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RESUMO 

 

O souvenir é um dos objetos mais consumidos por turistas e está diretamente ligado 
às experiências turísticas. Em museus, esses objetos assumem papel de diferença e 
estabelecem com o sujeito uma relação diversa das representações mais comuns 
encontradas na literatura nacional a respeito do tema. A experiência de visitação em 
museus e a fruição estética oriunda da relação com o acervo exposto podem ser 
fatores decisivos para o consumo de souvenirs de museus, proporcionando ao 
turista a sensação de proximidade com a própria obra. Nesse sentido, o presente 
trabalho procurou investigar e interpretar, por meio de pesquisas em lojas de 
museus, até que ponto o consumo do souvenir de museu incentiva ou banaliza a 
relação com esses objetos. Buscou-se utilizar estudos de autores como Walter 
Benjamin para se discutir a respeito da aura dos objetos frente sua possível 
banalização, Gilles Lipovetsky para se refletir sobre a estetização contemporânea, 
Zygmunt Bauman e Arjun Appadurai para se compreender o consumo na pós-
modernidade, Daniel Miller sobre o campo da cultura material, bem como outros 
autores que se dedicam ao estudo dos souvenirs. Por se caracterizar como uma 
pesquisa de base etnográfica, o processo metodológico consistiu em observação 
participante e entrevistas semiestruturadas no Museu do Amanhã, Museu Histórico 
Nacional e Museu de Arte do Rio. Os resultados apontam que as lojas de souvenirs 
de museus possuem importante papel na construção de uma diferente relação de 
consumo dos turistas em instituições museológicas. 
 
Palavras-Chave: Souvenir. Museu. Turismo. Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Souvenir is one of the most consumed objects by tourists and is directly linked to 
tourist experiences. In museums, these objects assume a role of difference and 
establish with the subject a different relation from the most common representations 
found in the national literature on the subject. The experience of visitation in 
museums and the aesthetic enjoyment arising from the relationship with the exhibit 
can be decisive factors for the consumption of museum souvenirs, giving the tourist a 
sense of proximity to the work itself. In this sense, the present work sought to 
investigate and interpret, through research in museum stores, to what extent the 
consumption of museum souvenirs encourages or trivializes the relationship with 
these objects. We sought to use studies by authors such as Walter Benjamin to 
discuss the aura of objects in view of their possible trivialization, Gilles Lipovetsky to 
reflect on contemporary aestheticization, Zygmunt Bauman and Arjun Appadurai to 
understand consumption in post modernity, Daniel Miller on the field of material 
culture, as well as other authors dedicated to the study of souvenirs. Because it is 
characterized as an ethnographic research, the methodological process consisted of 
participant observation and semi-structured interviews at the Museu do Amanhã, 
Museu Histórico Nacional and Museu de Arte do Rio. The results shows that 
museum souvenir shops play an important role in the construction of a different 
consumption ratio of tourists in museum institutions. 
 
Keywords: Souvenir. Museum. Tourism. Consumption. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar o lugar do turismo na contemporaneidade exige enxergá-lo como 

fenômeno social complexo, que envolve relações sociais, conflitos e olhares plurais. 

Como Banducci Júnior (2001) ressalta, é um fenômeno mutável que opera de 

diversas formas e, por este motivo, é necessário adotar diferentes abordagens 

teóricas para alcançar uma visão holística do fenômeno. 

A interdisciplinaridade é um diálogo que afirma a diversidade em uma ciência, 

e a utilização de diferentes teorias, metodologias e análises de variados campos do 

saber auxiliam o conhecimento da área (SANTOS, 2005). Neste sentido, por 

exemplo, o Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo, lançado em 

2008, no âmbito da Política Nacional de Turismo 2007-2010 e da Política Nacional 

de Museus, procurou viabilizar maior aproximação entre dois campos que deveriam 

ter sido pensados em conjunto há mais tempo. O objetivo do programa, como 

apontou Godoy (2010), era estruturar os museus, a fim de que se tornassem mais 

atrativos aos visitantes, bem como espaços culturais ainda mais valorizados pela 

comunidade. 

A incorporação dos museus pelo turismo – e vice-versa – pressupõe um 

planejamento turístico nesses espaços para que as instituições museológicas sejam 

entendidas para além de um produto cultural (GODOY, 2010). Um profissional de 

turismo preparado para atuar nesses espaços juntamente a equipe do museu é 

fundamental para que seja possível, por exemplo, o desenvolvimento sustentável da 

atividade turística em tais instituições. Entender os museus como lugares que estão 

além de um consumo imediato – característica marcante do turismo de massa – 

torna-se de suma importância para a construção e consolidação de uma relação 

sustentável e responsável, assim como para uma mais satisfatória experiência dos 

turistas nesses espaços.  

Entendendo os souvenirs como um dos principais objetos consumidos por 

turistas, e estando eles diretamente ligados à experiência turística, vislumbrou-se 

estudar o tema como objeto dessa pesquisa. Na área do turismo, o souvenir é 

assunto já conhecido, mas verifica-se que há ausência de uma literatura específica 

sobre souvenir de museu, no panorama nacional. Recentemente, tal temática foi 

abordada na Revista Iberoamericana de Turismo, que publicou artigo científico do 

qual pude participar como coautor (GODOY; VIDAL, MEES, 2019). A partir desses 



 

 

 

14 

estudos, buscou-se primeiramente, para o presente TCC entender a relação 

estabelecida entre o consumo e o turismo. A sociedade líquido-moderna (BAUMAN, 

2001; 2007; 2009) tem como uma de suas principais características o consumismo, 

que passou por transformações ao longo dos tempos, fenômeno defendido por 

Bauman (2008) como “revolução consumista”, que contribuiu para o entendimento 

do consumo como um fato social total (MAUSS, 2003). A materialidade, neste 

sentido, atua como fator de mediação cujo processo social contemporâneo se 

apropria do universo material com diversas finalidades, como o fato de produzir 

sentidos e identidades, de acordo com Barbosa e Campbell (2006). Logo, o turismo, 

pela sua condição intangível, tem no souvenir um modo de materializar experiências 

vividas durante a viagem. O souvenir, portanto, é uma das formas de representação 

da cultura material, incorporada para o turismo. Sendo assim, compreender o papel 

da materialidade na experiência turística e os significados e representações 

atribuídos a estes objetos perante interação pode ser considerada uma relevante 

perspectiva para os estudos sobre souvenir.  

