
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

MARINA MARINS MORETTONI 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO DE CONTROVÉRSIAS NA RELAÇÃO TURISMO E MUSEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015  



 
 

MARINA MARINS MORETTONI 

 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO DE CONTROVÉRSIAS NA RELAÇÃO TURISMO E MUSEUS 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Turismo como 

requisito parcial para a obtenção do Título 

de Bacharel em Turismo. 

 

 

Orientadora: Profª Drª Karla Estelita Godoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Para papai.                                                   



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Maria Auxiliadora, um agradecimento especial e o abraço mais 

apertado e sincero. Não há formas suficientes para expressar o privilégio de tê-la em 

minha vida. Obrigada pela família linda da qual faço parte, por me dar o melhor colo e 

por ser a melhor amiga que eu poderia sonhar em ter. 

À minha segunda mãe e fiel escudeira, Mônica dos Santos Rangel, pelos 22 

anos de dedicação, amor e cumplicidade.  

A Ian Marins Seixas por me ensinar que há um mundo inteiro lá fora 

esperando por nós e por me impulsionar a voos mais altos.  

A Israel Augusto Marins Morettoni, meu companheiro de aventuras, por 

recuperar este trabalho quando após horas seguidas de dedicação, eu fechei sem 

salvar. Você sempre foi meu anjo.  

A Gabriel Marins Seixas, por me ensinar a levar a vida com alto astral, sorriso 

no rosto, sem medo de obstáculos.  

Aos meus cinco irmãos, obrigada por serem tão especiais. Parafraseando 

José Maria Marins Morettoni, que me mostrou que a vida existe fora das “caixinhas” – 

fora do quadrado – cada um de vocês deu para mim o que de melhor vocês tinham. 

O que sinto por vocês transcende as palavras.  

À minha orientadora e mestre, Profª Drª Karla Estelita Godoy, por acreditar 

em mim quando eu ainda estava no terceiro período e não parava de tremer na 

entrevista do processo seletivo para a monitoria da Disciplina de Turismo e Apreciação 

Estética I. A experiência de ser sua monitora me abriu horizontes. Eu me apaixonei 

pela docência, pelos alunos, pelas aulas, pela arte. Obrigada pela generosidade! 

À Universidade Federal Fluminense e ao Departamento de Turismo por todas 

as oportunidades – os programas de estágio, a monitoria, as pesquisas, extensões, 

ao programa de intercâmbio – os quais pude participar e me sentir cada vez mais parte 

da Universidade. Pelos professores excelentes com que tive o privilégio de aprender, 



 
 

contribuir e produzir conhecimento. Por me proporcionar experiências tão importantes 

para meu crescimento pessoal e profissional. 

Ao meu amigo e companheiro, Raphael Xavier, por todo apoio e incentivo. 

Obrigada pelos livros, referências e por ouvir com entusiasmo horas de monólogo 

sobre as controvérsias na relação turismo e museus.  

À minha amiga Carolina Braun, pela troca de ideias, paciência, compreensão 

e doçura.  

À Adelia Carolina Rodrigues e Julia Santana por se manterem sempre 

presentes durante todos esses anos, por torcerem por mim e entenderem os meses 

de afastamento.   

A todos os amigos que fiz na universidade e àqueles que trago de outras 

vidas. Estão todos em minha alma e coração. Vocês tornam os meus dias mais 

coloridos. 

Obrigada! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As teorias tendem a ser recipientes claros e bem talhados feitos para receber 

os conteúdos limosos e lamacentos da experiência. Mas, para conservá-los 

aí, suas paredes precisam ser duras; tendem também a ser opacas. É difícil 

ver os conteúdos da experiência através das paredes da teoria. Muitas vezes 

se tem de furar as paredes – “desconstruí-las”, “decompô-las” – para ver o 

que elas escondem. (BAUMAN, 1998, p. 106)   
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RESUMO 

 

Os museus, como instituições a serviço da sociedade, recebem um público crescente 

e heterogêneo, para os quais o turismo representa um importante fator de incremento 

dos fluxos de visitação; mediante este panorama, o número de visitantes é 

compreendido como fator de sucesso para muitos museus. O binômio turismo-museus 

se apresenta como uma relação estreita e atrativa para muitas instituições 

museológicas e destinos turísticos, estabelecendo-se uma relação que proporciona o 

desenvolvimento econômico ou geração de recursos, e a valorização da cultura. Esta 

premissa se apresenta de forma controversa, ao passo que se dissemina o 

entendimento ou discurso do turismo em museus a partir da ótica de uma geração de 

benefícios inegáveis, que tende a desconsiderar aspectos importantes da prática ou 

experiência da atividade turística corrente em museus – imersa em um cenário de 

busca pelo aumento dos fluxos de visitantes e turismo de massa. Dessa maneira, o 

presente trabalho objetiva mapear as controvérsias da relação turismo e museus, 

identificando os pontos de aproximação e os conflitos entre o discurso do turismo 

cultural e a prática da atividade turística que se efetiva nos museus. Para tal, este 

trabalho estrutura-se com base em autores que abordam as temáticas do turismo, dos 

museus e da modernidade, em documentos e publicações de órgãos competentes, e 

em notícias publicadas em jornais em meio eletrônico, a fim de articular discurso e 

teorias voltados para o turismo em museus e exemplos práticos da atividade turística, 

que se efetiva nesses espaços. 

Palavras-chave: Turismo. Museus. Mapeamento de Controvérsias. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Museums, as institutions in the service of society, receive an increasingly and 

heterogeneous public, which tourism is an important factor of increase in visitation 

flows; through this scenario, the number of visitors is understood as a success factor 

for many museums. Tourism-museums binomial presents itself as a tight and attractive 

interface to many museum institutions and tourist destinations, establishing a 

relationship that provides economic development and income generation, and 

appreciation of culture. This premise presents itself as controversial, while extends the 

understanding or the speech of tourism in museums from the perspective of a 

generation of undeniable benefits, which tends to overlook important aspects of 

practice or experience of the current activity of tourism in museums - immersed in a 

scenario of  search of increased visitors flows and mass tourism. Therefore, this study 

aims to trace the controversies of the relationship between tourism and museums, 

identifying closeness points and conflicts between the discourse of cultural tourism and 

current tourism practice in museums. To this end, this work is structured from the 

literature of authors who approach tourism, museums and modernity, documents and 

publications issued by government entities, and news published in newspapers in 

electronic media - to articulate speech or theory about tourism in museums and 

practical examples of the tourism that is realized in these spaces.  

 

Keywords: Tourism. Museums. Controversies Mapping.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 60 anos, os museus – que ao longo da modernidade se 

metamorfosearam consolidando-se como espaço-cenário voltado para a fruição e 

deleite, para o ensino e a pesquisa – passaram a receber um número expressivo e 

crescente de visitantes. Em países como a França, por exemplo, que em 1951 

recebeu cerca de 4 milhões de visitantes em seus museus, tem-se que atualmente o 

número de visitação a museus supera 60 milhões1 de visitas por ano. Esses números 

crescentes são reflexos da sociedade contemporânea na qual os museus estão 

inseridos. Sendo cenários onde a “magia” acontece, pois se propõem a ser espaços 

onde o homem se relaciona com a cultura – com seu patrimônio – os museus estão à 

serviço da sociedade e se abrem a públicos cada vez mais ávidos por entretenimento, 

cada vez mais heterogêneos – com motivações variadas, origem, idioma, 

expectativas, etc. 

Vê-se, ainda, comprometidos com o entretenimento e sedução dos visitantes, 

proliferar o surgimento de “museus-espetáculo”, dotados de alta tecnologia e 

arquitetura exuberante, que despertam a curiosidade, exploram os sentidos, oferecem 

interatividade aos visitantes que buscam experiências memoráveis. Circulando pelos 

espaços expositivos seguem esses visitantes apressados com suas máquinas 

fotográficas a postos para não perderem a oportunidade do click, de registrarem o 

momento que vivenciam olhando através da lente ou da tela de câmeras, tablets, 

aparelhos smartphones, por entre as cabeças de outros visitantes. Há ainda as 

“grandes exposições” amplamente divulgadas na mídia, buscando atrair público para 

os espaços do museu, e conseguem. Faz-se importante apontar que no século XX 

disseminou-se a compreensão do aumento do público como indicativo do sucesso da 

instituição museológica.  

Contribuindo para o inchaço do fluxo de visitação aos museus, tem-se o 

desenvolvimento do turismo, que na segunda metade do século XX viu surgir o turismo 

de massa, marcado pelo aumento do número de pessoas viajando, assim como pela 

heterogeneidade do perfil dos viajantes. No século XVII a curiosidade histórica e 

cultural era a principal motivação das viagens dos jovens da elite inglesa que deram 

                                                             
1 63,5 milhões em 2013, de acordo com o Ministère de la Culture et de la Comunication de France 
(2015).   
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início ao fenômeno do The Tour, considerado por alguns autores como o fenômeno 

originário do Turismo. Das mudanças na forma de se fazer turismo e na maneira de 

compreendê-lo e estudá-lo, hoje, tem-se a segmentação do turismo, que é tão 

heterogênea quanto as tipologias de museus e de visitantes. Há diferentes maneiras 

e motivações para se viajar.  

O turismo cultural, onde os museus se encaixam como uma atividade a ser 

realizada – como locais para visitação extremamente importantes na atratividade de 

turistas e para a competitividade de um destino no mercado – é apontado como o 

segmento de maior crescimento global. O discurso dessa modalidade de turismo 

pauta-se na promoção do desenvolvimento econômico, seja para a comunidade local, 

seja para o país, seja para os museus por meio da entrada de recursos financeiros; e 

também na valorização da cultura por meio do contato do indivíduo com o patrimônio 

e por meio da geração de recursos que permitem maiores investimentos no âmbito 

cultural. Essas duas dimensões, econômica e cultural que se inter-relacionam, tornam 

o desenvolvimento dessa modalidade de turismo muito atrativo aos destinos turísticos. 

Nesse aspecto, há que se considerar a contribuição da prática da atividade turística 

que em museus como o Louvre, que nos últimos anos tem recebido mais de 9 milhões 

de visitantes, representa cerca de 60% dos índices de visita. 

Esse cenário de apropriação dos museus pelo turismo por meio de um 

consumo de massa, somado ao aumento do fluxo de visitantes em museus por meio 

da atração dos “museus-espetáculo” e das “grandes exposições” são reflexos de uma 

sociedade marcada pela velocidade, pela mobilidade em que o tempo não estrutura o 

espaço e pela busca por novas experiências. Tendo isso, em um quadro em que 

quantidade significa sucesso, é importante pensar a relação entre o turismo e os 

museus não apenas na esfera do discurso, do que se propaga como uma relação de 

benefícios inegáveis, mas também em uma esfera prática – da prática da atividade 

turística que se efetiva nos museus, das demandas que a inserção do turista no 

espaço museu suscita às instituições museológicas, da gestão da capacidade de 

carga que está diretamente relacionada a questões como segurança das obras em 

exposição, qualidade e experiência da visita para o visitante, etc.  

Considera-se, portanto, que o discurso do turismo cultural que se tem 

disseminado e estabelecido como paradigma da relação turismo e museu pode não 
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considerar ou atender às aplicações práticas da atividade turística em museus e suas 

controvérsias, conflitos, aproximações e distanciamentos.  Sendo assim, este trabalho 

propõe o mapeamento das controvérsias existentes na relação turismo e museus, de 

maneira que a pergunta que se pretende responder é: “Quais as aproximações e 

conflitos entre o discurso do turismo cultural em museus e a prática da atividade 

turística que se efetiva nesses espaços?”. 

Para tal, o presente trabalho busca compreender as trajetórias e nuances do 

turismo e dos museus ao longo da modernidade, chegando ao fenômeno 

contemporâneo brevemente apresentado; conceituar o discurso do turismo cultural, 

contextualizando-o em um cenário de intenso fluxo turístico em museus no mundo, 

assim como apontar incentivos, barreiras e dificuldades na relação turismo e museus; 

identificar as demandas levantadas aos museus por meio do aumento de um fluxo de 

visitação heterogêneo e da inserção do turista no museu; mediar as questões 

apresentadas com a relação turismo e museus no Brasil; e mapear as controvérsias 

identificadas por meio de pontos de aproximação e distanciamento ou conflito entre a 

dimensão do discurso e a dimensão da prática da atividade turística em museus.  

Seguindo o proposto, este trabalho se estrutura a partir de três fios 

condutores, articulando-se em três capítulos.  

No primeiro capítulo, aborda-se o surgimento e desenvolvimento do turismo e 

dos museus na modernidade; no segundo capítulo trabalha-se a conceituação e 

contextualização do turismo cultural em museus, seus números e demandas práticas 

suscitadas; e no terceiro capítulo apresenta-se a metodologia e o mapeamento de 

controvérsias na relação turismo e museus.  

A metodologia utilizada neste trabalho pauta-se na metodologia de 

levantamento de controvérsias trabalhada por Latour (2000) no estudo da ciência em 

construção, que ao contrário da ciência pronta, “pura”, oferece as dúvidas e 

questionamentos como “porta de entrada”. Sendo assim, o levantamento de 

controvérsias aqui apresentado baseia-se no levantamento bibliográfico de: autores 

como Suano (1986), Hobsbawm (1995), Bauman (1998), Lickorish e Jenkins (2000), 

Latour (2000, 2005), Boyer (2003), Semedo (2004), Berman (2007) Dias (2008), 

Godoy (2010; 2015), Gomes (2001), Abreu (2012), Poulot (2013), Cândido (2014), e 

outros; em documentos e números publicados pelo Ministério da Cultura e 



16 
 

Comunicação da França, pelo Museu do Louvre, pelo Instituto Brasileiro de Museu, 

pelo Ministério do Turismo, etc; e notícias e entrevistas publicadas em jornais em meio 

eletrônico. 

O presente trabalho chama atenção para a importância de se pensar a relação 

entre o turismo e os museus para além da superficialidade do discurso, articulando-

se as dimensões da teoria e da prática, a fim de proporcionar uma atividade 

sustentável de apropriação dos museus pelo turismo. Aponta-se que a 

sustentabilidade em museus foi o tema abordado na 13ª Semana de Museus, que 

ocorreu de 18 a 25 de maio de 2015, “Museus para uma sociedade sustentável”. 

Vale ressaltar que, como trabalho de conclusão do Curso de Bacharel em 

Turismo, a trajetória desta autora na academia foi essencial para a escolha deste 

tema, dando forma a este trabalho.  

Após cursar a disciplina de Turismo e Apreciação Estética I, ofertada no 

primeiro período do curso de graduação, as artes e os museus, que antes não faziam 

parte do cotidiano desta autora, tornaram-se parte integrante de sua vida, despertando 

sentidos e significados. A experiência vivida em sala foi decisiva para o caminho que 

esta autora seguiria na universidade; participando do Programa de Monitoria, como 

monitora do projeto Caderno Online de Artes Visuais para o Turismo (CADART), 

sendo orientada pela, também orientadora deste trabalho, Profª Drª Karla Estelita 

Godoy; integrando o Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, no qual pôde 

atuar em pesquisas voltadas para o estudo do turismo e dos museus sob a mesma 

orientação.  

Seguiram-se outras disciplinas, também muito importantes para a elaboração 

deste trabalho, tais como Desenvolvimento Cultural I e II, Turismo e Patrimônio 

Cultural e Museologia Aplicada ao Turismo. Esta última, realizada como parceria entre 

o curso de Bacharelado em Turismo e o Museu Histórico Nacional (MHN), deu o 

pontapé inicial para o objeto específico desta pesquisa, a saber, as controvérsias na 

relação turismo e museus – tema desenvolvido no projeto de pesquisa da professora 

Karla Godoy, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFF. 

Nos encontros realizados na disciplina com o setor educativo, a turma de 

futuros turismólogos pôde conhecer internamente o funcionamento do museu, assim 
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como compreender de que maneira o MHN recebe turistas e visitantes. Em um desses 

encontros, foi falado sobre o fluxo de visitantes, sendo identificado que o museu 

encontrava dificuldades para controlar o fluxo de visitação nas salas expositivas. 

Salienta-se que o fluxo de visitantes em museus é um aspecto que permeia e costura 

as controvérsias levantadas neste trabalho.  

Das experiências que contribuíram para sua formação, esta autora estagiou 

no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, vendo de perto o dia a dia da relação 

que se estabelece entre a atividade turística e este museu; e foi aluna no Curso de 

Fundamentação em Artes da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.  

