimônio cultural. A publicação se apresentou como uma ferramenta e
um manual elementares dirigidos aos colaboradores museais. Esse manual deveria
ser utilizado por formadores de cursos relacionados a museus, assim como por seus
formandos.
É possível dizer que os museus começaram a partir da atividade colecionista
e segundo Geoffrey Lewis (2004)7, essa prática teve inicio na antiguidade, pois é
comum encontrar diversos objetos em câmaras funerárias desta época. Porém
somente no princípio do segundo milênio a.C., na Mesopotâmia, que o
desenvolvimento da idéia de museu ocorre. Nesse período, cópias de antigas
inscrições foram reproduzidas com objetivo educacional.
Segundo Castro (2007), em sua feição mitológica a palavra museu remete ao
Templo das Musas, filhas de Zeus e Mnemosyne, que através de derivações do
grego mouseion e posteriormente do latim tardio formam a palavra museum. Nesse
local os eruditos se reuniam para apreciar as artes, desenvolver estudos filosóficos e
poesias, além de evocar o saber, sob a inspiração das musas. Era comum tanto nos
mouseions atenienses, como alexandrinos: biblioteca, anfiteatro, jardim botânico,
pinacoteca e alas de exposição. Vale ressaltar, que segundo José Bittencourt não
existe nenhum documento que demonstre que a Biblioteca de Alexandria tivesse
qualquer relação com Museu. Os cronistas ora falam dele, ora não. Um dos

7

ICOM - Como Gerir um Museu: Manual Prático

57

escritores mais confiáveis, dos que estiveram em Alexandria, sequer o situa na
planta da cidade (Canfora, 1991).
Existem diversos artigos e textos que afirmam categoricamente a existência
deste local, porém textos que se aprofundaram mais nesse assunto, como os de
Canfora (1991) ou de Bittencourt (1996), publicados nos Anais do Museu Histórico
Nacional, não seguem essa corrente. Vale ressaltar que autores da corrente de
Castro (2007) fazem tais afirmações a respeito da origem da palavra museu sob
uma feição mitológica. É válido recordar que nem todos os textos mitológicos
possuem verificação científica e muitas vezes mesclam o real com uma fantasia
religiosa.
Na Idade Média, a palavra "museu" caiu em desuso (ICOM, 2004), pelo
menos não existe registro de coleção ou localização de coleção com esse nome.
Então, somente no século XV, com a explosão dos gabinetes de curiosidades e
coleções científicas, essa denominação voltou a ser utilizada para nomear muitas
dessas instituições.
No Renascimento, o termo foi associado ao racionalismo e à ciência. Fez-se
uma conexão entre os gabinetes e o ambiente cultural mais amplo representado
pelo humanismo e, em um momento imediatamente posterior, pelo racionalismo
(Bittencourt, 1996). Assim, os museus surgidos no Renascimento não eram lugares
de exibições de coleções. Elas permaneciam lá porque era o suporte da produção
dos estudiosos que criavam o campo da ciência.
Somente no século XIX, os museus modernos tiveram suas primeiras
histórias escritas, visto que os eruditos dessa época tentavam estabelecer
continuidades de suas formações históricas. Na modernidade, o museu também
estabelece sua feição institucional, através articulação de áreas políticas, sociais,
culturais e econômicas, que colaboram com a manutenção dos museus. Esse
processo vincula o museu com o Estado, como um local onde são reunidos
documentos e objetos ligados fatos relevantemente históricos, saber científico ou
produção artística, de um modo geral. Esses objetos são de valor inestimável para
as sociedades, já que eles cumprem a função social de fortalecimento da identidade
cultural e de vinculação entre o homem e o mundo através de seus signos. Nesse
período, também foram estabelecidas as primeiras sociedades científicas, com suas
respectivas coleções.

58

Os atuais museus ainda possuem muitas características importantes dos
gabinetes de curiosidades, como por exemplo, o engajamento, a função social de
pesquisa,

educação,

catalogação,

proteção,

exposição,

comunicação

e

contextualização. Porém outros aspectos tomaram importância com o passar do
tempo, como a segurança, devido a esse valor inestimável de alguns itens, e a
preservação, devido a avanços científicos que identificaram diversos agentes
biológicos e naturais, que aceleram o processo de envelhecimento ou alteram
funções estéticas ou originais de determinada peça.

O museu é uma instituição sem fins lucrativos, plenamente a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento, e aberta ao público, que adquire,
conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e
divertimento, testemunhos materiais do povo e seu meio ambiente, para fins
de educação, estudo e diversão. (ICOM, 2001)

Atualmente há algumas organizações nacionais e internacional que regem a
museologia. O International Council of Museums - ICOM é a organização máxima
em nível internacional e aprovou esta definição de museu no artigo 3º do Estatuto do
ICOM, em 6 de julho de 2001 na 20ª Assembléia Geral do ICOM, realizada em
Barcelona, Espanha. Esta mesma definição é vigente para outras instituições como
sítios e monumentos históricos, arqueológicos, etnográficos, instituições que
conservam coleções e exibem exemplares vivos de vegetais e animais, centro de
ciências, planetários, galerias de exposição, entre outros.
O ICOM é a única organização internacional que representa os museus e
seus profissionais. Desde 1946, o ICOM tem ajudado os membros da comunidade
museológica, em sua missão de preservar, conservar e partilhar o patrimônio
cultural. Essa organização reúne cerca de 30000 membros e é composta por
Comitês Nacionais, que representam 137 países e territórios.
Em nível nacional, existe o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, que
adotou a definição de museus elaborada pelo ICOM. Além de sua função
regulatória, o IBRAM também fornece orientações para gestão e criação de museus.
Esses órgãos são de grande relevância para todas as instituições
museológicas. Com eles, princípios fundamentais a essas instituições são definidos,
estudos e pesquisas na área de museus se tornam mais acessíveis aos seus
membros e certa padronização de procedimentos indispensáveis a um bom
funcionamento dessas instituições é aconselhado.
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3.1 FUNÇÕES MUSEAIS
Adotado pelo ICOM – The International Council of Museums, em Haia,
durante a 16ª Assembléia Geral e revisada pela última vez em Barcelona, na 20ª
edição do mesmo evento, atualmente, essa é a mais atual definição de museu
reconhecida internacionalmente. Segundo Gonçalves (2005), essa ordem conceitual
apresentada, com a referência ao divertimento por último é proposital. Indicando
uma menor importância quando comparado aos outros objetivos museais citados.
Segundo Gonçalves (2005 apud HERNÁNDEZ; TRESSERAS, 2001, p.23) as
principais funções de qualquer museu ou instituição patrimonial são, nessa ordem de
importância: identificar, recuperar e reunir grupos de objetos e coleções; documentálos; conservá-los; estudá-los; apresentá-los ou expô-los publicamente; interpretá-los
ou explicá-los.
Ao se identificar, recuperar e reunir grupos de objetos e coleções são
iniciadas as funções mais tradicionais de um museu, que se referem à coleta e
contextualização de acervo. Com suas raízes no colecionismo se mostra básico,
para o nascer de um museu, a coleta de objetos com interseções conceituais. As
funções de documentação e conservação, também com fortes laços tradicionais,
auxiliarão na construção do conhecimento sobre os objetos da coleção, pois a
informação documentada pode ser processada e transmitida para ser refletida em
diferentes localidades e a conservação corroborará com a manutenção da
integridade física do objeto.
Somente através do estudo das peças será possível uma análise mais
criteriosa, com a contextualização da história da humanidade e fatos relacionados.
Quando as etapas forem aplicadas, essas peças poderão ser expostas e explicadas
à sociedade. As instituições museais também devem estar predispostas a
receberem públicos diferentes das populações locais, ou seja, aqueles que não
residem na cidade, compreendidos, aqui, como turistas.
Apesar dos fatos notados, o turismo possui como resultante de vertentes de
algumas abordagens operacionais a massificação. Visto que as instituições que
operacionalizam o turismo emissivo e receptivo possuem objetivos lucrativos –
opostos a um dos principais objetivos museais, qual seja, o de serem sem fins
lucrativos – e que quanto maior o número absoluto de turistas maior retorno
financeiro, nasce um atrito de interesses. Um museu com limitação de espaço e
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tendo como principal objetivo a preservação, não pode deixar de assegurar a
necessária proteção das obras. Isso não significa dizer que certos museus são
contra o acesso de um maior número de pessoas, mas que esse acesso deva
passar por um controle técnico responsável e adequado à realidade institucional.
Os museus possuem um forte compromisso com a história e seus bens
culturais. Por esse motivo, muitas vezes, sofrem com interpretações erróneas e
simplórias a respeito da natureza de sua função e responsabilidade para com a
humanidade. Não raramente é tratado como um "lugar de coisa velha", reflexo de
um possível afastamento entre essa instituição e a sociedade Curry (2005). Os
museus objetivam a difusão do conhecimento através da contextualização de
patrimônios preservados, que remetam a determinada linha histórica.