Durante a viagem, os museus são um dos possíveis locais para se comprar 

um souvenir. Nestes espaços, entretanto, é possível que se estabeleça uma relação 

sujeito-objeto que esteja para além dos significados mais frequentes na literatura 

sobre o souvenir. A experiência de visitação nos museus e a fruição estética oriunda 

da relação com os objetos expostos podem ser fatores decisivos no consumo de 

souvenirs. Neste sentido, consumir um souvenir de museu pode ser uma maneira de 

obter o objeto exposto, já que este não pode de fato ser adquirido. 

Com base nessa percepção, o presente trabalho procurou investigar e 

interpretar até que ponto o consumo de souvenir de museu incentiva ou banaliza a 

relação com os objetos. Entende-se o consumo como incentivador quando emerge 

da dimensão da diferença (GODOY; VIDAL; MEES, 2019) e da criação de outra 

relação de consumo turístico nos museus, segundo representações estabelecidas e 

atribuições de valores dadas pelos turistas oriundas da experiência de visitação. Já 

a banalização emerge da repetição (GODOY; VIDAL; MEES, 2019) e do 

entendimento dos souvenirs como objetos a serviço de um consumo massivo e 

banal por turistas. 

Desse modo, foram traçados três objetivos específicos: analisar a relação 

turismo e museus, desde a turistificação desses espaços até serviços turísticos 

oferecidos pelos museus; compreender o papel e o significado do souvenir na 
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experiência turística; e interpretar os significados atribuídos ao souvenir de museu 

construído segundo a experiência de visitação no museu e sua relação com o 

acervo exposto. 

A metodologia se constituiu, primeiramente, com a realização de um 

levantamento em bases de dados acadêmicos, a fim de que fosse possível analisar 

a literatura nacional sobre o tema. Em seguida, com o auxílio de um caderno de 

campo, a pesquisa foi aplicada por meio de entrevistas semiestruturadas com 

turistas, tanto nacionais quanto internacionais, que visitavam as lojas de três 

museus: Museu Histórico Nacional, Museu de Arte do Rio e Museu do Amanhã. A 

coleta de dados ocorreu em dias alternados (durante a semana e em finais de 

semana, assim como nos dias de gratuidade dos museus e nos dias pagos). 

Utilizou-se também de observação participante para auxiliar na compreensão do 

campo. Desse modo, a pesquisa foi realizada durante os dias 8, 13 e 18 de outubro 

contabilizando 19 horas de campo com o total de 40 informantes, sendo 28 turistas. 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro aborda o 

processo de turistificação de museus e a prática sustentável do turismo nesses 

locais, assim como o aumento do público, as particularidades do visitante turista e a 

inserção, contribuição e importância do profissional de turismo em museus, que 

também entenda as especificidades das instituições museológicas. Ademais, refletir 

também como o consumo turístico está presente em instituições museológicas. O 

segundo capítulo tem como objetivo conceituar o souvenir e suas significações para 

o turismo e a especificidade dos souvenirs de museus, objeto de estudo deste 

trabalho, aprofundando-se na relação sujeito-objeto estabelecida na experiência dos 

visitantes nesse espaço. Por fim, o terceiro capítulo apresenta a metodologia de 

pesquisa, o campo e a análise dos resultados obtidos. 

Vale ainda mencionar, em caráter pessoal, que meu interesse pelo tema veio 

sendo construído ao longo de minha iniciação científica no grupo de pesquisa 

coordenado por minha orientadora, de meu estágio como monitor da disciplina 

Museologia aplicada ao Turismo e de minha vivência acadêmica na Universidade 

Federal Fluminense. Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso contempla 

alguns dos mais significativos aspectos de minha formação como futuro Bacharel em 

Turismo. 
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1 TURISMO E MUSEUS 

 

Ao pensar em turismo e museus pode parecer óbvia, em princípio, a ligação 

entre esses dois mundos, já que instituições museológicas recebem turistas e os 

turistas visitam museus (GODOY, 2017). Aprofundando um pouco mais, é possível 

estabelecer uma conexão entre as viagens aristocráticas da Antiguidade Clássica e 

o ato de colecionar. Entretanto, a relação entre os dois universos possui, ao mesmo 

tempo, proximidades e distanciamentos que afetam essas áreas diretamente 

(GODOY, 2010) 

Os museus assumem um papel importante na reflexão sobre a sociedade na 

qual está inserida (ABREU, 2013) e suas dinâmicas sociais (GONÇALVES, 2007). O 

colecionismo é uma das diversas áreas de estudo da museologia e a preocupação 

em preservar objetos para servirem de base de estudos, análises e a manutenção 

da sua funcionalidade contribuem para a formação da memória e compreensão do 

passado (SUANO, 1986). Desde a Revolução Francesa, em 1789, as grandes 

coleções começaram a receber visitações, e as chamadas "grandes exposições" 

passam a atrair e ampliar a quantidade de visitantes ao longo do tempo. Sendo 

assim, o público se torna cada vez mais heterogêneo e à procura de experiências 

únicas e, neste sentido, por exemplo, os museus espetáculo, museus a serviço da 

espetacularização e das novas experiências (ABREU, 2013) ganham destaque, pois 

são responsáveis pelo aumento do público nesses espaços (GODOY, 2017). Dentre 

esse público, encontra-se a categoria de visitantes turista.  

O desenvolvimento e a consolidação do turismo como um fenômeno social 

contemporâneo resultaram em transformações significativas para o seu estudo e 

análise. O aperfeiçoamento e a melhoria na qualidade da infraestrutura e serviços 

tiveram que acompanhar o crescimento das viagens e as especificidades do 

consumo turístico. Nesta perspectiva, encontram-se os museus, pois, além da 

necessidade da qualificação de tais instituições para receberem turistas, estão os 

conflitos que demandam a união de esforços das duas áreas do conhecimento para 

o desenvolvimento de uma atividade sustentável e benéfica, tanto para o museu 

quanto para os turistas. 