Espera-se que, como futura turismóloga, apaixonada pela arte e encantada 

por museus, esta autora possa contribuir para a produção de conhecimentos que 

venham a somar e integrar à relação turismo e museus, a fim de colaborar para a 

necessidade de se estabelecer uma atuação conjunta entre profissionais de museus 

e do turismo; considerando as necessidades e especificidades dos museus e as 

particularidades e expectativas de turistas e visitantes.   
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1  SOBRE O TURISMO, OS MUSEUS E A MODERNIDADE 

 

Compreender a relação entre o turismo e os museus é antes de tudo perceber 

que ambos, tanto os museus quanto o turismo estão diretamente relacionados à 

sociedade. O turismo por ser um fenômeno sócio econômico que em sua dimensão 

mais primária é fruto do deslocamento das pessoas. Os museus por serem espaços 

nos quais homem e patrimônio se relacionam, conforme Cândido (2014). Pode-se 

considerar que o turismo e os museus são processuais, uma vez que, o turismo pode 

ser entendido como um processo complexo que engloba pessoas, motivações, 

deslocamentos, recursos, planejamento, fatores tangíveis e intangíveis, um processo 

em constante construção e reconstrução; e os museus, ainda segundo a mesma 

autora, como instituições processuais na qual o fato museal2 se produz. 

Tanto os museus quanto o turismo tem suas raízes na Antiguidade Clássica, 

quando eram expostas nos templos3 esculturas e objetos artísticos para agrado dos 

deuses, e pequenas viagens não organizadas eram realizadas com a finalidade de 

assistir aos Jogos Olímpicos, visitar ao Oráculo de Delfos e conhecer novas regiões. 

Mas foi durante a Modernidade que os museus se constituíram como instituição 

voltada às artes e às ciências, sendo um espaço de contemplação da arte, de ensino 

e pesquisa; e que Thomas Cook realizou a primeira viagem organizada em 1841, 

levando 570 pessoas para o Congresso Antialcoólico em Longhborough, dispondo de 

transporte, hospedagem e atividades no destino. (SUANO, 1986; LICKORISH; 

JENKINS, 2000; DIAS, 2008; BOYER, 2003; CÂNDIDO, 2014). 

A Modernidade, que é complexa em sua constituição, tem dentre suas 

principais características o rompimento, a superação, as revoluções. Segundo Latour 

(2005), a sociedade moderna estabelece uma forte relação de rompimento com o 

passado, narrando sua história por meio das revoluções4 que marcam essa ruptura. 

                                                             
2 Relação única que se estabelece entre o homem e o objeto em um espaço/cenário. (RÚSSIO, 1990 
apud CÂNDIDO, 2014) 
3 Os museus têm sua origem na Antiguidade Clássica, associados ao museion, que era o templo ou 
casa das musas, filhas de Mnemosine (deusa da memória) e Zeus (poder supremo). O museion era 
um espaço direcionado ao saber filosófico, voltado à contemplação das artes e das ciências. (SUANO, 
1986; BITTECOURT, 1996; CÂNDIDO, 2014) 
4 O principal marco da Modernidade é o Renascimento dos séculos XV e XVI, no qual se estabeleceu 
o paradigma antropocêntrico do mundo, que coloca o homem e a razão em evidência, em detrimento 
do pensamento teocêntrico voltado à presença de um Deus onipresente e à supremacia da natureza. 
Entre os marcos que narram a história da sociedade moderna, têm-se: a Revolução Industrial na 
Inglaterra, a Revolução Francesa, as Grandes Guerras Mundiais, entre outros. 
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Essa configuração da Modernidade se relaciona diretamente com o desenvolvimento 

do turismo e dos museus. 

A nova forma de compreensão do tempo e a ruptura com o passado teria 

desencadeado a necessidade de guardar e datar seus registros conservando-os nos 

museus (LATOUR, 2005). Entretanto, sabe-se que o colecionismo teve início antes 

desse período. Foi muito presente na sociedade romana, que formou grandes 

coleções com objetos obtidos por meio dos saques e de compras, que carregavam o 

sentido de poderio militar e da soberania sobre os povos conquistados. O 

colecionismo foi intensificado na Idade Média pela atuação da Igreja Católica, 

representando sua força política para o estabelecimento de alianças, pactos e 

guerras. (SUANO, 1986; CÂNDIDO, 2014). 

Conforme Bloom (2003) apud Cândido (2014), há uma nova compreensão ou 

percepção da morte que se estabelece no século XVI, e que teria gerado um surto 

colecionista na Europa por meio da busca do indivíduo em se viver o presente e tornar 

suas coleções testemunhos para o futuro. A formação dos museus, segundo 

Bittencourt (1996), está diretamente relacionada às coleções principescas, que de 

acordo com Poulot (2013) muitas foram estatizadas e colocadas em museus para 

evitar a dispersão e garantir a conservação do patrimônio. 

Dentre as revoluções que marcam a modernidade, a Revolução Industrial 

gerou um impacto significativo no turismo e também para os museus, segundo Suano 

(1986); seja pelo desenvolvimento tecnológico nos transportes, seja pela configuração 

socioeconômica que se estabeleceu nesse período. O desenvolvimento do turismo 

como se conhece hoje teve seu boom no século XX com a eclosão do turismo de 

massa. (LICKORISH; JENKINS, 2000; DIAS, 2008; BOYER, 2003)  

Para Bauman (1998), que em sua metáfora usa o turista para explicar a 

sociedade contemporânea, o turista a partir de seu ponto de vista é o homem livre, 

que pode partir e retornar quando deseja. Ele é capaz de estar em um lugar e ao 

mesmo tempo estar fora, não pertencendo a ele. A velocidade (BERMAN, 2007) e a 

mobilidade (BAUMAN, 1998) são características essenciais da sociedade moderna e 

pós-moderna, respectivamente. Na concepção pós-moderna, apresentada por 

Bauman (1998, p. 113), “o tempo já não estrutura o espaço. (...) o que conta é 

exatamente a habilidade de se mover e não ficar parado”, ao qual o turista em sua 

capacidade de partir e retornar representa a sociedade contemporânea. 
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Segundo Abreu (2012), a configuração pós-moderna da sociedade 

contemporânea acompanhou o surgimento das cidades metrópoles, marcadas pela 

mobilidade e transitoriedade nos espaços urbanos. Essa característica está 

diretamente relacionada ao surgimento dos “museus-espetáculo” que se proliferaram 

no século XX, com políticas voltadas para a “economia da experiência”, que, conforme 

a autora, se baseia na oferta de novas experiências – singulares, memoráveis e 

diferenciadas – inseridas até mesmo na escala do cotidiano. (ABREU, 2012) Esse 

quadro apresentado pela autora é um reflexo da perda de referências pelo individuo 

contemporâneo.  

A compreensão que se estabelece com relação à sociedade contemporânea 

e à modernidade e pós-modernidade são concepções, maneiras de apreender a 

realidade vivida. Para Latour (2005) a sociedade moderna, que está primordialmente 

pautada na separação do indivíduo e do objeto, entre o homem e a ciência, nunca se 

efetivou, pois forma e prolifera os híbridos, misturas que não se enquadram em caixas-

pretas5 bem estruturadas. Para Berman (2007), a Modernidade não só se efetivou 

como é dotada de uma capacidade de se reviver e reinventar constantemente, sendo 

de difícil superação. Para Bauman (1998), talvez a sociedade esteja vivendo a era 

pós-moderna, ou talvez não, mas a modernidade não necessariamente chegou ao 

seu fim, uma vez que ainda se carrega muito dela.  

Se a sociedade é de fato moderna, pós-moderna ou não moderna, ainda é 

preciso reconhecer que sua maneira de compreender o mundo a influencia tanto como 

indivíduo e como sociedade. Por sua vez, os museus e o fenômeno do turismo são 

diretamente relacionados a essa sociedade, respondendo aos estímulos que dela 

recebe.  

 

1.1  PERCURSOS NO TEMPO: O SURGIMENTO DO TURISMO E DOS MUSEUS 

 

Será apresentado, a seguir, um breve histórico da formação do turismo e dos 

museus, e a gradual abertura dos museus ao público em um cenário em que o turismo 

está se encorpando até alcançar a dimensão atual da prática da atividade turística em 

museus. 

 

                                                             
5 Ciências puras, em que se estabelecem os conhecimentos prontos, tácitos, segundo Latour (2000). 
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1.1.1  Da criação, amadurecimento e metamorfoses dos museus 

 

O que se percebe quanto aos museus no cenário apresentado é que de fato 

a realidade vivida no período que se compreende, seguindo o proposto por alguns 

autores, como o início da Modernidade, desencadeou um longo processo de formação 

e metamorfose dos museus. Sua origem começou nos templos da Antiguidade 

Clássica e no colecionismo dessa era e da próxima, mas os primeiros museus de que 

se tem conhecimento foram criados no século XVII. 

A Igreja Católica, em um cenário de Reforma e Contrarreforma6 religiosa, criou 

nesse período sob a orientação do arcebispo de Milão (Frederico Borromeo), a 

Biblioteca Ambrosiana e a Academia de Belas-Artes, na qual foram reunidas inúmeras 

obras de arte, disponíveis a visitação de artistas, especialistas e estudantes da área; 

e sob a direção do padre Atanasius Kicker, organizou a criação de um museu com 

objetos clássicos e peças advindas das missões religiosas. (SUANO, 1986). 

O Ashmolean Museum (Figura 1), que surgiu no final desse século deu início 

a toda uma geração de museus que se proliferaram no século XVIII, considerado um 

marco na história dos museus. (CÂNDIDO, 2014) Ligado à Universidade de Oxford, o 

museu atrelou sua coleção ao conhecimento por meio de sua ligação com a pesquisa 

científica. De acordo com Cândido (2014, p. 33), manteve “aspectos de curiosidade e 

vulgarização, com acesso até mesmo de mulheres” e apresentou como proposta uma 

“forma organizada de experiência”, diferindo da ausência de preocupação, percebida 

até então, relacionada à disposição dos objetos ou com a qualidade da visita, por 

exemplo (SUANO, 1986). 

Nesse contexto percebe-se uma transição dos museus de apenas lugares que 

guardavam coleções, “gabinetes de curiosidades”, “casas das artes e das maravilhas”, 

para instituições. Sua função passou de simples deleite e fruição para repositório do 

conhecimento, ao passo que se disseminou a enciclopedização dos museus. Suas 

                                                             
6 Tendo perdido o controle sobre cerca de metade do mundo cristão, a Igreja buscou novas formas de 

manter fiéis e disseminar sua doutrina, dentre elas pode-se citar a inquisição, as congregações 
religiosas e a produção artística a partir de sua função pragmática pedagógica (SUANO, 1986). 
Segundo Farthing (2011), o Concílio de Trento, fim do século XVI, anunciou as estratégias da 
Contrarreforma, dentre elas a divulgação dos preceitos religiosos por meio da representação de 
narrativas bíblicas que despertassem fervor religioso. Surge então nesse período, perdurando por todo 
século XVII e início do século XVIII um novo estilo artístico – o Barroco – um estilo profuso, majestoso 
e considerado a “Arte da Contrarreforma”. 
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coleções passaram a ser compreendidas como tesouros, reservas financeiras. 

(CÂNDIDO, 2014) Percebe-se também uma gradual abertura dos museus ao público. 

 

 
Figura 1. Ashmolean Museum de Oxford 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015  

 

Por volta do século XVII e início do século XVIII os museus eram espaços de 

distinção, voltados apenas a poucos privilegiados, normalmente estudantes, artistas 

e especialistas das artes. Entretanto, no final do século a Revolução Francesa de 1789 

e a reestruturação do governo que se estendeu cerca de uma década 

desempenharam um papel importante para a mudança desse paradigma. Segundo 

Suano (1986, p. 28) “a revolução burguesa organizou o saber e o conhecimento de 

forma a consolidar o poder recém-adquirido”, sendo a abertura dos museus para o 

público um dos meios de alcançar tal objetivo. A partir de então, conforme Poulot 

(2013), o direito de entrar no museu passou a ser compreendido como direito do 

cidadão e necessário à identidade e à reprodução da comunidade imaginária – do 

entendimento do povo como uma só sociedade, uma só nação. 

Destarte, o setor cultural passou a ser assumido pelo Estado, havendo muitas 

transferências de coleções do âmbito privado para o público. (CÂNDIDO, 2014) Ainda 

nesse período, criou-se o Museu Britânico a partir da doação da coleção particular de 

Sir Hans Sloane, que desde sua criação configurou-se como museu público. 

Entretanto, o público tinha acesso ao museu mediante o pagamento de uma alta taxa7 

                                                             
7 As taxas para visitação compõem uma importante parte dos recursos financeiros de alguns museus. 
No Museu do Louvre de Paris, por exemplo, a bilheteria rendeu ao museu em 2013 a quantia de 60 
milhões de euros (LOUVRE, 2014) Considerando-se que o museu é uma instituição sem fins lucrativos, 
este capital é revertido para ações de conservação, preservação, gestão interna, realização de 
atividades educativas, etc. 
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e agendamento prévio da visita. (SUANO, 1986) Tem-se ainda que em 1789, a Galeria 

Uffizi passou a receber a todos os públicos em horários regulares (POULOT, 2013). 

Em 1793, criou-se na França o Museu do Louvre de Paris (Figura 2), o Museu dos 

Monumentos, o Museu de História Natural e o Museu de Artes e Ofícios, todos abertos 

ao público em geral. (SUANO, 1986). 

 

 
Figura 2. Museu do Louvre, Paris. 
Fonte: Louvre, 2015.  

 

O século XIX foi considerado a “era dos museus”. Conforme Cândido (2014), 

esse foi um período de proliferação dos museus nacionais europeus de modelo 

enciclopedista, classificatório e evolucionista. Na Europa, aponta-se que em 1800 

havia cerca de 10 museus na Inglaterra, aumentando para 59 em 1859 e para mais 

de 300 em 1914 (SUANO, 1986; POULOT, 2013). O modelo de museus nacionais 

europeus se disseminou por boa parte do mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento. Tais museus foram normalmente instalados nas metrópoles 

coloniais e tinham um gosto estético relacionado à representação dos valores da elite. 

Com acervo amplo e eclético, segundo Cândido (2014, p. 34), eles representavam a 

“reconstituição de tudo o que existe”. 

No que tange ao Brasil, por exemplo, seu primeiro museu foi criado em 1818 

por D. João VI, o Museu Real (atual Museu Nacional), que é até hoje o maior museu 

do país e maior centro científico. A Escola Nacional de Belas Artes foi criada em 1815 

e já no final desse século surgiram museus como o Museu do Exército (1864), Museu 

Paraense Emílio Goeldi (1866), Museu da Marinha (1868), Museu Paulista ou Museu 

do Ipiranga (1892), entre outros. (SUANO, 1986). 

O número dos visitantes em museus europeus e exposições também cresceu 

nesse período. Ao passo que, segundo Poulot (2013), o Salon da Académie Royale 
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de Penture et Sculpture, na França, recebeu cerca de 360 mil visitantes em 1870 e 

mais de 500 mil em 1874. De acordo com o autor, no século XX o número de visitantes 

passaria a ser um importante testemunho do sucesso ou fracasso dos museus, sendo 

o aumento da quantidade de visitantes um importante indicador do sucesso da direção 

da instituição museológica. 

Segundo Semedo (2004, p. 132) “a ideia de museu como uma instituição 

administrada pelo Estado para a instrução e edificação de um público indiferenciado 

ganhava terreno por toda parte na última metade do século XIX”. O museu – que tem 

a capacidade de narrar e disseminar as mudanças que ocorrem na sociedade – 

buscou apresentar os objetos de forma mais educativa e prazerosa. Sendo assim, 

segundo Suano (1986), os museus desse período eram não apenas lugares para o 

aprendizado, mas também para o relaxamento. Nesse contexto, muitos museus 

criaram departamentos de pesquisa científica, que hoje representam uma importante 

dimensão da atuação do museu; percebe-se, também, na esfera da hospitalidade, a 

inserção de salões de descanso e cafés nos museus. 

Ainda segundo a mesma autora, a concepção de museu quanto importante 

local de instrução e formação se disseminou de tal forma que muitos Estados 

passaram a utilizá-lo com o objetivo de incentivar o sentido de consciência e 

identidade nacional. Faz-se importante sinalizar, conforme Semedo (2004), que nesse 

período a Europa viveu a consolidação dos Estados-Nação e o forte crescimento do 

sentimento de patriotismo e de consciência nacional, muito em resposta ao 

expansionismo francês. 