Os museus nesse caso tornar-se-iam lugares de ensino de história na
medida em que a memória fosse tratada como fonte de conhecimento e não
simplesmente como algo já conhecido. É claro que não da pra eliminar a
memória, isso seria como esvaziar o ser humano, tirar-lhe a sua condição
de ser cultural. […] Mas, se um museu pretende ser educativo,
necessariamente deve existir o cultivo da crítica historicamente
fundamentada. Afinal, não se trata apenas de promover o reconhecimento,
mas o próprio conhecimento, que incomoda na medida em que conhecer
não é confirmar o que se sabe. (RAMOS, 2011)

Por suas atividades estarem fortemente atreladas a idéia de salvaguarda e
proteção do patrimônio é indispensável um foco específico na área de segurança.
Um furto ou dano a determinada peça ou parte do acervo pode resultar em altos
gastos de restauração, ou até pior, na perda

objeto por impossibilidade de

reconstituição.
A perda de acervo por razões ligadas à sua exposição é inaceitável, pois a
maior parte do acervo de um museu é formada por objetos únicos e insubstituíveis.
Mesmo que esse objeto seja uma pintura realizada por autor vivo, é impossível que
ele restabeleça as mesmas condições, emoções, sentimentos e processos vividos
ao pintar o original.
Por esse e outros motivos, as obras expostas nos museus podem atingir
valores imensuráveis, não só financeiros, mas simbólicos. Assim caberá à
administração do museu um posicionamento bastante contundente em relação a
segurança. Às vezes, os museus não dispõem de sistemas de segurança tão
eficientes ou eficazes. Por isso tomam medidas que podem soar como restritivas ao
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público, o que gera, por vezes, interpretações errôneas a respeito de tais
instituições.
Além do acervo exposto ao público, no museu, existe outro acervo, que fica
acondicionadas na reserva técnica.

Então, esse mesmo museu, considerado por muitos como obsoleto e
distante da noção comum de hospitalidade, pode estar tendo uma postura
de vanguarda, ao garantir um acesso que poderia simplesmente estar
inviabilizado. (GODOY, 2010, p.4)

Não se trata de uma reserva para as obras mais antigas ou valiosas. A
reserva técnica é um espaço para o acondicionamento adequado a cada objeto, com
temperatura, luminosidade, pressão e umidade controladas. Nesse local os técnicos
se esforçam em atrasar o processo natural de deterioração das peças.
É uma tentativa de que essas peças permaneçam íntegras até que, no futuro,
o avanço tecnológico e químico possa postergar ao máximo a deterioração de suas
características originais. Assim, as gerações futuras também terão acesso ao legado
protegido e cuidado pela instituição.
Mesmo que todas essas etapas sejam concluídas e esses cuidados sejam
tomados, se faz necessário que os profissionais que venham a se tornar
colaboradores dessa área conheçam todas as especificidades únicas de cada
museu. Essas especificidades são fatores-chave, que tendem a nortear essas
instituições, visto que essas instituições possuem uma série de funções e
obrigações tanto para com a sociedade, como com a ética e a história. Essas
especificidades são relacionadas a alguns fatores que tendem a delimitar a
amplitude de cada museu perante a sociedade.

3.2 AS ESPECIFICIDADES
Cada museu tem suas próprias especificidades, que podem ser delimitadas
por alguns fatores, como: tipologia, natureza do acervo, edificação, localização, suas
entidades mantenedoras, estrutura funcional e perfil administrativo. Todos esses
fatores exercem forte influência sobre a amplitude de irradiação de um museu.
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Esses aspectos e suas respectivas análises são fruto de observação participante
realizada pelo autor do presente texto durante sua iniciação científica8 na pesquisa
de demanda turística em museus realizada pelo T-Cult Grupo de Pesquisa de
Turismo e Cultura, o T-Cult, nos anos de 2010 e 2011.
A tipologia é base para todo museu, definindo seu acervo, esquema de
segurança, mobiliário, estética das salas de exibição, iluminação, atividades
educacionais, perfil do visitante e direcionamento institucional. O entendimento
dessa explanação se mostra mais claro quando são comparados museus de
tipologias diversas. Um museu temático sobre a história ferroviária, por exemplo, é
completamente distinto em todas suas faces de um museu de belas artes. A
estrutura, o espaço físico, o tipo de segurança e possibilidades interativas, de ambos
os museus se apresentarão de maneiras e portes totalmente distintos.
O acervo e sua forma de disposição podem delimitar a experiência a ser
provida ao visitante, assim como seu perfil. Enquanto a maioria dos museus exibe
acervos visuais em ambientes controlados, outros com acervo de natureza
diferenciada, como o Museu do Açude9 – Raymundo Ottoni Castro Maya –, que
possui algumas de suas obras integradas ao ambiente natural, podem transformar a
experiência do visitante em algo inusitado para uma experiência museal regular.
"Quanto mais eficazmente uma experiência envolver os sentidos, tanto mais
memorável será" (PINE; GILMORE,1999, p. 59).
São obras de grande porte e interativas expostas ao ar livre, nos jardins do
museu, que segundo descrição em seu endereço eletrônico, pretende trabalhar com
um patrimônio integral, considerando igualmente importantes o acervo artístico e
natural.
Um acervo adquirido também pode influenciar fortes mudanças estruturais.
Um museu, ao adquirir uma peça muito rara, necessita fortalecer seu plano de
8

No período de 2010 a 2011 presente autor foi bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC/CNPq/UFF,
junto ao Grupo de Pesquisa Turismo e Cultura (T-Cult) no projeto " Levantamento, análise e
prognóstico da demanda turística em museus do estado do Rio de Janeiro: o impacto dos
megaeventos esportivos de 2014 e 2016. Posteriormente o presente autor foi bolsista de Iniciação
Científica FAPERJ o projeto: TURISMO E MUSEUS – levantamento, análise e prognóstico do
potencial turístico em museus do Estado Rio de Janeiro, frente ao impacto dos megaeventos
esportivos de 2014 e 2016 (Fase 2). Os dois projetos, assim como o T-Cult foram coordenados/
orientados pela Profª Drª Karla Estelita Godoy, também orientadora desse Trabalho de Conclusão de
Curso.

9

Um dos museus investigados no Projeto de Pesquisa, já mencionados.
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segurança para evitar seu furto ou roubo. É comum notar em salas com peças raras
(ou de valor mais estimado), câmeras de vigilância, alarme de aproximação das
peças ou redomas de vidro especial. Geralmente salas assim também são
localizadas nos interiores das edificações para dificultar possíveis furtos.