 

1.1 O VISITANTE TURISTA EM MUSEUS 
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A relação entre a atividade turística e o museu acontece por meio da 

turistificação, que é um processo de apropriação e implementação ou 

refuncionalização da infraestrutura turística. No caso dos museus, é um processo de 

qualificação dessas instituições, a fim de que sejam criados mecanismos para a 

melhoria da infraestrutura de atendimento aos turistas e medidas que estejam 

aliadas aos processos técnicos e administrativos de infraestrutura e presentes no 

Plano Diretor e Plano Museológico das instituições, como afirma Godoy (2010). 

A apropriação desses espaços pelo turismo é mais perceptível no que tange 

às mudanças que o fenômeno turístico e os museus sofreram a partir do século 20. 

Após o período que compreende as duas Grandes Guerras, entre 1914 e 1945, a 

noção de patrimônio é redefinida devido à necessidade de reconstrução e 

preservação da nacionalidade (FUNARI; PELEGRINO, 2006), sendo assim, 

redefiniu-se também a concepção de museu (VASCONCELLOS, 2006; SUANO, 

1986). 

O aumento do fluxo turístico pelo mundo, atrelado às transformações que 

estavam em curso em instituições museológicas, como a necessidade de tornar os 

museus mais acessíveis a todos (VASCONCELLOS, 2006; GODOY, 2015), são 

fatores que auxiliam o entendimento da apropriação dos museus pelo turismo. 

Portanto, faz-se necessária a reflexão sobre as consequências do uso desses 

espaços pela atividade turística. 

Primeiramente, deve-se entender que “o museu formula e comunica sentidos 

por meio de discurso elaborado a partir do seu acervo” (CURY, 2004 p. 91), e que 

esta comunicação é feita entre sujeitos. Sendo assim, esta interação é realizada por 

meio da “relação homem-realidade mediatizada pelos bens culturais” (CHAGAS, 

2009, p. 58) os quais, em condição de objetos musealizados, são mediadores de 

trocas simbólicas (CHAGAS, 2009; CURY, 2004). Portanto, a relação entre a 

instituição e o visitante é um processo de comunicação que está diretamente ligado 

à atribuição de sentidos (CHAGAS, 2009), por parte do receptor, e à produção de 

discursos (CURY, 2004) por parte do emissor. 

Para entender a apropriação dos espaços museais pelo turista é importante 

compreender as transformações pelas quais os museus passaram em relação ao 

seu público. Para Abreu (2013), a nova configuração da cidade contemporânea, 

como a relação com o tempo passado-presente, a velocidade e a novidade e a 

dimensão da experiência que emergem e operam nesses espaços, é a principal 
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razão do crescimento e popularização dos museus-espetáculo, pois exploram 

experiências diferenciadas através não somente de sua arquitetura imponente e o 

uso exacerbado de novas tecnologias, mas pelos sentidos. Desta forma, uma 

sociedade que cada vez mais valoriza o consumo de experiências singulares e da 

novidade, estes museus se apresentam como fator determinante para uma nova 

configuração e ampliação do público nessas instituições. 

Nesta perspectiva, Vasconcellos (2006) apresenta diversas motivações para a 

visitação de museus por turistas e a importância desses espaços nesta relação 

como lugares de memória histórica, dentre elas a existência de uma infraestrutura 

adequada, o desejo de conhecer a cultura de uma sociedade diferente e o momento 

do ócio. Entretanto, Vasconcellos (2006, p. 38) afirma que “é possível até que esse 

turista não consiga observar as maravilhas dessas coleções detalhadamente, 

porém, tais instituições são consideradas referências obrigatórias quando os países 

acima citados [Espanha, França, Itália, Amsterdã, Estados Unidos e Canadá] são 

visitados”. Sendo assim, mesmo entendendo que há diversas maneiras de ser 

turista, as mudanças ocorridas na cidade contemporânea a respeito da sociedade de 

indivíduos em trânsito e a disseminação de museus feitos para um consumo 

imediato de novas experiências (ABREU, 2013) possuem relação direta com a 

atração desse perfil de público “apressado”, em especial o turista, e como uma 

consequência o desenvolvimento do turismo de massa que ocasiona a massificação 

destes espaços (GODOY, 2017). 

Não é foco deste trabalho aprofundar-se no debate da relação entre museus e 

espaço urbano, contudo Vasconcellos (2006) afirma que a quantidade de público em 

um museu pode estar relacionada também aos espaços históricos e a sua inserção 

no cenário urbano. Em seu trabalho, “Os museus e as políticas de estetização das 

cidades: controvérsias entre a turistificação de espaços públicos e o papel social das 

instituições museológicas”, Godoy e Luna (2018) refletem até que ponto a inserção 

dos museus na turistificação de espaços urbanos reduzem essas instituições aos 

processos de estetização. O “paisagismo cultural”, conceito cunhado por Godoy 

(2016), é uma “acepção que envolve a ideia de artificialismo e superficialidade, 

aderida a uma visão estritamente mercadológica” (GODOY, 2016, p. 3). Sendo 

assim, concepção diretamente ligada às características dos museus-espetáculo, 

pois é “quando estes museus passaram a ter, eles mesmos, objetivos empresariais 

(ABREU, 2013, p. 70). 
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Pensar em outro turismo nessas instituições é pensar além do discurso 

quantitativo propagado pelo segmento de Turismo Cultural para medir sucesso 

(GODOY, 2017). Por este motivo, a qualificação de museus para o turismo é um 

processo que requer certos cuidados e a presença de profissionais qualificados para 

exercerem a função, como é o caso do Bacharel em Turismo. Pensar a atividade 

turística de maneira sustentável em museus sem reduzi-los a produtos turísticos 

para o consumo (GODOY, 2010) é essencial para o desenvolvimento desses 

espaços. 

“O museu por sua essência é um recurso turístico” (NOGUEIRA, 2014, p. 39). 

