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RESUMO 
 

O objeto deste estudo é o Som & Luz do Museu Imperial de Petrópolis, onde este 
espetáculo é analisado por meio dos objetivos educacionais do Museu Imperial e 
pela percepção dos visitantes. O trabalho teve como objetivo geral estudar o projeto 
Som & Luz como investimento em educação patrimonial e investimento econômico 
ao Museu Imperial, percebendo a visão do turista. Os objetivos específicos deste 
estudo são comparar a visão educacional do turista que ainda não participou do 
projeto Som & Luz com a visão educacional do mesmo turista após sua participação. 
Entender também a partir desse estudo o quanto a interpretação do patrimônio pode 
influenciar o comportamento do turista como consumidor, visando o êxito econômico 
do espetáculo para o Museu Imperial de Petrópolis. O referencial teórico foi 
construído a partir de uma pesquisa bibliográfica em fontes secundárias como livros, 
teses, dissertações e artigos que tratam de discussões envolvendo os conceitos de 
educação patrimonial, interpretação do patrimônio, turismo cultural e comportamento 
do consumidor em turismo. Na pesquisa de campo, a partir de entrevistas, analisa-
se então a visão dos visitantes pesquisados a respeito do contexto educativo e 
mercadológico do museu e do espetáculo. Conclui-se que para os visitantes 
entrevistados, o uso da interpretação patrimonial na forma do espetáculo Som & Luz 
oferece ao Museu Imperial uma importante forma de aumentar a aprendizagem 
relativa ao acervo histórico e também uma forma de gerar lucro. Além disso, através 
das respostas obtidas, pode-se montar um plano de ações que usam o potencial do 
objeto estudado para acrescentar ainda mais valor educacional e econômico ao 
Museu Imperial.  
 
Palavras-chave: Interpretação do Patrimônio. Comportamento do consumidor. 
Espetáculo Som & Luz. 



 

 

ABSTRACT 
 

The object of this study is the Som & Luz at the Imperial Museum in Petrópolis, 
where this show is analyzed by means of the educational goals of the Imperial 
Museum and the visitor’s perception. This work aimed to study the draft Som & Luz 
as equity investment in education and economic investment to the Imperial Museum, 
understanding the vision of the tourist. The specific objectives of this study are to 
compare the educational vision of the tourist who has not participated in the project 
Sound & Light with the educational vision of the same tourist after his participation. 
Also understand from this study how the interpretation of heritage may influence the 
behavior of tourists as consumers, seeking economic success of the show to the 
Imperial Museum in Petrópolis. The theoretical framework was constructed from a 
literature search of secondary sources such as books, theses, dissertations and 
articles dealing with discussions involving the concepts of heritage education, 
heritage interpretation, cultural tourism and consumer behavior in tourism. In field 
research, from interviews, analyzes then the surveyed views of visitors about the 
educational context and market for the museum and the show. We conclude that for 
the interviewees, the use of interpretation in the form of sheet Som & Luz show at the 
Imperial Museum offers an important way to enhance learning about the historical 
and also a way to generate profit. Furthermore, we can put together a plan of actions 
that use the potential of the studied object to add even more value to the educational 
and economic Imperial Museum. 
 
 
Key words:. Heritage interpretation. Consumer behavior. Som & Luz show. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O planejamento interpretativo é uma ferramenta estratégica da educação 

patrimonial pouco explorada, mas muito necessária para o desenvolvimento do 

turismo em localidades principalmente com relevância histórica, cultural e/ou natural 

como o exemplo do município de Petrópolis, situada na região serrana do Rio de 

Janeiro. Este município possui grande potencial turístico, como por exemplo, a 

exuberância natural e principalmente o seu patrimônio cultural, frutos de sua 

atratividade turística focada em sua historicidade. 

Um dos monumentos que preservam boa parte da historicidade do município 

de Petrópolis e também um dos maiores patrimônios culturais da região é o Museu 

Imperial de Petrópolis, localizado no centro histórico da “Cidade Imperial” – título 

recebido em 26 de Março de 1981 de forma simbólica1.  

Os projetos de educação patrimonial no Museu Imperial de Petrópolis (MIP), 

como o “Projeto Petrópolis”, o “Museu que não se vê”, o “Sarau Imperial” e o 

“Espetáculo Som & Luz”, mostram a importância que há na comunicação e na 

revelação de valores e significados que o museu afere ao seu patrimônio para o 

estimulo à conservação desse acervo histórico. 

Deste modo, este estudo tem como foco estudar primeiramente a percepção 

de visitantes a respeito desse acervo oferecido pelo MIP, partindo dos princípios 

educacionais do museu e de seus objetivos. E então, partindo dessas premissas, o 

estudo foca ainda nesses visitantes e sua mudança de percepção quando 

apresentados ao espetáculo de Som & Luz do MIP, tentando entender se os 

objetivos educacionais e mercadológicos apontam esse espetáculo como um 

sucesso2. 

                                                             
1
 O título recebido durante o Império foi o de Fazenda Imperial, em 16 de Março de 1843. 

2
 Sentido de êxito, resultado feliz – segundo o Dicionário online Michaelis (em 12 de Maio de 2012). 
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A motivação para a escolha do presente tema deve-se ao fato de que o 

mesmo é relativamente recente no meio acadêmico, a interpretação de patrimônio é 

um tema intrigante e interessante para ser aprofundado. A possibilidade de juntar a 

educação patrimonial ao espetáculo Som e Luz pelo olhar do êxito educacional e 

mercadológico desse projeto proveniente do estudo de comportamento do turista 

como consumidor é uma visão nova e é abrangida nesse trabalho. A partir de então 

surge assim o seguinte problema: O espetáculo Som & Luz do Museu Imperial de 

Petrópolis consegue abranger as ideias educacionais do museu tornando-se ainda 

um bom investimento em divulgação para o mesmo?  

O objetivo geral da pesquisa é estudar o Espetáculo Som & Luz como 

investimento em educação patrimonial e investimento mercadológico ao Museu 

Imperial na visão do turista. Seus objetivos específicos são comparar a visão 

educacional do turista que ainda não participou do Espetáculo Som & Luz com a 

visão educacional do mesmo turista após sua participação. Entender também a 

partir desse estudo o quanto a interpretação do patrimônio pode influenciar o 

comportamento do turista como consumidor, visando o sucesso mercadológico do 

espetáculo para o MIP.  

Para a elaboração deste estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

fontes teóricas como livros, artigos, monografias, teses, dentre outros. Também foi 

realizada uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com turistas e visitantes 

no Museu Imperial de Petrópolis, momentos antes da apresentação do espetáculo 

de Som & Luz e momentos depois do mesmo. Para isto, as entrevistas foram 

elaboradas em três partes, a primeira sendo impessoal e quantitativa, relacionada 

com os dados biossociais do visitante e pergunta corte; a segunda parte 

compreendendo o aprendizado e visão do turista frente ao MIP antes da experiência 

do espetáculo e a terceira contendo a visão do turista após a experiência do 

espetáculo.  

Com esses procedimentos procurou-se verificar o que os visitantes 

entenderam a respeito do acervo do museu, de acordo com as definições do próprio 

MIP a respeito de seu projeto educacional. Procurou-se então verificar esse mesmo 

entendimento após a experiência do espetáculo, focando também no objetivo 

mercadológico de um projeto de interpretação patrimonial.  
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Este estudo se desenvolve em seis capítulos. O primeiro tem caráter 

introdutório, onde é apresentado o objeto de estudo, os seus objetivos, a sua 

contextualização, a metodologia e a questão problema e justificativa.  

No segundo capítulo são abordados conceitos de educação patrimonial e 

interpretação patrimonial, procurando contextualizar esses tópicos no âmbito 

mundial, resgatando sua origem e histórico, tanto no mundo quanto no Brasil, desde 

o seu início até os dias atuais, e ainda buscou-se entender em profundidade como 

são os processos de aplicação de projetos de educação e interpretação para o 

patrimônio, exemplificando sempre que possível.  

O terceiro capítulo aborda as definições de comportamento do consumidor 

focado na área de turismo. Tratando assim de ressaltar todo o processo de decisão 

da compra turística, a compra, a experiência do destino ou atrativo comprado e 

chegando à pós-compra, onde o turista tem a decisão de voltar ou até mesmo 

influenciar a compra de terceiros.  

O quarto capítulo apresenta o objeto de estudo, abrangendo não só o 

espetáculo Som & Luz como também o Museu Imperial de Petrópolis. É importante 

ressaltar todo o trabalho de educação patrimonial que é oferecido pelo museu para 

construir então a visão educacional do mesmo e seus motivos patrimoniais para a 

execução do Som & Luz. Dentro desse capítulo também é apresentado o espetáculo 

de forma meticulosa no que diz respeito ao seu conteúdo e apresentação.   

No quinto capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa e sua aplicação. 

O capítulo proporciona uma visão geral dos resultados obtidos através das 

entrevistas feitas em três etapas, conforme explicado anteriormente e a ser 

explicado no quinto capítulo. 

No sexto capítulo, sintetizam-se os aspectos principais trabalhados no estudo. 

Com as informações apresentadas neste trabalho, espera-se poder entender a 

importância do espetáculo Som e Luz para a apresentação educativa e também para 

a manutenção econômica do patrimônio cultural do Museu Imperial de Petrópolis. 
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2. A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E A INTERPRETAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO – CONCEITOS E HISTÓRICO 

 

A interpretação do patrimônio é um assunto recorrente e de discussões 

crescentes tanto no meio acadêmico quanto para o meio mercadológico. Nas últimas 

duas décadas o assunto começa a tomar grandes proporções, quando se parte a 

entender que além do seu valor teórico, social e ambiental, a interpretação e 

educação patrimonial também são formas sustentáveis de aumento de lucro e 

ganhos para os sítios e atrações turísticas. Usando as palavras de Murta e Goodey 

(1995, p.18): 

 

A interpretação do patrimônio, cumpre uma dupla função de valorização. De 
um lado, valoriza a experiência do visitante, apresentando-lhes sítios 
preservados e interpretados para sua melhor compreensão; por outro lado, 
valoriza o próprio patrimônio, transformando-o em recurso da indústria 
turística.  

 

Os mesmos autores, que trabalharam a interpretação patrimonial no Reino 

Unido, escrevem que a interpretação também ajuda na captação de recursos em 

prol da preservação e promoção do patrimônio em questão de forma 

autossustentável, “podendo ser objeto de investimento do setor público ou privado, e 

frequentemente, de parcerias entre ambos” (MURTA e GOODEY, 1995, p.05). 

Entende-se então que o planejamento interpretativo, com os objetivos já 

citados de promoção de interesses particulares e preservação de interesses 

públicos, pode ser uma forma de aumentar a cultura preservacionista, recuperando e 

incentivando os atrativos e os serviços turísticos ligados ao patrimônio. 

Para entender a interpretação do patrimônio e para estudar os seus efeitos no 

consumidor direto de seus serviços, os turistas, faz-se importante estudar sua teoria, 

conceitos e procedência. A interpretação patrimonial é uma metodologia crescente e 

que parte, inicialmente, do conceito de educação patrimonial, que tem um papel 
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decisivo no processo de valorização e preservação do patrimônio cultural, 

colocando-se para muito além da divulgação do patrimônio. 

 

2.1 A Educação Patrimonial  

 

A Educação Patrimonial, ao contrário do que é dito e entendido, não é uma 

metodologia, mas sim uma ação que dispõe de várias metodologias para atingir 

seus objetivos. Oliveira (2011) descreve a educação patrimonial como um processo 

sistemático e cíclico por meio do qual as pessoas se apropriam dos bens culturais e 

históricos, entendendo a necessidade e a importância de valorizar e preservar o 

patrimônio histórico e cultural, colocando-se como agentes diretos no processo. 

O termo “Educação Patrimonial” foi formulado no Brasil durante a década de 

1980, a partir de experiências trazidas da Inglaterra e aplicadas aqui, no uso dos 

museus e dos monumentos históricos com fins educacionais. A metodologia 

proposta para as ações educativas de preservação do patrimônio e valorização do 

mesmo começou então a ser definida inspirando-se no trabalho pedagógico 

desenvolvido na Inglaterra sob a designação de Heritage Education (HORTA, 1999). 

Ainda segundo Oliveira (2011, p.13), “alguns aspectos e diretrizes são 

essenciais para que a Educação Patrimonial cumpra seu objetivo de forma efetiva”, 

para que se obtenham resultados significantes para a política de preservação do 

patrimônio histórico e cultural. Algumas considerações a respeito dessas diretrizes e 

aspectos relevantes foram elaboradas e descritas pela autora: 

 

• “As ações educativas devem provocar um maior envolvimento da 

população”. A autora observou que, as ações de educação patrimonial 

costumam seguir normalmente dois caminhos principais: a divulgação de 

conceitos básicos e a sensibilização para a preservação do patrimônio 

histórico e cultural. Normalmente as estratégias usadas para esse alcance 

são a de distribuição de cartilhas e de realização de palestras. “Porém 

essas ações têm alcance extremamente limitado, uma vez que não 

provocam efeitos significativos nos participantes, ou seja, não têm como 

consequência a mudança em sua mentalidade e atitudes” descreve Oliveira 

(2011, p.13).  
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• “Continuidade e aprofundamento nas ações”. A autora observa, ainda que 

com pequenas exceções, a realização de atividades pontuais no lugar de 

projetos e programas estruturados e de longo prazo. Além disso, a autora 

constata que os cidadãos tem o hábito de participar de ações ou 

programas de educação patrimonial somente uma vez, sem serem 

comtemplados com novas ações e programas que complementem e 

aprofundem o conhecimento já gerado. Assim, entende-se que atividades 

sistemáticas e permanentes (com grupos novos e grupos já contemplados) 

devem ser realizadas, aprofundando a temática do patrimônio cultural e 

histórico e relacionando essa temática com outros aspectos importantes 

como o planejamento urbano, o desenvolvimento socioeconômico, a 

sustentabilidade, etc. 