A natureza do acervo, seu valor e sua portabilidade influenciarão no grau de
proteção a ser providenciado, mas a casca do edifício deve ser, em todo
caso, de construção resistente. Materiais como tijolo, pedra ou concreto são
geralmente os mais resistentes a tentativas de arrombamento. Aberturas na
casca do edifício tais como portas, janelas e clarabóias, devem ser
reduzidas ao mínimo possível, e as que restarem devem ser fortalecidas
para deter ou dificultar invasões. (The Council for Museums Archives and
Libraries, 2003, p.23-24)

A edificação de uma exposição é fundamental para a segurança do museu,
podendo ela, em alguns casos, corroborar para o estabelecimento de uma
capacidade de carga. O tamanho das salas também pode influenciar em uma
experiência que varie de um nível de conforto agradável ao claustrofóbico. Museus
em

prédios

planejados

podem

desfrutar

de

possibilidades

turísticas

e

funcionalidades facilitadas pela própria forma e disposição de como os fluxos de
visitantes serão previstos.
Apesar deste fato, um prédio histórico, que tenha contexto com a tipologia do
museu e temática da exposição pode ser interpretado como parte do acervo, um
patrimônio arquitetônico. Além disso, vale lembrar também que não adiantam
museus com espaços generosos se não há projeto nem profissionais capazes de
sustentá-los (AMARAL apud HIRSZMAN, 2007).
Assim como uma edificação histórica pode sofrer algumas restrições quanto a
alterações estruturais, por tombamento, museus planejados também podem se
delimitar por influências do meio ambiente. A localização de um museu, tanto a ser
construído, como um tradicionalmente estabelecido, pode limitar seu espaço físico,
planos de segurança, raio de ação, atratividade e perfil de visitantes.
Caso esteja localizado em uma área turística, é natural que receba um
considerável número de turistas, porém se estiver distante dos principais centros de
fluxos turísticos ou em lugares de difícil acesso, é possível que sua visitação turística
seja menor. Vale ressaltar que isso somente tende a ser real se o museu não se
apresentar como um atrativo significativo.
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Outro fator importante, que delineará processos internos do museu, será a
entidade mantenedora, podendo essa ser de natureza pública ou privada. Sendo
pública, a instituição de mostrará ajustada a determinada padronização e adequação
aos moldes e burocracias indispensáveis a toda instituição de administração pública.
Essa implicação a submeterá a editais rígidos e aprovações de instituições
superiores.
Para um museu privado, a estrutura, em algumas situações, pode ser mais
flexível e seu gerenciamento direcionado para as demandas e possibilidades de
inovações criativas.
De acordo com sua estrutura funcional, o museu pode tender a determinadas
atividades para com a comunidade, ou não. Uma maior quantidade de profissionais
de um departamento de educação, por exemplo, pode influenciar em ações museais
nessa área. Os museus, cada vez mais, se mostram como marcos turísticos
importantes, sempre presentes nos mais bem avaliados guias turísticos como
atrativos para as cidades, seja por suas características arquitetônicas, por seu
acervo ou por estarem inseridos em roteiros turísticos tradicionais de determinados
destinos. Para Simão (2001), o entendimento de que a atividade turística pode servir
para preservar características da identidade local coloca o turismo como uma das
grandes alternativas econômicas atuais para os núcleos preservados.
A estrutura funcional de qualquer organização, seja ela com ou sem fins
lucrativos, necessita de um amparo financeiro, para gastos de salários e benefícios
comuns. Faz-se necessário também um espaço físico adequado para o
desenvolvimento de suas funções. Um museu com restrições orçamentárias possui
um perfil administrativo mais limitado, o que consequentemente restringe a aquisição
de novos acervos, a adequação a uma segurança ideal para os bens culturais, a
melhoria da estrutura funcional e expansão das atividades gerais do museu.
Instituições museais de administração privadas e públicas tendem a possuir
perfis administrativos distintos. Museus da esfera púbica necessitam transpassar por
encargos naturais da administração pública, que geralmente são muito burocráticos,
por esse motivo tendem a ser mais tradicionais tanto em sua estrutura como em
suas formas de atuação.
Para além das funções museais, que são definições institucionais, existem
também as funcionalidades dos museus, que são os usos que a população faz
dessas instituições. Nem sempre os usos planejados dos museus são iguais aos
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seus usos práticos. Esse fato pode ocorrer caso o planejamento das funções do
museu não estejam de acordo com a realidade diária da instituição ou caso as
predeterminações funcionais extrapolem sua própria natureza.
No Brasil esse caso é muito comum em museus que possuem relevância
turística, pois essas instituições não foram planejadas para o turismo, e, com o
recebimento dessas demandas de público, funcionários com funções específicas
acabam desviados de suas funções para atender a uma demanda turística, para a
qual não estão preparados. Tal fato repercute negativamente, em dois sentidos. Na
mudança de função do profissional e na implantação de soluções que tendem ao
amadorismo e a uma visão simplória do cenário.

3.3 MUSEUS E TURISMO
Apesar de se observarem tantas congruências entre os museus e o fenômeno
turístico, que compartilham de suas raízes na área da cultura e patrimônio, suas
atividades aplicadas ocorrem em relativo descompasso. Ainda que as informações e
objetos que os museus disponibilizam sejam de relevante interesse turístico e essa
mesma instituição se apresente "a serviço da sociedade" e "aberta ao público"
(ICOM, 2001), às vezes são impostas barreiras ao público, por meio do idioma.
Mesmo que essas barreiras sejam de uma imposição ingênua, a hospitalidade
institucional pode acabar por sofrer indiretamente com essa ocorrência, uma vez que
o visitante se sinta restrito a expressar-se, sua aproximação se torna mais arisca.
O turismo, por sua vez, também peca nessa relação dialógica. Ao mesmo
tempo que diversas agências, operadoras e guias de turismo inserem os museus em
seus roteiros e pacotes turísticos, não buscam essas instituições para um diálogo
para tratar da operacionalização das suas atividades práticas do turismo, quando
inseridos nesses atrativos turísticos, que são os museus. Não que as competências
profissionais das operadoras, agências e dos guias de turismo não sejam suficientes
para que suas atividades profissionais se desenvolvam dentro do ambiente museal,
mas que os conhecimentos específicos sobre os locais visitados sejam totalmente
condizentes com a prática que essas instituições museológicas exigem.
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A par de que as potencialidades profissionais desenvolvidas pelo Bacharel em
Turismo – obtidas por meio de revisão de bibliografia e de depoimentos dos
docentes pesquisados –, e das necessidades, especificidades e condições da
instituição museal, observa-se uma lacuna entre a atuação do turismo nos museus,
no que diz respeito à realidade prática diária interna dessa mesma instituição. Por
esse motivo fez-se necessário um olhar mais próximo sobre a perspectiva interna
dos museus.

3.3.1 Metodologia
Visto que, anteriormente foi investigado a perspectiva da formação dos
Bacharéis em Turismo através de entrevistas com seus docentes, se demonstrou
interessante analisar essas informações em conjunto com a participação de um
representante de um museu com relevância turística. Primeiramente buscaram-se
outros estudos, que abordassem o turismo nos museus, sob uma perspectiva
museal. Encontrou-se a dissertação de mestrado de Cougo (2007), que analisou
alguns museus em Belo Horizonte – MG, sob mais de um prisma os aspectos
turísticos, que se relacionavam com os museus. Para tal análise da dissertação
"Museus e sua utilização como atrativo turístico: um estudo em Belo Horizonte/MG"
Cougo (2007) fez uso de uma entrevista roteirizada com um funcionário de cada
museu pesquisado, para analisar suas apreensões.
A entrevista realizada por Cougo (2007) possui os mesmos objetivos que o
presente estudo, por essa razão o presente autor adaptou e aproveitou o roteiro
utilizado por Cougo (2007) (ANEXO C), para mediar uma entrevista com um
museólogo que atua em um museu. A adaptação do roteiro deu-se na omissão de
algumas questões que não se enquadram nos objetivos do presente estudo, como
questões ligadas ao histórico de ações do museu em nível de gestão e que tratavam
do estado de conservação do teto da sala de exposição.
Para que a entrevista apresentasse dados condizentes para análises do
presente trabalho, buscou-se uma instituição museológica que desfrutasse de um
relevante fluxo turístico de visitantes, tanto proporcionalmente como em números
absolutos. Segundo os dados da pesquisa sobre demanda turística, obtidos na
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aplicação do projeto Turismo e Museus, do T-Cult, uma dessas instituições, em
2011, era o Museu Histórico Nacional (RJ).
Outro fator que determinou a escolha desse museu foi sua abertura a debates
na interseção das áreas de turismo e museus, a partir da existência de eventos
regulares desenvolvidos pela instituição. Esses eventos são direcionados para
públicos distintos como os Bacharéis em Turismo, estudantes de nível superior e
nível técnico em turismo, estudiosos de diversas áreas, profissionais, guias de
turismo.
Alguns dos eventos são direcionados a estudantes de turismo, que sempre
contam com alunos representantes de diversas instituições de ensino de turismo, o
que mostra a representatividade desses eventos junto às instituições de ensino de
turismo, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto o Museu Histórico Nacional, além de
apresentar um relevante fluxo turístico de visitantes, também demonstra uma
proximidade com os profissionais, os estudantes e a área do Turismo.
Buscou-se, então, por um profissional que atuasse no Museu Histórico
Nacional, para a realização de uma entrevista, para tratar sobre a aproximação das
áreas do turismo e da museologia, sob a perspectiva do museu. Por intermédio da
orientadora Profª Drª Karla Estelita Godoy, marcou-se uma entrevista com a
museóloga Valeria Abdalla, da Divisão Educativa do Museu.
A entrevista ocorreu no dia 27 de junho de 2013, nas dependências do próprio
Museu. O autor gravou em áudio os quase 45 minutos de entrevista, com o intuito de
deixar a conversa um pouco mais descontraída e de minimizar possíveis perdas
entre o momento da entrevista e o da análise das informações. Cumpre-se destacar
que não houve necessidade desse transcrever a entrevista na íntegra.