Nesse contexto de proliferação e remodelação dos museus, surgiram, 

conforme Cândido (2014), três principais tipologias de museu: 1) museus de arte; 2) 

museus de ciências naturais; e 3) museus de história e arqueologia. Dessa maneira, 

os acervos ecléticos foram se desmembrando e migrando para as sedes 

metropolitanas. Ainda num cenário de mudanças para a instituição museológica, 

percebe-se, de acordo com Suano (1986), que muitos museus não se esforçaram ou 

não conseguiram acompanhar o processo de remodelação, contribuindo para a ideia 

de museu quanto espaço tedioso. Segundo a autora os museus iniciaram o século XX 

em meio a uma crise de identidade. 
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Um fator de impacto para os museus nesse período foi a criação do 

automóvel8 e o desenvolvimento da aviação que passou a funcionar como meio de 

transporte de grande quantidade de passageiros, após a Segunda Guerra Mundial, 

impactando não só as viagens para pequenas distâncias como também as viagens 

transoceânicas. Para Suano (1986), o desenvolvimento nos transportes, que teve 

início no século XIX, impactou diretamente os museus do século XX. Conforme a 

autora: 

 
 
Dados que não podemos desconsiderar são a rapidez dos deslocamentos 
transcontinentais (...) Tal movimento, por propiciar a um número cada vez 
maior de pessoas o conhecimento direto com realidades, povos e culturas 
antes acessíveis apenas nos museus ou através de filmes e fotografias, 
colocou o museu em difícil situação. Ele passou a ser considerado 
“estagnado”, “morto”, “sepulcral” e não tinha como rivalizar com o pitoresco e 
o colorido das visitas in loco às antiguidades clássicas na Grécia e em Roma, 
aos safáris na África, etc.” (SUANO, 1986, p. 56-57) 
 
 

A fim de reverter esse cenário o museu passou a se concentrar na tentativa 

de melhor entender a sociedade em que estava inserido. Os movimentos sociais dos 

anos 60, 70 e 80, na segunda metade do século XX, que para alguns autores marcam 

o início da pós-modernidade, foram importante munição para a dinamização do 

museu9. Nesse momento o museu passou a pensar não apenas nos grandes feitos 

da história, mas também sua relação direta com a sociedade, buscando compreendê-

la. Dessa maneira, o cotidiano foi inserido no discurso narrado por ele, assim como as 

ideologias que permeavam a sociedade de então. Tal reformulação fez surgir novas 

tipologias de museus e formas de exposição. (SUANO, 1986). 

Segue nesse período, não apenas a remodelação dos museus, mas também 

o aumento das instituições. Tem-se que mais de 500 museus foram criados na antiga 

URSS só em 1936, e que 67% dos museus existentes nos Estados Unidos em 1980 

datam da década de 1940; o número de museus existentes no país em 1989 era de 

13800 (POULOT, 2013). Na Tabela 1 é possível visualizar o número de visitantes e o 

                                                             
8 Em 1957, de acordo com Hobsbawm (1995), o UN Statistical Yearbook indica que ¾ de todos os 
carros para passageiros do mundo concentravam-se entre o Canadá, Estados Unidos, Japão, França, 
Alemanha Federal, Itália e Grã-Bretanha. 
9 Como exemplo cita-se a Carta de Santiago do Chile de 1972, resultado da Mesa-Redonda sobre o 
papel dos museus na América Latina. A carta propõe sobre uma nova forma de museologia, o “museu 
integral”, que visa a uma maior atuação do museu junto a sociedade, proporcionando uma visão de 
conjunto do seu meio material e cultural, desempenhando, também, papel mais decisivo na educação 
da comunidade rural e urbana. Para outras informações, acessar: 
<http://www.revistamuseu.com.br/legislacao/museologia/mesa_chile.htm >.  
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número de museus em alguns países entre 1949 e 1952. Do total de museus 

mapeados em 1952, países como a França e a Itália destacados em vermelho, por 

exemplo, indicam cerca de 4 milhões e 1,8 milhões de visitantes em 1951 e 1950, 

respectivamente. 

 

Tabela 1 - Número de museus e visitantes em meados do século XX 

País Nº de museus em 1952 Ano  
Nº de 

museus10 
Visitantes de museus 

Estados Unidos 3000 - - - 

França 1011 1951 62 3.999.000 

Itália 839 1950 111 1.836.000 

Reino Unido 698 - - - 

Suíça  295 - - - 

Áustria 285 - - - 

Holanda  283 1950 283 2.789.000 

Japão 203 - - - 

Suécia 202 - - - 

Polônia 198 1950 139 6.497.000 

Bélgica 193 1951 1 21.000 

Canadá 180 - - - 

Dinamarca 169 - - - 

Espanha 152 1949 152 1.289.000 

Iuguslávia 151 1951 151 2.561.000 

Tchecolosváquia 126 - - - 

Brasil 116 1948 85 1.203.000 

Portugual  116 1950 88 442.000 

Romênia 112 - - - 

Grécia 105 1950 101 121.000 

    Fonte: Unesco (1952) apud  IBRAM (2011). 

 

No quadro geral do século XX, o movimento de renovação dos museus e de 

sua proposta seguiu dois caminhos que foram adotados por muitas instituições 

museológicas: 1) novas propostas de interação do homem com o patrimônio; e 2) 

renovação da estrutura dos museus, a começar pela arquitetura e pela inserção de 

tecnologias. A segunda opção, que teve início no fim do século XIX e se intensificou 

no final do século XX marca o surgimento de museus que passam a pensar mais o 

edifício em detrimento da proposta museológica e do acervo. Os museus e sua 

arquitetura passam a representar símbolos para as cidades e a fazerem parte de 

processos de revitalização dos espaços urbanos. (CÂNDIDO, 2014) Esses museus 

são chamados por Abreu (2012) de “museus-espetáculo”. 

                                                             
10 Indica o número de museus que cederam informações ao levantamento realizado pela UNESCO 

em parceria com o Conselho Internacional de Museus (ICOM), segundo Ibram (2011). 
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Para a autora, os “museus-espetáculo”, inseridos nas cidades como parte da 

paisagem do cenário urbano contemporâneo, conjugam elementos do passado com 

aspectos de aquisição do capitalismo industrial. O Museu do Louvre, por exemplo, 

instalado em uma antiga residência de membros da aristocracia, com construção 

original de fim do século XII, passou por inúmeras metamorfoses no decorrer do 

tempo, e teve a pirâmide (Figura 3) adicionada à sua construção nos anos 1980, 

quando o museu passou por um processo de expansão e modernização (LOUVRE, 

2015). 

 

 
Figura 3. Pirâmide do Museu do Louvre, Paris 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

  

Segundo Poulot (2013, p. 124), na onda dos museus como símbolo urbano, 

esses museus “compartilham o mesmo desígnio de ordenamento do território: fundar 

uma centralidade urbana”. O Museu de Arte do Rio (MAR) (Figura 4), inaugurado em 

2013 na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está inserido num contexto de 

revitalização da zona portuária da cidade. A instalação do MAR une um prédio de 

arquitetura moderna que abrigava um terminal rodoviário, a uma construção de estilo 

eclético, que originalmente era o Palacete D. João VI.  

 

 
Figura 4. Museu de Arte do Rio (MAR) 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 
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Outro projeto que está em andamento na mesma região é a construção do 

Museu do Amanhã (Figura 5), com previsão de abertura para o segundo semestre 

deste ano. O Museu do Amanhã será um museu de ciência dotado de alta tecnologia, 

dispondo de exposição virtual e interatividade; sua proposta está voltada para a 

sedução e experiência do visitante (Figura 6 e 7). 

 

 
Figura 5 Projeto Museu do Amanhã 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

 

 
Figura 6. Projeto do ambiente expositivo: sala principal “Antropoceno” 
Fonte: Museu do Amanhã, 2015. 

 

 
Figura 7. Projeto do ambiente expositivo: exercício da imaginação “Agora” 
Fonte: Museu do Amanhã, 2015. 
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Nesse sentido, o Museu do Amanhã expressa bem o proposto por Abreu 

(2012) no que se refere às cidades e aos museus no cenário da “economia da 

experiência”. Ambos se tornam espaços (arenas) voltados para os cinco sentidos, pois 

na busca por novas experiências o individuo não mais se satisfaz em olhar, admirar e 

contemplar. Parte-se do pressuposto de que o homem contemporâneo da quer sentir, 

vivenciar, experimentar e entreter-se, fazendo uso de todos os sentidos – visão, tato, 

olfato, paladar e audição. (ABREU, 2012) Segundo Oliveira:  

 
 
O museu tornou-se lugar de lazer, da cultura de consumo e da estetização 
do cotidiano. Entra-se nele não só para ver os objetos, mas para tocá-los para 
ouvir os sons, para se expor à experiência que explora um mundo fantástico 
de sensações. E os museus se adequaram aos novos tempos, mudaram a 
forma de apresentação de seus acervos, oferecendo mais espetáculo e mais 
consumo. (OLIVEIRA, 2008, p. 147) 
 
 

Como espaço de entretenimento, Abreu (2012) salienta que o visitante no 

“museu-espetáculo” é apenas um passante. As exposições geralmente possuem 

pouco ou nenhum texto e estão repletas de artifícios que visam aguçar a curiosidade 

do visitante, suscitar emoções e despertar os sentidos. Nas palavras da autora (p. 65), 

“a principal aposta seria fomentar subjetividades mutantes, que não necessariamente 

acumulassem saberes”. 

Entretanto, o Museu do Amanhã, que em seu projeto atende ao quesito 

arquitetura inovadora, alta tecnologia, atenção aos sentidos e à experiência, 

entretenimento e sedução do visitante, também apresenta como proposta um convite 

ao visitante a pensar e refletir. 

Outro fenômeno que ganhou espaço no final do século XX é a proliferação, 

conforme Teixeira Coelho (1997, p. 270), das “‘grandes exposições’ transitórias (como 

as dedicadas à Picasso, Matisse, os impressionistas, etc.), que integram um circuito 

internacional”. Essas grandes ou megaexposições tornam-se shows midiáticos que 

atraem uma grande quantidade de público para os museus. Elas demandam o 

envolvimento de uma considerável quantidade de pessoas, especialistas e alto 

investimento para sua realização. Ressalta-se ainda que as “grandes exposições” 

contribuem para o aumento das receitas advindas da venda de souvenires nas 

lojinhas dos museus, uma considerável fonte de recursos para as instituições. O que 

se percebe atualmente é que a cultura como um todo tem representado uma 

importante fonte de recursos econômicos, geradora de empregos diretos e indiretos, 
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(p. 271), ”sobretudo na forma de turismo cultural”, a ser abordado mais adiante. 

(TEIXEIRA COELHO, 1997) 

 

 

1.1.2  Do The Tour ao desenvolvimento do turismo de massa  

 

Seguindo o breve levantamento histórico no quadro da Modernidade, 

apresenta-se o desenvolvimento do turismo, tomando como ponto de partida o The 

Tour (Boyer, 2013), fenômeno que se desenvolveu por volta dos séculos XVII e XVIII, 

até o fenômeno do Turismo de Massa, característico da segunda metade do século 

XX. 

Por volta do século XVII, os filhos da elite inglesa passaram a viajar pelas 

cidades europeias, incentivados pelas universidades. Tais viagens eram consideradas 

parte da educação dos jovens, que acompanhados por tutores ou mestres viajavam 

para conhecer o patrimônio histórico e cultural dessas cidades. Os jovens estudantes 

adquiriam o conhecimento do mundo a partir da observação e contemplação do 

homem, seus gestos, hábitos, política, arte, religião e cultura (LICKORISH; JENKINS, 

2000; DIAS, 2008). Quando retornavam às suas cidades, tais jovens eram 

considerados gentleman, desprovidos de preconceitos. Entretanto, esse fenômeno só 

viria a se consolidar no século XVIII. (BOYER, 2003). 

Esses jovens herdeiros que tinham na fortuna familiar seu sustento e 

desconheciam a necessidade do trabalho, passavam seu tempo desbravando lugares 

até então desconhecidos por muitos, estabelecendo novos destinos para visitação e 

os períodos de temporadas - inicialmente as temporadas de verão, depois de inverno 

e em seguida até se aventurando nas modalidades de esportes como o alpinismo e o 

esqui. Dentre os principais destinos para viagens nesse período têm-se Nice, Mont-

Ceni, Grécia, Espanha, Alpes, Egito, entre outros. (BOYER, 2003) Conforme o autor, 

esse movimento social da elite de legitimação de destinos e modismos pode ser 

considerado como um processo de distinção social, com base em um turismo de 

ostentação por uma aristocracia que detinha “as chaves da cultura” – também 

chamada pelo autor de gatekeeper. 

Foi por meio do ócio e do lazer que a aristocracia britânica distinguiu-se da 

burguesia ascendente, através do estabelecimento de uma barreira cultural que 

exaltava os valores da gratidão. Dentre esses valores estavam a riqueza ociosa, a 
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prática de jogos e esportes complexos, e as viagens sem obrigação para os jovens, 

que educados nos melhores colégios encerravam sua educação com o The Tour. 

Essas viagens deram lugar à invenção ou descoberta de novos destinos e 

estabelecimento de novas práticas de turismo. Os locais então descobertos tornavam-

se lugares de destaque, “obrigatórios” para visitação. Locais como o Coliseu (Figura 

8), a Torre de Pisa e os canais de Veneza na Itália, tornaram-se conhecidos e 

admirados por muitos na época, contribuindo para o aumento do status social 

daqueles que os visitavam. (DIAS, 2008; BOYER, 2003). Atualmente, esses atrativos 

continuam atraindo uma grande quantidade de visitantes.  

 

 
Figura 8. Visitação do Coliseu.  
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

 

A Revolução Industrial na Inglaterra, no fim do século XVIII e início do século 

XIX, representou um importante passo para o desenvolvimento do turismo. Levando 

ao desenvolvimento das máquinas e dos transportes, ao desenvolvimento do 

capitalismo, ao crescimento de uma burguesia emergente e ao aumento da 

produtividade e do tempo de trabalho. O desenvolvimento tecnológico nos transportes 

desencadeou grandes mudanças para os museus, como visto anteriormente, e para 

o turismo, proporcionando novas formas de locomover-se, mais rápido e pouco a 

pouco a custos reduzidos; principalmente na primeira metade do século XX, que com 

os movimentos sociais pelas férias remuneradas surgiriam associações para o ócio e 

o lazer que, de acordo com Boyer (2003), viriam a incentivar o turismo social para 

operários por meio de medidas como os bilhetes para viagem com desconto. 
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Segundo Lickorish e Jenkins (2000, p. 28), esse período “testemunhou a 

primeira grande explosão na demanda pelas viagens, provocando grandes efeitos no 

país, na economia e nos hábitos sociais”, tendo sido inaugurada em 1830 a primeira 

ferrovia para passageiros. Rapidamente, o novo meio de transporte ganhou grande 

dimensão – foram 2 milhões de passageiros utilizando as ferrovias em 184111, 79 

milhões em 185112, 160 milhões em 1860, e nos anos seguintes este número só 

aumentou. Para Dias (2008), o século XIX representou o marco inicial para o 

desenvolvimento do turismo, uma vez que a revolução industrial com a criação das 

máquinas a vapor possibilitou o desenvolvimento dos transportes, facilitando assim as 

viagens em navios, trens e ferrovias. 

É também no século XIX que se intensificam as peregrinações, a criação da 

primeira estrada de ferro na França, a publicação do primeiro guia ferroviário. Foram 

muitos os avanços desse período, destacando-se principalmente a importância da 

bicicleta como o automóvel do turismo para a elite britânica, que incentivou os 

passeios coletivos e individuais (sightseeings). Nesse período, as estradas eram 

prazerosos locais de descoberta; o turismo não era apenas a visitação de um destino, 

mas também o caminho para se chegar a ele. Dessa, maneira, as bicicletas e os 

automóveis, que custavam preços altíssimos, tornaram-se não meios de transporte, 

mas meios de “fazer turismo” para a elite. Surgiram no final do século clubes como o 

Bicycle’s Union e o Cyclist Touring Club de France, que defendeu locais e 

monumentos, inseriu placas de sinalização e levou à criação de estradas. (BOYER, 

2003). 