Neste sentido, a comunicação entre as duas áreas, Museologia e Turismo, é 

importante para que a atividade turística nesses espaços seja feita de forma 

responsável. Percebe-se como uma tentativa dessa aproximação a criação do 

Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo no âmbito da Política 

Nacional de Museus e do Plano Nacional de Turismo 2007-2010. O principal 

objetivo, conforme afirma Godoy (2010, p. 200), foi o de “estruturar os museus, a fim 

de torná-los um atrativo aos visitantes e serem valorizados como equipamento 

cultural pela comunidade local”. Godoy (2010; 2015; 2016; 2017) e Nogueira (2014) 

ressaltam a necessidade de traçar o perfil desse público a fim de que seja possível 

entender suas especificidades e conhecer quem é esse “visitante turista”. Neste 

sentido, traçar o perfil desse público é uma das competências que caberiam ao 

profissional de turismo dentro dessas instituições, pois “para que o museu seja 

qualificado para o turismo, o Bacharel em Turismo precisa estar inserido na 

instituição e trabalhar ativamente” (NOGUEIRA, 2014, p. 48). 

A presença de um profissional do turismo dentro do museu significa pensar a 

instituição de dentro para fora e criar um plano de turismo que estabeleça 

comunicação de forma transversal com todos os setores a fim de que integre as 

equipes interdisciplinares (NOGUEIRA, 2014). Este profissional seria o intermediário 

entre a instituição museológica e o público, auxiliando no processo de comunicação. 

Além disso, a visão holística desenvolvida pelo profissional de turismo ao longo de 

sua formação faz com que, de acordo com Nogueira (2014), o Bacharel em Turismo 

tenha competência de participar do processo de gestão de museus, pois possui uma 

formação acadêmica interdisciplinar, além do próprio campo do conhecimento ser 

multisetorial, multidimensional e multidisciplinar, abarcando diversas áreas do saber, 
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mesmo com limitações em relação à abordagens inter e transdisciplinares (ARAUJO; 

GODOY, 2016). 

A turistificação dos museus requer algumas ações na preparação do espaço 

que influenciam diretamente na experiência da visitação e atendem as 

especificidades dos turistas desde a sua chegada, permanência e saída, como por 

exemplo, a elaboração de sinalizações e legendas em outros idiomas, a instalação 

de folheteria em outros idiomas, a instalação de piso tátil em todos os ambientes, 

equipamentos de audioguia, investimento na adaptação do ambiente para pessoas 

com mobilidade reduzida, como gestantes e idosos com a aquisição de cadeiras de 

rodas e instalação de barras de apoio no banheiro, pessoas com deficiência como 

surdos e pessoas com deficiência visual e a implantação de restaurantes, cafeteria, 

estacionamento, loja de souvenir e serviço de receptivo. Sendo assim, Nogueira 

(2014, p. 75) estabelece algumas das atividades que podem ser desenvolvidas 

dentro do museu pelo profissional de turismo: 

 
[...] além de fazer pesquisa de público, a fim de traçar o perfil dos turistas e 
outras especificidades, contribuir com a capacitação de funcionários para 
que haja uma melhor hospitalidade no museu; entrar em contato com o 
trade turístico com a finalidade de atrair novos visitantes, porém respeitando 
a capacidade de carga do museu e seu acervo; traçar a capacidade de 
carga do museu e das salas de exposição a fim de que o visitante tenha 
uma melhor experiência museal; trabalhar junto com a área educacional a 
fim de fazer visitas guiadas e/ou mediadas que atendam não só grupos 
escolares, mas todo tipo de visitantes: residentes, turistas, crianças, adultos 
e idosos; participar de pesquisas dentro dessas instituições a fim de criar 
conhecimento científico na área turismo e museus entre outras coisas que 
agregariam conhecimento da área do turismo a área do museu. 

 

Neste sentido, pode-se entender a importância e necessidade de um Bacharel 

em Turismo atuando em instituições museológicas em parceria com Museólogos e 

com todo o corpo de profissionais que trabalham em museus. Desenvolver políticas 

e ações que entendam o turista não como um visitante espontâneo e homogêneo, 

mas sim como uma categoria de visitante heterogênea que possui diversas 

motivações, especificidades e necessidades é uma forma de desenvolver uma 

atividade turística sustentável. E, neste sentido, Godoy (2010) recomenda que haja 

atenção para que o Programa de Qualificação dos Museus não se torne um 

modismo a fim de seja um projeto de turistificação que não pense a continuidade 

dessas ações sustentáveis, assim como a abertura de mais vagas e contratações de 

museólogos e a inclusão do turismólogo no quadro de funcionários das instituições. 
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Nogueira (2014) destaca a necessidade de que este profissional seja capaz 

de entender toda a complexidade da museologia. Neste sentido, Godoy (2010) 

pontua alguns cuidados que devem ser tomados no processo de turistificação dos 

museus, dentre eles, o respeito entre as áreas, a sustentabilidade, a atenção às 

especificidades do museu, a compreensão das tipologias dessas instituições e, por 

conseguinte, entender que cada espaço tem um público diferente, o diálogo entre o 

Turismo e a Museologia e o cuidado com a preservação. 

Pensar o museu para além de um produto (GODOY, 2010) é, portanto, uma 

tarefa que o profissional de turismo pode exercer dentro de uma instituição 

museológica nas equipes multidisciplinares. Godoy (2010) comenta sobre uma fala 

em um evento em que esteve presente no qual um profissional de turismo diz que as 

instituições museológicas são para o turismo como um produto a ser consumido em 

prateleira de um mercado, pois o objetivo final para ambos é o consumo. Em 

reflexão, a autora alerta que a comparação entre "consumir uma obra de arte", um 

souvenir e uma porção de batatas fritas não seria adequada, pois uma obra não é 

como um souvenir que quebra e pode ser substituído por outro ou uma porção de 

batatas que acaba e pode ser servida novamente, pois, em museus, há danos que 

serão difíceis de recuperar, e o museu está para além de um consumo imediato. 

Cabe a este estudo, portanto, refletir e analisar como a dimensão de consumo 

emerge e opera em museus e como ocorre a relação do turista com o consumo 

nesses espaços, já que é uma característica inerente à atividade turística. 