3.3.1 Análise das informações
A entrevista ocorreu com a museóloga Valéria Abdalla, que ocupa o cargo de
museóloga e educadora do Museu Histórico Nacional, desde maio de 2011. Após se
formar em 2005 no curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia, fez um
curso de especialização em história, cultura, memória e patrimônio; lecionou como
professora substituta de museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

68

atuou como museóloga no Museu Nacional (RJ); no Memorial Dom Bosco (PE); no
Museu Geológico da Bahia (BA); também atuou no projeto piloto da Política Nacional
de Museus; entre outros projetos; consultorias; oficinas; cursos na área. Uma
profissional que, apesar de não estar vinculada ao Museu Histórico Nacional há
muitos anos, possui uma vasta experiência na área da museologia.
A opinião e visão da entrevistada se mostraram de extrema relevância no que
diz respeito às relações entre os museus e a área do turismo. Foi expressa uma
grande preocupação a respeito da inserção do museu nos roteiros turísticos, pois a
própria entrevistada reconheceu o museu como um atrativo turístico. Para ela,
apesar de existir um forte fluxo turístico no museu, muito pouco dessa área é
conhecido pela instituição. Segundo Valéria Abdalla, os museus gostariam de saber
mais sobre esse tipo de público. Que fatores determinarão a presença ou não do
museu em um roteiro turístico? Seria a temática, o espaço ou a localização? Que
medidas institucionais devem ser tomadas para melhorar essa atratividade?
Apesar de Abdalla considerar a infraestrutura do Museu Histórico Nacional
suficiente ao atendimento das necessidades dos turistas e visitantes, ela afirma que
esse aspecto sempre pode ser melhorado. No que diz respeito à sinalização interna
ao museu, foi afirmado que, até pouco tempo, o museu tinha graves problemas
nesse setor. Apresentava poucas placas e logística de entrada confusa. Com essa
constatação, o museu trocou as placas de sinalização e alterou elementos físicos
para a modificação logística operacional da entrada no museu. Abdalla afirma que
esse aspecto ainda pode ser lapidado, pois é percebida certa confusão por parte dos
visitantes em geral. Uma sinalização bilíngue também foi adotada junto a essas
modificações nas sinalizações internas.
Ainda dentro do aspecto da infraestrutura oferecida, no que diz respeito ao
conforto do visitante, o museu disponibiliza ar condicionado em todas as salas,
diversos locais para se sentar e elevadores que permitem acesso integral ao museu
por qualquer pessoa. O único inconveniente apontado pela entrevistada, nesse
quesito, é o banheiro, que, apesar de ser adaptado aos cadeirantes, somente está
presente no primeiro andar do museu.
No tocante aos serviços oferecidos aos visitantes e turistas, Abdalla também
afirmou que houve mudanças nesse aspecto. Apesar de atualmente o museu
oferecer um grupo treinado de 12 recepcionistas – na qual uma delas é bilíngue –,
guarda volumes, bistrô e uma loja de publicações e souvenires nem sempre foram

69

assim. É preocupante a presença de apenas uma recepcionista bilíngue atuando em
um museu de grande fluxo turístico, uma vez que, se essa profissional não estiver
disponível para atendimento, os visitantes que não compreendem o português
sofrerão uma restrição de interação com a instituição.
Esse problema na logística de entrada que o museu compartilhava, antes
dessas modificações, afetava significativamente a hospitalidade institucional. Onde
atualmente há uma bilheteria e recepção, antes existia um grande balcão que
realizava todas as operações, como a compra de ingressos, orientação turística,
compra de folder, comunicação com os colaboradores internos da instituição etc.
Atualmente, existe uma melhor distribuição das funções, pois a bilheteria encontrase separada do balcão de recepção. Apesar desse balcão contar com uma
recepcionista bilíngue, diante da movimentação diária de turistas, ainda é um
número muito baixo de funcionários bilíngues para que um serviço de qualidade seja
prestado.
A entrevista também revelou que o museu conta com uma logística de
segurança adequada, tanto para os turistas, visitantes em geral e acervo. O museu
possui seguranças, guarda de salas, sensores de movimento, detectores de metais
– tanto na entrada, como em salas específicas –, uma central externa que monitora
o sistema interno de câmeras 24 horas por dia, rádio de comunicação e guardavolumes. Segundo Abdalla, é impossível garantir uma segurança plena dos acervos
e dos visitantes, porém o museu se esforça em diminuir ao máximo essas
possibilidades.
Os funcionários são orientados diretamente pelos gestores do museu, que
buscam atentar para as características, especificidades e exceções que envolvem
cada uma das funções desses profissionais. Já que não existem pesquisas de
público espontâneo, o museu esforça suas ações estreitando laços com os
funcionários que mantêm uma relação direta com os visitantes.
Seguranças e guardas de salas são orientados a não mediar visitas, para que
informações inverídicas não sejam explanadas por parte da instituição. Outra
orientação que é feita a esses profissionais diz respeito às abordagens realizadas
por eles aos visitantes. Sendo essa função específica desses funcionários, também
cabe a eles realizar uma abordagem de forma adequada e educada, sem
constranger os visitantes. As recepcionistas também recebem uma orientação
separada, mais adequada às suas funções.
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Um problema nessa área dos funcionários que possuem um relacionamento
direto com os visitantes, segundo Abdalla, é a alta rotatividade desses profissionais.
A segurança é realizada por uma empresa terceirizada, por esse motivo, é comum
encontrar agentes de segurança que possuam experiência profissional em
ambientes totalmente distintos. Abdalla exemplificou que já aconteceu do Museu
Histórico Nacional receber agentes de segurança, que vieram de instituições
bancárias e por esse motivo prezam por abordagens e modos de trabalhar
diferentes de instituições museológicas.
Abdalla considera que a programação oferecida aos visitantes e turistas pelo
museu é adequada, dentro das possibilidades institucionais, visto as restrições
financeiras, funcionais e de recursos humanos que o museu enfrenta. Mesmo assim
muitas alterações já foram realizadas, como a modificação da logística dos fluxos de
entrada e saída do museu; a contratação de recepcionista bilíngue; troca e
aperfeiçoamentos de novas sinalizações escritas do museu; a implementação de
áudio-guias e vídeo (em libras); entre outras ações e planejamentos direcionadas ao
público.
O museu também trabalha com ações e eventos que acabam por exercer
uma atração turística, apesar de não serem especificamente direcionadas para esse
público. Esses eventos são de diversas naturezas, como a Semana de Museus,
Primavera dos Museus, Música no Museu e o Circuito Histórico Cultural. O museu
trabalha também eventos com estudantes e profissionais da área, como encontros
com estudantes de turismo. Esse tipo de evento especificamente, costuma ter uma
procura acima da capacidade do museu, o que gera uma impressão, pelo menos por
parte de Abdalla, de que não existem muitos eventos com essa temática.
O museu atualmente tenta estabelecer um acordo com guias de turismo que
trabalham junto a escolas e desenvolvem um turismo pedagógico e criar um minicurso específico para guias de turismo. Nesse curso o museu pretende prover
informações legítimas sobre o museu, visto que, por diversas vezes os gestores do
museu presenciaram cenas, em que o guia de turismo passava informações
inverídicas aos ouvintes. Esse fato gerou preocupações muito sérias, pois essas
informações são de responsabilidade do museu, e já que existe uma mediação, esse
agente que a realiza deve reproduzir as informações verossímeis.
Não é objetivo de tal curso tutelar os guias ou suas mediações, apenas
informá-los melhor sobre o patrimônio, a história e especificidades dos museus, tirar
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dúvidas sobre o acervo ou fatos históricos que tangenciam o local e a arquitetura,
além de manter um diálogo mais próximo entre as áreas do turismo e a de museus.
Quando questionada sobre que perfis/ formações profissionais poderiam
agregar valor na relação entre museus e o turismo, Abdalla citou diversos
profissionais como museólogo, conservador restaurador; arqueólogo; historiadores;
arquitetos; administradores; turismólogos – em um sentido de Bacharel em Turismo
–; jornalistas; pedagogos; antropólogos. Vale ressaltar que, assim como os
docentes, a entrevistada não identificou qualquer distinção entre o Bacharel em
Turismo e o turismólogo.
O museu é notado, por Abdalla, como um atrativo turístico, ela o observa,
como uma oportunidade para o Bacharel em Turismo inserir-se em instituições
museais desenvolvendo estudos sobre os diversos perfis de visitantes, inclusive os
turistas. Uma vez que os museus apenas conseguem desenvolver esse campo com
grupos previamente agendados, com intermédio de uma instituição de ensino, os
visitantes espontâneos, dentre eles o turista, não são contabilizados nessas
pesquisas de público. Suas percepções não são consultadas ou averiguadas para
compreensão da qualidade do serviço. Além disso, como já observado, pelo
presente autor, no relatório de Iniciação Científica, quando bolsista FAPERJ, o
museu se mostra como um ambiente propício a uma coleta de dados de
investigações turísticas.