• “Não privilegiar públicos específicos”. Assim como os projetos devem 

construir um conhecimento mais eficaz, toda a população deve ser 

contemplada pelas ações educativas para que as informações não se 

percam e para gerar cada vez mais conhecimento. 

• “Abordagens diferentes para públicos diferentes”. Cada público tem 

interesses diferentes e específicos, por conta disso a educação patrimonial 

deve ter abordagens diferenciadas para cada nicho. Segundo Oliveira 

(2011, p.14), para o público escolar deve-se focar na “construção das 

identidades individual e coletiva”. Para o setor privado e de investidores é 

importante abordar os ganhos e lucros que a manutenção das 

características originais, a conservação preventiva e o tombamento geram 

sobre o patrimônio. Para os visitantes é interessante focar no 

conhecimento e na história dos diferentes bem culturais. “Já para os 

técnicos municipais e estaduais, importa saber como atrelar a preservação 

ao desenvolvimento urbano e socioeconômico” escreve a autora. 

• “Articulação com as prefeituras, igrejas e outras instituições locais”. Um 

bem cultural sempre está inserido em uma realidade na qual existem 

diferentes atores, muitas vezes com interesses divergentes. Por conta 

disso é importante esclarecer quais os direitos, deveres e 

responsabilidades de cada um desses atores, estabelecendo também uma 

parceria entre os diferentes agentes, visando uma atuação integrada para o 

bem do patrimônio. 
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• “Aprendizagem significativa”. A educação patrimonial pressupõe 

aprendizado, porém um aprendizado não-formal, aquele que segundo 

GOHN (2001) é intencional, porém fora dos conteúdos escolares 

tradicionais. A aprendizagem significativa, segundo Moreira (1999) é um 

processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira 

substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo e que por sua vez, é relacionada a 

três elementos: a participação, a contextualização e o envolvimento. 

 

O desenvolvimento de programas de Educação Patrimonial envolve não 

somente as escolas, mas também as organizações locais, as famílias, as empresas 

privadas e as autoridades responsáveis, contribuindo para a ampliação de uma nova 

visão do patrimônio histórico e cultural do Brasil “em sua diversidade de 

manifestações, tangíveis e intangíveis, materiais e imateriais, como fonte primária de 

conhecimento e aprendizado” (HORTA, 1999, p. 01). Esses programas devem ser 

utilizados na educação infantil e para adultos, inseridos nos currículos e disciplinas 

do sistema formal de ensino, ou ainda como instrumentos de motivação para a 

prática da cidadania e o estabelecimento de um diálogo entre as gerações.  

Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 

educação patrimonial se constitui de todos os processos educativos (formais e não-

formais) que têm como foco o patrimônio cultural que é usado como recurso para a 

compreensão completa das referências culturais e suas manifestações com o 

objetivo de colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação. 

(RUSSI et al, 2011) 

Segundo o conselho do IPHAN no II Encontro Nacional de Educação 

Patrimonial (II ENEP), ocorrido no período de 17 a 22 de julho de 2011, em Ouro 

Preto – MG (2011), que enfatiza que a preservação dos bens culturais, a educação 

patrimonial deve ser tratada como prática social e deve primar por doze diretrizes 

fundamentais em suas ações, como mostra a relação abaixo (RUSSI et al, 2011, p. 

06):  

I. Contribuição para a criação de canais de interlocução com a sociedade e os 

setores públicos responsáveis pelo patrimônio cultural, por meio de 

mecanismos de escuta e observação que permitam acolher e integrar as 

singularidades, identidades e diversidades locais; 
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II. Identificação e fortalecimento dos vínculos das comunidades com o seu 

patrimônio cultural para potencializar a articulação de ações educativas de 

valorização e proteção do patrimônio cultural; 

III. Incentivo à participação social na identificação, gestão, proteção e promoção 

dos bens culturais; 

IV. Incentivo à associação das políticas de patrimônio cultural às ações de 

sustentabilidade local, regional e nacional; 

V. Aperfeiçoamento das ações que têm como referência as expressões 

culturais locais e territoriais, contribuindo para a construção de mecanismos 

junto às comunidades, aos profissionais e gestores da área, às associações 

civis, às entidades de classe, às instituições de ensino e aos setores 

públicos, para uma melhor compreensão das realidades locais; 

VI. Fomento à apropriação, manutenção e valorização dos aspectos históricos, 

culturais, artísticos e naturais que orientam a construção da identidade em 

escalas locais, regionais, nacionais e internacionais em prol da 

sustentabilidade em territórios brasileiros, auxiliando no processo de 

melhoria dos resultados em políticas de fomento harmonioso com as noções 

ampliadas de patrimônio, museologia social, educação dialógica, conceitos 

ampliados de arte e cultura no Sistema Nacional de Patrimônio Cultural; 

VII. Consideração das referências culturais como tema transversal, 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar, ato essencial ao processo educativo 

para potencializar o uso dos espaços públicos e comunitários como espaços 

formativos; 

VIII. Fomento ao envolvimento das instituições educacionais formais e não- 

formais nos processos de educação patrimonial; 

IX. Fomento ao envolvimento da sociedade civil, artistas, agentes e instituições 

culturais públicas ou privadas nos processos de educação patrimonial; 

X.  Articulação com instituições de ensino e pesquisa, a partir de programas de 

colaboração técnica e convênios; 

XI. Adoção de modelos de gestão do patrimônio cultural que tenham como 

perspectiva o protagonismo dos atores sociais e a colaboração de saberes; 

XII. Articulação entre políticas públicas de patrimônio cultural às de cultura, 

turismo cultural, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento urbano 
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e outras áreas correlatas favorecendo o intercâmbio de ferramentas 

educativas de modo a enriquecer o processo pedagógico inerente a elas. 

 

A promoção e difusão do conhecimento técnico a respeito da preservação e 

valorização do patrimônio cultural não são o bastante. A construção de relação entre 

o monumento e a sociedade, detentora do patrimônio, é o foco principal da geração 

de conhecimento. Dessa forma, os bens culturais são considerados suportes para a 

construção do conhecimento que só acontece verdadeiramente quando “se 

considera e se incorpora as necessidades e expectativas das comunidades 

envolvidas por meio de múltiplas estratégias” (RUSSI et al, 2011, p. 07). Dentro 

dessas estratégias está a interpretação do patrimônio. 

 

2.2 Conceituando Interpretação Patrimonial: 

 

Durante as últimas décadas, o conceito de interpretação tem evoluído para 

um sentido maior e mais integrador, superando a ideia de objeto, de monumento e 

até mesmo de território. Esse conceito vem sendo utilizado como método de 

funcionalização de lugares e monumentos, entendendo o conjunto de “dispositivos 

por meio dos quais se tenta “dar vida” ou significado aos objetos patrimoniais que 

estão separados ou despojados de seu contexto original” (CABADO e MARCO, 

2001 apud BIESEK, 2004, p.52). 

Sabe-se então que a interpretação do patrimônio é um dos artifícios que 

podem ser usados para a educação patrimonial. A partir da aprendizagem 

significativa é possível entender a importância da interpretação para a geração de 

conhecimento em relação ao patrimônio. Segundo Moreira (1999), existe onze 

princípios na aprendizagem significativa crítica, incluindo o princípio da diversidade 

de estratégias de ensino, onde as diferentes formas de se passar conhecimento fora 

do quadro de giz é uma técnica para promover uma maior disposição ao 

aprendizado e, por consequência, formar um aluno mais crítico. 

A Interpretação do Patrimônio, também é utilizada na formação de 

conhecimento através de uma “educação não-formal”, termo utilizado por Gohn 

(2001) e definido pela mesma como; processos educativos que ocorrem fora dos 

muros da escola, abrangendo outros espaços, como a casa, o trabalho, o lazer, 
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entre outros. Os museus, parques e outros atrativos e sítios turísticos utilizam da 

educação patrimonial como forma de educação não-formal para a sociedade. 

Além do quesito educação, a interpretação do patrimônio também é uma 

ferramenta social importante no que se refere à cultura e à cidadania. Inúmeros 

destinos, localidades e atrações turísticas usam dessa metodologia para sensibilizar 

a comunidade para a importância de seu patrimônio histórico e cultural e para a 

formação da cultura e da sociedade atual.  

A intepretação patrimonial é também uma fonte sustentável de ampliação de 

recursos e de ampliação do mercado turístico. Segundo Murta e Goodey (1995), a 

interpretação do patrimônio cultural e natural cumpre com o objetivo de colaborar 

com as localidades na criação de uma infraestrutura apropriada ao desenvolvimento 

das atividades do turismo. 

Como escreve Nuryanti (1996), o desafio central em conectar patrimônio e 

turismo está em reconstruir o passado no presente através da interpretação. 

Interpretação do patrimônio tangível não envolve só problemas como o de atribuir 

significado a eventos passados, sensibilidade transcultural, profissionalização e 

educação ou treinamento (UZZELL, 1989) como também é influenciado por uma 

série de outras atividades correlacionadas, incluindo planejamento em conservação, 

design em arquitetura e técnicas de reconstrução.  

Enquanto diferentes abordagens teóricas são usadas para analisar a relação 

entre patrimônio e turismo, um número de autores escolheu relacionar os dois 

examinando laços estruturais entre a produção de cultura e o turismo de consumo 

(COHEN 1988; MACCANNELL 1976; URRY 2001; WATSON e KOPACHEVSKY 

1994). 

É praticamente impossível definir e escrever sobre interpretação patrimonial 

sem falar de Freeman Tilden. De acordo com Tilden (1957), a interpretação é uma 

atividade educacional que objetiva revelar significados e relações através da 

utilização de objetos originais, de experiências de primeira-mão, bem como de mídia 

ilustrativa, ao invés de simplesmente comunicar informações factuais.  

Complementando a definição de Tilden, Murta e Goodey (1995) definem a 

interpretação de patrimônio como um processo que adiciona valor à experiência de 

um lugar. Esse processo acontece com a utilização de informações e 

representações que enalteçam a história local e suas características culturais e 

ambientais. Acrescentando a esses conceitos, Beck e Cable (2002) definem 
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interpretação como um processo no qual os visitantes veem, assimilam, 

experienciam e são inspirados, em primeira mão.  

Tilden (1957) em seu capítulo a respeito dos princípios para a interpretação 

patrimonial oferece seis pontos importantes como referência para a formatação de 

um bom projeto interpretativo, como mostra a figura abaixo: 

 

Os 6 Princípios para a Interpretação, segundo TILDEN (1957) 

1 
Qualquer interpretação que de alguma forma não se relaciona 
com o que está sendo mostrado ou descrito a respeito de 
alguém ou de alguma experiência do visitante será inútil 

2 

Informação não é interpretação. Interpretação é a revelação 
baseada em uma informação. Porém são duas coisas 
completamente diferentes. No entanto, em toda interpretação 
contém informação. 

3 
Interpretação é uma arte, que combina muitas artes, sejam os 
materiais utilizados científicos, históricos ou arquitetônicos.  

4 
O objetivo principal da interpretação não é instruir, mas 
provocar. 

5 Interpretação deve preferir apresentar o todo ao invés da parte e 
deve se endereçar a todos os homens, ao invés de uma época. 

6 

Interpretação para crianças (até a idade de 12 anos) não deve 
ser a diluição da apresentação focada nos adultos, mas deveria 
seguir uma aproximação diferenciada. Melhor seria a produção 
de um programa separado. 

Figura 1 - Princípios para Interpretação de Tilden. 
Fonte: Adaptada de Tilden (1957) 
 

 
A esses princípios podem ser acrescentados mais quatro, que também foram 

acrescentados por Tilden (1957, p.18): 

 

• A interpretação deve ser iniciada com a participação da comunidade, 

estimulando as trocas de conhecimentos e recursos; 

• Deve ser adotada uma abordagem abrangente, ligando passado, 

presente e futuro, realçando as dimensões socioeconômica, histórica, 

ecológica e cultural; 

• Deve fomentar a tolerância e a aceitação como valores democráticos; 
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• Deve sempre considerar o atendimento ao cliente, provendo 

infraestrutura, segurança e acessibilidade. 

 

Apesar de pontuar essas questões, o autor explica que esse é um ponto de 

partida para o começo da formação de princípios para um projeto de interpretação, e 

propõe que outros autores e leitores incrementem e discutam esses pontos tendo 

em vista que o campo de pesquisa em 1957, época em que o livro foi escrito, ainda 

era um campo “virgem” em publicações, como o próprio Tilden (1957) descreve. 

Ainda conceituando a interpretação para os agentes chamados por Tilden 

(1957), de “interpreters”, algo parecido com “interpretadores” – pessoas que 

trabalham com a interpretação patrimonial – o autor oferece dois conceitos: a 

primeira para o próprio agente, onde a interpretação é a revelação de uma verdade 

maior que se esconde atrás de qualquer declaração de fato e a segunda, Tilden 

(1957) descreve como um conselho aos agentes que pensam e operacionalizam a 

interpretação - eles devem aproveitar-se da curiosidade para o enriquecimento do 

espírito e da mente humana. 

Segundo Beck e Cable (2002) os agentes interpretativos devem ter habilidade 

com comunicação e conhecimento na história natural e cultural do objeto ou lugar 

que é interpretado. De acordo com Beck e Cable (2002), um “interpreter” deve tornar 

a interpretação: 

 
Uma maior alegria de viver, uma forma de melhor entender o papel de cada 
um no macroambiente, uma forma positiva de encarar o futuro. Através da 
interpretação, os visitantes devem ser provocados a iniciar uma exploração 
e aprendizado relacionado com a história cultural e/ou natural de forma mais 
avançada (BECK e CABLE, 2002, p 2). 
 