 

1.2 CONSUMO EM MUSEUS   

 

Desde um simples ato de beber água até complexas dinâmicas sociais, é 

possível perceber dimensões em que o consumo emerge e opera. Nas sociedades 

ocidentais contemporâneas, o consumo exerce um papel fundamental em processos 

sociais através do universo material, como por exemplo, a construção de 

identidades. Contudo, o estudo do consumo possui certas especificidades e é 

considerado uma área complexa devido aos seus processos metodológicos e 

questões conceituais. 

O ato de consumir faz parte das necessidades mais básicas do ser humano, 

entretanto, é preciso aprofundar-se no estudo deste fenômeno para entender sua 

relação com as sociedades. A demanda pelo entendimento do capitalismo, da 
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sociedade e de sua cultura material, fez com que até meados de 1980, o discurso 

hegemônico no âmbito das ciências sociais e dos estudos do consumo fosse o lado 

da produção, mais conhecido como viés produtivista, e esta abordagem teórica é um 

dos principais motivos para a escassez de pesquisas sobre o consumo (BARBOSA, 

CAMPBELL, 2006). Sendo assim, Miller (2001) concentrou esforços para 

compreender esta abordagem e aponta que a causa dos estudos do consumo por 

meio da visão da produção deve-se ao fato da narrativa que envolve o processo da 

Revolução Industrial e do trabalho (produção) compor a hegemonia política da 

econômica no século 20. O foco nos estudos da produção em detrimento do 

consumo é resultado da abordagem moralista e moralizante presente nas 

sociedades ocidentais quando o assunto é consumo de bens materiais (CAMPBELL, 

2001; MILLER, 1995; 2001; BARBOSA; CAMPBELL, 2006). 

No panorama acadêmico nacional, o tema ainda é incipiente mesmo sendo 

possível perceber um crescente interesse nos estudos do consumo pelos 

pesquisadores e estudiosos, como afirmam Barbosa e Campbell (2006). Segundo 

esses autores, o consumo passou a ter relevância teórica para as ciências sociais a 

partir da interdisciplinaridade entre diferentes áreas de conhecimento, corroborando 

para o crescimento de pesquisas sobre o consumo, porém, ao mesmo tempo, 

contribuindo também para a ambiguidade do tema, que no senso comum está 

relacionado à aquisição de algo, esgotamento e exaustão em dimensões não 

somente materiais, mas físicas e emocionais. Na obra Acknowledging Consumption, 

o antropólogo Daniel Miller (1995) afirma que a interdisciplinaridade embora 

abordando uma variedade de disciplinas, cada uma com sua própria trajetória 

histórica, chama a atenção por sua justaposição. Em muitos casos, o tópico 

consumo parece apresentar um desafio fundamental às premissas básicas que 

sustentaram cada disciplina até o presente. No entanto, cada disciplina tem suas 

próprias bases específicas (tradução livre). 

Corroborando com o posicionamento de Miller, Duarte (2010, p. 374) aponta 

que “o consumo se torna um subcampo acadêmico em várias outras disciplinas, 

tornando evidente a transversalidade da temática e a multiplicidade de objectos de 

estudo com ela relacionados”. Portanto, é possível perceber que um dos principais 

motivos para o crescimento dos estudos do consumo foi o aumento do interesse de 

diversas áreas no assunto de forma interdisciplinar. 
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Na sociedade pós-moderna, o consumo é um fenômeno que gera inúmeras 

discussões.  O sociólogo Featherstone (1995) observa que o termo “pós-moderno” 

está em moda, porém sua conceituação ainda se mostra difícil devido à necessidade 

de compreensão dos diversos fenômenos que integram o pós-moderno e as 

palavras derivadas, como pós-modernidade, pós-modernização e pós-modernismo. 

O autor sugere que o termo pós-modernidade está relacionado com a ruptura 

temporal da Antiguidade para o Moderno, já o termo pós-modernização está ligado a 

influência que o desenvolvimento da dimensão econômica de uma sociedade exerce 

sobre as estruturas sociais baseadas na industrialização, como a expansão da 

tecnologia e a ciência, o mercado capitalista e a urbanização e, por fim, o termo pós-

modernismo é “relevante para um leque amplo de práticas artísticas e disciplinas 

nas humanidades e ciências sociais porque dirige nossa atenção para mudanças 

que vêm ocorrendo na cultura contemporânea” (FEATHERSTONE, 1995, p. 29). 

Contudo, mesmo o pós-modernismo englobando “mudanças na esfera cultural mais 

ampla, envolvendo modos de produção, consumo e circulação de bens simbólicos” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 30), a conceituação de “pós-moderno” e suas 

derivações configura-se como uma barreira a ser ultrapassada. 

Para o sociólogo britânico Kumar (1997), a característica primordial do pós-

moderno é que a modernidade e o modernismo acabaram e o “pós” pode significar 

algo que vem depois ou um estado de reflexão. Assim como Featherstone, Kumar 

estabelece uma distinção entre os termos “modernidade” e “modernismo”, sendo o 

primeiro adotado para designar as mudanças na sociedade em diversas esferas que 

originou o mundo moderno, sendo a Revolução Francesa um dos principais 

caminhos para se chegar neste novo momento, e o outro caracterizado como u 

movimento cultural que eclodiu no final da segunda metade do século XIX no 

ocidente. Kumar (1997, p.150) afirma que “o posmodernismo é a cultura da 

sociedade pós-industrial”. 

Para outros autores, como Bauman (2001; 2007; 2009), a modernidade 

passou por um processo de diferenciação e transformação do “sólido” para o 

“líquido”, assumindo a característica fundamental de uma sociedade líquido-

moderna: a fluidez. É importante ressaltar que o objetivo desta seção não é 

aprofundar-se nas discussões sobre o pós-moderno, ou modernidade líquida 

denominada por Bauman, entretanto a compreensão desses estudos é relevante na 
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medida que serve para estruturar a abordagem teórica sobre a sociedade de 

consumo. 

O ato de consumir sofreu mudanças e ocasionou implicações ao longo do 

tempo, por isso pode ser entendido como um fato social total (MAUSS, 2003). 

Diversos autores das ciências sociais dedicam-se aos estudos do consumo, como 

Appadurai (2008) que entende o consumo como uma lógica da política econômica 

das sociedades e “eminentemente social, relacional e ativo, em vês de privado, 

atômico ou passivo” (APPADURAI, 2008, p. 48). O autor observa também o 

consumo como um mecanismo de recepção e envio de mensagens sociais e, devido 

essa característica, a demanda, entendida como o consumo, é determinada por 

forças sociais e econômicas e possui a capacidade de manipulá-las. 