Outro fator importante observado é que alguns dos museus se mostraram
excelentes sítios para o desenvolvimento da ferramenta de pesquisa
turística. […] Sua aplicação em um ambiente calmo, com baixo teor de
ruídos, em uma ocasião de lazer, desfrute do ócio ou aprimoramento dos
conhecimentos se mostrou com uma grande adesão por parte tanto dos
turistas, como dos residentes. (RUBINATO, 2013)

Abdalla especulou também, como uma possível oportunidade profissional
para o Bacharel em Turismo, realizar funções relacionadas a efetuação de parcerias
com setores e organizações estratégicas do turismo, que possuam afinidades e
interesses em relações mais estreitas com os museus. A instituição, atualmente não
possui nenhuma relação nesse sentido, a exceção de indivíduos que busquem o
museu para determinadas informações e o sindicato dos guias de turismo, para a
divulgação do mini-curso para os guias de turismo (com informações específicas
sobre o Museu Histórico Nacional), que o museu pretende implementar.
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O museu pretende estreitar os laços com os estudantes de Bacharelado em
Turismo, de outras formas que não somente o encontro de estudantes de turismo e
o museu, para que, na prática, as áreas possam produzir um conhecimento que seja
benéfico para as duas áreas. Apesar de Abdalla não entrar em maiores detalhes
sobre tal projeto, é importante registrar as intenções claras de uma aproximação
entre essas duas áreas.
Apesar disso, a percepção da imagem do Bacharel em Turismo tanto como
um profissional ainda se mostra um pouco simplória, mesmo quando observado por
uma instituição que possui laços mais estreitos com esses estudantes, através de
encontros dos estudantes de turismo com o museu. O potencial profissional de um
Bacharel em Turismo atuando em um museu de relevância turística não deve ser
subestimado a uma visão que o reduza a um aplicador de pesquisas de público ou
somente a mediadores de exposições.
O Bacharel em Turismo possui os conhecimentos necessários para qualificar
uma instituição museológica em nível internacional. Para tal, se faz necessária uma
ampla visão institucional, observando-se os agentes envolvidos em todas as
operações em que o museu exerça influência. Faz-se necessário ter cautela quanto
aos impactos do museu e as formas de se trabalhar a imagem institucional, pois esta
se configura como uma instituição sem fins lucrativos, e, por isso, sua promoção não
deve entrar no campo comercial, mas sim no consumo intangível.
A museóloga, apesar de observar o Bacharel em Turismo como um
importante profissional, que deveria estar inserido em instituições museológicas, faz
ressalvas quanto às dificuldades que possam ser encontradas nesse caminho.
Segundo ela, seria primordial incluir no plano museológico da instituição
preocupações no tocante aos turistas e ao público espontâneo, visto que o turista
está contido no público envolvido na missão do museu. Somente com essa inclusão,
poderão ser desenvolvidos programas e, dentro dos programas, haveria espaço
para a elaboração de projetos específicos sobre essa temática.
Outra dificuldade observada diz respeito a não existência de um setor
específico, dentro dos museus, que trate de assuntos relacionados ao atendimento
de público. Essa área fica suspensa sobre os diversos setores do museu, uma vez
que não existe um setor específico para desenvolver essa temática.
Por esse motivo a Divisão Educativa caba por exercer responsabilidade sobre
tais assuntos, muitas vezes, esse fato acaba por sobrecarregar os profissionais
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desse e de outros setores. Como desses profissionais não possuírem conhecimento
específico para executar atividades relacionadas a esse assunto, o mesmo acaba
por acontecer de forma amadora e com baixa qualidade, a determinados públicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, desenvolvido a partir de diversos autores, somado à
análises de entrevistas realizadas tanto com docentes da Faculdade de Turismo e
Hotelaria da UFF, como com uma funcionária da Divisão Educativa do Museu
Histórico Nacional, que objetivou analisar tanto os Bacharéis em Turismo, suas
áreas, instituições e áreas de atuação profissional, assim como as necessidades de
um museu com relevância turística, na cidade do Rio de Janeiro.
Buscou-se nesta investigação contribuir com reflexões sobre a área de
museus e turismo, através de diversas discussões sobre o Bacharel em Turismo, o
patrimônio e o museu. com o intuito de descobrir se há como um Bacharel em
Turismo inserir-se profissionalmente em um museu de relevância turística.
Ao examinar diversas informações, em artigos científicos, entrevistas, a Lei
12.591 – que dispõe sobre a profissionalização do Turismólogo – e do
posicionamento de organizações relevantes para a área, como a ABBTUR, foi
discutido as reais implicações dessa Lei para o Bacharel em Turismo e para o
fenômeno

turístico.

Utilizou-se

também,

indiretamente,

algumas

falas

dos

entrevistados (docentes e da museóloga).
Após a constatação de que tal Lei acaba, efetivamente por abrir uma brecha a
um incentivo à desqualificação ao profissional de turismo com funções de Bacharel,
que ainda está a montar sua imagem profissional na sociedade, especulou-se sobre
possíveis impactos desse fato, como uma forte probabilidade de perda qualitativa
nas múltiplas atividades envolvidas no fenômeno turístico, caso diversos
profissionais

despreparados

ingressem

na

área

do

turismo.