 

 Os autores descrevem ainda sobre as habilidades desses agentes em 

promover experiências recreativas que, segundo a palavra dos próprios autores, 

tornam as mesmas “mágicas”, onde tudo se converge e onde as “maravilhas” da 

experiência e do conhecimento são livres.  

A Interpretação do Patrimônio no Brasil começa já em Julho de 1983, quando 

o Museu Imperial de Petrópolis (MIP), pelo “Programa Nacional de Museus” do 

IPHAN, promoveu o “Seminário Uso Educacional de Museus e Monumentos”. A 

preocupação em levar o conhecimento histórico e cultural para as crianças de forma 

eficaz ao seu nicho já não era somente um problema internacional, o Brasil já 
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apresentava trabalhos importantes nessa área, principalmente patrocinados pelo 

IPHAN. 

A partir desse Seminário, novas experiências começaram a ser implantadas 

no país em diversos contextos culturais e ambientais, utilizando o conceito de 

interpretação de ambientes para uso público, como descreve Custódio (2010). Essas 

experiências se tornaram projetos e foram implantados em diferentes locais do país. 

Dentre eles destacam-se: 

 

• O Museu de Caxias do Sul e seu Projeto de educação Patrimonial. Além de 

experiências com publicações, seminários e entre outros. O Museu de 

Caxias do Sul também elaborou projetos interpretativos para reforçar a 

educação patrimonial, como o exemplo Concertos ao Anoitecer (concertos 

mensais para ressaltar a importância do conhecimento em música) e 

Memórias de Dona Pina (personagem de ficção utilizada para incentivar as 

visitas ao museu). 

• Projeto Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania. Um projeto de roteiros 

multissensoriais de Ouro Preto que contou com a parceria da Fundação de 

Arte de Ouro Preto (Faop), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

e do IPHAN para montar inicialmente três roteiros que apresentavam a 

cidade de Ouro Preto a partir dos sentidos: tato, olfato, visão e audição. 

Com o sucesso do projeto e por conta de pedidos, foi montado um quarto 

roteiro, noturno. 

• O projeto de sinalização interpretativa de Tiradentes que foi implantado em 

2001 com o objetivo de destacar o diferencial das atrações culturais da 

cidade, estimulando o olhar do visitante e despertando o interesse e a 

cidadania perante a comunidade local. 

• O projeto “O Futuro Visita o Passado” da cidade de João Pessoa/PB, 

sendo a mesma rica em prédios históricos e manifestações culturais que 

vem se perdendo através dos tempos, devido ao pouco conhecimento até 

mesmo dentre a própria comunidade local. O projeto é dividido em duas 

etapas (sensibilização e trabalho de campo). A primeira etapa, foca suas 

ações na transmissão de conceitos básicos sobre Cultura, Memória, 

Identidade e Patrimônio, aplicando-os ao dia-dia dos sujeitos. A segunda 

etapa dá-se com os estudantes no Centro Histórico de João Pessoa/PB, 
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por meio do trabalho de campo que, possibilita desenvolver as habilidades 

de observar, descrever, interpretar fenômenos naturais e sócios espaciais.  

 

Esses são alguns exemplos entre muitos outros eventos em locais fechados e 

abertos, espetáculos de Som e Luz e museus interpretativos, entre outros tipos de 

interpretação patrimonial que ocorrem no Brasil atualmente. 
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3. O TURISMO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

De acordo com as visões já citadas e explanadas acima de autores da área 

de patrimônio, concorda-se então que a interpretação patrimonial segue dois 

princípios básicos inerentes à sua existência: o princípio da proteção e do 

desenvolvimento do patrimônio seja ele o atrativo ou sítio turístico a partir das bases 

da sustentabilidade e o princípio mercadológico, e também focado em uma base 

sustentável de dialética conhecimento/consumo, onde o foco é a atração de turistas 

(consumidores) através da metodologia de compartilhamento de informação 

(projetos de interpretação e educação patrimonial). 

Um projeto de interpretação para um atrativo ou sítio turístico tem a 

necessidade de sustentar seus custos e, ainda, aumentar os lucros para o 

município, empresa ou comunidade envolvida economicamente com o atrativo em 

questão. Levando isso em consideração, todos os projetos necessitam ser pensados 

e analisados tendo o turista como um consumidor, com suas necessidades, desejos 

e processos comuns de tomada de decisão no consumo em seu lazer. 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995) o comportamento do consumidor 

se resume nas atividades envolvidas diretamente no consumo, obtenção e 

distribuição, não só de produtos como também de serviços, incluindo todos os 

processos de tomada de decisão que levam o consumidor ao consumo. 

Segundo Goldstein e Almeida (2000) pesquisas de motivação em visitas a 

patrimônios histórico-culturais são elas mesmas objeto de críticas. Primeiramente 

porque tais estudos são baseados em lugares classificados como “patrimônio”, mas 

que pode não ter nada a ver com a história do indivíduo. Assim sendo, é possível 

que algumas chaves motivacionais da visita podem ainda não terem sido 

completamente exploradas. Em segundo lugar, uma aceitação comum relacionada a 
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estudos motivacionais é que visitas a atrações históricas são tidas como 

experiências recreativas num tempo tido basicamente para o lazer. 

No artigo de Goldstein e Almeida (2000) foi feita uma pesquisa em Amsterdã - 

Holanda, no museu temático Anne Frank House, entre Dezembro de 2002 e Janeiro 

de 2003 como tentativa de prover um melhor entendimento do comportamento do 

indivíduo: o problema da pesquisa foca em investigar a associação entre a 

percepção do lugar em relação à própria herança cultural do turista e o 

comportamento do turista. Os autores então, a partir da pesquisa, chegam a 

conclusão que referindo-se a motivações específicas para a visita, três categorias 

foram percebidas: o desejo de se sentir conectado com a história apresentada, a 

vontade de aprender e motivações que não estariam ligadas aos atributos históricos 

do destino, como por exemplo, visitar um lugar famoso ou ser entretido.  

A partir dessas ideias e pesquisas se faz importante para o presente 

documento entender um pouco mais a respeito do consumidor na pós-modernidade 

para então estudarmos especificamente o consumidor de turismo na presente 

época. 

 

3.1 A Sociedade e o Consumo  

 

Nesse novo cenário do pós-modernismo, o ser humano apresenta mudanças 

em suas relações de consumo. Segundo Brown (2005) o consumo nessa época é 

mais “fluido, frenético, nervoso, passageiro”. A proliferação das marcas, produtos e 

serviços leva a indústria a favorecer uma intensa reordenação do marketing e da 

propaganda, segmentos que têm a constante missão de incitar a necessidades de 

consumo (FARIA et al 2009) 

Segundo Lipovesky (2000, p. 09), “a pós-modernidade acentua a diferença 

em detrimento do mesmo”. Para o autor, as discussões do pós modernismo tem a 

tendência de promover a vitória e “demonizar” o niilismo, ou seja, a desvalorização 

do sentido e da finalidade. Lipovetsky escreve ainda que para ele o niilismo é bem 

diferente do individualismo, sendo o segundo equivalente ao “desenvolvimento da 

emancipação”, elevando a tolerância, a liberdade de escolha e também o 

comprometimento sem o sentimento da imposição de valores e escolhas. Porém 

existem outras visões sobre a ligação da nova sociedade e o consumo. 
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Debord (2003, p. 12) escreve sobre a sociedade do espetáculo, dizendo que a 

realidade e o espetáculo se misturam, de forma que “a realidade vivida acaba 

materialmente invadida pela contemplação do espetáculo”. Mas a realidade objetiva 

está presente em ambos os lados, tendo em vista que o espetáculo é criado para a 

realidade. Segundo o autor supracitado, o interesse está em passar para o outro 

lado, fazendo a realidade surgir no espetáculo, e o espetáculo surgir do real. Para o 

autor esse é um processo recíproco, e sua essência é o que sustenta a sociedade 

pós-moderna em que vivemos. 

Ainda de acordo com Debord (2003), o espetáculo é ao mesmo tempo o 

resultado e o projeto do modo de produção existente nos tempos pós-modernos, 

“sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade 

ou consumo direto do entretenimento”, o espetáculo é o modelo presente de uma 

vida onde domina o caráter social. Ele é a escolha feita na produção, e na sua 

consequência imediata — o consumo. Debord ainda tece comentários sobre a forma 

e o conteúdo do espetáculo, que são a justificativa total das condições e dos fins do 

sistema atual. O espetáculo é a presença constante dessa justificação entre meios e 

fins do sistema pós-moderno, enquanto ocupação principal do tempo de existência 

fora da produção moderna. Já Boorstin (1964 apud URRY 2001) entende que para o 

turista, a mídia e as imagens criadas passam a construir um sistema de ilusões, que 

proporciona uma imagem fechada do atrativo ou sítio turístico ao turista. 

Para Lipovetsky (2000), existem duas hipóteses primais para a tendência das 

sociedades ocidentais contemporâneas. Na primeira tem-se o consumo, a 

globalização econômica, a uniformização dos modos de vida, a hegemonia de certas 

marcas e a massificação. Na segunda pode-se observar a libertação em relação à 

tradição, às instituições, ao sagrado, entre outros, tendo por consequência o 

aumento da autonomia do indivíduo, como dito anteriormente, a emancipação e a 

liberdade de escolha, fora das amarras das imposições inerentes aos tempos 

anteriores. MacCannell (1976 apud URRY 2001) defende que os turistas buscam a 

autenticidade, mas liga essa busca à preocupação com o sagrado, onde eles se 

sentem como peregrinos, fascinados pelas outras épocas, lugares e culturas. 

Feifer (1985 apud URRY 2001) escreve sobre o status em que se encaixam 

as viagens na sociedade moderna. Ter um carro, uma casa e viajar se encontram no 

mesmo nível de importância para o status de uma pessoa e influencia em como esta 

será vista pela sociedade. 
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Já Rifkin (2000) escreve que os conceitos, as ideias e as imagens são os 

verdadeiros artigos de valor nessa nova economia, em detrimento das coisas. Ele 

percebe que a riqueza já não reside no capital físico, no tangível, mas sim na 

imaginação e também na criatividade do ser humano. Deve-se entender que o 

capital intelectual, aquele que não é tangível, raramente é trocado. Em vez disso, os 

fornecedores desse capital seguram estritamente, locando e oferecendo aos 

consumidores por tempo limitado e por meio de licença. 

Morin (1967) afirmou que a cultura de massas é resultado da dialética 

produção/consumo e é gerada artificialmente no contexto da indústria cultural. Para 

Debord (2003, p. 114), “a cultura é o lugar da procura da unidade perdida”. A cultura 

tida integralmente como mercadoria torna-se também a mercadoria mais aplaudida e 

elitizada da sociedade espetacular de Debord (2003). Kerr3 foi um dos ideólogos 

mais avançados desta tendência, ele calculou que o processo de produção, 

distribuição e consumo dos conhecimentos, monopoliza anualmente 29% do produto 

nacional nos Estados Unidos; ele ainda previu que a cultura deveria desempenhar 

na segunda metade do século XXI o papel motor no desenvolvimento da economia. 

Segundo Cova (1996), os consumidores pós-modernos não possuem 

comprometimento com grandes projetos e grandes imagens universais. Eles buscam 

na realidade seria um tipo de experiência local e diferente do comum. Para Faria et 

al (2009) essa leitura indica que o novo consumidor não quer encontrar os produtos 

tradicionalmente prontos e imagens já construídas, ele quer ser parte de um 

processo através de uma experiência nova de imersão em ambientes temáticos. O 

essencial da experiência para a sociedade pós-moderna é a participação, ou seja, a 

interatividade, a conectividade e a criatividade. Sem a participação efetiva do 

consumidor, ele será simplesmente entretido e não estará vivenciando 

verdadeiramente uma experiência (Cova, 1996). 

 

 

3.2 Comportamento do Consumidor em Turismo – Conceitos e Histórico 

 

Para Swarbrooke e Horner (2002), a chave de sustentação de qualquer 

atividade de cunho mercadológico, seja ela uma atividade de desenvolvimento, 

promoção e/ou venda de um produto, atração ou lugar, é o comportamento do 

                                                             
3
 Professor de economia e ex-presidente da Universidade da Califórnia (UC). 



28 

 

 

consumidor, no caso deste estudo, o “turista-consumidor”. É necessário entender e 

estudar o processo de consumo e de tomada de decisão do consumidor para 

otimizar as atividades de desenvolvimento, promoção e venda de um produto. 

Middleton (1994) adaptou um modelo de comportamento do consumidor para 

o turismo onde toma como base quatro componentes interativos, como segue na 

figura abaixo: 

 

 
Figura 2 - Modelo de comportamento do consumidor no Turismo. 
Fonte: Adaptada do modelo de Middleton (1994) 
 
 

O início do processo decisório conta com fatores como a necessidade, o 

desejo e também a motivação. Existem diversos tipos diferentes de motivações que 

o turista pode passar como, por exemplo, o do modelo de Beach e Ragheb (1983), 

que dividia a motivação em quatro tipos: o intelectual, onde o determinante envolve 

as atividades mentais; o social, onde o determinante foca nas relações 

interpessoais; o domínio-competência, onde o determinante foca no desafio e 

competição e o estímulo-escapismo, onde o determinante é a fuga do excesso de 

estímulos da vida cotidiana. 

Os turistas são diferentes entre si e contam com diferentes motivações em 

suas escolhas. Segundo Swarbrooke e Horner (2002) os principais fatores que 

determinam a motivação do viajante são: sua personalidade, seu estilo de vida, suas 

experiências passadas como turista, suas percepções de fraquezas e forças e a 

imagem que gostariam de passar aos outros. Os autores ainda afirmam que essas 
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motivações podem mudar com o tempo ou devido a acontecimentos importantes na 

vida do consumidor, como o nascimento de um filho ou a saúde debilitada. 