Barbosa e Campbell (2006) definem o consumo como uma categoria central e 

um processo social contemporâneo caracterizado pelas diferentes formas de 

provimento e acesso a bens e serviços, um mecanismo social produtor de sentidos, 

identidade e uma estratégia de estabelecimento e manutenção de fronteiras e 

dinâmicas sociais. Já para Bauman (2008, p. 38), a sociedade passou pela chamada 

“revolução consumista” na qual o consumo passa ao consumismo transformando-se 

em uma característica essencial para a sociedade e para a vida das pessoas, assim 

como o trabalho era na sociedade dos produtores. 

“A vida líquida é uma vida de consumo” (BAUMAN, 2009, p. 16) e, para o 

sociólogo polonês, a fluidez da sociedade líquido-moderna em conjunto com a 

condição da velocidade as quais esses sujeitos estão colocados contribuem para 

que o consumismo se refira à incitação de um certo desejo que além de satisfazê-lo 

incite novos desejos. Ademais, a afirmação e manutenção do status individual 

marcada por uma “vendabilidade” própria é uma das características da sociedade 

pós-moderna. Conforme Bauman (2008, p. 76), “os membros da sociedade de 

consumidores são eles próprias mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser 

uma mercadoria de consumo que os torna membros autêntica dessa sociedade”. 

Sendo assim, tornam-se potenciais consumidores para o mercado na medida que os 

sujeitos estimulam e intensificam seus desejos e a própria condição de mercadorias 

que está diretamente ligada ao consumo de souvenir no turismo e a manutenção de 

status. 

O consumo, portanto, passa a ocupar um lugar de destaque na organização 

social da sociedade pós-moderna ocidental, pois passa a desempenhar funções e 
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integrar complexas dinâmicas sociais pelo uso do universo material, seja na 

construção de identidade, status social, estilos de vida e construção de sentido, seja 

nas trocas de mercadorias e aquisição de bens e serviços. A sociedade consumista 

“representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 

estilo de vida e uma estratégia existencial consumista [...]” (BAUMAN, 2008, p. 76). 

Pode-se dizer, então, que o consumo opera na criação de uma cultura de consumo. 

 Qual a relação dos museus nessa discussão? Assim como o consumo está 

presente na organização social, os museus caracterizam-se como um espaço de 

compreensão e interpretação da vida social, logo, ambos possuem importantes 

posições na sociedade. Sobre os museus Gonçalves (2007, p. 23) afirma que: 

 

essas instituições constituem na verdade o locus de cruzamento de uma 
série de relações de ordem epistemológica, social e política, configurando-
se como áreas estratégicas de pesquisa e reflexão para o entendimento das 
relações sociais, simbólicas e políticas entre diversos grupos e segmentos 
sociais [...]. 

 

Por definição do Conselho Internacional de Museus – International Council of 

Museums (ICOM) o museu é: 

 

uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 
investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da 
humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e 
deleite (ICOM, 2007, s.p.) 

 
 

 Sendo assim, entende-se os museus como lugares dinâmicos capazes de se 

modificar ao longo das transformações na sociedade e expressar significados que 

auxiliam no entendimento da relação sujeito-objeto através dessas modificações e 

dinâmicas sociais. Museus são lugares “vivos”, diferentemente do senso comum o 

qual caracteriza essas instituições como lugares de coisas velhas, que assim como 

define Chagas (2009, p. 64), “o tempo museal é uma aposta na transcendência da 

morte”. 

É possível observar que uma dimensão de consumo opera em espaços 

museais seja pelo consumo de energia elétrica seja pelo consumo de serviços como 

restaurantes ou lojas de souvenir, e por este motivo é importante entender a 

definição e as funções dos museus para a sua melhor compreensão, pois segundo 

Godoy (2010), as instituições museológicas possuem especificidades que estão para 
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além do consumo imediato, característica da sociedade pós-moderna como já foi 

argumentada. 

Após uma breve conceituação e contextualização do que são os museus, faz-

se necessário uma discussão sobre a dimensão econômica dentro desses espaços 

a fim de que seja possível construir uma argumentação que alcance os objetivos do 

capítulo. Na coletânea do programa editorial do Instituto Brasileiro de Museus – 

Ibram, Museu, Economia e Sustentabilidade, a obra Museus e a Dimensão 

Econômica, possui como objetivo identificar a cadeia produtiva presente nas gestões 

museológicas, promovendo a reflexão e aprofundamento do setor econômico dos 

museus e apresentando o desafio da sustentabilidade nessas instituições (IBRAM, 

2014a). Sendo assim, entendendo o museu como uma instituição sem fins 

lucrativos, aponta-se também o efeito multiplicador e os impactos econômicos direto 

interna e externamente, sendo o turismo as apropriações dos museus como forma 

de lazer uma dessas externalidades. Vale ressaltar que mesmo não sendo objetivo 

deste trabalho aprofundar-se nos estudos e desdobramentos do lazer e da 

sociedade consumista, são dimensões diretamente relacionadas e exercem 

influência mútua sendo, por exemplo, o lazer uma forma de consumo (TASCHER, 

2000; SANTOS, 2004; MOREIRA, 2008) e de forma mais clara, entende-se como o 

consumo emerge e opera em instituições museológicas. 

Quando se menciona os recursos que o setor cultural gera para sociedade 

pode-se citar a compreensão de cultura como um recurso econômico-financeiro 

(IBRAM, 2014a), e pensando em museus, é entender também este espaço para 

além de uma atividade econômica e a lógica mercadológica do lucro, mas sim como 

lugares que “educam e visam ocupar os momentos de ócio de maneira criativa, 

promovendo a formação cultural” (IBRAM, 2014a, p. 22) e cumprindo suas funções 

de preservar, pesquisar e comunicar. Entretanto, a comercialização é algo presente 

dentro dos museus seja pela presença de cafés e restaurantes seja pela presença 

de lojas de souvenirs, objeto de estudo deste trabalho. As lojas configuram-se como 

um recurso financeiro para a instituição na medida que a comercialização de objetos 

gera retorno com valor monetário agregado para os museus, pois cedem espaços 

para sua instalação e, neste sentido, podem contrapor, em certa medida, a ideia de 

instituição sem fins lucrativos. 