Porém

essa

possibilidade já não se apresenta com tanta força, uma vez, que durante as
entrevistas, o Bacharel em Turismo era claramente percebido como turismólogo.
Então percebe-se que, apesar da Lei 12.591 não relacionar como prerrogativa a
profissão de Turismólogo ao Bacharelado em Turismo, são observados sinais de
que talvez a sociedade, faça essa correlação, mesmo que inconscientemente.
Para auxiliar a construção dessa imagem profissional do Bacharel em
Turismo, investigou-se os docentes Bacharéis em Turismo, que lecionam para os
discentes desse mesmo curso na UFF. Questionou-se em que áreas de atuação,
instituições e funções caberia a inserção profissional desse estudioso, visto suas
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respectivas experiências e observações diárias. Tal questionamento resultou, em
sua maioria, em diversas áreas, instituições e funções tradicionais ao turismo.
Notou-se uma carência de idéias inovadoras ou que fugissem ao comum, pois
somente um docente citou "atrativos turísticos" – no caso em questão, em um
sentido de atrativo natural ou "parques" – e outro docente citou a área cultural, em
um sentido de "produções culturais".
É notável, que docentes, que lecionam em sua mesma área de formação não
atentem à área cultural, uma vez que a cultura se apresenta como um dos mais
importantes motivadores turísticos. Tal área, não é somente base da sociedade, mas
das atividades sociais também. A atuação de um profissional especificamente
preparado às implicâncias que o fenômeno turístico desenvolve, em uma instituição
cultural, que exerça atratividade turísticas, se mostra como imprescindível para que
as atividades desse fenômeno se desenvolvam com qualidade adequada e com o
mínimo de impactos possíveis.
Dessa forma se justificou um aprofundamento teórico nas bases patrimoniais
que tangenciem o campo do turismo. Nesse sentido desenvolveu-se discussões a
partir do conceito de território, que envolve dois sujeitos, o morador local e o turista.
Uma vez em que o espaço onde o turista planeja sua viagem é o local cotidiano do
morador, por esse motivo se faz necessário um planejamento bem estruturado, para
que as atividades do turista não interfiram negativamente nas atividades cotidianas
dos moradores. Foram também debatidos temas relacionados ao patrimônio cultural,
pois ao mesmo tempo que ele se mostra inerente ao morador local, também exerce
um subjetivo poder de atratividade turística.
O patrimônio, também desfruta de outra face, que o relaciona ao poder e a
propriedade. Por esse motivo outros atritos entre o morador local e o turista podem
se desenvolver. Ao mesmo tempo em que o viajante pagou para usufruir da
experiência turística naquele lugar específico, o morador compreende que o local
onde o fenômeno turístico ocorre como seu território. Dessa forma o lugar turístico,
também é território do bicho homem, que lá reside. Porém isso somente acontece
porque a cultura e o patrimônio cultural exerce influência em diversos aspectos e
grupos sociais.
Dessa forma, o patrimônio se mostrara como aspecto básico à compreensão
para uma atuação na área de turismo cultural. Além disso, o entendimento dos
conceitos patrimoniais ligados à memória social e suas implicações no turismo,
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encaminham a compreensão da relevância de instituições culturais, que também são
atrativos turísticos, como os museus.
Dessa forma essas instituições culturais, que apesar de exercerem uma
atratividade turística relevante, em geral, não possuem infraestrutura e serviços
adequados

aos

turistas.