As motivações não são únicas, elas coexistem entre si e podem ser 

compartilhadas. Segundo Swarbrooke e Horner (2002) além de probabilidade de o 

turista ser afetado por um conjunto de motivações ao mesmo tempo, o mesmo sofre 

influência de motivações de terceiros, que podem vir a viajar juntos. 

Além da motivação existem outros fatores determinantes para a escolha do 

turista em relação às suas férias. Ainda segundo Swarbrooke e Horner (2002) esses 

fatores são divididos em dois: os que determinam se o turista poderá viajar e depois 

os que determinam o tipo de viagem que poderá ser feita. O segundo determinante 

está diretamente ligado numa resposta positiva ao primeiro determinante. 

O primeiro determinante geralmente não pode ser mudado nem pensado pelo 

profissional de turismo, porém é no segundo determinante em que as variáveis 

podem ser repensadas de acordo com as percepções, conhecimentos e marketing. 

Essas variáveis incluem o destino, a data da viagem, o transporte a ser utilizado, a 

duração da viagem, o grupo a viajar, a acomodação a ser utilizada, as atividades 

realizadas e o gasto previsto para a viagem. 

Os determinantes podem ser pessoais, ou seja, diretamente ligados aos 

turistas ou ligados a fatores externos, aqueles que são ligados ao meio. Os fatores 

pessoais podem ser circunstanciais, podem ser relativos ao conhecimento do turista, 

às suas atitudes e percepções e também à experiências passadas. Já os fatores 

externos podem estar ligados a opiniões de terceiros, mídia e fatores políticos. As 

figuras abaixo adaptadas a partir de Swarbrooke e Horner (2002) mostram esses 

fatores com mais detalhes, primeiramente os fatores determinantes pessoais: 
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Figura 3 – Determinantes Pessoais. 
Fonte: Adaptado - Fatores que determinam no âmbito pessoal - Swarbrooke e Horner (2002) 

 
 

Também adaptado dos autores Swarbrooke e Horner (2002), a figura abaixo 

mostra os determinantes externos do comportamento do turista, partindo desde o 

elemento mais próximo ao consumidor até o mais afastado, porém também 

importante no processo decisório: 

 

 
Figura 4: Determinantes Externos. 
Fonte: Adaptada do modelo de Determinantes Externos de Horner e Swarbrooke 
(2002) 
 

Alguns determinantes tem maior peso frente a outros, é importante saber 

quais deles são mais importantes na hora da tomada de decisão. Ainda mais 
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importante para o profissional de turismo é entender e formar grupos de turistas que 

levam alguns pontos determinantes em maior consideração que outros na hora da 

venda. 

Várias pesquisas foram realizadas para entender e tentar identificar critérios a 

partir do segmento de mercado (Kaynok et al, 1996 apud SWARBROOKE e 

HORNER, 2002), gênero (Ryan, 1997) e diferenças culturais. Alguns pontos em 

comum foram encontrados, porém como dito anteriormente, as motivações podem 

coexistir e podem mudar de acordo com a necessidade, o tempo e os 

acontecimentos na vida do consumidor. 

A motivação e os fatores determinantes se prendem aos fatores relativos à 

compra de um serviço. Segundo alguns teóricos do marketing, como Kotler e 

Armstrong (1994), começa-se a definir as características pertinentes ao serviço e 

sua aquisição diferenciada. Segundo esses autores existem quatro fatores que 

diferenciam o serviço, como mostra a figura adaptada abaixo: 

 

 
Figura 5 – Princípios relativos ao serviço.  
Fonte: Adaptada de Kotler e Armstrong (1994)  

 

Urry (2001) explica o princípio da heterogeneidade de acordo com a 

qualidade da interação social entre o fornecedor do serviço (garçom, comissário de 

bordo, recepcionista) e o consumidor (turista), dando o exemplo da perspectiva do 

turista no caso do bom atendimento de todos os atores e no caso de um garçom 

relapso, um comissário de bordo com mau humor ou um recepcionista pouco gentil. 
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O serviço que deveria ser o mesmo trará consequências diferentes ao olhar do 

turista que o recebe. 

Esses princípios levam a demanda a um conjunto de comportamentos 

complexos. Entre eles está o alto envolvimento na decisão de compra, por conta do 

elevado gasto, das diversas motivações e da idealização das férias perfeitas o 

turista pesquisa muito antes de chegar a decisão e cada turista tende a abordagens 

diferentes. Todos esses pormenores também levam a outra característica complexa 

no comportamento de um consumidor de serviços, que é o significado emocional 

que a compra revela, por conta principalmente do acontecimento importante das 

férias na vida do indivíduo. 

O indivíduo também passa por um comportamento típico de insegurança, por 

conta basicamente da característica intangível da compra de um serviço. Segundo 

Swarbrooke e Horner (2002, p. 88), “a natureza intangível (...) do turismo faz com 

que o consumidor frequentemente apresente diversos níveis de insegurança durante 

sua aquisição”. Essa característica complexa leva a outras, como a alta busca de 

informações antes da compra, a antecedência e o longo prazo para decisões em 

relação à viagem e principalmente a forte influência de terceiros na tomada da 

decisão, como parentes que já viajaram, amigos com experiências e até mesmo a 

mídia e os fornecedores do produto turístico. 

Existem vários modelos para tomada de decisão de compras de viagens 

(Gilbert, 1991; Schmoll, 1977; Cooper et al, 1993, apud Swarbrooke e Horner, 2002), 

mas devido às complexidades citadas acima e às características típicas de um 

consumidor em turismo, é questionável a utilização de modelos para entender um 

padrão confiável na decisão de compra de um turista. Existem influências mais 

complexas, como as demográficas, as geográficas, as psicográficas e as 

comportamentais. 

A partir dessas ideias criteriosas e complexas das diferentes características 

comportamentais de um consumidor, pensa-se então na possibilidade da 

segmentação, que segundo Dibb (et al, 1994) é um processo que divide o mercado 

em grupos de necessidade relativamente semelhantes, com a finalidade de formar 

um mix de marketing com precisão segundo as necessidades de cada segmento. 

Para a segmentação e aplicação desse processo no turismo, existem alguns 

critérios clássicos que os autores Swarbrooke e Horner (2002) definem em cinco 

modos: a segmentação geográfica, que como o próprio nome diz forma grupos de 
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mercado com bases em fatores geográficos (aeroportos mais próximos, áreas de 

captação e clima, por exemplo); a segmentação socioeconômica, que divide os 

mercados em variáveis de classes sociais; a segmentação demográfica, que 

subdivide a população em fatores como idade, sexo, religião entre outros; a 

segmentação psicográfica, que aborda uma ideia de personalidade, atitude, estilo de 

vida entre outros, forma grupos de influência para segmentar o mercado e a 

segmentação behaviorista, que forma grupos mercadológicos baseado em suas 

relações com o produto. 

Aprofundando na segmentação behaviorista, podemos encaixar a educação 

patrimonial e por consequência a interpretação do patrimônio na relação do turista 

com o produto turístico. Swarbrooke e Horner (2002) mostram algumas abordagens 

dentro dessa segmentação que podem ser ligadas ao turista e a interpretação 

patrimonial, como em relação aos benefícios buscados, elevando as novas 

experiências e em relação à atitude do consumidor em relação ao produto, 

enaltecendo o fator entusiasmo. 
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4. O MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS E O ESPETÁCULO SOM & 

LUZ DO MUSEU IMPERIAL 

 

Para entender um pouco mais a relação entre o Museu Imperial, o espetáculo 

Som & Luz e o visitante, é interessante pensar um pouco o fenômeno a partir de 

uma breve introdução ao turismo cultural. Turismo esse que segundo Prentice 

(1993) é uma modalidade constituída, proferida e consumida sob a forma de 

apreciação sócio-cultural, com experiências ou obtenção de conhecimento, 

principalmente. 

O turismo de lazer e o educacional, em que se encaixa o turismo cultural, são 

classificados como um consumo de motivação focada mais no desejo do que na 

necessidade, o que difere na experiência de compra. Como explicado por 

Swarbrooke e Horner (2002), uma experiência de pagar por suas férias é sempre 

bem diferente da experiência de comprar produtos alimentícios, tangíveis. Os 

autores ainda complementam essa ideia: “É provável que demande muito mais 

tempo e exija uma consideração e seleção mais cuidadosas, sobretudo porque as 

férias costumam comprometer boa parte de sua renda” Swarbrooke e Horner (2002, 

p. 91). 

A relação que existe entre a cultura e o turismo é visível quando o turismo se 

apropria desses tipos de manifestações, de arte e de artefatos. Por sua vez a cultura 

também pode se apropriar do turismo, como no que diz respeito a formatação das 

expressões sociais para o desenvolvimento do turismo. Surge então, um turismo 

especial voltado para a cultura. 

Turismo cultural é a porta de entrada a esse patrimônio histórico e social, ou 

seja, o acesso à história, à cultura e ao modo de viver de uma comunidade. Partindo 

desse princípio, o turismo cultural não busca somente o lazer, o entretenimento, o 

repouso e a paz. Ele é buscado, também, pela motivação do turista em conhecer os 
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seus alicerces e como eles estão baseados na história de um determinado povo, nas 

tradições e nas suas manifestações culturais, históricas e até religiosas (MOLETTA, 

1998). 

Com função estimular aos fatores culturais dentro de uma localidade, o 

turismo cultural é um meio de fomentar recursos para a atração de visitantes e 

também um meio de incrementar o desenvolvimento econômico do sítio turístico, o 

qual tiver características favoráveis a esse setor de turismo, sendo apoiado nos 

princípios básicos do desenvolvimento turístico sustentável. É importante manter o 

foco do desenvolvimento turístico sustentável, pois o turismo cultural pode ser 

também uma estratégia de dominação, folclorização e instrumentalização dos 

nativos para gerar lucro e prestígio para os agentes do turismo e os governantes. 

A cultura, sendo também um atrativo turístico, é considerada também uma 

atividade econômica de importância global, que aglomera elementos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais. Esse é um dos fenômenos mais importantes dos 

últimos tempos, pois ele propicia o contato entre diferentes culturas, a experiência 

de vivenciar diferentes situações e passar por diferentes ambientes, observar 

diferentes paisagens. Isto possibilita a globalização da cultura e da história de 

diferentes regiões. (SANTOS & ANTONINI, 2003). 

Em sua Carta Internacional para o Turismo Cultural no International Council 

on Monuments and Sites (ICOMOS) de 1999, o conselho enfatiza que em tempos de 

globalização crescente, a proteção, conservação, interpretação e apresentação da 

diversidade e do patrimônio cultural de qualquer lugar ou região é um desafio para 

qualquer povo, seja ele de qualquer região. Tradicionalmente cada comunidade ou 

grupo ligado à conservação se responsabiliza pela gestão de seu patrimônio, 

levando em conta as normas e aplicação das mesmas nos contextos político, social 

e econômico envolvidos. 

Um dos principais deveres dos profissionais do setor de turismo cultural é 

assegurar às gerações futuras o acesso a esses recursos que envolvem a cultura e 

a história da sociedade. Segundo Moletta (1998 apud. SANTOS, 2004), um 

profissional do turismo cultural deve apresentar as seguintes características: farta 

leitura sobre os atrativos culturais explorados; constante busca de novas 

informações; conhecer tecnicamente a região, realizando interpretações sobre o 

bem estudado e sua relação com a história; boa comunicação, iniciativa e empatia 

com o visitante; dominar a informação, transmitindo entusiasmo e motivação para o 
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visitante; possuir noções de primeiros socorros e mostrar respeito à cultura 

(MOLETTA, 1998). 

O turismo cultural e a vida cotidiana do destino turístico que se quer conhecer 

se relacionam intimamente. Existem lugares que se especializam na recepção dos 

turistas de uma forma em que industrializam e massificam as manifestações 

culturais, sendo um produto exclusivamente para os visitantes. De certa forma esse 

tipo de cultura industrializada pode exercer uma função de modificação da cultura, 

interfere no aspecto cultural e descaracteriza a própria manifestação que é 

naturalmente espontânea. (TOSSELI, 2006) 

Segundo Magalhães (2005), o turismo deve ser implantado de forma 

cuidadosa, na procura da revalorização do cotidiano da localidade e se preocupando 

em não inventar manifestações culturais com o único propósito de turistificação da 

mesma. Para Magalhães (2005), o turismo cultural bem planejado pode ser uma 

oportunidade para o desenvolvimento de correntes turísticas atraídas exatamente 

por motivações culturais, fortalecendo assim a própria cultura local.  

Visando isso, o Museu Imperial de Petrópolis, como patrimônio não só de seu 

município como também do Brasil e do mundo é estruturado para sempre levar ao 

seu público, seja ele turista, visitante e/ou morador local, uma lição importante sobre 

patrimônio, sustentabilidade, história e cultura, partindo de suas exposições, 

eventos, interpretações, dentre outros. 

 

4.1 O Museu Imperial de Petrópolis 

 

O Museu Imperial apresenta o principal acervo do país relativo ao Império 

Brasileiro, em especial datados do Segundo Reinado, o período em que o Brasil foi 

governado por d. Pedro II. Segundo o próprio Museu Imperial, são cerca de 300 mil 

itens museológicos, arquivísticos e bibliográficos à disposição de pesquisadores e 

demais interessados em conhecer um pouco mais sobre o período citado, além dos 

constantes eventos, exposições e atividades preparadas pelas equipes do Museu. 