Retomando as ideias propostas anteriormente, o desenvolvimento do 

capitalismo, o aumento da produção e do tempo de trabalho, favoreceram a ascensão 

da burguesia inglesa, levando à movimentação da elite que, para reafirmar sua cultura 

ou estabelecer uma barreira cultural, inventava práticas de distinção social, como as 

viagens turísticas sazonais, de acordo com Boyer (2003). O que se percebe quanto 

aos destinos turísticos difundidos pelos ingleses é a adição de novos destinos aos já 

existentes e o fortalecimento dos já estabelecidos. Repara-se, segundo o autor, que 

os destinos turísticos e modismos criados a partir da invenção de distinção da elite, 

vieram a ser difundidos por meio da imitação da burguesia. 

                                                             
11 Ano em que Thomas Cook lançou o primeiro pacote de turismo.  
12 Ano em que ocorreu a Grande Exposição de Todas as Nações, em Londres, que despertou grande 
interesse do público.  



33 
 

O século XX foi um importante período de mudanças sociais, econômicas e 

políticas na Europa, dessa maneira não só os museus passaram por intensa 

reformulação e proliferação, como também o turismo começou a engatinhar no 

desenvolvimento de estruturas, serviços, destinos e no aumento do fluxo de circulação 

de pessoas. 

Dentre as transformações que permearam o final do século XIX e o boom do 

século XX há que se considerar as reivindicações operárias pela diminuição do tempo 

de trabalho e na busca pelo direito ao ócio. Tais reivindicações permaneceram em 

pauta na primeira metade do século XX, quando os sindicatos e associações 

populares adicionaram à lista o direito aos dias de folga. Embora não representasse 

uma reivindicação central dos trabalhadores, em meados deste período, foi-lhes 

outorgado o direito às férias remuneradas13. Observa-se que os direitos concedidos 

aos trabalhadores representaram um importante avanço para o desenvolvimento do 

turismo, uma vez que a diminuição das horas de trabalho, o direito às folgas e às férias 

remuneradas possibilitaram o aumento do tempo livre14 e a disponibilidade de renda. 

(BOYER, 2003). 

Vale lembrar que a partir da Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 

1950 especificamente, a Europa viveu um período de expressivo crescimento 

econômico acompanhado pelo pleno emprego. Em 1960 a taxa de desemprego na 

Europa Ocidental havia sido reduzida, permanecendo em 1,5%. Junto com o 

crescimento econômico e a expansão do modelo de produção em massa de bens e 

serviços, a cada ano a gama de bens e serviços oferecidos, que antes eram 

considerados de luxo, se tornou de consumo constante ou diário. No caso do turismo, 

a atividade viu o boom no aumento do fluxo de viajantes com o Turismo de Massa, 

apresentando crescimento expressivo durante os “Trinta Gloriosos”, também 

chamados de “Anos Dourados”, período que abarca as décadas de 1950 a 1980. Tem-

                                                             
13 Em 1936 foi realizada a primeira convenção internacional de trabalho, com a finalidade de conseguir 
as férias remuneradas para os trabalhadores (DIAS, 2008). Beni (2006) considera que o direito às férias 
remuneradas permitiu à classe trabalhadora e operária se juntar ao fenômeno turístico, sendo 1936 o 
ano-base para o Turismo Social. 
14 As férias eram dadas pelas empresas geralmente no final de julho e início de agosto (quando muitas 
vezes ocorriam as férias coletivas das empresas). Sendo assim, o mês de agosto se tornou 
característico das férias de verão e das migrações turísticas dos operários. Com o advento das férias 
surgiram também os albergues da juventude, hospedagens com preços reduzidos e os bilhetes de 
viagem com desconto. Os preços promocionais para trabalhadores em férias deram ênfase ao uso da 
palavra “popular”, popularizando o acesso ao turismo para as demais classes sociais, desenvolvendo-
se o Turismo Social. (BOYER, 2003) 
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se, em números, que a Espanha (país que não recebia quantidades expressivas de 

turistas até 1950) recebeu 44 milhões de turistas estrangeiros em 1980, e a Itália 45 

milhões. (HOBSBAWM, 1995). 

Em função do turismo de massa a elite passou a buscar novos destinos e 

práticas para a distinção social, como o turismo de luxo, por exemplo. De acordo com 

Boyer (2003), não demorou muito para que esses destinos passassem a ser moda e 

fossem incorporados por muitos turistas. As mídias sociais (publicidade, rádio e 

televisão) configuraram-se como importante fator de condicionamento das massas, 

despertando a vontade de viajar e conhecer novos lugares como uma necessidade 

(HOBSBAWM, 1995) - vale lembrar que mesmo no século XIX as revistas médicas 

também funcionavam como veículos de incentivo às viagens, que uma vez 

consideradas vitais para a saúde, eram recomendadas nos guias e revistas médicos, 

dessa maneira, o campo e as estações balneárias eram amplamente visitadas pela 

elite nesse período. (BOYER, 2003). Percebe-se que as propagandas midiáticas 

sobre os diferentes destinos turísticos e suas atratividades fez crescer o interesse pelo 

turismo no século XX. 

As viagens ferroviárias foram por muito tempo a principal forma de viajar, 

levando milhares de passageiros a diferentes destinos na Europa. O surgimento do 

automóvel também proporcionou a viagem a lugares próximos, que para as viagens 

em família demandava custo reduzido15. Entretanto, na segunda metade do século 

XX a viagem transatlântica a lazer ganhou forte demanda, e inicialmente eram 

realizadas exclusivamente pelo mar. Tem-se que após a Segunda Grande Guerra 

Mundial com o desenvolvimento de aeronaves maiores e mais eficientes o transporte 

aéreo tornou-se o principal meio de transporte para longas distâncias, em função da 

diminuição do tempo da viagem e a contínua redução do preço das passagens. Em 

1958, as viagens transatlânticas de avião superaram as viagens por navio, com 

relação ao transporte de passageiros. (LICKORISH; JENKINS, 2000; DIAS, 2008) 

Conforme Lickorish e Jenkins (2000) as viagens transatlânticas em geral eram 

motivadas pela curiosidade cultural, pelo encanto dos valores educacionais e pela 

busca de novas experiências; tem-se que a curiosidade pela herança cultural se 

                                                             
15 Embora no século XIX alguns operários, segundo Lickorish e Jenkins (2000), tenham adquirido 
automóveis com a finalidade de turismo, as viagens em sua maioria ainda eram realizadas pelo 
transporte público. Já na segunda metade do século XX os carros particulares foram considerados o 
meio de transporte mais importante para o turismo, sendo utilizado por cerca de 58% dos turistas. 
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estabeleceu como uma boa motivação de viagem. Segundo os autores, “as viagens 

com fins culturais e educacionais aumentaram substancialmente” nesse período. A 

Europa tornou-se líder do turismo mundial recebendo, só no ano de 1990, 337 milhões 

de turistas. Percebe-se a entrada de muitos turistas norte-americanos na Europa, 

buscando não só apreciar a cultura, mas também o prestigio social em seu país de 

moradia. Vale ressaltar que o fluxo de saída e entrada de turistas na Europa sofreu 

não apenas com a sazonalidade natural do turismo, mas também em função dos 

períodos de crise e guerras. (LICKORISH; JENKISN, 2000; DIAS, 2008). 

Ao passo que o turismo se desenvolveu, percebe-se um quadro de 

amadurecimento como atividade econômica. O aumento do número de turistas 

viajando foi acompanhado pelo aumento dos investimentos para expansão da 

infraestrutura. Em termos de regulamentação da atividade turística, na primeira 

metade do século XX, em 1937, foi criada a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

principal organismo internacional do setor de turismo, sendo responsável pela 

promoção do turismo com responsabilidade, sustentabilidade e acessibilidade. 

Com o aumento do número de turistas viajando e as diferentes possibilidades 

de transporte disponíveis, surgiram novas formas de turismo. Cresceram não só as 

viagens pela curiosidade cultural, como também conferências, viagens para resorts, 

para a prática de esportes, entre outros. O turista do final do século XX já não era o 

mesmo da primeira metade. Segundo Lickorish e Jenkins (2000), durante a década 

de 80 “novas tendências surgiram, refletindo mudanças no estilo de vida e no 

comportamento do consumidor”. Para Gastal (2012), o turista passou a exigir não só 

a especialização nos serviços, mas também “novas experiências, embaladas com 

muita qualidade”. 

Essa nova característica da demanda turística, gerou a necessidade da 

especialização das empresas de turismo, assim como maior organização e 

planejamento dos destinos. Aponta-se que o novo estilo de vida e comportamento do 

consumidor relaciona-se à nova configuração da sociedade contemporânea e à 

experiência, trabalhada por Abreu (2012) no âmbito dos museus. 

A seguir apresenta-se a relação que se estabelece entre o turismo e os 

museus – que se configuram como uma apropriação do segmento do Turismo Cultural 

– no cenário contemporâneo. 
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2  A APROPRIAÇÃO DOS MUSEUS PELO TURISMO 

 

Após apresentado o surgimento e desenvolvimento dos museus e do turismo 

– o primeiro que aos poucos se consolidou como uma instituição aberta a todos os 

públicos, e o segundo partindo de movimentações pontuais de um perfil de turista 

selecionado para a popularização das viagens e aumento dos fluxos de circulação de 

pessoas – compreende-se que tanto os museus quanto o turismo iniciaram seu 

processo de formação como fatores de distinção social passíveis de serem usufruídos 

por uma camada privilegiada da sociedade. À medida que a Modernidade se 

desenvolveu, e ao passo que os processos de mudanças e rupturas características 

desse período se disseminaram, os museus e o turismo assumiram configurações 

diferentes. O que se pretende trabalhar a partir de então é o expressivo fenômeno de 

apropriação dos museus pelo turismo, partindo da segmentação do turismo cultural. 

 

2.1 ASPECTOS DO TURISMO CULTURAL EM MUSEUS: RELEVÂNCIA 

ECONÔMICA E CULTURAL 

 

O surgimento de uma demanda turística16 mais exigente gerou para as 

empresas atuantes no setor a necessidade de conhecer melhor o turista, suas 

motivações, desejos, necessidades e expectativas. Nesse cenário de 

heterogeneidade da demanda e de necessidade de especialização das empresas viu-

se emergir a segmentação do turismo a partir do trabalho dos departamentos de 

marketing. 

Considerando a atual segmentação do fenômeno turístico, entende-se que a 

compreensão do segmento do turismo cultural faz-se importante no que se refere à 

relação entre turismo e museus. Entretanto, há certa dificuldade em se estabelecer 

um conhecimento tácito quanto à abordagem teórica desse segmento. 

Segundo Richards (2009, p.26) há uma tentação em se considerar todo tipo 

de turismo como turismo cultural, “uma vez que todas as atividades de turismo 

envolvem algum elemento de cultura”. Na tentativa de estreitar o turismo cultural para 

fins de definição e planejamento, alguns autores abordam-no do ponto de vista da 

prática de atividades culturais ou das viagens por motivações culturais. 

                                                             
16 Referente ao conjunto de pessoas que viajam ou tem propensão a viajar. 
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A multiplicidade de abordagens a respeito do turismo cultural representa uma 

dificuldade para o dimensionamento do setor, pois a partir de apreensões muito 

amplas ou estreitas o segmento do turismo cultural pode assumir diferentes tamanhos. 

Em países como o Peru, por exemplo, em que a definição de turismo cultural é 

abrangente, aponta-se que esse segmento engloba 93% dos turistas estrangeiros. A 

OMT, que considera como turismo cultural as viagens realizadas por motivações 

essencialmente culturais, indica que o setor representa 37% do total das viagens 

globais, movimentando cerca de 265 milhões de pessoas. Enquanto que outros 

pesquisadores consideram que cerca de 70% das viagens são oriundas do turismo 

cultural, totalizando 500 milhões de pessoas viajando. (RICHARDS, 2009). 

Sabe-se que, para além da definição de turismo cultural adotada, o fenômeno 

do turismo está crescendo no mundo e o turismo cultural é responsável por uma 

parcela representativa das movimentações de viagens, assim como mais destinos 

culturais vem se incorporando ao mercado e novos atrativos culturais são oferecidos 

nas cidades (RICHARDS, 2009). Isso vem ocorrendo, porque o turismo cultural se 

configura como uma modalidade de turismo altamente atrativa para os destinos 

turísticos, sob o discurso de promover o desenvolvimento econômico e contribuir para 

a valorização da cultura e dos bens patrimoniais. (DIAS, 2008; RICHARDS, 2009; 

GASTAL, 2012)  

Ao passo que os bens culturais se abrem ao turista, o turismo promove o 

desenvolvimento econômico da comunidade local e representa uma fonte de recursos 

para o incentivo à cultura, em um cenário em que muitos governos têm enfrentado 

dificuldades na busca por meio de subsidiá-la. Ao mesmo tempo, os bens culturais 

são atrativos essenciais para o desenvolvimento do turismo e atração dos turistas. 

Richards (2009) considera, dessa maneira, que a relação entre o turismo e a cultura 

apresenta em certa medida uma dependência mútua. 

Ainda que os dados sobre o turismo cultural possam apresentar divergências 

quantitativas por natureza de abordagem (mais ampla ou mais estreita), o turismo 

cultural representa um importante segmento em expansão. Segundo o autor, 

considera-se que o turismo cultural, hoje, é o segmento de maior crescimento global. 

Em suas dimensões cultural e econômica – que se inter-relacionam – o turismo 

cultural se apresenta como um setor extremamente atrativo aos governos pela 

diversidade de recursos culturais de que dispõem e pela facilidade de articulá-los com 

outros segmentos do turismo (DIAS, 2008). Faz-se importante sinalizar que a 



38 
 

articulação de atividades culturais com outras modalidades do turismo pode 

proporcionar o aumento do gasto e permanência médios do turista no destino, uma 

vez que ele percebe que há uma variedade de atividades e localidades a serem 

visitadas. (DIAS, 2008; RICHARDS, 2009). 

Tem-se, por exemplo, que um turista viajando por outras motivações que não 

sejam essencialmente culturais pode praticar atividades culturais isoladas durante sua 

estada em um destino. Logo, um turista de sol e praia na cidade do Rio de Janeiro, 

em “horário livre” ou dia chuvoso, pode eventualmente realizar uma visita ao centro 

histórico da cidade ou participar de uma manifestação cultural como o evento “Santa 

Teresa de Portas Abertas” e em seguida visitar o Museu Chácara do Céu, localizado 

no mesmo bairro em que o evento acontece. As motivações culturais desse turista 

podem ser consideradas como secundárias, pois ele não está interessado na cultura 

em si; a esse turista Richards (2009) chama “turista cultural por acidente”. 

Coordenador do Cultural Tourism Research Group da Association for Tourism 

and Leisure Education (ATLAS), o autor apresenta dados relevantes obtidos em 

pesquisa17, realizada em 2004, sobre o perfil do turista cultural. Tem-se que nem todos 

os frequentadores de atividades e localidades culturais podem ser considerados 

turistas essencialmente culturais. Aponta-se que a maioria dos visitantes nesses 

espaços é residente da localidade desfrutando de seu tempo livre; do total de turistas 

entrevistados 40% eram “turistas culturais por acidente” e apenas 30% dos 

entrevistados considera sua viagem uma viagem cultural, uma vez que para a maioria 

a motivação cultural se apresenta como um fator secundário da viagem. (RICHARDS, 

2009) 

A partir dos dados obtidos quanto ao perfil socioeconômico, tem-se que os 

turistas culturais são majoritariamente jovens entre 20 e 29 anos, dotados de alto nível 

de instrução, e que consequentemente ocupam cargos superiores no mercado de 

trabalho, possuindo uma renda mais elevada. Essa característica se reverte para o 

turismo como um perfil de turista com alto poder de gasto e chances de retorno. Os 

turistas culturais muito jovens também representam uma importante parcela do 

mercado, pois embora possuam menor gasto médio, tendem a permanecer no destino 

                                                             
17 Os dados utilizados, apresentados por Richards (2009), referem-se às pesquisas realizadas pela 
ATLAS em 2004. As pesquisas foram realizadas em 14 localidades culturais na Europa, Ásia, América 
Latina, África e Austrália, com amostra de mais de 3000 entrevistados. 
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por períodos mais prolongados, totalizando um gasto mais elevado. (RICHARDS, 

2009) 

Quanto aos locais mais frequentados por turistas culturais, a pesquisa indica 

que os museus são os atrativos culturais mais visitados, seguidos dos monumentos e 

galerias, com 60%, 30% e 29% de visitantes, respectivamente. Na França, segundo 

dados do Ministério da Cultura e Comunicação Francês (Ministère de la Culture et de 

la Communication, 2013), os museus de arte seguem disparados à frente de outras 

tipologias de museus. O número de visitantes recebidos nos museus franceses foi de 

59.142.442 visitantes em 2011, dos quais mais de 35 milhões (60%) nos museus da 

capital francesa (Paris). Considera-se interessante que dos mais de 59 milhões de 

visitantes cerca de 37 milhões destinam-se aos museus de arte, 11 milhões aos 

museus de história, 5 milhões aos museus de sociedade e civilização, e 4 milhões aos 

museus naturais, de ciência e tecnologia.  