Primeiramente, devem-se entender algumas características sobre o próprio 

museu para compreender as lojas. De acordo com o Capítulo III do Estatuto de 
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Museus, instituído pela Lei N11.904, de 14 de janeiro de 2009, podem ser criados 

mecanismos de colaboração da sociedade para com a instituição museológica, as 

denominadas associações de amigos de museus: 

 

Art. 50.  Serão entendidas como associações de amigos de museus as 
sociedades civis, sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que 
preencham, ao menos, os seguintes requisitos:  
I – constar em seu instrumento criador, como finalidade exclusiva, o apoio, a 
manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, 
especialmente aquelas destinadas ao público em geral;  
II – não restringir a adesão de novos membros, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas;   
III – ser vedada a remuneração da diretoria.  
Parágrafo único.  O reconhecimento da associação de amigos dos museus 
será realizado em ficha cadastral elaborada pelo órgão mantenedor ou 
entidade competente. (BRASIL, 2009) 

 

Este tipo de associação, em alguns casos, contribui diretamente para o 

funcionamento de lojas de souvenir em museus, por exemplo. Segundo o Guia para 

Criação e Gestão de Associações de Amigos de Museus – FEAMBRA (2014, p. 9) 

apresentado na palestra promovida pelo Ibram “O papel das Associações de Amigos 

de Museus”, as principais atividades que podem ser desenvolvidas pela associação 

são: 

 

1. Promover o desenvolvimento e o aprimoramento das atividades do 
museu; 
2. Conservar e preservar a sede do museu, zelando por sua manutenção 
predial (pintura, banheiros, copa, instalações hidráulicas, elétrica etc.); 
3. Estimular e intermediar exposições e, se necessário, adquirir 
equipamentos; 
4. Incentivar as áreas de pesquisa, publicações, curadoria e auxiliar no 
atendimento ao público; 
5. Contratar profissionais e/ou recrutar voluntários que executem as 
atividades da associação; 
6. Criar condições que propiciem e motivem o interesse do público tais 
como:                           
6.1 Promover a instalação de uma loja para a comercialização de artigos 
culturais, como postais, réplicas dos objetos expostos, livros informativos 
das exposições, pôsteres, gravuras, etc.; 
6.2 Divulgar as exposições por meio dos veículos de comunicação local; 
6.3 Enviar à Feambra material para divulgação em seus veículos de 
comunicação. 
7. Conservar e preservar a área em torno do imóvel que abriga o museu e 
zelar pelo paisagismo, com autorização do órgão público competente, se 
necessária. 
8. Proporcionar uma força de trabalho para ajudar na grande variedade de 
tarefas; 
9. Arrecadar fundos diretamente (doações próprias ou de terceiros); 
10. Obter fundos indiretamente, fornecendo uma base de contatos para 
arrecadação de recursos para o museu ou solicitando doações de serviços; 
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11. Dentre outras atividades que podem ser estudadas e definidas de 
acordo com as necessidades do Museu. 

 

É possível perceber no item 6.1 que essas associações, reconhecidas pelo 

Estatuto de Museus, podem estar diretamente relacionadas com a criação de uma 

loja de souvenirs. No entanto, possuem o dever de divulgar balanços 

periodicamente, enviar cópias desses balanços e relatórios do exercício social, 

assim como podem reservar até 10% dos recursos próprios gerados ou recebidos, 

sendo o restante revertido para o museu (BRASIL, 2009). O reconhecimento dessas 

organizações expressa os esforços dos profissionais de museus na sistematização 

de políticas públicas voltadas para a área, e como uma dessas principais conquistas, 

o Plano Nacional de Museus de 2003, elaborado de forma conjunta com a 

comunidade museológica, se caracteriza como uma das principais ferramentas de 

construção de políticas museais. Em consonância, em 20 de janeiro de 2009, foi 

sancionada a lei de criação do Ibram, Lei 11.906/2009 e a lei de criação do Estatuto 

de Museu, como já mencionada. 

O consumo pode ser analisado sob diferentes perspectivas na sociedade. 

Nos museus, por meio do consumo de bens e serviços ofertados por essas 

instituições, em que muito contribuem para essa dinâmica a existência e a atuação 

das associações de amigos de museus. A dimensão econômica dos museus se 

mostra como um campo de aprofundamento, no que diz respeito principalmente ao 

alcance de seus objetivos, funções e necessidades primordiais e, além disso, ao 

desafio da sustentabilidade, relacionado coma apropriação desses espaços pelo 

turismo, em uma sociedade consumista. 

 

1.2.1 Consumo Turístico  

 

Pensar na relação turismo, consumo e museus é essencial para compreender 

e refletir sobre os conflitos existentes entre esses universos. Os museus são 

espaços “onde o turista vai ao encontro de sensações, ideias e imagens reveladas 

por objetos e referenciais reunidos em um espaço fascinante, onde se descobre e se 

aprende, além de ampliar o conhecimento e aprofundar a consciência" (BRASIL, 

2018a). O amadurecimento do turismo como atividade econômica, as 

transformações ocorridas no campo dos museus e as mudanças sociais, pontos já 
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discutidos neste capítulo, corroboram para o crescimento de uma dimensão 

consumista em espaços museais. 

“O turismo é um fenômeno profundamente marcado pelo consumo em todas 

as suas dimensões.” (MACHADO; SIQUEIRA, 2008, p. 2). Sendo assim, a 

capacidade do turismo em implicar mudanças na sociedade e se modificar com 

essas dinâmicas sociais, seja como fenômeno social ou como atividade econômica, 

possibilita também novas perspectivas de análise do consumo turístico, como, por 

exemplo, o consumo de souvenir de museus. Desde a compra de passagem, 

reserva do hotel, passando pela alimentação e até a aquisição de bens, o turismo 

expressa sua relação com a dimensão consumista, seja tangível ou intangível, de 

diferentes maneiras durante toda a viagem. 