O complexo do Museu Imperial de Petrópolis é formado pelo Arquivo 

histórico, a Biblioteca, o setor de Conservação e Restauração, o setor de Educação 

e o setor de Museologia. 

O Arquivo Histórico, frequentado por estudantes, historiadores e 

pesquisadores em geral, reúne hoje uma coleção que alcança cerca de 200 mil 
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documentos originais. Ideal para a produção acadêmica, roteiristas (de minisséries e 

novelas para a TV), cineastas, escritores ou até mesmo cenógrafos (como por 

exemplo, de escolas de samba), o que gera mais interesse no Arquivo Histórico do 

Museu Imperial, segundo o mesmo, são os documentos do século XIX. Entretanto, 

dentro deste espaço também podem ser encontrados registros históricos que vão 

desde o século XIII até o início do XX. 

Outra valiosa contribuição para a memória do país que se encontra no 

Arquivo Histórico do MIP é o conjunto de fotografias antigas que retrata parte da 

história visual do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis 

desde o início do uso da fotografia. 

O acervo do Arquivo Histórico é constituído de documentos de caráter privado 

que, pela atuação política da maior parte de seus autores e destinatários, são 

significativamente importantes pela complementaridade ou elucidação que oferecem 

à documentação de caráter público conservada no Arquivo Nacional e no Arquivo 

Histórico do Itamarati. 

Tais documentos estão relacionados aos seguintes assuntos: Brasil-Reino; 

Rio da Prata e América Espanhola; Brasil-Império (Primeiro e Segundo Reinados); 

fase inicial da República e assuntos relativos ao estado do Rio de Janeiro e ao 

município de Petrópolis. Além desses, o acervo possui arquivos semipúblicos 

ligados à formação histórica do estado do Rio de Janeiro e, especialmente, da 

cidade de Petrópolis. 

Outro setor do MIP é sua biblioteca, que é especializada em História, 

principalmente a do Brasil no período imperial. Agrega também em seu acervo 

biografias, história de Petrópolis e artes em geral; seu acervo é constituído por meio 

de permuta, doação e compra. Hoje a Biblioteca conta com, aproximadamente, 50 

mil títulos, com 8 mil obras raras, organizados em seis coleções. 

Essa coleção de obras raras, como o próprio nome indica, está constituída em 

sua maior parte por obras publicadas no século XIX, muitos exemplares dos séculos 

XVII e XVIII e até mesmo um livro publicado em 1567 se encontram nessa coleção. 

Além de livros, também fazem parte da coleção jornais, revistas, almanaques, 

partituras, ex-libris, relatórios das províncias e dos ministérios, coleção de Leis do 

Império, entre outros, num total de aproximadamente oito mil volumes. 

Essa coleção de livros conta ainda com alguns dos livros dos viajantes 

estrangeiros, que estiveram no Brasil durante os séculos XVIII e XIX, retratando o 
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país. Entre eles, J. B. Debret, J. M. Rugendas, Sisson, Saint-Hilaire, John Mawe, 

Victor Frond, Ferdinand Denis, Maria Grahm, Henry Koster, Robert Ave-Lalemant, 

Louis Agassiz, Charles Darwin, príncipe Neuwied, Spix e Martius. 

Ainda com referência à bibliografia petropolitana que consta na biblioteca do 

MIP, ressaltam-se os guias de viagens a Petrópolis, ricos em descrições detalhadas 

feitas pelos autores Henri Revert Klumb (1872), Jose Nicolau Tinoco de Almeida 

(1885), Tomás Cameron (1885), Carlos Augusto Taunay (1862), entre outros. 

Atualmente a biblioteca está toda informatizada. Com relação aos periódicos, 

o MIP e o sistema informatizado oferecem uma pesquisa por autor, artigo e assunto. 

Toda a coleção está sendo indexada de forma a recuperar, dentro de cada 

exemplar, o artigo pertinente ao assunto solicitado. 

Pela excelência e raridade de seu acervo, a biblioteca do Museu Imperial de 

Petrópolis é uma importante fonte de pesquisa e informação para aqueles que 

estudam a História e as Artes. Eles contam também com um serviço de “intercâmbio 

entre bibliotecas”, o que os permite permutar obras com outras instituições, 

enriquecendo assim o acervo e prestando colaboração técnica mútua. 

Tendo esses arquivos e biblioteca, o MIP conta também com um setor de 

Conservação e Restauração. No Laboratório de Conservação e Restauração são 

realizadas atividades de conservação, conservação preventiva e restauração com o 

intuito de preservar o acervo bibliográfico, arquivístico e museológico sob a guarda 

do Museu Imperial. Tais atividades são norteadas pelo conhecimento histórico, 

científico e estilístico, de forma que integridade/autenticidade dos elementos 

constitutivos do objeto sejam respeitadas para receber a devida intervenção técnica. 

Cada obra recebe o tratamento meticuloso que envolve várias etapas que 

toda obra a ser restaurada deve receber, tais como: diagnóstico do estado de 

conservação, pesquisa histórica, proposta de tratamento, registro fotográfico, 

intervenção propriamente dita e orientações de medidas preventivas para sua 

exposição ou guarda, inclusive o monitoramento das condições climáticas do espaço 

físico que a abrigará, objetivando aumentar a “expectativa de vida”, assegurando, 

assim, sua integridade. 

Periodicamente, o Laboratório de Conservação e Restauração recebe grupos 

de estudantes de nível médio e superior, bem como profissionais do ramo e até 

mesmo o público em geral interessados na prática desenvolvida no Laboratório, 

cumprindo, assim, sua missão social de educação. 
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4.2 A Proposta educativa do Museu Imperial de Petrópolis 

 

Para entender a importância do Museu Imperial de Petrópolis como 

patrimônio histórico e cultural de Petrópolis, do Brasil e do mundo, cabe lembrar que 

o Museu Imperial recebeu a nominação para o Registro Nacional do Comitê do 

Programa Memória do Mundo concedida pela UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –, que tem por objetivo identificar 

documentos e/ou conjuntos documentais com valor de patrimônio documental da 

humanidade. A nominação no Registro Nacional diz respeito ao Conjunto 

documental relativo às viagens do imperador D. Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. 

 O conjunto é de importância, não só para a biografia do segundo imperador 

do Brasil, mas, sobretudo, para a pesquisa da história do país e do contexto social, 

cultural e político internacional da segunda metade do século XIX. Esse conjunto é 

constituído de diários pessoais, cadernetas e itinerários de viagens, 

correspondências, registros de visitas e contatos do imperador, relatórios de 

despesas da mordomia imperial, jornais e outros periódicos, panfletos, programas, 

saudações e homenagens, convites, desenhos e gravuras; foi doado, em 1948, ao 

Arquivo Histórico do Museu pelo príncipe d. Pedro Gastão de Orléans e Bragança.  

Os documentos textuais e iconográficos permitem, principalmente a partir das 

impressões detalhadas de d. Pedro II em seus registros, traçar um painel sobre o 

século XIX e suas transformações, revelando aspectos da evolução, do 

pensamento, das descobertas científicas, da diversidade cultural e das diferenças 

políticas, permitindo então a análise das relações diplomáticas entre o Brasil e 

países de diferentes continentes e, por tudo isso, configurando uma importância 

nacional e mundial.  

O Museu Imperial é o único museu do Ibram – Instituto Brasileiro de Museus – 

ao qual prêmio foi concedido. Ao todo, foram apresentadas doze propostas de 

diversas organizações nacionais e somente oito foram selecionadas. A cerimônia de 

diplomação foi realizada em 2010 e desde então o MIP carrega esse título. O 

Programa Memória do Mundo reconhece patrimônios documentais de significância 

internacional, regional e nacional, mantém o seu registro e lhes confere um 

certificado que os identifica.  
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O Programa facilita também a preservação e o acesso, sem discriminação, a 

este patrimônio e trabalha para despertar a consciência coletiva sobre a sua 

importância, visando aumentar a responsabilidade quanto ao patrimônio documental, 

alertando governos, público em geral, setores industriais e comerciais da 

necessidade de preservação e de arrecadar recursos. A UNESCO criou o Programa 

Memória do Mundo em 1992 devido à consciência crescente do lamentável estado 

de conservação do patrimônio documental e do deficiente acesso a este em 

diferentes partes do mundo. 

O MIP tem um setor que atende, supervisiona e produz somente para a 

educação patrimonial, o Setor de Educação do Museu Imperial. O trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo Setor de Educação do Museu Imperial tem como sua 

meta levar a todos, crianças e adultos, moradores e turistas, a um processo ativo de 

conhecimento crítico, de apropriação consciente do patrimônio e consequente 

valorização de sua herança cultural, tendo em vista o fortalecimento da identidade e 

da cidadania. Para que se atinja essa meta, a ação educativa acontece de forma a 

instigar o indivíduo a compreender o universo sociocultural e a trajetória histórico-

temporal em que está inserido.  

Os objetos que formam o patrimônio cultural são o ponto de partida para a 

atividade pedagógica realizada através da observação, do questionamento e da 

exploração de todos os seus aspectos, conforme reza a ação de educação 

patrimonial (Oliveira, 2011). Assim, o Museu Imperial de Petrópolis oferece ao 

público escolar experiências que visam a capacitação e a sensibilização dos alunos 

e professores para o conhecimento e exploração dos aspectos característicos do 

universo do século XIX, comparando-os com o modo de vida e as ideias 

contemporâneas. 

O Setor de Educação também formula atividades educativas. Além de 

projetos permanentes, o Setor de Educação desenvolve atividades temáticas de 

curta duração e projetos em apoio às exposições temporárias e itinerantes 

organizadas pelo Museu Imperial. Desenvolve ainda o “Projeto Petrópolis”, atividade 

anual destinada a alunos do Ensino Fundamental do município que enfoca a história 

da cidade e, mensalmente, promove para o público escolar a cerimônia cívica de 

hasteamento da Bandeira Nacional. 

Outra parte importante para a educação do Museu é o Setor de Museologia, 

setor esse que é responsável pela guarda, preservação, estudo e divulgação do 
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acervo do MIP, distribuídas em diferentes categorias, tais como: alfaias, armaria, 

cristais, esculturas, heráldica, indumentária e acessórios, iconografia (óleos, 

aquarelas, guaches e outros), insígnias, instrumentos musicais, mobiliário, 

numismática, ourivesaria, porcelanas, prataria, sigilografia e viaturas. 

O acervo do Museu Imperial conta com a coroa de D. Pedro II, a peça de 

maior destaque da mostra, assim como o cetro dos imperadores brasileiros e a pena 

usada pela princesa D. Isabel para assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. A 

importância em não só mostrar esses objetos, mas entender o significado de cada 

um e sua contextualização é um trabalho educativo do patrimônio presente no MIP. 

 

4.3 Tours, eventos e interpretações no Museu Imperial de Petrópolis 

 

O “Museu que não se vê” é um tour onde se passa por espaços do Museu 

Imperial que geralmente não são acessíveis ao público e com esse projeto todos os 

interessados podem visitar. Com o projeto “O Museu que não se vê”, os 

participantes conhecem de perto os “bastidores” do MIP, assim como o seu acervo e 

setores técnicos: Biblioteca, Museologia/Reserva Técnica, Laboratório de 

Conservação e Restauração, Arquivo  Histórico e Educação.  

O projeto existe desde 2002 e é parte integrante do calendário de eventos 

permanentes do Museu Imperial. O objetivo dessa atividade é oferecer ao público 

uma oportunidade única de conhecer o processamento técnico e ainda algumas 

“curiosidades” do acervo preservado nos setores da instituição. 

Além desse tour, existe também o circuito de exposição. O Palácio de verão 

de D. Pedro II, hoje Museu Imperial, foi uma das residências do Imperador. O circuito 

de exposição mostra detalhadamente o histórico da construção da casa e também 

os cômodos e objetos utilizados pela própria família real. Nesse circuito entendemos 

que a construção desse palácio, iniciada em 1845, foi por determinação do próprio 

monarca, e às despesas de sua dotação pessoal e que mais tarde deu origem à 

cidade de Petrópolis. 

O circuito conta também com os jardins, que foram planejados por Jean 

Baptiste Binot, com a orientação do próprio Imperador, e nele se encontram ainda 

espécies raras da flora brasileira e estrangeira, todas elas devidamente identificadas 

com placas que contam com o nome popular das plantas e também seus nomes 

científicos. 
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Um dos projetos de interpretação patrimonial do Museu Imperial é o “Um 

Sarau Imperial”, uma dramatização interativa de uma atividade típica de lazer do 

século XIX. Regado por musicais das épocas imperiais, cantadas por uma soprano e 

acompanhadas por um pianista, o sarau conta com declamação de poesias e 

conversas sobre assuntos sociais, econômicos, políticos e culturais da época, 

retirados da correspondência particular da família imperial. O Sarau Imperial conta 

ainda com a participação de personagens históricas, como a princesa Isabel; 

condessa de Barral; baronesa de Loreto; Isidoro Bevilacqua, professor de piano da 

princesa Isabel; e Adelaide Taunay. 

Outro projeto de interpretação do patrimônio histórico e cultural do Museu 

Imperial é o espetáculo Som & Luz, foco do estudo desse trabalho e espetáculo 

importante e crescente no mundo todo. Atualmente (2012), a Prefeitura de Petrópolis 

estuda a implantação de um espetáculo semelhante no Palácio de Cristal, outro sítio 

histórico da cidade de Petrópolis, com o intuito de que a visitação comece pelo 

Palácio e vá de encontro ao Espetáculo Som & Luz no Museu Imperial para terminar 

a noite do turista ou visitante. 