Acrescenta-se segundo Richards (2009) que Paris se encontra entre os 

principais destinos eleitos por turistas culturais, assim como a capital inglesa, Londres. 

Segundo dados da Association of Leading Visitor Attractions (ALVA), criada em 1990, 

o British Museum de Londres figura entre os três principais atrativos para visitantes 

ao longo dos últimos 10 anos, permanecendo em primeiro lugar desde 2008, com 

5.932.897 visitantes, subindo para 6.701.036 visitantes em 2013. (ALVA, 2015) 

Pode-se dizer que o segmento do turismo cultural contribui relevantemente 

para os índices de visitação dos museus. Em 2000, o Centro Nacional de Arte e 

Cultura Georges Pompidou, na França, recebeu 2,3 milhões de visitantes, subindo 

para mais de 3,1 milhões em 2010, dos quais 56% oriundos da França (sendo 29% 

de Paris) e 44% vindos de outros países – percebe-se que o índice de visitantes 

residentes (29%) é inferior à soma de visitantes vindos de outras regiões da França e 

de outros países, que juntos (71%) englobam turistas nacionais, estrangeiros e 

excursionistas18. (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 

[2014?]). 

No Museu do Louvre, em Paris, ao longo da primeira década deste século os 

índices anuais de visitantes oriundos de outros países variam na casa dos 60%19, o 

                                                             
18 Visitantes que não realizam pernoite, pois estando hospedados ou sendo residentes em uma cidade 
vizinha conseguem realizar passeios a outras cidades e retornar no mesmo dia. 
19 Considerando a proximidade a outros países e a eficiência dos meios de transporte europeus essa 
estatística pode representar tanto turistas estrangeiros como também excursionistas de passagem pela 
cidade, sem pernoite.  
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que representa um dado relevante, não apenas por sua representatividade no índice 

total de visitas, sendo superior à visitação dos franceses (residentes, excursionistas 

franceses e turistas nacionais), mas também pelo intenso fluxo de visitantes que tal 

índice representa ao considerar que o número total de visitas ao museu superou os 8 

milhões em 2010, por exemplo. Nesse ano o índice de visitantes de origem estrangeira 

chegou a 67%, significando mais de 5,6 milhões de pessoas (LOUVRE, 2011). 

Vale ressaltar que o turismo cultural se configura como uma modalidade de 

turismo importante e atrativa não só para países desenvolvidos, como França e 

Inglaterra, mas para muitos destinos em geral, como países em desenvolvimento, por 

exemplo. Tem-se que o governo do México estabelece fortes políticas de incentivo ao 

turismo cultural em museus. Na Cidade do México, por exemplo, os grandes sítios 

arqueológicos são considerados verdadeiros museus a céu aberto e, conforme 

Gomes (2011), museus como o Museu Nacional de Antropologia, Museu Templo 

Maior, as Ruínas de Teotihuancán (Figura 9), entre outros, são atrativos de visitação 

“obrigatória” para os turistas. O turismo cultural gera milhões de dólares ao país. 

 

 
Figura 9. Ruínas de Teotihuancán 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 
 

Em contrapartida, outros países, como o Brasil, embora possuidor de um 

patrimônio cultural material e imaterial inestimável, ainda apresenta um turismo 

cultural muito incipiente. Seus números de visitação em museus, Ibram (2011), 

indicam que as instituições museológicas receberam usualmente no período de um 

ano, ao longo da primeira década do século XXI, o que outros museus recebem em 

um mês ou em uma única exposição temporária. Conforme a Figura 10, a média de 

visitantes por museu brasileiro, em 2009, foi de 22.327 visitantes por museu. Segundo 

dados do MTur (2011, 2014), em 2010, os turistas internacionais com motivações 
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essencialmente culturais representavam 8,5% dos turistas estrangeiros, subindo para 

11,4% em 2013. Vale ressaltar, que segundo os dados da pesquisa apresentada por 

Richards (2009), sobre as cidades destinos para o turismo cultural os turistas 

entrevistados, em 2004, indicaram Buenos Aires e Rio de Janeiro como principais 

destinos culturais na América Latina. 

 

 
Figura 10. Gráfico da média de visitantes por museu brasileiro 
Fonte: Ibram (2011) 

 

Com relação à segmentação do turismo, o Ministério do Turismo (MTur) 

considera que a prática do turismo cultural (MTur, 2006, p.13) “compreende atividades 

turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do 

patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 

bens materiais e imateriais da cultura”. Dentre as tipologias de turismo cultural, 

consideram-se: o turismo cívico, o religioso, o místico e esotérico, o étnico, o 

cinematográfico, o arqueológico, o gastronômico, o enoturismo, e o turismo ferroviário; 

sendo a visitação aos museus e casas de cultura uma atividade e não uma tipologia 

do turismo cultural (MTur, 2010).  

Na tentativa de melhor preparar os museus para o turismo, levando em 

consideração os megaeventos20 que seriam sediados pelo Brasil, teve início, em 2008, 

o Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo, uma parceria do MTur com 

o Ministério da Cultura (Minc); além disso o Minc por meio do Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram) e com a colaboração do Ministério do Turismo, publicou, em 2013, o 

documento “Museus e turismo: estratégias de cooperação”, uma publicação de apoio 

                                                             
20 O Brasil sediou a Copa das Confederações 2013, a Jornada Mundial da Juventude 2013 e a Copa 

do Mundo 2014. Tem-se também que o país sediará em 2016 Os Jogos Olímpicos Mundiais, na cidade 
do Rio de Janeiro. Vale ressaltar, segundo Richards (2009), que a atração de grandes eventos para 
um destino é importante para firmar o destino competitivamente no mercado turístico mundial. 
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aos profissionais de museus para a criação de condições para o desenvolvimento da 

atividade turística, considerando aspectos como comunicação, interpretação, 

divulgação e marketing, gestão e sustentabilidade, hospitalidade e sinalização. Além 

disso, o documento reafirma a relação entre o turismo e os museus como uma 

importante fonte para o desenvolvimento econômico e para o incentivo e valorização 

da cultura. (Ibram, 2011; 2013). 

Essa publicação vai ao encontro do observado por Gomes (2011) sobre a 

necessidade de uma ação conjunta entre o poder público, os profissionais de museus 

e os profissionais de turismo, a fim de mudar o quadro de baixo índice de visitação 

aos museus brasileiros e o estágio embrionário do turismo nessas instituições. A 

autora, que elencou 100 museus brasileiros com potencial turístico, acredita que a 

atuação conjunta entre o poder público, os museus e o trade turístico é essencial para 

o desenvolvimento da atividade turística em museus, como, por exemplo, na busca 

por estratégias de divulgação dos museus existentes para o turista, que muitas vezes 

é mal informado; segundo ela a visitação turística em museus beneficiaria os grandes 

centros urbanos, cidades pequenas e comunidades locais, tendo em vista a fácil 

articulação dos bens culturais às diferentes modalidades de turismo. 

Acredita-se que a preocupação com a devida divulgação dos museus e 

arregimentação de público deve estar em consonância com a busca pela prática do 

turismo sustentável. Em um cenário em que os museus no âmbito internacional têm 

atendido a um fluxo de visitante quantitativamente expressivo e muitas vezes superior 

a sua capacidade de carga21; e em um quadro nacional em que muitos museus 

brasileiros têm se submetido a uma alta sazonalidade na apropriação de seus espaços 

pelo público, devido às “grandes exposições”, é premente a necessidade de se pensar 

a relação entre o turismo e os museus para além do discurso do turismo cultural. 

Considerar os compassos e descompassos, aproximações e conflitos. (RICHARDS, 

2009; GODOY, 2010, 2015). 

Vale lembrar que no século XX os índices de visitação dos museus passaram 

a ser compreendidos como parâmetros para o dimensionamento do sucesso das 

instituições museológicas e de sua direção. Esse tipo de direcionamento tende a 

desconsiderar as particularidades de cada instituição museológica, como sua 

proposta e estrutura, por exemplo. Entretanto, percebe-se que em certa medida esse 

                                                             
21 Referente ao uso ideal ou ótimo de um ambiente sem que seu uso cause danos que impossibilitem 
o usufruto futuro.  
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fator ainda influencia na disponibilização de orçamento para essas instituições. Isso 

faz com que muitos museus queiram atrair turistas e visitantes antes de possuir as 

condições adequadas para o atendimento a públicos variados. Traz-se como exemplo, 

de acordo com Ibram (2011), que apenas 25,2% dos museus brasileiros alegaram 

possuir algum tipo de estrutura para receber turistas estrangeiros. 

Seguindo o proposto por Gomes (2011) sobre os museus brasileiros: 

 
 
Nossos museus possuem acervos preciosos, mas em muitos casos 
subaproveitados, uma vez que um grande número de instituições atua à 
margem dos princípios museológicos. Por outro lado, a ausência de incentivo 
e de divulgação mais agressiva cria um círculo vicioso, que afasta o turista 
dos museus e ao mesmo tempo impede que o museu se reestruture para 
atingir um público mais amplo. A nosso ver, aqui reside um potencial a ser 
explorado... Por outro lado não são todos os museus que se encontram 
preparados para receber o turista mais exigente. (GOMES, 2011, p. 28) 
 

 
Nesse contexto nota-se o despreparo dos museus, não só para receber 

turistas e visitantes, mas também para a própria gestão e organização da instituição 

museológica como um todo. Para fins de ilustração, aponta-se, conforme Cândido 

(2014), que em 2009 menos de 15% dos museus, o equivalente a 387 museus dos 

2.716 museus brasileiros, possuíam plano museológico, considerado pela autora (p. 

111) “um documento básico para sua existência”. Faz-se relevante ressaltar, neste 

trabalho, que o plano museológico tem por objetivo identificar a visão, missão, as 

metas e objetivos da instituição, assim como estabelecer critérios de relevância para 

as ações a serem desenvolvidas por cada setor do museu; aqui se identificam ações 

como pesquisa de público, qualidade e planejamento das exposições, orçamentos, 

capacidade de carga, entre outras. Considera-se, desta maneira, que a deficiência de 

público em museus brasileiros está de fato relacionada ao despreparo das instituições 

museológicas do país somadas à falta de divulgação, incentivos e recursos. 

No que se refere aos recursos disponíveis aos museus, tem-se que a maioria 

dos museus brasileiros recebe como orçamento para o custeio anual da instituição 

valores inferiores ao orçamento necessário para a manutenção da instituição e/ou 

para a realização de exposições que atraiam maiores quantidades de público, como 

no caso das “grandes exposições” transitórias ou “megaexposições”. 

Tem-se como exemplo recente da falta de recursos para o custeio das 

instituições museológicas o anúncio de fechamento do Museu Nacional, em janeiro 

deste ano; o museu, que é o mais antigo do país e seu maior centro científico, 
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anunciou seu fechamento por falta de verba para pagar os funcionários de limpeza e 

manutenção. Segundo dados divulgados em notícia em meio virtual, por cortes do 

Governo Federal, o museu não teria recebido no ano de 2014 cerca de 20% de sua 

verba anual, equivalendo a uma deficiência de 60 milhões de reais no orçamento. 

(ESTADÃO, 2015). Embora a situação já tenha sido normalizada, casos como esse 

são preocupantes, seja pela ausência de recursos para a devida preservação e 

conservação do patrimônio, seja pela privação de acesso da sociedade.  

Ressalta-se que o Instituto Brasileiro de Museus disponibiliza três frentes 

principais para o fomento e financiamento de projetos e atividades em museus, 

paralelas ao orçamento anual, sendo essas: disponibilização de editais22 para prêmios 

e convênios; ementas parlamentares; e renúncias fiscais por meio da Lei Rouanet 

para patrocinadores de projetos aprovados pelo Instituto. (Ibram, 2015a) Pontua-se 

que os patrocinadores são em certa medida os principais responsáveis pela realização 

das “grandes exposições”, que trazem para os museus maiores quantidades de 

público. Por sua vez, os patrocinadores buscam no investimento nem tanto o retorno 

financeiro direto, mas sim o crescimento do valor agregado da imagem de suas 

empresas. 

As “grandes exposições” ou “megaexposições” se apresentam aos museus 

brasileiros como uma saída aos números reduzidos de visitantes em suas exposições 

permanentes. A exposição do artista australiano Ron Mueck, no Museu de Arte 

Moderna do Rio (MAM), em 2014, composta por nove esculturas hiper-realistas e um 

vídeo sobre o trabalhado do escultor, trouxe para as salas expositivas do museu 230 

mil visitantes. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014) A exposição permaneceu no 

MAM de 20 de março a 1º de junho de 2014. Nas Figuras 11 e 12 pode-se ver a obra 

“Casal sob o guarda-sol” e a fila de visitantes da exposição. 

As filas em museus e exposições são elementos comuns na paisagem 

cotidiana de cidades que atraem os olhares dos turistas culturais. Entretanto, no Brasil 

essas filas são menos cotidianas e mais eventuais, normalmente relacionadas às 

megaexposições que atraem uma grande quantidade de público por incisivas 

estratégias midiáticas de divulgação. 

                                                             
22  Como: “Modernização de Museus”, que seleciona projetos, disponibilizando valores entre 100 mil 
reais e 300 mil reais; “Mais museus”, que busca a criação de novos museus; “Prêmio Modernização de 
Museus – Microprojetos”, que disponibiliza prêmios de 10 mil reais a 50 mil reais; entre outros. (Ibram, 
2015b) 
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Figura 11. Casal sob o guarda-sol, 2013. 
Fonte: Jornal O Globo, 2014 

 

 
Figura 12. Visitantes aguardam em fila para ver obras de Ron Mueck no MAM. 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 
 

 

Pode-se dizer que as “grandes exposições” chegaram no Brasil a partir do 

final do século passado. O Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), por exemplo, 

localizado no Rio de Janeiro, recebeu, na década de 1990, exposições como as de 

Claude Monet, Salvador Dalí, August Rodin e Botero, com estimativas de público em 

423 mil, 250 mil, 226 mil e 50 mil pessoas, respectivamente. (SECRETARIA DE 

CULTURA, 2015) 

Em 2002, a mostra “História em Quadrões” do cartunista brasileiro Maurício 

de Souza, atraiu 140 mil visitantes ao MNBA e 230 mil à Pinacoteca de São Paulo. A 

mostra que contou com 47 quadros e 1 escultura, trouxe para o interior do museu os 

personagens da Turma da Mônica em releituras de obras de artistas renomados como 

Auguste Rodin, Claude Monet, Vicente Van Gogh, Auguste Renoir, Sandro Botticelli, 
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entre outros – despertando o interesse do público adulto e infantil. Vale ressaltar que 

após a criação da Turma da Mônica os personagens e criações do cartunista 

ganharam espaço não só nos jornais, mas também nas redes de televisão, cinema, 

jogos para videogame e parques temáticos – trazendo grande publicidade à 

exposição. (MOREIRA JUNIOR, 2012) Nas Figuras 13 e 14 é possível ver imagens 

das releituras de Maurício de Souza ao lado das pinturas que foram usadas como 

inspiração. 

 

 
Figura 13. A obra “Nascimento da Vênus” (1484) de Sandro Botticelli e a releitura “A Mônica no 
nascimento da Vênus” (1992) de Maurício de Souza. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
 

 
Figura 14. A obra “Mona Lisa” (1503-1507) de Leonardo Da Vinci e a releitura 
“Mônica Lisa” (1989) de Maurício de Souza.  
Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

Outra exposição que atraiu a um grande público adulto e infantil foi a “Castelo 

Rá-Tim-Bum, a exposição” que ocorreu de 16 de julho de 2014 a 25 de janeiro de 

2015, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). A exposição sobre um dos 

principais marcos da produção audiovisual brasileira que foi sucesso entre o público 
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infanto-juvenil, conquistando admiradores de diferentes gerações, trouxe para os 

espaços do museu cerca de 400 mil visitantes (FOLHA, 2015). Após o sucesso da 

exposição, que fez com que os visitantes formassem filas durante a madrugada para 

garantir a entrada no museu, o MIS reabriu ao público parte do cenário expositivo – o 

saguão do Castelo e árvore da Celeste (Figura 15) e o quarto do Nino – e levou a 

leilão peças cenográficas criadas para a exposição. 