Assim

o

processo

turistificação

se

adéqua

ao

desenvolvimento em instituições museais, que desfrutem de relevante fluxo turístico,
para que assim a experiência turística seja mais proveitosa e positiva.
Assim o terceiro período deste estudo se inicia, com uma abordagem
específica à essas instituições culturais tão importantes ao turismo, que são os
museus. Foram expostas as principais funções de uma instituição museológica, sua
amplitude de atuação e um breve histórico do contexto nacional dessa instituição.
Para concluir o estudo, se realizou uma entrevista com uma museóloga, do
Museu Histórico Nacional. Dessa forma coloca-se o objeto de estudo observado por
dois prismas, tanto o dos docentes que formam Bacharéis em Turismo, como de um
funcionário do Museu.
Tal entrevista revelou, que sob a percepção da museóloga Valéria Abdalla, do
Museu Histórico Nacional, os museus podem ser considerados atrativos turísticos.
Tal fato implica, que além das funções museais tradicionais, alguns museus, que
possuam relevante atratividade turística, possam assumir uma função mais
específica a esse público.
Também foi expressa uma necessidade, por parte do museu, de conhecer
melhor não somente com o público de turistas, mas como o público espontâneo e o
Bacharel em Turismo. Pois o museu, com a atual organização das seções laborais,
como: a Assessoria de Comunicação; Divisão Educativa; Setor de Projetos Sociais;
não são encaixadas necessidades relacionadas ao público espontâneo.
Dessa forma, segundo a entrevistada, o Bacharel em Turismo – dentre outros
profissionais – poderia colaborar positivamente tanto para o museu, como para o
fenômeno turístico, inserindo-se nesse aspecto. Porém o Bacharel em Turismo pode
desenvolver funções muito mais proveitosas à instituição, do que elaboração de
pesquisas de público – como Abdalla sugeriu – ou realizar uma aproximação
institucional.
O Bacharel em Turismo pode gerenciar diversos aspectos, como uma
promoção adequada de museus, realizando parcerias, montando um roteiro com
"passaportes", que dêem direito a entrar em mais de um museu ou atrativo turístico,
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durante um tempo determinado. Esse estudioso pode buscar relações mais
próximas as instituições que estejam no entorno do museu, como meios de
hospedagem, outras instituições culturais, aeroportos, grandes empresas etc. O
Bacharel em Turismo pode identificar e trabalhar a hospitalidade institucional
aplicada a diversos atores.
O museu deve estar atento às constantes modificações urbanas e agir próativamente. Por exemplo, no caso do Museu Histórico Nacional, que está localizado
em uma região central ao Rio de Janeiro, bairro da cidade que já contemplado com
um sistema de bicicletas de aluguel. Caso existisse uma estação de bicicletas na
entrada do museu, com certeza isso influenciaria positivamente na movimentação
local de turistas e moradores.
O museu, assim como qualquer outra instituição deve ser observado como
um órgão vivo de um sistema biológico urbano. Como um órgão vivo, precisa se
mostrar ativo, interagindo com os demais agentes de interesses comuns. O olhar
institucional precisa olhar para seu entorno e buscar interferir positivamente, no que
for possível, pois a decisão de escolha de um destino mais é determinada por um
conjunto de fatores urbanos do que um ou dois atrativos individuais.
Espera-se que este estudo se abra caminhos para que outros autores
desdobrem esse assunto, que abrange instituições como os museus e estudiosos,
como o Bacharel em Turismo, que possam colaborar positivamente na área de
museus e turismo, através em face profissional.
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APÊNDICE A: ENTREVISTA COM PROFESSOR 1
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 1:
Historicamente o profissional de turismo formado por instituições superiores
tinha sua formação focada para exercer atividades de planejamento e gestão em
áreas bem específicas do deslocamento de pessoas fora de suas residências como
no setor de transportes, no setor de agenciamento de viagens, no setor de
hospedagens, no setor público que trata-se da organização do setor de viagens.
Incorporam-se a eles os setores de eventos e de alimentos e bebidas. Antes
denominava-se o tripé do turismo: agência, hotelaria e transportes. O lazer passa a
ser também visto como setor maior que englobaria o turismo, pois o turismo era
entendido como viagem a lazer. No entanto, nas últimas décadas com o aumento da
mobilidade, mundialização, globalização, alteração nos motivos das viagens,
sistemas de informações acessíveis a todos, entre outras tantas mudanças,
acabaram alterando profundamente o que é viajar. Inicia a aceitação da viagem
turística como algo que caminha muito além do lazer, novos segmentos são
incorporados: negócios, saúde, voluntarismo, entre outros que não estão
diretamente relacionados ao lazer. Assim, o que se entende por turismo é muito
mais abrangente. As fronteiras do lazer sendo quebradas, ampliou o conceito. O
crescimento das grandes metrópoles colocou em questionamento a relação entre o
turista que utiliza os espaços de lazer do morador e o morador que utiliza os
espaços turístico dos turistas. Também a fronteira entre a imigração e o turismo
tornou-se muito mais fluída. (Tenho estudado estes dois casos - imigração e turismo
e morador/turista)
Assim, atualmente continua sendo o profissional de turismo aquele que
planeja e realiza a gestão das atividades de mobilidade de viajantes e pq não
também de moradores que utilizam os espaços turísticos. Incluem-se duas áreas
distintas: o saber fazer turismo - que é voltado aos empreendimentos turísticos e de
apoio ao turismo e o saber do saber do turismo - que são os estudos e pesquisas
turísticas, que deveriam alimentar o processo do saber fazer dialéticamente. Os
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saberes fazer trariam as teses, que se seriam descontruídas no saber do saber
criando sínteses que poderiam ser novas teses desenvolvidas para o saber fazer e
para a sociedade entender e interagir com o fenômeno. Neste sentido um outro
profissional aparece como fundamental, o pesquisador tanto acadêmico como de
mercado.
Com o vê a resposta não é simples. Em época em que a formação não
direciona a uma carreira profissional, mas lhe dá competência para estar apto a
desenvolver várias atividades (a formação não é apenas obtida na universidade), o
campo para o turismólogo é bastante amplo. Especificamente estaria relacionado ao
deslocar das pessoas e as atividades que a ela estão relacionadas. Assim, trabalhar
como no programa educativo de visitantes turistas de um parque (um atrativo
natural) será uma possibilidade para um turismólogo, como ser organizador de um
evento ou ocupar um cargo de gestão em um hotel, ou ainda organizar as atividades
de volunturismo em uma ONG. Percebe a amplidão.
Este é o turismólogo que eu espero formar. Um cidadão do mundo,
consciente dos problemas mundiais e nacionais, ético, responsável com habilidades
para tentar solucionar problemas sociais, ambientais e também ter conhecimentos
de planejamento e gestão que envolva o que denominamos "espaço da mobilidade".
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APÊNDICE B: ENTREVISTA COM PROFESSOR 2
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 2:
A área de turismo hoje está muito ampla quando se pensa que as empresas
começam a trabalhar a qualidade dos funcionários e criam setores em suas
empresas e/ou contratam outras empresas que possam promover atividades de
lazer para seus funcionários.
Assim, também torna-se complicado dizer em que instituições, pois depende
do entendimento que as empresas possuem do profissional de turismo. Ex.:
1) uma empresa de tecnologia em que funcionários viajam muito e foi
realizada parceria com uma agência... foi contratada uma turismóloga para fazer
todo o contato com a agência, esta funcionária ficava responsável pela logística dos
funcionários;
2) escola de samba que recebe muitos turistas resolveu contratar um diretor
executivo (turismólogo) para organizar esta parte;
3) hospital que quer mudar sua imagem para "hospedagem" e contrata
turismólogo para trabalhar a hospitalidade
4) Esfiharia que contrata turismólogo para ser o gerente...
Entre outros.
Acredito na existência de um problema:
1) formandos que não percebem a ampla área que podem atuar, se
restringem a visão curta: hotel e agência. Por isso não buscam melhor qualificação
(dedicação ao conhecimento). E, quando ainda sim recebem oportunidade, colocam
tudo "por água abaixo" porque acabam denegrindo a formação fechando as portas
para colegas.
2) Empresas que ainda não se deram conta do potencial do profissional
Bacharel em Turismo, outras que perceberam mas tiveram uma experiência não
muito boa e desistiram de investir neste profissional.
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APÊNDICE C: ENTREVISTA COM PROFESSOR 3
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 3:
As principais áreas que ainda contratam (estágiários e efetivos) em maior
escala são as já conhecidas hotelaria, cias aéreas, agências de turismo, eventos.
Felizmente pra uns (que procuram um contato diretamente focado no mercado) e
infelizmente pra outros (que desejam atuar em órgãos públicos em funções do
turismo).
Essas são as duas principais vertentes: mercado e função pública. Sendo que
a oferta de vagas pra segunda tem se elevado nos últimos anos o que representa
reconhecimento do profissional Bacharelado em Turismo.
Vemos também que no mercado, são ofertadas atualmente mais promoções
funcionais àqueles com alguma formação em Turismo (cargos de chefia, supervisão
e gerência).
Agora a concorrência sem dúvida ainda é vasta. Principalmente com
profissionais com outras formações como Administração que recorrem, hoje em dia,
a alguma especialização no setor (fazendo pós por exemplo).
Enfim, este é o cenário. Não saberia apontar pra você quais são estas
instituições especificamente. Mas são várias que estão mudando o pensamento.
Uma coisa é certa: bom profissional, egresso de qualquer IES, tem melhores
oportunidades. Isso não é novidade pra ninguém.
Quem leva sua formação a sério tem vaga garantida.
E um último detalhe: muitos profissionais Bacharéis em Turismo têm
procurado instituições de ensino complementar para formação em Guia de Turismo
e Agente de Viagens. Vale um consulta nessas instituições!
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APÊNDICE D: ENTREVISTA COM PROFESSOR 4
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 4:
O Bacharel em Turismo pode atuar em diversos setores do mercado de
trabalho por ter diploma de curso superior. O que tenho acompanhado, com base
nos meus antigos colegas de turma, é que muitos foram trabalhar em instituições
financeiras (bancos) e empresas (perfis diversos) exercendo cargos administrativos.
Outros (aproximadamente 10% de uma turma de 25 alunos) estão na área da
docência, assim como eu. Há também os que estão atuando em agências de
viagens, operadoras, transportes (especialmente trem turístico e transporte
rodoviário), eventos e hotéis. Poucos estão em planejamento turístico, exercendo
funções em órgãos públicos (especialmente prefeituras) ou mesmo consultorias
específicas em turismo.
A profissão mudou muito nos últimos anos, com a projeção do Brasil no
cenário internacional dos grandes eventos e por apresentar uma economia mais
estável, os fluxos turísticos internacionais aumentaram e, diante disso, novos
empreendimentos estão sendo criados e novos postos de trabalhos abertos. A área
de Turismo e Hospitalidade absorve profissionais com diversas formações e até
mesmo sem formação, sendo este o maior desafio dos futuros alunos egressos. A
especialização é necessária e deve ser focada. A visão de área deve ser ampla. O
estudante de turismo e o Bacharel devem identificar interesses, vocações,
preferências suas com relação ao setor. Eu considero esses aspectos como
essenciais para trilhar o caminho de uma boa formação e futura colocação
profissional.
Hoje os cursos superiores não são suficientes para garantir especialização. O
Bacharel precisa ter foco e vontade de atuar na área. Como professor eu percebo
que muitos estudantes perdem o interesse pela área no decorrer da formação
acadêmica, seja por experiências ruins vividas (ou “ouvidas” sobre o trade) no
mercado de trabalho, estabelecendo comparações com outras áreas de formação e
salários. Considero também que os estudantes e profissionais têm pouco
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engajamento político e isso interfere diretamente em seu posicionamento na
sociedade até mesmo para defender sua formação e profissão.
Os grandes eventos estão chegando e já percebemos uma movimentação do
setor em contratação e até mesmo abertura para profissionais estrangeiros. Se
antes o mercado já era concorrido, hoje, teremos uma concorrência mais acirrada,
pois há uma supervalorização da mão de obra estrangeira, especialmente pelos
profissionais terem domínio de diversos idiomas, sendo a comunicação um fator
chave para diversas contratações.
Portanto, acredito que o estudante de turismo deve diversificar suas
possibilidades de atuação durante a universidade, por meio de experiências com
projetos de pesquisa, extensão e estágios. Diante dessa bagagem, atrelada ao
conhecimento adquirido nos anos de graduação, o egresso deve buscar
especializações (incluindo cursos de idiomas, intercâmbios, estágios no exterior) e
criar suas oportunidades, demarcando seu espaço no mercado e defendendo sua
formação e atuação como profissional competente. Áreas como planejamento,
especialmente em órgãos públicos, docência e consultoria em projetos turísticos são
focos que devem ser priorizados, visando uma colocação profissional para além de
agenciamento, eventos, transportes e hotelaria.
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APÊNDICE E: ENTREVISTA COM PROFESSOR 5
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 5:
Planejamento Turístico. Planejador de Políticas Públicas em Turismo.
Magistério do Ensino médio e Ensino Superior (após formação específica de
magistério). Magistério de disciplinas específicas do fenômeno do turismo.
Trade Turístico: Meios de hospedagem; transportadoras turísticas; empresas
de eventos e outras empresas do mercado turístico. Gestão de empresas e
operação de negócios turísticos.
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APÊNDICE F: ENTREVISTA COM PROFESSOR 6
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 6:
Sinceramente, hoje defendo em sala de aula para meus alunos de 1º e 2º
períodos que o profissional de Turismo pode e deve atuar naquelas áreas em que
ele saiba se inserir, aproveitando todo o potencial que esses garotos e garotas têm (
e eles têm mesmo, apesar de às vezes não se darem conta!). Das tecnológicas às
biomédicas, das operações turísticas aos órgãos de gestão públicos, do ensino à
produção cultural, aplicando os seus conhecimentos em Turismo (e outros
combinados) com criatividade, ética e profissionalismo.
Penso que apesar das mudanças no mundo contemporâneo, a forma como
se busca entrar no mercado de trabalho continua a mesma de pelo menos 50 anos
atrás: relação de contrato de trabalho formal e expectativa por um concurso público.
Para o turismólogo, esse não pode ser o limite. Muito menos achar que o tripé
tradicional do turismo (agência, hotel, transportadora) são as únicas opções. Mas
podem ser alternativas se souberem valorizar esse profissional. Não cabe mais ao
aluno/profissional de turismo buscar vislumbrar tão somente as velhas fórmulas da
relação trabalhista, sujeitando-se a estabelecimentos que pouco percebem o seu
valor e que o fazem rasgar os livros e cadernos porque na prática o turismo é outro,
achando que perdeu o seu tempo com tanta utopia/ideologia universitária...
Cabe ao turismólogo usar seus conhecimentos para construir novos caminhos
empreendedores, fazer um turismo diferente.
Já em 1931 havia reclamações do incipiente "trade" quanto à falta de
qualificação profissional para o turismo. Passados mais de 80 anos, continuamos
ouvindo a mesma coisa. A diferença é que já há algum tempo estamos formando
essa mão de obra muito qualificada e ela está ociosa. Pior ainda: decepcionada com
a profissão numa das atividades que mais crescem no país e no mundo. Esse
paradoxo é óbvio: quase ninguém está disposto a investir e pagar por esse
profissional mais qualificado e mais caro, muito menos em investir em condições