Os espetáculos de som e luz são conhecidos internacionalmente. Nos 

principais pontos turísticos do mundo, eles atraem milhares de turistas, 

apresentando, de uma forma divertida e didática, a história de cada local. No Brasil, 

não é diferente. A exemplo dos grandes espetáculos nas pirâmides do Egito e no 

Partenon da Grécia, o Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é palco do 

maior espetáculo permanente de som e luz realizado no Brasil. Um “show” que conta 

os fatos marcantes do século XIX e da história imperial brasileira.  

 

4.4 O Espetáculo Som & Luz do Museu Imperial de Petrópolis 

 

O Espetáculo Som & Luz do Museu Imperial de Petrópolis, que é apresentado 

desde Novembro de 2002, é uma produção que utiliza efeitos especiais de 

iluminação e sonorização com o intuito de reviver a história de D. Pedro II. A 

iniciativa é fruto de uma parceria entre três instituições, a Eletrobrás/Procel 

(Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), o Museu Imperial e a 

Fundação Roberto Marinho. 

O espetáculo conta uma história que começa no dia do baile das princesas, 

quando as irmãs Isabel e Leopoldina são apresentadas a seus futuros maridos: o 
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conde d'Eu e o duque de Saxe. Na história contada toda a corte está subindo a serra 

para comparecer ao evento em questão. Com as experiências, o visitante consegue 

ouvir o cocheiro convidá-lo para embarcar na carruagem que leva os convidados 

para o palácio imperial. Teoricamente os acompanhantes desse visitante em sua 

experiência são o marquês de Caxias – futuro duque de Caxias – e o barão do Bom 

Retiro, amigo de d. Pedro II. 

 Enquanto a narração em off guia os espectadores pelo jardim do atual 

Museu, simulando o trajeto de subida da serra pela carruagem, a iluminação 

cenográfica complementa a experiência do espetáculo. De frente para a fachada do 

prédio, uma das principais características do espetáculo: o palácio iluminado e 

pronto para a “festa”, como há 150 anos atrás. Inclusive, é possível ver, através das 

janelas, as silhuetas de d. Pedro II e seus convidados. O espetáculo apresenta uma 

festa que contaria com todos: a família imperial e a corte brasileira. 

  Para a surpresa e apreciação do público, o Som e Luz Petrópolis apresenta 

mais uma característica que causa interesse: uma cortina d'água – posicionada 

estrategicamente no lado oposto à fachada do palácio – torna-se a tela em que são 

projetadas cenas do filme que complementa o show. Nessa tela, formada por água, 

é possível acompanhar as conversas pessoais das convidadas sobre a dança da 

princesa Isabel com André Rebouças, um negro que frequentava os salões da 

família imperial. 

 O espetáculo ainda reserva espaço para contar sobre a Guerra do Paraguai, 

a assinatura da Lei Áurea e termina com a chegada da República. Durante 45 

minutos, a iluminação e os efeitos especiais permitem oferecer aos visitantes uma 

visão da história brasileira de forma interativa e bastante diferente das salas de aula. 

Segundo informações técnicas provenientes do próprio MIP, o espetáculo 

utiliza três toneladas de equipamentos – caixas de som, projetores, mesa de luz etc. 

–, 480 refletores e spots, 28 quilômetros de cabos. Por se tratar de um monumento 

tombado pelo IPHAN, qualquer interferência que comprometa as características da 

arquitetura original precisou ser disfarçada ou escondida (muitas vezes enterrada 

sob o pavimento do próprio pátio). A cortina d'água, por exemplo, alcança seis 

metros de altura e 17 de largura. Para reaproveitar a água utilizada, a cortina dispõe 

de uma espécie de piscina que mede 2m x 19m e está entre a vegetação do jardim. 

O espetáculo usa tecnologia de ponta, contando com cinco projetores digitais 

ligados com cabos de fibra ótica – que evitam perda de qualidade tanto do sinal de 
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áudio, quanto de imagem. Esses equipamentos projetam nas janelas do prédio as 

silhuetas da família imperial e dos convidados para o baile das princesas. Nas 

janelas, foram instaladas cortinas automatizadas – feitas de tecido não inflamável – 

que descem na hora do espetáculo e, logo em seguida, são recolhidas e ficam 

escondidas dos olhares dos visitantes. 

O espetáculo é apresentado de quinta-feira a sábado, às 20h. O preço do 

ingresso pode variar, aos adultos são cobrados o valor 20 (vinte) reais, estudantes, 

professores e maiores de 60 anos pagam 10 (dez) reais e crianças menores de 7 

anos e maiores de 80 anos têm entrada gratuita. 

Uma das preocupações que orientaram a escolha do equipamento foi a 

economia de energia. Além de educar a respeito da história, o Som e Luz Petrópolis 

também procura educar e incentivar o uso racional de energia; isto é, com tecnologia 

mais moderna e cuidados na manutenção, é possível proporcionar conforto e lazer e 

ainda prevenir o desperdício de energia elétrica. 

Segundo informado pelo próprio MIP, para conseguir que isso fosse possível 

com o uso das 480 lâmpadas, foram instalados 12 dimmers – os dimmers permitem 

que a intensidade de cada lâmpada seja dosada, garantindo que só seja utilizada a 

energia necessária para o efeito desejado, sem que haja nenhum desperdício – 

cada um com 12 canais, ou seja, são 144 canais ligados em todo o sistema de 

iluminação que controla o acionamento de cada refletor e spot.  
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5. A METODOLOGIA E A PESQUISA 

 

Esta pesquisa quer saber se o visitante do museu que assiste ao espetáculo 

de Luz e Som, como técnica de interpretação patrimonial, obtinha mais satisfação 

em sua visita e conhecia melhor o acervo do museu por meio desta técnica, por ela 

possibilitar maior interação entre o visitante e o acervo, já que a interpretação faz 

uma ponte entre o acervo e o visitante. O aprendizado e a fruição do museu poderia 

ter maior eficiência utilizando esta forma de educação não-formal?  

 

 

5.1 A metodologia 

 

O alvo da pesquisa está nos visitantes do museu que estão indo ao 

espetáculo Som & Luz pela primeira vez. Para que se possa entender a diferença na 

percepção do objeto estudado pelos visitantes é importante que o visitante esteja 

tendo sua primeira experiência do espetáculo Som e Luz do Museu Imperial, apesar 

de não ser necessário que a visita seja a primeira ao museu em questão. Assim, o 

processo a ser verificado deveria ter um caráter comparativo em dois aspectos: 

 

• Entre a proposta museológica do acervo e o resultado do público, estando 

à proposta no capítulo três desse trabalho; 

• Entre a visita sem a interpretação patrimonial com o uso da técnica de Som 

e Luz e com o uso desta. No primeiro caso uma entrevista guiada com o 

setor de educativo do museu permitirá compreender o que o projeto 

museológico pretende com a exposição do acervo. 
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A pesquisa foi realizada então em duas vezes, contando com três etapas com 

o mesmo visitante, antes do espetáculo e após o espetáculo. Dessa forma 

poderemos achar a diferença de percepção ao estudar a percepção educacional 

desse visitante antes da experiência e depois da experiência do espetáculo. Após 

haverá a comparação primeiro entre as duas pesquisas do visitante e na sequencia 

uma análise da proposta do museu com a percepção da satisfação do visitante. 

Como o objetivo é o estudo da percepção deste visitante de caráter 

comparativo, considerou-se que a pesquisa qualitativa seria a mais indicada. Apesar 

de ser bastante focada em traçar um modelo de comportamento, a análise é aberta 

no que se refere aos motivos de mudança ou não de comportamento relativos ao 

atrativo turístico em questão, o Museu Imperial de Petrópolis. 

Assim, verificou-se o número de visitantes no espetáculo “Som e Luz” durante 

o período de três meses e obteve-se a média de público de trinta pessoas por 

espetáculo. A frequência deste ocorre três vezes na semana, sendo noventa 

participantes por semana. Se for estimulada 15% do total do universo para retirar a 

amostra seriam 14 pessoas. Seria difícil entrevistar mais que quatro pessoas após o 

espetáculo e amostra ficariam em 12 pessoas. Este foi o número estipulado como 

possível. O instrumento questionário foi desenvolvido em três partes: 

 

• A primeira trata-se de uma pergunta corte: Você já visitou o Museu Imperial 

de Petrópolis? E se ele irá participar do Espetáculo “Som e Luz”. Somente 

aqueles que visitaram o museu e irão participar do espetáculo poderão 

responder ao questionário, contando também de aspectos biossocial para a 

caracterização do perfil do entrevistado. Esta será realizada com perguntas 

fechadas de múltiplas escolhas; 

• A segunda trata-se da percepção em si do aprendizado e da satisfação do 

visitante a respeito da sua visita ao Acervo do Museu; 

• A terceira se trata da percepção do aprendizado e da satisfação do visitante a 

repeito do Espetáculo Som e Luz. Estas perguntas serão abertas e também 

será usada a escala Likert para a validação da satisfação e do aprendizado 

dos visitantes nos dois tipos diferentes de apresentação do acervo do museu.  
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 Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005) apresentaram as possibilidades de 

comparação das expectativas versus percepções do cliente, o resultado pode 

alcançar três situações: 

 

• Expectativas < Percepções Qualidade Ideal 

• Expectativas = Percepções Qualidade Satisfatória 

• Expectativas > Percepções Qualidade Inaceitável 

 

O questionário aplicado para avaliação das dimensões da qualidade continha 

escala de vários níveis de desempenho, desde extremamente importante até sem 

importância, conforme exemplificado abaixo: 

 

Importância Probabilidade 
(1) Sem 
Importância 

(1) Muito pouco 
provável 

(2) Pouco 
Importante (2) Pouco provável 

(3) Importante (3) Provável 
(4) Muito 
Importante  (4) Muito provável 

(5) Extremamente 
Importante  

(5) Extremamente 
provável 

Figura 6 – Exemplo da escala Likert: 

 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, apud Swarbrooke e 

Horner, 2002), os usuários avaliam a qualidade do serviço comparando o que 

desejam ou esperam com aquilo obtido. O modelo define cinco GAPs (Falhas) 

identificadas entre as expectativas e percepções dos usuários: 

 

• GAP 1 = discrepância entre expectativas dos usuários e percepções 

dos educadores sobre essas expectativas;  

• GAP 2 = discrepância entre percepção dos educadores das 

expectativas dos usuários e especificação de qualidade nos serviços; 

• GAP 3 = discrepância entre especificação de qualidade nos serviços e 

serviços realmente oferecidos;  

• GAP 4 = discrepância entre serviços oferecidos e aquilo que é 

comunicado ao usuário e; 
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• GAP 5 = discrepância entre o que o usuário espera receber e a 

percepção que ele tem dos serviços oferecidos. 

 

A escala mede a satisfação geral com itens que prezam por uma avaliação 

global, não ligada a comportamentos ou avaliações de aspectos específicos, mas, 

sim, ao todo. Essa escala requer que o sujeito analise o quão verdadeiras são 

algumas avaliações gerais do conhecimento. 

A metodologia não envolve diretamente o uso dos GAP’s, mas entende-se 

que todo o comportamento pode variar de acordo com as expectativas e como essas 

são levadas durante o processo da visita. 

 

 

5.2 A leitura e análise das entrevistas 

 

Cada uma das pesquisas foi analisada, primeiramente formando um perfil 

biossocial dos entrevistados, não esquecendo das perguntas corte onde a primeira 

era “Você já participou do espetáculo Som & Luz do Museu Imperial?” com resposta 

negativa e a segunda “Já visitou o interior do Museu Imperial?” com resposta 

positiva. A análise biossocial mostrou as seguintes respostas, conforme mostra o 

quadro 1:  
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Figura 7 – Análise biossocial: 

 

A grande maioria dos entrevistados era do Estado do Rio de Janeiro, 

contando com apenas dois entrevistados de outras localidades (São Paulo e Minas 

Gerais); o número de homens e mulheres está bem equiparado, foram 7 homens e 5 

mulheres no total; em relação à faixa etária, esta se mostrou bem dividida entro os 

jovens de 21 a 35 anos (cinco entrevistas) e os adultos de 51 a 65 (quatro 

entrevistas), contando apenas com uma entrevista até 20 anos e duas entre 36 a 50; 

a maior parte das visitas, entre os entrevistados, foram feitas em família (sete 

entrevistas), tendo em segundo lugar a visita com amigos (quatro entrevistas); as 

entrevistas marcaram uma taxa de escolaridade alta, sendo oito entrevistados com 

nível superior (cursando ou completo) e os demais quatro com nível médio 

(cursando ou completo) e finalmente, a análise biossocial mostra que a motivação 

da viagem dos entrevistado ficam divididas em quatro a lazer, quatro relativas a 

visitas a parentes ou amigos, uma com interesse cultural, duas entrevistas a 

moradores e uma visita focada somente em acompanhar o cônjuge. 

A segunda parte das entrevistas compreende as seguintes perguntas: 

 

Pesquisado Procedência Faixa etária Sexo Estado Civíl
Como está 

visitando?
Escolaridade Motivação da viagem

1 rj - vassouras 51 a 65 homem casado em familia 
superior 

completo
lazer

2 rj - teresópolis 21 a 35 homem solteiro com amigos
superior 

incompleto

visita a 

parentes/amigos

3 rj - petrópolis 51 a 65 mulher casada em familia 
superior 

completo
outros: moradora

4 rj - niterói 21 a 35 homem solteiro em familia 
ensino médio 

completo
lazer

5 sp - taubaté 36 a 50 homem casado em familia 
superior 

completo
lazer

6 rj - nova friburgo até 20 mulher solteira em familia 
ensino médio 

incompleto

visita a 

parentes/amigos

7 rj - nova iguaçu 21 a 35 homem casado em familia 
ensino médio 

completo

outros: 

acompanhando a 

esposa

8 rj - rio de janeiro 51 a 65 mulher viúva com amigos
ensino médio 

completo

visita a 

parentes/amigos

9 mg - juiz de fora 21 a 35 homem solteiro com amigos
superior 

incompleto
lazer

10 rj - rio de janeiro 36 a 50 mulher solteira
outros: com 

namorado

superior 

completo
interesses culturais

11 rj - volta redonda 51 a 65 homem casado em familia 
superior 

completo

visita a 

parentes/amigos

12 rj - petrópolis 21 a 35 mulher solteira com amigos
superior 

incompleto
outros: moradora
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1- “Você achou a apresentação do acervo do museu de fácil 

entendimento?”  