 

 
Figura 15. Saguão do Castelo Rá-Tim-Bum e a árvore da Celeste em exposição no 
MIS.  
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

 

Essa vertiginosa entrada de visitantes e turistas23 nos museus por meio das 

“grandes exposições”, da proposta dos “museus-espetáculo” ou pela consagração de 

atrativos de visitação “obrigatória”, no âmbito cultural, é vista por muitos como uma 

forma de democratização da cultura, trazendo para os museus um público de perfil 

heterogêneo. Entretanto, a apropriação do espaço do museu por um turismo de 

massa, em que muitos turistas, conforme Godoy (2012, p.199), “tendem a não ter 

tempo a perder”, tem levantado questionamentos da crítica com relação à apropriação 

da cultura como um produto a ser consumido. Sabe-se que a busca dos museus pela 

ampliação de seu público está relacionada não só à valorização do patrimônio por 

meio do contato do indivíduo com a cultura, mas também pela necessidade de fontes 

alternativas de recursos para o funcionamento pleno das instituições. (GODOY, 2010; 

2015). 

                                                             
23 Ressalta-se que muitos museus consideram como visitantes todos os turistas, residentes e 
excursionistas. Dentro da categoria de visitante, têm-se frequentadores assíduos, grupos fechados e 
escolares, e visitantes espontâneos. Desta maneira, em muitos casos torna-se difícil mensurar a 
quantidade de turistas entre os visitantes.  
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O atual fluxo turístico em museus do mundo e a enxurrada – não costumeira 

– de turistas e visitantes trazidos pelas “grandes exposições” aos museus brasileiros 

merecem atenção no que diz respeito à sustentabilidade da atividade (GODOY, 2015). 

O discurso do turismo cultural em museus, como descrito neste trabalho, pautado no 

desenvolvimento econômico e cultural deve considerar as implicações práticas da 

atividade, principalmente no quadro contemporâneo apresentado. Sendo assim, 

propõe-se mapear as controvérsias entre o discurso do turismo cultural e a prática da 

atividade turística que se efetiva nos museus. Logo, considera-se relevante identificar 

as demandas da atividade turística às instituições museológicas. 

 

2.2  QUEM SÃO E DO QUE PRECISAM OS TURISTAS NOS MUSEUS 

 

Sabe-se que nem todo turista a visitar um museu pode ser considerado um 

turista cultural, visto que esse pode não ter motivações essencialmente culturais. 

Entretanto, seja para o turista essencialmente cultural, seja para o “turista cultural por 

acidente”, os museus devem estar preparados para atender a todos os públicos que 

recebem, ainda que seu objetivo ou proposta não seja atrair à demanda turística, por 

exemplo. Sendo assim, a compreensão dos museus quanto às necessidades e 

expectativas dos turistas visitantes é imprescindível. 

A partir de pesquisas realizadas em museus europeus nos anos de 1964 e 

196524, Bourdieu e Darbel (2007) apontam que o público assíduo de museus é 

composto majoritariamente por jovens de 15 a 25 anos (39%), possuidores de um alto 

nível de instrução e com origem social nas classes superiores (45%); dados que se 

aproximam ao perfil do turista cultural apresentado por Richards (2009). 

Sobre as preferências da visita, tem-se que esse tipo de visitante prefere 

espaços com poucas pessoas (70%) assim como os visitantes pertencentes às 

classes médias (66%). Já os visitantes pertencentes às classes populares, que 

possuem menor instrução, se dividem entre salas expositivas com poucas pessoas e 

salas expositivas com muitas pessoas, ambas 39%. (BOURDIEU; DARBEL, 2007). 

Os autores indicam que os frequentadores assíduos de museus, tendem a 

realizar a visita “com um amigo competente” (43%), “só” (40%) ou “com um 

                                                             
24 Acredita-se que novas pesquisas devem ser realizadas para identificar os padrões de visita dos 
visitantes de museus no século XXI, principalmente de turistas brasileiros no cenário do turismo 
nacional.   
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conferencista25” (17%). Na Tabela 2, tem-se a preferência de visita por categoria de 

visitante; seguem destacadas em vermelho as preferências majoritárias de cada 

categoria. 

 

Tabela 2. Preferência de visita (%) por tipo de visitante. 

 Com um 

conferencista 

Com um amigo 

competente 

 

Só 

 

Total 

Classes populares 42 41 17 100 

Classes médias 26 40 34 100 

Classes superiores 17 43 40 100 

  Fonte: Bourdieu e Darbel (2007). 

 

Sobre a utilização de placas indicativas e etiquetas explicativas, todas as 

categorias de visitantes, utilizadas pelos autores (classes populares, médias e 

superiores), consideraram a existência de placas indicando o percurso a ser seguido 

na exposição e a presença de etiquetas explicativas como “muito favorável” ou 

“favorável” à visita, conforme a Tabela 3. 

 

 Tabela 3. Preferência de visita (%) com uso de placas indicativas e etiquetas explicativas. 

 

Classes 

Placas indicativas Etiquetas explicativas 

Muito 

Favorável e 

favorável 

Sem 

resposta e 

indiferente 

Desfavorável 

e muito 

desfavorável 

Muito 

Favorável e 

favorável 

Sem 

resposta e 

indiferente 

Desfavorável 

e muito 

desfavorável 

Populares 71 27 2 92 8 0 

Médias 65 30 5 86 12 2 

Superiores 57 35 8 82 16 2 

 Fonte: dados de Bourdieu e Darbel (2007).  

 

No que diz respeito ao turismo, os autores consideram que ele não tende a 

gerar um novo público assíduo de museus, mas sim atrair público já pertencente ao 

perfil usual e diversificar o campo das ocasiões de visita. Entretanto, a colocação de 

Bourdieu e Darbel (2007), refere-se ao turismo como motivação para a primeira ida 

de uma pessoa ao museu; tem-se que a primeira visita de uma pessoa ao museu está 

normalmente relacionada à influência da escola ou da família.  

                                                             
25  Entende-se como visita mediada por um monitor do museu.  
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Vale ressaltar que a maioria dos turistas entrevistados por Richards (2009) em 

localidades culturais se configuravam como “turistas culturais por acidente”. A ida do 

visitante ao museu não implica necessariamente que ele seja um frequentador 

assíduo de museus em sua vida cotidiana. Outro fator relevante, levantado pelo autor, 

é que a maioria dos turistas visitantes de localidades culturais que possuem 

motivações essencialmente culturais tende a trabalhar em setores da cultura; o 

mesmo ocorre com os dados levantados por Bourdieu e Darbel (2007), no que se 

refere ao perfil dos frequentadores assíduos de museus. 

Voltando-se para a atratividade dos museus na captação de turistas nacionais 

e estrangeiros, o Programa de Qualificação de Museus para o Turismo, segundo 

notícia divulgada no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), busca o aumento da visitação turística em museus e o fomento do turismo 

cultural no país. Para tal, tem-se como proposta capacitar os museus como atrativo 

turístico, dotando-os das ferramentas e condições adequadas para atender aos 

turistas visitantes. (IPHAN, 2008). 

Levantam-se como ações pertinentes à proposta, o aprimoramento da 

infraestrutura, como espaços de convivência e lojinhas, e maior acessibilidade para 

portadores de deficiência e mobilidade reduzida; a aquisição de equipamentos, 

mobiliários e novas tecnologias (como audioguides e equipamentos audiovisuais); a 

montagem de exposições, sinalização e folheteria em braile e nos idiomas português, 

inglês e espanhol; a capacitação dos profissionais para atender aos turistas e 

visitantes; e o desenvolvimento de produtos e souvenires customizados (GODOY, 

2010). Tem-se dessa maneira, que os turistas necessitam de condições que os 

permitam locomover-se e comunicar-se, e de estruturas para além dos espaços 

expositivos. Vale ressaltar, conforme Godoy (2015), que para qualificar os museus 

para o turismo não basta torná-los “shoppings de variedades”, mas sim tomar medidas 

integradas pensando do plano de marketing à elaboração de meios que assegurem a 

sustentabilidade da atividade turística nesses espaços. 

Considerando as demandas geradas aos museus pelo turismo, como as 

citadas aqui, busca-se mapear as controvérsias da relação existente entre o turismo 

e os museus em um cenário de aumento do fluxo turístico nesses espaços. 
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3  TURISMO, MUSEUS E MAPEAMENTO DE CONTROVÉRSIAS 

 

Pensando o discurso do turismo cultural e a atual leitura que os museus fazem 

quanto ao fluxo de visitantes, entendendo-o como fator de medição do sucesso da 

instituição, tem-se que o discurso ou teoria que se estabelece pauta-se no 

desenvolvimento econômico que, seja para a comunidade local, seja para os museus, 

tende a promover a valorização da cultura, desencadeando um ciclo (Figura 16) em 

que a visitação gera recursos que dão condições de aprimorar as técnicas, obter 

novos acervos, dispor de novas tecnologias, elaborar atividades educativas, etc., 

tornando o museu e o patrimônio mais atrativo para turistas e visitantes, gerando 

novos recursos e assim em diante. 

 

 
               
                     Figura 16. Ciclo da relação turismo e museus. 
                     Fonte: elaborado pela autora, 2015.  

 

Entretanto, é preciso considerar o cenário complexo em que se estabelece a 

relação turismo e museus. Embora a museologia, que se ocupa de estudar os museus 

como instituição processual onde o fato museal acontece (CÂNDIDO, 2014), possa 

ser considerada uma área de conhecimento bem estabelecido, ao que Latour (2000) 

chamaria de “ciência pura” ou “caixa-preta”, o turismo se configura como uma “ciência 
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em construção”, aquela que dá lugar às dúvidas, polêmicas e questionamentos - 

controvérsias. 

Ao passo que os museus são instituições permanentes, sem fins lucrativos, a 

serviço da sociedade e abertas ao público, como proposto pelo Conselho Internacional 

de Museus26, (ICOM, 2015), e que dentre suas funções têm-se a obtenção e 

conservação de acervos, seu estudo, exposição e comunicação para a sociedade; em 

paralelo têm-se o turismo que atualmente movimenta um intenso fluxo de pessoas 

viajando, e que apresenta aos museus e aos destinos turísticos uma atrativa fonte de 

recursos financeiros e de valorização de sua cultura. Porém, a apropriação dos 

museus pelo turismo de massa ao mesmo tempo em que pode gerar o 

desenvolvimento econômico pode gerar gastos e riscos incomensuráveis à instituição 

museológica, e ao mesmo tempo em que pode promover a valorização da cultura, 

pode estabelecer relações rasas entre o visitante e o patrimônio, e diminuir a 

qualidade da visita. 

Na tentativa de desbastar as paredes da teoria ou do discurso – usando a 

analogia proposta por Bauman (1998) – para melhor compreender a experiência ou a 

prática da atividade turística que se efetiva nos museus e suas implicações, este 

trabalho por meio da metodologia de Latour (2000) visa mapear as controvérsias 

existentes entre o discurso do turismo cultural e a prática da atividade do turismo de 

massa que se efetiva nos museus, seja por meio das “grandes exposições”, seja pela 

proposta dos museus-espetáculo, seja pela consagração de atrativos turísticos 

considerados “obrigatórios” à visitação dos turistas. 

  

3.1  METODOLOGIA  

 

O presente estudo se configura como uma pesquisa de natureza qualitativa, 

realizada por meio de levantamento bibliográfico, buscando mapear de forma 

exploratória as controvérsias que se estabelecem na relação turismo e museus, 

considerando as dimensões da prática e do discurso. 

O mapeamento de controvérsias realizado utiliza a metodologia proposta por 

Latour (2000), em que no processo de construção da ciência o intelectual ou leigo, 

que dispõe do benefício da dúvida, busca por meio do levantamento das 

                                                             
26 Órgão internacional criado na primeira metade do século XX (1946-47) e que tem como objetivo 
assegurar a preservação e conservação dos bens culturais 
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controvérsias, discutir questões as quais a teoria é vulnerável. Conforme Godoy 

(2015, em meio eletrônico), em um cenário em que inúmeras pesquisas e produções 

bibliográficas indicam que “o turismo seja um fator de inegável impacto positivo para 

os museus”, há que se considerar fatores que vão de encontro ao discurso do 

desenvolvimento econômico e valorização da cultura por meio da apropriação dos 

museus pelo turismo.  

Parte-se da premissa de que o discurso do turismo cultural em museus, não 

atende às especificidades da prática que se efetiva nesses espaços, ao se considerar 

o crescente fenômeno do turismo de massa, seja a partir de seu discurso econômico 

que visa à geração de recursos, seja a partir de sua dimensão cultural que considera 

o turismo como um fator de valorização da cultura.  

Para melhor compreender o fenômeno contemporâneo em que se estabelece 

a relação entre o turismo e os museus este trabalho estrutura-se a partir de 3 fios 

condutores.  

O primeiro fio condutor considera como relevante a necessidade de se 

compreender o turismo e os museus como um fenômeno e uma instituição 

processuais diretamente relacionados a uma sociedade em constante transformação; 

a partir dos processos de mudanças e rupturas, característicos da modernidade, os 

museus e o turismo se metamorfosearam assumindo a atual configuração de que 

dispõem – inseridos num cenário de busca e oferta de novas experiências. Dessa 

maneira, tem-se como aspectos centrais, num primeiro momento, a compreensão da 

modernidade e da pós-modernidade trabalhadas a partir de autores como Bauman 

(1998), Latour (2005) e Berman (2007); e o processo de surgimento e 

desenvolvimento dos museus e do turismo, tendo como base Suano (1986), Lickorish 

e Jenkins (2000), Boyer (2003), Semedo (2004), Dias (2008), Poulot (2013), Cândido 

(2014); entre outros.  

Em segundo lugar, o trabalho busca por meio da segmentação do turismo 

compreender o segmento do turismo cultural, no qual situa-se a atividade de visitação 

a museus, considerada a principal atratividade para turistas com motivações 

essencialmente culturais. Utilizam-se primordialmente como referência dados 

apresentados por Richards (2009) sobre pesquisas realizadas pelo Cultural Tourism 

Research Group da ATLAS, assim como dados da ALVA, do Ministério do Turismo e 

do Instituito Brasileiro de Museus, etc., apresentando um panorama da apropriação 

dos museus pelo turismo no Brasil e no mundo. Considerando, ainda nesse sentido, 
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que a atuação conjunta entre profissionais de museus e do turismo se faz importante 

para uma prática da atividade turística em museus que considere as especificidades 

e particularidades dos museus e as necessidades e expectativas dos turistas, são 

elencados alguns aspectos que turistas e visitantes tendem a demandar dos museus, 

visto que, esses devem estar preparados para receber uma demanda heterogênea. 

Para tal, segue-se o proposto por Bourdieu e Darbel (2007), pelo “Programa de 

Qualificação de Museus para o Turismo” e Godoy (2010). 

Em terceiro lugar, o trabalho centra-se no levantamento de controvérsias da 

relação entre o discurso do turismo cultural em museus e a prática da atividade do 

turismo cultural que se efetiva nesses espaços, pensando as aproximações e conflitos 

percebidos. No processo de levantamento das controvérsias optou-se por analisar 

separadamente as dimensões econômica e cultural da relação entre o turismo e os 

museus, entretanto, ressalta-se que essas duas dimensões estão diretamente 

relacionadas – conforme a Figura 17; sua separação se dá apenas para fins de 

identificação das controvérsias levantadas.  

 

 
Figura 17. Relação turismo e museus, dimensões do turismo cultural. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

A partir de então, faz-se possível mapear as controvérsias entre o discurso do 

turismo cultural apresentado e a prática da atividade turística que se efetiva nos 

museus. A Figura 18 propõe alguns aspectos levantados a partir das demandas 
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apresentadas aos museus; os aspectos levantados serão utilizados para nortear o 

diálogo a seguir.  

 

Relação turismo e museus 

Aspectos econômicos Aspectos culturais 

 
- Capacidade de carga; 
- Segurança x risco ao patrimônio; 
- Recursos humanos; 
- Comunicação (folheteria e sinalização); 
- Novas tecnologias; e 
- Áreas de convivência e lojinhas.  

 
- Perfil desses turistas visitantes; 
- Apreensão da visita; 
- Qualidade da visita e experiência 

estética; e  
- Visitas pontuais x novas visitas 

 Figura 18. Quadro de aspectos da relação turismo e museus. 
 Fonte: elaborado pela autora, 2015. 