99

para ele trabalhar. No turismo brasileiro, o trabalhador de nível médio (ou até mesmo
elementar) pode exercer as mesmas funções, ganhando menos.
Na área em que reflito e atuo mais diretamente, o ensino e a cultura, tem
milhões de possibilidades de inserção desse profissional, mas pouquíssima oferta
formal. Não dá para ele ficar esperando que alguém se lembre que existe o
turismólogo e ponha um anúncio contratando esse profissional ou abra uma mísera
vaguinha num concurso público (coisa raríssima de se ver).

Tem que usar a

inteligência para a produção de trabalho. Bater na porta e se apresentar, apresentar
idéias inovadoras, soluções bacanas para o pífio turismo brasileiro (que precisa
resolver tantos problemas estruturais e precisa dessa inteligência a seu serviço);
saber se fazer necessário nesses espaços ou, melhor ainda, construir seus próprios
espaços e suas próprias trilhas profissionais.
O que quero dizer com isso é que para mim onde pode atuar e o que faz o
turismólogo não são mais as questões principais (seriam num tempo em que
tínhamos profissões e papéis sociais rígidos, bem delimitados). A pergunta que mais
me desafia hoje é como pode atuar o turismólogo (nesse mundo globalizado, móvel,
híbrido e autodidata, em busca de respostas para diversos problemas e conflitos).
Onde e o que faz, seriam hoje consequência da leitura que fazemos do como
atuamos ou pensamos em atuar. E aí surgem novos espaços de atuação e de
inserção profissional do turismólogo que nenhum manual é capaz de prescrever com
exatidão.
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APÊNDICE G: ENTREVISTA COM PROFESSOR 7
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 7:
Pelo fato do Turismo ser um campo multidisciplinar, torna-se difícil delimitar o
papel do turismólogo, uma vez que esse profissional recebe uma formação muito
vasta, o que lhe possibilita inúmeras formas de atuação. Esses profissionais podem
trabalhar tanto em instituições públicas, privadas e de terceiro setor (ONGs,
OSCIPs), em áreas como planejamento e desenvolvimento da atividade turística,
hotelaria, agenciamento, alimentos e bebidas, transportes, gestão e operação de
eventos, gestão de empreendimentos turísticos (envolvendo os setores de
marketing, gestão de pessoas, finanças, etc.), docência, etc.
O profissional sai para o mercado preparado para atuar especialmente no
campo da gestão, contudo, a realidade tem nos revelado que muitos turismólogos,
após o término do curso, desenvolvem no mercado de trabalho atividades
estritamente operacionais, o que tem desestimulado e, consequentemente,
decrescido o interesse pelo curso de Turismo.
Eu acredito que esse quadro, gradualmente, sofra modificações, pois a
atividade turística, principalmente no Brasil, tem crescido de maneira expressiva,
fato observado nos eventos que serão sediados futuramente pelo nosso país. Além
disso, acredito que o Turismo, por ser um campo novo, ainda está em fase de
amadurecimento e reconhecimento do mercado de trabalho.
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APÊNDICE H: ENTREVISTA COM PROFESSOR 8
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 8:
Quero deixar claro que não acredito em "reserva de mercado" para
Turismólogo. Por isso, a primeira resposta que me vem à cabeça é: em qualquer
área e instituição, desde que realizado com competência.
Desenvolvendo um pouco mais, acredito que a área acadêmica (envolvendo
pesquisa, extensão e ensino - esta última dimensão subdividida em ensino básico,
médio, técnico, superior tecnólogo, superior graduação bacharelado, superior
graduação licenciatura, pós-graduação lato-sensu e stricto sensu) e as instâncias
públicas de governança são as mais apropriadas e as que mais necessitam das
competências de um Bacharel em Turismo.
Na área acadêmica, a principais funções são pensar, pesquisar, discutir,
propagar escritos e ideias a respeito de um dos fenômenos mais importantes da
contemporaneidade, o turismo.
Na área de gestão e política pública, as principais funções são organizar,
articular e desenvolver o turismo - enquanto fenômeno situado sócio-políticohistoricamente, atividade econômica e experiência cultural e espacial - em prol das
localidades, regiões, países, e, sobretudo das pessoas envolvidas.
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APÊNDICE I: ENTREVISTA COM PROFESSOR 9
Em que áreas e instituições o /a sr (a) acredita que um egresso do curso de
Bacharelado em Turismo pode atuar profissionalmente e que funções caberiam a
esse profissional turismólogo?
Professor 9:
Acredito que o profissional de turismo precisa ter uma boa experiência em
atividades operacionais da atividade de viagens, digo, agencias, hotéis, eventos, AB
e deve estar disposto a começar do começo.
O ingresso em atividades de 'front' com o Turista são essenciais para
compreensão holística do fenômeno aliado a base teórica que a Universidade
proporciona.
A progressão da carreira deve ser considerada para a ampliação do
conhecimento da atividade e de suas próprias habilidades.
Compreendo e acredito que o ingresso em empresas e órgãos ligados ao
planejamento do turismo devem ser alcançados sim pelo profissional de turismo mas
que deve ser somada a experiência com as operações de base da atividade
turística.
Posto isso considero que os profissionais devem estar abertos e dispostos a
exercer funções na base da atividade em empreendimentos que possibilitem o
contato direto com a realidade da operação e com turistas para uma melhor
compreensão e exercício profissional nos setores de gestão e planejamento
turístico.
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Gestão

Agências e
operadoras

Planejamento
público

Transportes

Docência

Eventos

Alimentos e
bebidas

Pesquisa
(acadêmica)

Consultoria
(pesquisa de
mercado)

Cultural

Logística

Hospitalidade

Lazer

Ambiental

Áreas diversas

Professor
1
Professor
2
Professor
3
Professor
4
Professor
5
Professor
6
Professor
7
Professor
8
Professor
9
Total

Hospedagens

ÁREAS
DE
ATUAÇÃO

APÊNDICE J: TABULAÇÃO – ÁREAS DE ATUAÇÃO

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

8

8

6

4

5

3

2

2

1

1

2

2

1

7

INSTITUIÇÕES

Instituições
Acadêmicas de
pesquisa
Consultorias e
Instituições de
pesquisa privadas
Instituições de
Gestão e
Planejamento
Público do
Turismo
Empresas
privadas que
operam o turismo
Empresas
privadas que não
operam o turismo
Terceiro Setor
(ONGs e
OSCIPs)
Atrativos Natural
(parque)
Instituições de
Ensino
Instituições de
Produção Cultural
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APÊNDICE K: TABULAÇÃO – INSTITUIÇÕES

Professor 1
Professor 2
Professor 3
Professor 4
Professor 5
Professor 6
Professor 7
Professor 8
Professor 9
Total
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
0
1
0
0
0
1
0
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