O questionário começa com um questionamento de simples resposta e que 

atinge a eficácia da mostra no quesito da facilidade de entendimento do visitante 

perante o acervo em exposição. A pergunta obteve a maioria de respostas positivas, 

mas três entrevistas se diferenciaram com respostas mais negativas, todas 

mostrando que a facilidade seria maior com um roteiro mais específico a ser seguido 

ou com a possibilidade de entrar em algumas salas que são fechadas a visitação, 

passando então a ideia que cômodos soltos com objetos soltos não são práticos e 

rápidos de se entender.  

 

2- “Durante a visitação ao Museu foi utilizada alguma fonte de informações, 

como folhetos, guiamento, catálogos? Se sim, isso te ajudou no entendimento 

do acervo e da história por trás do acervo?” 

A segunda pergunta tenta entender a ligação da primeira resposta com o ato 

da visitação. Obteve-se então cinco respostas positivas em relação a utilização de 

guiamento e sete negativas, nenhum dos visitantes utilizou outro método senão o 

guiamento. Comparando as respostas negativas da primeira questão com as 

respostas relativas ao guiamento percebemos que duas pessoas que não acharam o 

acervo de fácil entendimento não utilizaram um método de informação enquanto 

uma delas utilizou um guia do museu. 

 

3- “A forma como o acervo é apresentado te introduziu bem à história do 

Brasil?” 

A terceira pergunta é fundamentada pela intenção do MIP em retratar e 

passar conhecimento referente a história do Brasil, principalmente referente ao 

período imperial. Sobre as respostas a essa pergunta, só se obteve três respostas 

completamente positivas, sendo cinco dessas respostas contendo dúvidas (“acho 

que sim”, “mais ou menos”) e três delas negativas. As explicações a respeito das 

dúvidas e das respostas negativas foram diversas, valendo-se citar a segunda 

entrevista, onde o entrevistado disse “não, só pareciam peças de uma casa, não 

ensinaram nada”; o quarto entrevistado que disse: “não. É apresentado de forma 

desorganizada, sem linha de tempo, sem cronologia... É muito doido. Noções 
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separadas sem contexto histórico” e também o quinto entrevistado que disse “mais 

ou menos. Acho que só a uma parte, só o que diz respeito a família imperial”. 

 

4- “Esse acervo agregou novos conhecimentos a você?” 

Mais uma questão focada no projeto educacional do Museu Imperial, que 

procura agregar conhecimentos a seus visitantes através de suas mostras. Onze 

das doze entrevistas obtiveram respostas positivas nessa pergunta, tendo então 

uma negativa, porém que indica algum tipo de aprendizagem: “não. Só coisas 

culturais da época”. Uma resposta também interessante a essa pergunta e que pode 

levar a questionamentos foi a entrevista de número onze, que respondeu: “sim, 

claro! Dá pra aprender muita coisa, principalmente sobre a forma de viver daquela 

época.” 

 

5- “De acordo com a experiência que você teve no Museu, numa escala de 

1 a 5, acha importante a preservação do mesmo para a transmissão de 

conhecimento para a população?” 

A partir de então foi mostrada a escala Likert para os entrevistados. Essa 

pergunta tem seu foco no princípio preservacionista da educação patrimonial, 

revelando a sustentabilidade do próprio patrimônio. Obteve-se as seguintes 

proporções em respostas: 

 

 
Figura 8 – Escala Likert de respostas da Questão 5. 

 

Destacam-se as explicações a respeito das respostas 3 e 4 na escala que são 

respectivamente: “3. Importante sim, mas deveria ser mais bem explorado” e “4. É 

importante preservar, mas poderia passar mais informações”. 
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6- “Numa escala de 1 a 5, você conseguiu ver a importância desse acervo 

para o entendimento da cultura e da sociedade em que vive?” 

Essa questão leva em consideração o princípio do agente direto na educação 

patrimonial, onde o presente e o futuro correspondem diretamente ao visitante, 

ligando o mesmo com a preservação do seu próprio patrimônio. Sobre essa 

pergunta obteve-se essas respostas: 

 

 
Figura 9 – Escala Likert de respostas da Questão 6: 

 

Dentre as respostas, podem-se ressaltar duas que captam a essência das 

diferenças nas respostas: “eu acho importante você entender o passado pra 

construir o hoje” e “achei muito focado nos monarcas, algumas funções sociais são 

explicadas, mas não todas”. 

 

7- “Numa escala de 1 a 5, você acha que essas exposições do Museu são 

de fácil acesso e entendimento para qualquer cidadão?” 

 Usando o princípio do acesso a todos os públicos, essa questão tenta 

entender a visão dos entrevistados a respeito da acessibilidade das informações. As 

respostas são apresentadas a seguir: 

 

1 1

4

2

4

0

1

2

3

4

5

Sem

importância

Pouco

importante

Importante Muito

importante

Extremamente

importante

Importância do Acervo



53 

 

 

 
Figura 10 – Escala Likert de respostas da Questão 7: 

 

As respostas, por mais que positivas ou negativas, tiveram a mesma 

avaliação referente ao quesito de acessibilidade da informação, que pode se resumir 

em uma das explicações: “depende muito da capacidade de entendimento da 

pessoa, nivel de alfabetização”. 

 

8- “Numa escala de 1 a 5, o quanto você se sentiu participando da 

experiência da visitação? E o quanto você se sentiu envolvido com o Museu?” 

A partir do princípio da aprendizagem significativa dentro da educação 

patrimonial, onde o aprendiz utiliza formas diferentes e ambientes diferentes para 

obter informações e gerar conhecimento, essa pergunta pretende extrair do 

entrevistado o quanto o ambiente e a apresentação do acervo o envolve e o faz 

participar das exposições. 

 

 
Figura 11 – Escala Likert de respostas da Questão 8: 
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Nessa questão obteve-se visões bem diferenciadas entre os entrevistados. 

Enquanto alguns tiveram respostas bem positivas, como: “O passeio é legal, a parte 

interna do museu é interessante no que diz respeito a aspectos pessoais de quem 

viveu lá. Momento big brother”, também obteve-se respostas bem críticas a respeito 

da experiência e do envolvimento como um todo: “bem ruim, não tem conteúdo 

interativo, não escolhe a ordem de visitação e muitas das salas são fechadas a 

visitação” e “ih, só uns 2. O cara falando lá na frente e a gente ouvindo lá atrás e 

olhando num é uma experiência muito envolvente (risos).” 

 

9- “Numa escala de 1 a 5, qual a probabilidade de voltar a visitar o MIP? Por 

quê?” 

De acordo com o princípio da experiência de Middleton (1994), a experiência 

da compra influencia o consumidor para que o mesmo possa escolher voltar a 

consumir esse produto ou serviço. As respostas a essa pergunta se apresentam 

como: 

 

 
Figura 12 – Escala Likert de respostas da Questão 9: 
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“Gostaria muito. Aqui é muito bonito, mas eu moro longe né?” e também, em 

confronto a essa ideia, “porque acho que basta uma vez só”. 
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Essa pergunta segue o princípio dos canais de comunicação de Middleton 

(1994), que entende os amigos, parentes e pessoas próximas como motivações 

importantes para a escolha de um produto, serviço, ou no caso em questão, destino 

ou atrativo turístico. Segue o gráfico com as respostas: 

 

 
Figura 13 – Escala Likert de respostas da Questão 10: 

 

Em relação às respostas mais negativas, destacou-se a seguinte resposta: 

“acho que só comentamos assim quando algo muito interessante e fora do comum 

acontece né? Quem sabe depois do som e luz?” e a sobre as respostas mais 

positivas, destaca-se: “porque marcou muito”. 

 

11-  “Numa escala de 1 a 5, indicaria a visita a amigos e parentes? Por que?” 

Seguindo ainda o princípio dos canais de comunicação de Middleton (1994), 
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Figura 14 – Escala Likert de respostas da Questão 11: 

 

Dentre os motivos para indicação de visita ao Museu Imperial, se destacam: 

“conhecimento da história do país e da cidade” e também “é muito bonito” com foco 

no aspecto da beleza que foi citado por seis dos entrevistados. 

Esses foram os resultados da segunda parte da entrevista a serem 

comparados então com a terceira parte. Segue abaixo as questões e respostas 

pertinentes a terceira parte da entrevista, as perguntas iguais têm o mesmo motivo 

de serem perguntadas nas entrevistas: 

 

1- “A forma como o espetáculo é apresentado te introduziu bem à história 

do Brasil?” 

Para essa questão obtivemos respostas variadas, sendo em sua maioria 

positivas e diretas, porém algumas explicadas: “o espetáculo faz uma boa linha do 

tempo, dá dados importantes sobre a historia do brasil, eu diria que sim” e 

“introduziu muito bem ao período e as historias em questão, então acho que sim”. 

Algumas respostas mais negativas, como: “mais ou menos” e “foi bem fantasioso, 

mas com algumas informações legais”. 

 

2- “O espetáculo te ajudou no entendimento do acervo e da história por 

trás do acervo do Museu? Como?” 

Essa pergunta tenta explicar o quanto o espetáculo pode ajudar no 

entendimento do acervo do Museu Imperial, levando em consideração a vontade do 

MIP em sua ideia educacional de transmitir o máximo de informações e gerar o 

máximo de conhecimento através de seu acervo e projetos. As respostas foram na 

maioria positivas, contando com três respostas negativas expressadas com um 
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“acho que não” dos entrevistados, um deles expressou o motivo: “acho que não, 

num falava das coisas que tão no museu”. Porém respostas positivas também foram 

explicadas, em sua maioria pelo quesito da contextualização: “ah, com certeza. 

Todos os objetos, até o palácio em si, ganha uma história, né? Dá pra ver como a 

casa funcionava... Muito legal”, “sim. Acho que pelo fato de visualizar, escutar... A 

interatividade em si ajuda bastante” e “acho que sim, ele contextualizou muita coisa, 

né?” 

 

3- “Esse espetáculo agregou novos conhecimentos a você?” 

Todos os entrevistados responderam positivamente a essa pergunta, 

respostas como: “com certeza, tem fatos menos explorados da historia que foram 

abordados no espetáculo” e “com certeza. Muitos detalhes que a gente não aprende 

na escola” passam a ideia de que as informações foram realmente processadas 

pelos visitantes entrevistados. 

 

4- “De acordo com a experiência que você teve no Espetáculo, numa 

escala de 1 a 5, acha importante a preservação e manutenção do mesmo para a 

transmissão de conhecimento para a população?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 

 

 
Figura 15 – Escala Likert de respostas da Questão 4, após o Espetáculo: 

 

Todas as respostas foram positivas no que diz respeito a preservação do 

Museu Imperial e do espetáculo de Som & Luz, com destaque na resposta de dois 

dos entrevistados: “esse espetáculo merece continuar” e “tem que manter e trazer 

bastante gente, principalmente as escolas pra cá” 
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5- “Numa escala de 1 a 5, você conseguiu ver a importância desse projeto 

para o entendimento da cultura e sociedade em que vive?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 

 

 
Figura 16 – Escala Likert de respostas da Questão 5, após o Espetáculo: 

 

As respostas positivas foram a maioria, com exemplo de: “além dos aspectos 

educativos do espetáculo, ele fala também de educação ambiental. Fora os 

aspectos culturais e sociais que percebemos que continuam os mesmos”. Porém a 

resposta mais negativa obtida foi: “Mesma coisa (referindo-se à sua resposta 

anterior - achei muito focado nos monarcas, algumas funções sociais são 

explicadas, mas não todas)”. 

 

6- “Numa escala de 1 a 5, você acha que esse espetáculo no Museu é de 

fácil acesso e entendimento para qualquer cidadão?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 
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Figura 17 – Escala Likert de respostas da Questão 6, após o Espetáculo: 

 

Destaca-se nessa pergunta a resposta mais negativa a respeito da 

acessibilidade da informação: “é mais fácil, mas mesmo assim, se num tiver uma 

base num fica fácil não”. 

 

7- “Numa escala de 1 a 5, o quanto você se sentiu participando da 

experiência do espetáculo? E o quanto você se sentiu envolvido com o Museu 

depois do espetáculo?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 

 

 
Figura 18 - Escala Likert de respostas da Questão 7, após o Espetáculo: 

 

Depois do espetáculo as respostas obtidas foram mais positivas, como: “olha, 

agora, pensando bem acho que meu ultimo cinco podia ser um quatro (risos). 

Participamos muito mais da experiência do museu com o som e luz” e “bem mais 

agora, o espetáculo é muito bom. Bem interativo, mas ainda pode melhorar, pode 
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ser mais. Porque ainda somos espectadores, né?”, mas também obteve-se uma 

resposta pouco mais negativa: “num é tão interativo, mas é legal. Mais do que ficar 

andando numa casa com objetos antigos”. 

 

8- “Numa escala de 1 a 5, qual a probabilidade de voltar a visitar o MIP? e 

por que?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 

 

 
Figura 19 – Escala Likert de respostas da Questão 8, após o Espetáculo: 

 

Dentre as diversas respostas obtidas para essa pergunta, destacam-se: 

“agora tem mais um motivo, quero voltar com o resto da família”, “(risos) agora eu 

queria que fosse 5, mas continua sendo bem longe né? Mas vou tentar voltar, com 

certeza” e “o show é bom, mas num precisa vir mais não”. 