 

3.2  DAS APROXIMAÇÕES E CONFLITOS 

 

Neste momento, convida-se a pensar a relação turismo e museus a partir das 

demandas que os turistas suscitam às instituições museológicas, que devem estar 

preparadas para atender a uma demanda heterogênea. A economia da experiência 

(ABREU, 2007), que está ligada à ideia de proporcionar experiências únicas e 

memoráveis, tem trazido aos museus um público cada vez mais heterogêneo – seja 

por meio do turismo que consagra atrativos turísticos em todo o mundo, seja pelas 

grandes exposições divulgadas pela mídia, seja pela proposta dos “museus-

espetáculo” que cada vez mais vertidos em tecnologias e propostas de interatividade 

seduzem um número maior de visitantes. 

A dimensão econômica do turismo cultural entende que os museus como 

importantes atrativos culturais tendem a atrair um perfil de turista com alto poder 

aquisitivo, logo, com maior poder de gasto. Sendo assim, compreende-se que os 

museus corroboram para o desenvolvimento da atividade turística27, ao passo que os 

turistas geram receitas aos museus por meio da venda de ingressos na bilheteria28, 

do consumo nos cafés e da compra de souvenires nas lojinhas, etc.. Também se pode 

dizer que seguindo o mesmo processo de legitimação de destinos que teve início com 

                                                             
27 Por não se tratar de um objetivo específico deste trabalho, não se aprofundará a discussão no que 
se refere ao desenvolvimento da comunidade local e em escalas maiores o desenvolvimento 
econômico do país, por meio da evasão de divisas.   
28  No caso do Brasil, a maioria dos museus cobra um valor simbólico para a entrada de visitantes, 
sendo a média nacional do preço cobrado no país equivalente a R$ 2,00 – segundo Ibram (2011). 



56 
 

o The Tour no século XVIII, quanto mais turistas visitam o museu e o destino mais 

eles se tornam competitivos no mercado turístico, despertando o desejo de visita a 

outros turistas e visitantes. Para que isso se efetive é importante que os turistas 

visitantes vivam uma boa experiência de viagem e uma boa experiência no museu. 

O aumento do fluxo de visitantes, que por sua vez é impactado pelo aumento 

da visitação turística, faz com que o museu precise estar cada vez mais atento e 

dispondo de mais recursos, pois por trás do que se oferece nas salas expositivas, 

onde circulam turistas e visitantes curiosos, os museus desempenham contínuas 

ações de pesquisa, restauração, conservação, comunicação, entre outras, 

relacionadas à gestão e administração do museu. Considera-se que para o museu 

estar a serviço do público é preciso muito mais do que apenas abrir as portas 

deixando-o entrar. 

Ao comparar o crescimento de fluxo de visitantes no museu ao crescimento das 

cidades, por exemplo, tem-se que ao crescer as cidades precisam expandir-se, pois 

há um limite, uma capacidade de carga antes que fiquem saturadas e insustentáveis; 

incapacitadas de atender as demandas que acompanham o seu crescimento. Da 

mesma maneira, muitos museus tendem a se expandir e modernizar, uma vez que 

seu espaço não mais é suficiente para a quantidade de público que recebe ou para a 

quantidade de acervo a ser exposto; os equipamentos de que dispõem tornam-se 

ultrapassados, o público quer mais tecnologia para que se mantenha entretido. 

Pensar a capacidade de carga de um museu é por si só um tema controverso, 

visto que muitos museus não possuem planejamento museológico e que dentre suas 

funções os museus devem possibilitar à sociedade o acesso aos seus espaços e ao 

patrimônio nele preservado e estudado, atendendo ao maior público possível. Dessa 

maneira, como saber a quantidade de visitantes que deve circular pelo museu 

diariamente ou quantos visitantes podem circular ao mesmo tempo em uma única sala 

expositiva? Para responder a essas perguntas os museus devem dispor de estudos 

detalhados que considerem o espaço das salas, a segurança das obras, a quantidade 

de funcionários disponíveis e o tipo de visita que busca propor ao visitante. A 

sustentabilidade do fluxo de visitação em museus deve considerar o número ótimo de 

visitantes que um museu suporta para que a prática da visitação não se torne 

insustentável. 

O Museu do Louvre, por exemplo, que nos últimos três anos tem recebido mais 

de 9 milhões de visitantes foi projetado para receber 5 milhões – segundo o presidente 
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do museu, Jean Luc-Martinez (G1, 2015c). Essa discrepância entre a capacidade de 

carga ou número ideal de visitas e a quantidade de visitas que se efetiva nos museus, 

não apenas no Museu do Louvre, gera à instituição museológica impasses 

administrativos e novos custos. Há, por exemplo, que se buscar maneiras de 

administrar a formação das filas (Figura 12), que embora em muitos casos se tornem 

inevitáveis, podem ser minimizadas; reorganizar os percursos expositivos por “lotes” 

de visitantes, permitindo que um número maior de pessoas possa entrar no museu 

sem que sature a capacidade das salas expositivas (Figuras 19 e 20); ampliar as 

estruturas de banheiros, cafés e lojinhas; etc.  

 

 
Figura 19. Visitantes na sala onde fica exposta a obra “Mona Lisa” de Leonardo Da 
Vinci - Museu do Louvre, Paris.  
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

 

 
Figura 20. Ao fundo a obra “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci – Museu do Louvre, 
Paris.  
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 
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Alguns museus como o Museum of Modern Art (MoMa) e o Metropolitan 

Museum, ambos nos Estados Unidos, optaram por aumentar os dias de abertura do 

museu, abrindo todos os dias da semana. Entretanto, esse tipo de medida exige a 

contratação de novos funcionários; a reorganização de funções como limpeza do 

museu, monitoramento do ambiente expositivo, monitoramento e conservação de 

peças em exposição, etc. 

Godoy (2010), ao tratar da sustentabilidade29 em museu, salienta que um 

museu ainda que não possua equipamentos de alta tecnologia pode ser considerado 

de vanguarda, uma vez que pense a prática sustentável da visitação a museus, por 

permitir o acesso à cultura para gerações futuras. Pensando a sustentabilidade da 

atividade turística nesses espaços há que se considerar primordial o estudo da 

capacidade de carga das instituições museológicas individualmente, respeitando suas 

necessidades e particularidades, ao passo que se percebe o aumento do fluxo de 

visitantes nesses espaços. Ressalta-se que o aumento descontrolado do fluxo de 

visitação pode gerar riscos ao patrimônio, que uma vez danificado pode ser 

irrecuperável e certamente insubstituível, significando uma perda de valor inestimável, 

pois seu valor está muito além do valor monetário. 

Em 2013, duas obras de arte foram danificadas por visitantes em museus. A 

primeira, a pintura “A liberdade guiando o povo” de Eugène Delacroix – obra 

considerada um símbolo da Revolução Francesa e um dos principais chamarizes de 

visitantes no Museu do Louvre de Paris – foi danificada por uma visitante quando 

estava exposta no Museu do Louvre-Lens (Figura 21). O dano pôde ser remediado, 

uma vez que as inscrições feitas pela visitante na parte inferior do quadro eram 

superficiais e foram removidas pelo trabalho de restauração. Entretanto, a segurança 

das obras é responsabilidade da instituição museológica que as abriga, e essa deve 

garantir não apenas sua conservação, mas preservá-las contra riscos de danos. A 

segunda obra danificada foi a escultura dos séculos XIII e XIV, do artista italiano 

Giovanni d’Ambrogio; o dano foi causado acidentalmente por um turista americano 

quando a obra estava exposta no Museo dell’Opera del Duomo. Na Figura 22 é 

possível visualizar a parte danificada da obra. (GAZETA DO POVO, [2013]; FOLHA, 

2013)  

 

                                                             
29 Tema da 13ª Semana de Museus, “Museus para uma sociedade sustentável”, que ocorreu de 18 a 
24 de maio de 2015.  
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Figura 21. Ao fundo “A liberdade guiando o povo” de Eugène Delacroix, em exposição 
no Museu do Louvre-Lens. 
Fonte: GOOGLE imagens, 2015. 

 

 
              Figura 22. Escultura danificada por turista no Museo Dell’Opera Del Duomo. 
              Fonte: Folha, 2013. 

 

Recentemente, museus da Europa e dos Estados Unidos adotaram uma 

medida pensada em prol da segurança do acervo: a proibição do pau de selfie 

(equipamento utilizado para facilitar o autorretrato). Com o novo fenômeno das selfies 

(Figura 23), nas redes sociais, alguns museus decidiram proibir o uso do aparato por 

turistas e visitantes, para evitar que esses possam ser utilizados para causarem danos 

às obras, ainda que não intencionalmente (G1, 2015b; 2015d). 
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Figura 23. Turistas utilizando pau de sefie dentro da National Galery.  
Fonte: GOOGLE imagens, 2015.  

 

Na tentativa de evitar situações de risco ao patrimônio, que possam causar 

danos irreparáveis às obras, a Pinacoteca de São Paulo elaborou um manual com 

normas de visitação a serem seguidas pelos visitantes. Por meio de uma linguagem 

acessível o manual esclarece aos visitantes os motivos pelos quais não se pode tocar 

nas obras; comer, beber ou fumar na exposição; utilizar flash para tirar fotos; fazer 

anotações durante a exposição; portar mochila; o porquê de se manter distância das 

obras; da temperatura das salas; do modo de andar pelas galerias; e da necessidade 

de se conversar em voz baixa na exposição (PINACOTECA, 2015). Esse tipo de ação 

relaciona a preservação ao setor educativo do museu.  

Outro aspecto importante demandado pela entrada de turistas e visitantes nos 

museus é a necessidade de funcionários treinados, aptos para lidar com a 

heterogeneidade de público. Dentre as habilidades mínimas esperadas podem se citar 

a presteza e hospitalidade, e o domínio de pelo menos um segundo idioma. Os 

funcionários de contato imediato com o turista tendem a compor a equipe de recepção, 

lojinha, café e bilheteria, monitoria de visitas e segurança. Além do quantitativo de 

funcionários, os museus devem se preocupar em capacitar esses funcionários para 

lidar com as diferentes situações que podem ser enfrentadas. Acredita-se que os 

gastos com equipe devem ser considerados pelos museus como investimentos, pois 

o contato do turista com o museu por meio de seus funcionários pode influenciar a 

percepção dos turistas e visitantes com relação à experiência da visita. 

O Relatório de Atividades 2003 (Rapport d’activité 2003) do Museu do Louvre 

indica que nesse ano o museu contava com 873 funcionários de vigilância, 170 

trabalhadores técnicos, 122 funcionários do departamento científico e 319 



61 
 

funcionários do administrativo. O museu ainda objetivava recrutar novos funcionários, 

buscando reforçar o setor científico e ampliar o período de abertura das salas. Além 

disso, o relatório previa um aumento de 30% no orçamento de 2004, disponível para 

o treinamento e desenvolvimento profissional. (LOUVRE, 2004). 

No Brasil o detalhamento dos números de pessoal e despesas dos museus 

acaba por ficar fechado nas instituições, pois não há uma cultura de divulgação dos 

dados à sociedade. Entretanto, no Portal da Transparência é possível visualizar o 

orçamento disponibilizado ao Ibram e repassado às instituições, porém, não há 

documentos detalhados para cada instituição museológica, a respeito da quantidade 

de funcionários, gastos com ações de treinamento e desenvolvimento, etc. O Museu 

Nacional de Belas Artes, por exemplo, considerado pelo Ibram como um museu de 

grande porte, recebeu no ano de 2012 a verba de R$2.936.033,26 do Instituto 

Brasileiro de Museus, dividido entre “equipamentos e material permanente”, “locação 

de mão-de-obra”, “material de consumo”, “obrigações tributárias e contributivas”, 

“outros serviços de terceiros – pessoa física”, e “outros serviços terceirizados – pessoa 

jurídica”. (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2015). Esse tipo de ausência pode ser 

esperado num cenário em que muitos museus brasileiros ainda não apresentam um 

documento básico necessário a todo museu – o plano museológico.  

Com a atual conjuntura de um consumo de massa dos museus pelo turismo, 

as instituições museológicas não estão preocupadas apenas com a contratação de 

novos funcionários e gestão desse público. São muitos os investimentos em novas 

tecnologias; seja para a preservação do acervo, como novas formas de 

monitoramento do ambiente e iluminação menos danosas às obras; seja para a 

segurança do acervo em exposição, como a inserção de alarmes sensíveis e vidros 

blindados; seja para proporcionar novas experiências aos visitantes, como a partir da 

utilização de totens interativos, hologramas, audioguides vertidos para diversos 

idiomas; etc.  

Muitos dos esforços de modernização e inserção de tecnologias estão 

voltados ao aprimoramento da relação entre o museu e os visitantes. Com uma 

demanda heterogênea, o museu tem buscado se adaptar aos diferentes perfis de 

visitantes, procurando formas eficientes de comunicação. A sinalização e folheteria 

em mais de um idioma tornam-se essenciais para atender turistas e visitantes. O 

Museu do Louvre, por exemplo, anunciou em 2014 (PÚBLICO, 2015) que com o 

objetivo de tornar o museu mais inteligível para a demanda heterogênea de visitantes 
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que recebe, cada uma das 404 salas do museu receberia painéis informativos, agora 

trilíngues (francês, inglês e espanhol); e as fichas técnicas das obras seriam vertidas 

para o inglês. Considera-se importante ressaltar que a sinalização dos museus deve 

ainda extrapolar o espaço do museu, considerando todo seu entorno, os caminhos 

que levam até ele. 

Percebe-se, ainda, que muitos dos turistas e visitantes que chegam ao museu 

não sabem o que esperam encontrar. Jean Luc-Martinez afirma que quando 

perguntados na plataforma do Museu do Louvre-Lens sobre o que foram ver no 

museu, muitos visitantes respondem que foram ver obras de Picasso e dos 

impressionistas, que não fazem parte da exposição. No caso do Museu do Louvre, 

Paris, seu caminho expositivo que é pensado para os “visitantes que gostam do 

museu” deve passar por uma reformulação até final de 2017 para atender às 

demandas dos novos perfis de visitantes, tem-se, por exemplo, que a maioria dos 

visitantes no Museu do Louvre, Paris, pergunta onde fica a “Mona Lisa”. (PÚBLICO, 

2015). 

Para pensar a visitação turística dos museus do ponto de vista cultural e a 

partir do discurso do turismo cultural como valorização da cultura, é imprescindível 

considerar de que maneira os turistas e visitantes apreendem a experiência da visita. 

Num quadro em que a maioria dos visitantes de museus, independentemente de sua 

classe social – superior, média ou popular, conforme as categorias propostas por 

Bourdieu e Darbel (2007) – preferem espaços expositivos com poucas pessoas, faz-

se necessário questionar de que maneira o consumo de massa dos museus pelo 

turismo e a superlotação de salas expositivas (ver Figuras 19 e 20) impactam a 

qualidade da visita ou a experiência estética vivida pelo turista e visitante.  

A sustentabilidade da atividade turística em museus está para além da 

segurança e preservação do acervo em exposição para as futuras gerações. Pensar 

a sustentabilidade é considerar aspectos como a capacidade de carga que está 

diretamente relacionada à segurança, é pensar a capacidade dos recursos disponíveis 

(sejam eles materiais, equipamentos e tecnologias, sejam recursos humanos para 

segurança, limpeza, recepção, entre outros), mas também a sustentabilidade da 

experiência vivida pelo visitante, da política proposta pela instituição. Centrar os 

esforços dos museus na relação com o turismo apenas na gestão de filas ou na 

inserção de novas tecnologias e materiais trilíngues não garantirá a sustentabilidade 

da visitação, a valorização da cultura ou o incentivo ao visitante a novas visitas. 
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Pensando do ponto de vista econômico e o desenvolvimento do turismo, a 

atividade turística não espera apenas que o turista viaje para o destino, ela precisa 

que ele tenha uma boa experiência, que indique para outras pessoas e que apresente 

o desejo em retornar à visita. 

Do ponto de vista cultural, a relação entre o turismo e os museus está muito 

além do segmento de turismo cultural. O perfil de turista cultural que se tem 

conhecimento é um importante vetor para o direcionamento da proposta museológica, 

mas os museus enfrentam atualmente o desafio de articular as motivações e 

expectativas dos visitantes assíduos, dos turistas culturais e dos múltiplos perfis de 

turistas de diferentes segmentos do turismo, com motivações variadas. 

A busca e a oferta de novas experiências somadas às novas propostas 

interativas e de tecnologia dos museus e ao apelo midiático de muitas exposições 

trazem para o espaço do museu turistas e visitantes apressados, que muitas vezes 

buscam menos conteúdo, e mais ludicidade e mobilidade. Esse tipo de apropriação 

da cultura embora possa ser entendida pelo viés do consumo, também pode ser 

compreendida como um reflexo cultural do contexto contemporâneo, uma forma 

cultural de se apropriar da cultura. 