 

9- “Numa escala de 1 a 5, comentaria sobre sua experiência no Museu com 

seus amigos, parentes, em círculos sociais? Por que?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 
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Figura 20 - Escala Likert de respostas da Questão 9, após o Espetáculo: 

 

As respostas foram bem positivas, dentre elas: “Agora faz mais sentido 

comentar, foi algo diferente” e “(risos) acabei de postar no face. Então acho que é 5, 

né?”. A resposta mais negativa foi: “mesma coisa (referindo-se a resposta anterior 

ao espetáculo – provavelmente na faculdade, mas só se rolar o assunto)”. 

 

10-  “Numa escala de 1 a 5, indicaria a visita a amigos e parentes? Por quê?” 

As respostas obtidas pela escala seguem abaixo: 

 

 
Figura 21 – Escala Likert de respostas da Questão 10, após o Espetáculo: 

 

As respostas foram bem positivas à essa pergunta, como: “continuo 

indicando, mas agora indicarei ainda mais”, “principalmente ao espetáculo. Mas 

acho que eu indicaria vir no espetáculo antes de ir no museu” e “pode ser 10? (risos) 

queria que todos viessem... E me trouxessem com eles, né? (risos)”. 
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Como método de avaliação da pesquisa, também se faz importante entender 

a mudança ocorrida com cada entrevistado. Por conta disso segue uma análise de 

cada entrevista em relação à meta educacional e mercadológica proposta através 

das perguntas da própria entrevista. 

A análise foi feita pela autora e entrevistadora comparando as repostas 

através de uma escala, onde as mesmas podem ser: muito negativas, negativas, 

indiferentes, positivas e muito positivas. Além disso, a análise é feita em três etapas: 

a das perguntas estritamente descritivas, a das perguntas em escala de caráter 

educacional e a das perguntas em escala de caráter mercadológico. Seguem as 

análises: 

 

Entrevistado Questões dissertativas 1 Questões dissertativas 2 
1 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
2 MUITO NEGATIVO POSITIVO 
3 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
4 INDIFERENTE POSITIVO 
5 POSITIVO MUITO POSITIVO 
6 POSITIVO POSITIVO 
7 INDIFERENTE INDIFERENTE 
8 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
9 NEGATIVO INDIFERENTE 
10 POSITIVO MUITO POSITIVO 
11 POSITIVO POSITIVO 
12 POSITIVO MUITO POSITIVO 

 

Figura 22 – Análise I: 

 

Entende-se a partir de então que o espetáculo causou mudanças positivas ou 

indiferença nos visitantes entrevistados, porém nenhuma mudança negativa nessa 

etapa foi notada: 
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Entrevistado Questões educacionais 1 Questões educacionais 2 
1 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
2 INDIFERENTE MUITO POSITIVO 
3 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
4 POSITIVO POSITIVO 
5 POSITIVO MUITO POSITIVO 
6 POSITIVO MUITO POSITIVO 
7 INDIFERENTE POSITIVO 
8 POSITIVO MUITO POSITIVO 
9 INDIFERENTE POSITIVO 

10 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
11 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
12 POSITIVO MUITO POSITIVO 

 

Figura 23 – Análise II: 

 

A segunda análise, assim como a primeira, mostra que os entrevistados 

continuaram mantendo suas respostas ou mudaram positivamente as mesmas. A 

seguir, a última análise: 

 

Entrevistado Questões mercadológicas 1 Questões mercadológicas 2 
1 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
2 POSITIVO MUITO POSITIVO 
3 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
4 POSITIVO MUITO POSITIVO 
5 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
6 POSITIVO MUITO POSITIVO 
7 INDIFERENTE INDIFERENTE 
8 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
9 POSITIVO POSITIVO 

10 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
11 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 
12 MUITO POSITIVO MUITO POSITIVO 

 

Figura 24 – Análise III: 

 

Essa análise mostra o mesmo efeito que as análises anteriores, registrando 

então que dentre os entrevistados, as repostas se mantinham ou eram mais 

positivas depois de assistirem ao espetáculo de Som & Luz do Museu Imperial de 

Petrópolis. 
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Pode-se entender o comportamento dos entrevistados a partir desses dados, 

o quanto os aspectos educacionais e mercadológicos analisados foram influenciados 

com a visita ao MIP e com a experiência do espetáculo. Em primeiro lugar é feita a 

análise do comportamento dos entrevistados em relação ao fator educacional do 

Museu, comparando as respostas desses entrevistados nas duas etapas da 

visitação, ou seja, após a visita ao acervo e após a experiência do espetáculo de 

Som & Luz. Nesse quesito pode-se entender que: 

 

• Apesar da maioria das entrevistas no primeiro momento (visitação ao 

acervo) mostrarem um sucesso na visão educacional do Museu Imperial, 

percebe-se a presença de visões negativas em relação ao mesmo. Logo 

após o segundo momento (participação no espetáculo) percebe-se que as 

visões positivas continuam as mesmas ainda com a presença de novos 

pontos positivos, tornando algumas dessas extremamente positivas. As 

visões negativas obtiveram melhoras, apesar de algumas se manterem, em 

geral todos os entrevistados com visões negativas acharam pelo menos um 

ponto mais positivo a partir da experiência interpretativa. 

• O espetáculo Som & Luz cumpriu com sua finalidade de metodologia 

interpretativa patrimonial para a ação de educação patrimonial em que é 

focado aos entrevistados. Tendo em vista a relação de aprendizagem não-

formal estabelecida pela metodologia, os entrevistados mostraram em geral 

uma resposta positiva à esse espetáculo. 

 

Em segundo lugar é feita a análise do comportamento dos entrevistados em 

relação ao fator mercadológico do Museu, comparando as respostas desses 

entrevistados nas duas etapas da visitação, ou seja, após a visita ao acervo e após 

a experiência do espetáculo de Som & Luz. Nesse quesito pode-se entender que: 

 

• A tendência da grande maioria dos entrevistados em voltar ao MIP e a 

indicar a visitação a terceiros já era bem grande no primeiro momento, ainda 

assim essa foi aumentada no segundo momento da entrevista, mostrando 

um interesse ainda maior depois da apresentação do Som & Luz. Porém, 

ainda mais interessante do que isso para o museu, é significativo perceber a 

mudança de positiva na opinião maioritária dos entrevistados em relação à 
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comentar a respeito da experiência vivida. Pode-se notar a tendência de 

alguns entrevistados em usar de tecnologias atuais e de impacto 

(mensagens de texto e redes sociais) para fazer a divulgação livre da boa 

experiência que passou no Museu Imperial através do espetáculo Som & 

Luz. 

• O espetáculo de Som & Luz se mostrou interessante mercadologicamente 

como investimento ao que se refere aos entrevistados em questão. As 

respostas mostraram que o espetáculo é motivador para a divulgação, para 

a volta da maioria dos entrevistados ao museu e para a livre indicação do 

mesmo como destino de turismo e visitação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante os últimos anos, o conceito e a preservação do patrimônio tem 

tomado novas formas, criando metodologias para que o mesmo seja apresentado a 

todas as gerações, presente e futuras. A preservação do patrimônio cultural (como 

objetos, documentos escritos, imagens, áreas naturais, paisagens ou edificações) é 

uma garantia à sociedade, para que a mesma tenha maiores oportunidades de 

perceber e entender a si própria. 

A educação patrimonial, como explicado anteriormente, é uma importante 

ação de preservação e de apropriação da cultura. Através dela é possível que a 

sociedade se aproprie dos seus bens culturais e históricos, percebendo a 

necessidade e a importância da valorização e da preservação do patrimônio 

histórico e cultural através dos princípios relatados, como a aprendizagem 

significativa e as abordagens diferenciadas para pessoas diferentes. 

A interpretação do patrimônio como metodologia para alcançar os objetivos 

da educação patrimonial, deve ao mesmo tempo interrogar o passado, colaborar 

para a geração de conhecimento e também servir como uma ferramenta na inclusão 

social. Interpretar um patrimônio é fazer com que ele se torne atrativo para os outros 

o conhecerem, significa associar a interpretação ao cotidiano das pessoas e a 

vivência dos indivíduos, adaptando os serviços naturais da interpretação com a 

realidade da comunidade local e sem separar o projeto interpretativo da identidade, 

das tradições e das formas de expressão da comunidade local. 

Interpretar o patrimônio é dar um significado para objetos, áreas naturais, 

paisagens, edificações e outros de uma forma que o turista e o visitante sintam 

prazer em usufruir do conhecimento.  É fazer possível o entendimento do que não é 

cotidiano, do que não é normal, o que pode chegar a ser exótico e por isso pode 
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despertar a curiosidade de saber e de entender. O turismo tem em seu âmago a 

informação interpretativa que é essencial e fundamental. 

Além disso, o trabalho de interpretação gera a possibilidade de ativar o 

orgulho e o interessa da comunidade e dos visitantes sobre o significado de seu 

patrimônio cultural, incentivando práticas preservacionistas, como objetivo da 

educação patrimonial.  

A educação patrimonial por meio da interpretação traz uma possibilidade de 

transmutar a preservação do patrimônio cultural em mais uma alternativa de 

desenvolvimento econômico. Sendo, é claro, amplamente admitida a importância da 

promoção e da proteção da memória, da cultura, das manifestações e da história da 

sociedade. 

Este estudo possibilitou a reflexão sobre a relação entre a interpretação do 

patrimônio como metodologia educacional e também como um investimento 

rentável, pensando o uso desse artifício como uma forma perfeita de alinhar a 

aprendizagem, a preservação e o lucro. 

A educação patrimonial no MIP hoje é muito bem planejada. Os objetivos 

relativos à aprendizagem são bem elaborados e são postos em prática através de 

projetos realizados pelo museu com o intuito de levar a informação a todos os 

turistas, visitantes e comunidade local.  

De acordo com a pesquisa qualitativa realizada na forma de entrevista, a 

princípio o objetivo educacional do setor de educação do museu foi bem visto, 

porém com certos pontos negativos, principalmente em se tratando da mescla entre 

a forma como o acervo é apresentado e a capacidade de se retirar conhecimento do 

mesmo. 

Depois de experimentarem o espetáculo de Som e Luz, os entrevistados 

pareceram compreender melhor a interação entre o a apresentação das informações 

e a geração de conhecimento através do que lhes foi apresentado. As entrevistas 

mostraram pontos de vista interessantes, e surgiram algumas ideias que podem ser 

mais desenvolvidas, tais como: 

 

• Propostas para aumentar o número de visitações de escolas ao espetáculo, 

ao entender a importância do mesmo para o entendimento da história do 

Brasil e de Petrópolis. O foco no público de estudantes pode ser uma forma 

de atingir os objetivos educacionais do museu na implantação do projeto do 
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espetáculo Som & Luz. A criação de uma apresentação semanal, em horário 

diferenciado para atender a escolas públicas e particulares é uma forma de 

aumentar a visibilidade do espetáculo para as crianças e jovens em idade 

escolar. 

• Visita ao espetáculo antes da visita ao acervo. Percebeu-se com as 

entrevistas que a maioria dos visitantes entrevistados entenderam melhor a 

proposta e o acervo do Museu Imperial após o espetáculo. Com isso, pode-

se aliar o interesse de Petrópolis em manter os turistas por mais tempo na 

cidade com uma proposta de visitação ao MIP focado primeiramente na 

experiência do espetáculo para depois então, nos dias seguintes, visitar a 

casa onde tudo aconteceu. 

 

As entrevistas também mostraram uma diferença de opiniões dos 

entrevistados em relação ao desejo de voltar ao MIP, em comentar a 

respeito de suas experiências e em indicar a visita a terceiros. Levando 

esses itens em consideração e também as respostas dos visitantes, pode-se 

desenvolver algumas ideias de cunho mercadológico: 

 

• Maior divulgação do espetáculo principalmente em cidades vizinhas. 

Percebeu-se que o espetáculo poderia ser ainda mais rentável se houvesse 

uma maior divulgação do mesmo, principalmente para o público com maior 

possibilidade de visitar e voltar a visitar o museu: os visitantes e turistas de 

cidades próximas a Petrópolis, como a Região Serrana, Rio de Janeiro e 

Niterói. 

• De acordo com as respostas, os entrevistados saíram do espetáculo mais 

propensos a comentar sobre a experiência da visitação do que quando 

visitaram somente o acervo. Para aproveitar essa tendência podem-se usar 

duas ferramentas para utilizar a divulgação instantânea que pode ser 

gerada: o MIP poderia oferecer cartões postais com postagem garantida 

pelo próprio Museu aos espectadores do Som & Luz e também poderiam 

garantir internet wi-fi para os visitantes poderem postar e fazer check-in nas 

devidas redes sociais. 
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A entrevista realizada com alguns dos visitantes sugere que o meio 

interpretativo do espetáculo Som & Luz, conforme é utilizado, desperta o interesse e 

faz com que se possa entender de forma mais assídua a fartura patrimonial 

envolvida no contexto do Museu Imperial. Mas é interessante perceber o potencial 

que o espetáculo ainda tem para melhorar seu perfil educacional e econômico. 

A presente composição pode servir de incentivo para que o tema seja mais 

discutido pelos interessados em educação e interpretação patrimonial para a gestão 

do patrimônio, também podendo ser utilizada para a discussão a respeito do 

espetáculo de Som & Luz. As propostas para o Museu Imperial de Petrópolis são 

apenas sugestões elaboradas a partir do estudo sobre interpretação e a partir da 

pesquisa feita nas entrevistas respondidas por visitantes, estimulando outras 

propostas que provoquem debates a respeito dos diversos aspectos envolvidos na 

relação entre o turismo, o comportamento do turista enquanto consumidor e a 

interpretação do patrimônio cultural. 
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