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que os museus devem estar aptos a 

atender esse tipo de visitante, há que se tomar o cuidado de perceber os limites que 

a própria exposição impõe à inserção de novas tecnologias e medidas interativas. É 

importante que o visitante interaja e se relacione com a obra, mas ao mesmo tempo é 

importante que a cultura ofertada nos museus não seja delegada ao segundo plano 

na visita, mas que haja um equilíbrio.  

Nesse diálogo entre cultura e consumo, as lojinhas dos museus são 

importantes fontes de recursos financeiros às instituições. Com produtos de design, 

miniaturas de obras e objetos inspirados nas exposições e acervos dos museus, as 

lojinhas atraem muitos turistas e visitantes que querem levar lembranças da 

experiência da visita ou presentes para amigos e parentes. O MoMA, por exemplo, 

expandiu suas lojas para fora do museu instalando lojas em outros locais de Nova 

Iorque, em Tóquio e por meio da loja online (Figuras 24 e 25) – tem-se que só as lojas 

do MoMA receberam cerca de 2,5 milhões de visitantes em 2014. (G1, 2015a). O que 

se percebe é que para consumir os produtos das lojas do MoMA o consumidor não 

precisa nem mesmo visitar o museu.  
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Figura 24. Loja de souvenir, MoMA.  
Fonte: G1, 2015a. 

 

 
Figura 25. Site oficial MoMA Store.  
Fonte: MoMA Store, 2015.  

 

Ao mesmo tempo em que esse tipo de apropriação da cultura para a 

comercialização de produtos recebe críticas com relação à mercantilização da cultura, 

os recursos advindos das vendas de souvenires são revertidos para ações educativas 

e programas dos museus. A relação entre o consumo na qual a apropriação dos 

museus pelo turismo se insere se apresenta como um tema controverso. 

Dentre as controvérsias que se extrai a partir do diálogo estabelecido nesse 

capítulo entre o discurso do turismo cultural e a prática da atividade turística que se 

efetiva nos museus, levando em consideração às demandas que os turistas e 

visitantes suscitam às instituições museológicas, acredita-se que a relação entre o 

turismo e os museus pode de fato gerar benefícios mútuos para os museus e para o 

turismo. Entretanto para que o discurso que se estabelece a respeito do turismo 

cultural em museus se efetive nas esferas econômica e cultural, é preciso se levar em 
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consideração as controvérsias que permeiam a relação turismo e museus – elencadas 

abaixo: 

a. A apropriação dos museus pelo turismo deve levar em consideração a 

capacidade de carga das instituições museológicas; entretanto, muitos museus 

não possuem estudos de capacidade de carga e em muitos casos, quando 

possuem, encontram dificuldades em frear ou administrar o fluxo de acordo 

com o número ideal de visitas. 

b. Os museus ao mesmo tempo em que devem proporcionar ao maior 

número possível de visitantes o contato com a cultura, devem prezar pela 

segurança e preservação do patrimônio. Respeitar a capacidade de carga dos 

museus é uma medida necessária para evitar riscos de danos ao patrimônio. 

c. Ao mesmo tempo em que o turismo tende a gerar recursos para os 

museus, o aumento do fluxo de visitantes tende a demandar altos 

investimentos em novas tecnologias e equipamentos, para segurança, 

interação e comunicação, assim como novos funcionários – demandando 

também investimentos em treinamento e desenvolvimento. 

d. O surgimento de uma demanda cada vez mais heterogênea gera a 

necessidade de novas formas de sinalização e comunicação vertidas em pelo 

menos 2 ou 3 idiomas, ou seja, gera a necessidade de mais investimentos. 

e. Ao mesmo tempo em que o aumento da visitação em museus gera a 

valorização da cultura, seja por meio do contato do indivíduo com o patrimônio, 

seja pela geração de recursos aos museus, o aumento descontrolado do fluxo 

de visitantes pode influenciar a qualidade da visita para o visitante e a 

experiência estética vivida. 

f.   Ao mesmo tempo em que o aumento do fluxo de visitantes tende a gerar 

a valorização da cultura e o desenvolvimento econômico, a busca dos museus 

pelo aumento do número de visitantes por meio da inserção de novas 

tecnologias e do apelo midiático, pode delegar o patrimônio a um segundo 

plano, em vez de dotá-lo de ferramentas que maximizem a comunicação entre 

o visitante e a obra. 

g. Embora a segmentação do turismo busque estreitar o turismo cultural às 

motivações essencialmente culturais de viagens, a relação que os museus 

estabelecem com o turismo está para além das fronteiras do turismo cultural, 
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uma vez que recebem uma grande quantidade de turistas de diferentes 

segmentos e com motivações de viagem variadas. 

 

No cenário brasileiro, em que se percebe um movimento de apropriação dos 

museus pelo turismo, seja pela realização das “grandes exposições”, seja pelo esforço 

do poder público, a partir da elaboração de programas e documentos, como o 

Programa de Qualificação de Museus para o Turismo e o documento “Museus e 

Turismo: estratégias de cooperação”; seja pela proliferação de novos museus, como 

o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã; acredita-se que os pontos de 

aproximações e conflitos, aqui entendidos como controvérsias, apresentam-se como 

questões-problemas, no que diz respeito à preparação dos museus e à necessidade 

de investimentos, mas também como pontos a serem trabalhados de forma 

preventiva. Uma vez que a visitação turística em museus brasileiros ainda se encontra 

em estágio embrionário, é possível tornar os museus capacitados para receber a uma 

demanda heterogênea e crescente, com base em uma prática sustentável de visitação 

turística em museus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, por meio do levantamento bibliográfico de autores, de 

documentos de órgãos oficiais, e de entrevistas e notícias publicadas em jornais em 

meio eletrônico, buscou realizar o mapeamento das controvérsias existentes na 

relação turismo e museus, por meio do levantamento dos pontos de aproximações e 

conflitos entre o discurso (teoria) do turismo cultural e a prática da atividade turística 

que se efetiva no espaço museu.   

O mapeamento realizado indica 7 aspectos controversos da relação turismo 

e museus, entre as esferas do discurso e da prática. Observa-se, dessa maneira, que 

a premissa de que o discurso do turismo cultural, que se estabelece e dissemina como 

uma prática de inegáveis benefícios mútuos, de fato desconsidera aspectos 

importantes que permeiam a relação turismo e museus na contemporaneidade, 

deixando a desejar questões que influenciam diretamente a sustentabilidade da 

prática da visitação turística em museus, tanto do ponto de vista do uso responsável 

que permita o usufruto às futuras gerações, quanto do ponto de vista da manutenção 

ou incentivo de novas visitas aos visitantes presentes.  

A concepção de quantidade de visitantes como indicador de sucesso para as 

instituições museológicas é um fator preocupante em um cenário em que muitos 

museus enfrentam problemas para gerir ou frear os fluxos de visitantes que recebem, 

e em que tantos outros buscam atrair maiores quantidades de público quando não 

possuem estudos de capacidade de carga, recursos para atender a maiores e 

heterogêneas demandas, como se percebe no cenário brasileiro.  

Falando em heterogeneidade, reduzir a relação entre o turismo e os museus 

ao segmento do turismo cultural é desconsiderar as necessidades e expectativas de 

uma parcela representativa dos turistas em museus, uma vez que, como apresentado 

neste trabalho, a maioria dos turistas em localidades culturais não se considera turista 

cultural ou não tem motivações essencialmente culturais. Sendo assim, os museus 

devem estar aptos para atender a um público de motivações e expectativas variadas, 

assim como características socioeconômicas distintas.  

Vale ressaltar que dotar os museus de meios para receber um público cada 

vez mais heterogêneo e crescente não se reduz à oferta de serviços e tecnologias, 
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transformando-os em “shoppings de variedades”. Capacitar os museus para atender 

ao público demanda estudos de capacidade de carga, pesquisas de quantidade e 

perfil de visitantes, definição e compromisso com a proposta museológica, 

investimentos em infraestrutura, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, 

plano de marketing, entre outras ações a serem estudadas e trabalhadas no 

planejamento museológico das instituições. Ressalta-se que tornar os museus aptos 

para receber a todos os públicos ultrapassa o “abrir as portas” das instituições 

museológicas.  

Dessa maneira, percebe-se que, embora a relação turismo e museus pareça 

estreita, tendo em vista a importância dos museus para a atratividade turística dos 

destinos e o número crescente de turistas nas instituições museológicas, há ainda 

grandes lacunas a serem preenchidas. 

A primeira delas talvez seja a necessidade de se lançar um olhar mais crítico 

sobre o discurso do turismo cultural que se propaga a partir da ideia de benefícios 

mútuos inegáveis nas esferas econômica e cultural. Outra deficiência básica é a 

ausência de trabalho conjunto entre profissionais de turismo e de museus na busca 

pelo desenvolvimento de uma prática da atividade turística nesses espaços, que 

considere as necessidades e especificidades dos museus e as particularidades e 

expectativas dos turistas e visitantes.  Acredita-se que a atuação conjunta entre 

profissionais de turismo e de museus possa vir a contribuir para um pensar menos 

superficial da relação turismo e museus, que considere os pontos de aproximação e 

conflitos entre a teoria e a experiência (o discurso e a prática). 

No que se refere ao acesso e à quantidade – no contexto contemporâneo em 

que se percebe a proliferação dos “museus-espetáculo” e das “grandes exposições”, 

e a intensificação do fluxo de visitantes em museus – é notório o incremento das visitas 

furtivas, de visitantes curiosos, porém apressados, ansiosos por novas e diferentes 

formas de interação. Esse tipo de apropriação do museu e de seus bens patrimoniais 

enfrenta críticas como sendo uma forma de mercantilização da cultura, entretanto, há 

que se considerar que esse tipo de apropriação é um reflexo de uma cultura voltada 

para a satisfação de experiências, ou seja, expressão de uma cultura que busca 

entreter-se, explorar os sentidos e a curiosidade.  
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O turismo e os museus estando diretamente relacionados com a sociedade 

em que estão inseridos, não ficarão imunes às transformações e metamorfoses da 

sociedade contemporânea. Entretanto, há dois cuidados primordiais a serem 

tomados: 1) a inserção de novas tecnologias e formas de interação com o visitante, 

voltadas para a oferta de experiências diferenciadas, não deve sobrepor os bens 

patrimoniais em exposição e a proposta museológica da instituição, tornando-os pano 

de fundo ilustrativo; 2) o aumento do número de visitantes em museus e a maior 

interatividade entre os visitantes e as obras no espaço museu por meio da mediação 

de tecnologias não implica necessariamente em acesso à cultura. Para tal, há de se 

desenvolverem políticas de incentivo à cultura e práticas educativas que permitam o 

acesso aos mais variados públicos, assim como contribuam para a formação de um 

público visitante de museus. Considera-se que acesso não se reduz à entrada em um 

determinado espaço.    

Vale ressaltar que, em sua missão, os museus já se apresentam de forma 

controversa, uma vez que devem atender ao maior número possível de pessoas e 

garantir a preservação e conservação dos bens patrimoniais; aqui, esbarra-se na 

relação entre a capacidade de carga e o fluxo de visitantes. Considera-se, ainda, que 

a maioria das controvérsias levantadas neste trabalho relaciona-se à questão da 

capacidade de carga nas instituições museológicas. Por sua vez, entende-se que a 

capacidade de carga se refere não apenas ao espaço físico do museu, mas ao pleno 

funcionamento do museu como um todo, ou seja, à segurança das obras, à quantidade 

de recursos humanos disponíveis, à infraestrutura e equipamentos disponíveis 

(banheiros, lojas, cafés, audioguides, folheteria e sinalização trilíngue, etc.), à 

qualidade da visita (fluxo de circulação nas salas expositivas, formação de filas, entre 

outros aspectos). 

As controvérsias levantadas neste trabalho não têm por objetivo rotular a 

atividade turística em museus como um fator de impactos negativos – embora, em 

alguns aspectos, inegáveis. Isso seria um erro, da mesma maneira que considerá-la 

um fator de benefícios inquestionáveis para as instituições museológicas. 

O estudo das controvérsias na relação turismo e museus visa a chamar a 

atenção para a necessidade de se pensar criticamente a relação turismo e museus, e 

de reforçar a importância de pesquisas que tratem da apropriação dos museus pelo 
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turismo, a fim de formar conhecimento que contribua para a realização de uma prática 

sustentável da atividade turística em museus – como exemplo, as pesquisas 

realizadas pelo Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult), do qual 

esta autora participa, na qualidade de pesquisadora.  

O estudo das controvérsias nesse campo é rico em possibilidades, uma vez 

que o turismo e os museus se encontram inseridos em uma sociedade em constante 

transformação. Aponta-se, ainda, a necessidade de se estudar individualmente os 

inúmeros museus existentes, considerando suas necessidades e especificidades, 

assim como suas relações com o fenômeno do turismo.  
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GOOGLE imagens. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=museu+do+amanh%C3%A3&biw=1366&bih=
643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yeRUVcK3F9XbsASm0IGQBA&sqi=2&ved=
0CAYQ_AUoAQ#imgrc=LSBhQzVc7xSXKM%253A%3BqaX61NSgF4CRUM%3Bhtt
p%253A%252F%252Fcbre.com.br%252Fsite%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2012%252F08%252FMuseu-do-
Amanh%2525C3%2525A3-
02.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcbre.com.br%252Fsite%252Fsustentabilidade-o-
museu-do-amanha%252F%3B714%3B402> Acessado 16 de maio de 2015. 

GOOGLE, imagens. Disponível 
em:<https://www.google.com.br/search?q=coliseu+romano&espv=2&biw=1517&bih=
714&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pxlnVeOJOImdgwSo-
IOYDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=turistas+coliseo+romano&spell
=1&imgrc=f7guv2M88VLCaM%253A%3BTBeLVwC9hIJCfM%3Bhttp%253A%252F%
252Fguias-viajar.com%252Fitalia%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2010%252F09%252Ffotos-roma-coliseo-romano-
001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fguias-viajar.com%252Fitalia%252Froma-
sumario-temas-visitas-recomendadas%252F%3B900%3B674> Acesso em 28 de 
maio de 2015. 

GOOGLE imagens. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=fila+en+el+museo+templo+mayor&espv=2&bi
w=1517&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KFdeVc-
JLcbvgwSx9YGgCg&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#imgrc=tilP1haO1W07HM%253
A%3BBs7e9jLGiHljhM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eluniversaldf.mx%252Ffot
os%252Fcuicuilco.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eluniversaldf.mx%252Fcua
uhtemoc%252Fnota54550.html%3B553%3B370 > Acesso em 21 de maio de 2015. 

GOOGLE imagens. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=mam+filas+ron+mueck&espv=2&biw=1517&b
ih=665&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9lFeVbz-
EtCJNrvFgKgI&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#imgrc=QM_XyffqZ-
MGDM%253A%3BBXvtSlcS3RVjNM%3Bhttp%253A%252F%252Fog.infg.com.br%2
52Fin%252F12037079-774-4ef%252FFT1086A%252F2014-702349911-
2014033015324.jpg_20140330.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Foglobo.globo.com%
252Frio%252Fesculturas-gigantes-de-ron-mueck-atraem-centenas-de-pessoas-
12037087%3B1086%3B652> Acesso em 20 de maio de 2015. 

GOOGLE imagens. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=EXPOSI%C3%87%C3%83O+CASTELO+RA
+TIM+BUM&espv=2&biw=1517&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=I3ZfVcu
AOYmWNpSJgeAC&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#imgrc=VSqrd4YyVOothM%253
A%3Bp37N-
iYfI1RuzM%3Bhttp%253A%252F%252Fi0.statig.com.br%252Fbancodeimagens%25
2F56%252Fa6%252Fz0%252F56a6z0rqnimscb9uu2nox8egx.jpg%3Bhttp%253A%2
52F%252Fjovem.ig.com.br%252Fcultura%252Fmix%252F2014-07-16%252F14-
coisas-que-te-farao-morrer-de-nostalgia-na-exposicao-do-castelo-ra-tim-
bum.html%3B652%3B408>. Aceso em 22 de maio de 2015. 

GOOGLE imagens. Disponível 
em:<https://www.google.com.br/search?q=turistas+vendo+a+mona+lisa&espv=2&bi
w=1517&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VbtkVdiDBMevggTQ94CICQ&
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