Em museus, não é diferente. O consumo turístico nesses espaços se 

expressa de diversas maneiras desde a alimentação em restaurantes e cafés até a 

compra de souvenirs, já que “o consumo turístico se realiza no mesmo local da 

produção de experiências” (IBRAM, 2014b, p. 58), e umas das características da 

sociedade pós-moderna é a denominada “economia de experiências”. Este termo foi 

formulado por Joseph Pine e James Gilmore em 1999 na obra The Experience 

Economy (A Economia da Experiência) e pode-se entender como as séries de 

eventos memoráveis envolvendo os sentidos, a fim de que seja possível produzir 

sensações e emoções (PINE; GILMORE, 1999). Neste sentido, o consumo de 

dimensões intangíveis, a hospitalidade, por exemplo, e tangíveis, como 

infraestrutura de um museu, são fatores determinantes na percepção de qualidade 

da experiência durante a viagem (IBRAM, 2014b), entretanto, conforme ressalta 

Godoy (2010), é necessário se atentar ao processo de turistificação em instituições 

museológicas para que haja condições de ações sustentáveis. 

Segundo dados do Anuário Estatístico do Turismo do Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2019b), o Brasil recebeu um total de 6.621.376 de turistas internacionais 

distribuídos pelas unidades federativas. Apesar do país não integrar o ranking dos 

países mais visitados do mundo e cada turista possuir suas próprias motivações 

para a visita ao Brasil, é importante entender que este quantitativo de turistas revela 

potenciais visitantes turistas para os museus, tanto para aqueles que desejam 

ampliar seu público quanto para os que não possuem essa meta, mas que 

disponibilizam seus espaços para todos os tipos de visitantes. A necessidade de unir 

esforços dos profissionais das duas áreas para estruturar esses espaços a fim de 
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que seja possível o desenvolvimento de ações turísticas sustentáveis que estejam 

de acordo com o plano e objetivo dos museus surge novamente como um desafio e 

uma oportunidade. 

Dentre as motivações de viagem dos turistas internacionais que visitam o 

Brasil, o lazer é a grande razão, com 58,8% do total, sendo 9,5% interessados em 

cultura (BRASIL, 2019a), sendo essa a terceira maior motivação dos turistas de 

lazer no ano de 2018. Em relação ao padrão de consumo e gastos na viagem, o 

valor total per capita das viagens motivadas pelo lazer gerou, no ano de 2018, 

R$2.540,00, sendo o valor per capita dia de R$230,91 (BRASIL, 2018b).  

Tendo em perspectiva o turismo como atividade econômica, entende-se o 

turismo cultural como um segmento que envolve o interesse na dimensão cultural de 

um destino, contribuindo para a valorização dos bens patrimoniais materiais e 

imateriais com base na experiência turística (BRASIL, 2006, KOHLER; DURAND, 

2007; DIAS, 2008; BRASIL, 2010). Os museus incorporam-se a esta atividade 

turística, que possui como uma de suas características a geração de recursos 

financeiros para a sociedade advindos do setor da cultura, por exemplo, de 

instituições museológicas, como já apontado neste capítulo, e também para o 

incentivo à cultura, como afirma Godoy (2017). Além disso, as relações dos museus 

com o território e suas implicações no espaço urbano, também já mencionado, 

atraem os turistas deste segmento (IBRAM, 2014a). Entretanto, “o Brasil, como 

outros países, embora possuidor de patrimônio cultural material e imaterial 

inestimável, ainda apresenta um Turismo Cultural muito incipiente” (GODOY, 2017, 

p. 139). 

Em um recente levantamento1, houve um crescimento de 61% nas visitações 

a museus no primeiro semestre de 2019 comparado ao primeiro semestre de 2018, 

e de 50% em relação ao mesmo período dos últimos 4 anos (G1, 2019). Dentre os 

museus do estado do Rio de Janeiro que registraram os maiores crescimentos estão 

o Museu Nacional de Belas Artes e o Museu da República, primeiro e segundo lugar, 

respectivamente. A pesquisa foi realizada com 40 museus do Brasil tendo como 

resultado o aumento de público em todos os museus pesquisados, sendo 3 batendo 

recordes e os motivos apontados pelos diretores de museus se relacionam com o 

aumento das discussões acerca da cultura e questões sociais, a representatividade 

                                                 
1 Levantamento realizado pelo G1 a partir de consulta a 40 instituições museológicas em todas as 
regiões do Brasil 



 

 

 

31 

em exposições que destacam as minorias, a relação das instituições com as redes 

sociais, políticas educativas e inclusivas nesses espaços e a busca por museus 

após o incêndio do Museu Nacional (G1, 2019). Ainda não existe uma pesquisa 

formal sobre as motivações para esse aumento, de acordo com o levantamento, 

sendo assim, não existe também uma pesquisa de público sobre quem é esse 

visitante, contudo pela instituição museológica já estar inserida em roteiros turísticos 

é quase impossível não haver turistas no meio destes visitantes. 

Pensar o turista, portanto, como um público diversificado, assim como suas 

experiências, como já observou Cohen (1974; 1979), é atentar-se também para as 

especificidades destes indivíduos. Com o auxílio da plataforma Museusbr, foi 

possível verificar a presença de serviços voltados para as necessidades e o 

consumo turístico nas instituições listadas no levantamento do G1, com o intuito de 

se obter, para o presente estudo, breve mapeamento dos serviços turísticos em 

museus, conforme apresentado no Figura1. 

 

Figura 1. Serviços turísticos em museus na cidade do Rio de Janeiro 

 

Museus Serviços 

 Alimentação Audioguia 
Material 

Impresso 

Loja de 

Souvenir 

Museu do Amanhã Sim Não Sim Sim 

Museu de Arte do Rio Sim Não Sim Sim 

Museu Nacional de Belas 

Artes 
Não Sim Sim Não 

Museu da República Sim Sim Sim Não 

Museu Histórico Nacional Não Sim Sim Sim 
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Museu Casa de Benjamin 

Constant 
Não Não Não Não 

Museu Villa-Lobos Não Não Sim Não 

Museu Chácara do Céu Não Não Sim Não 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Importante ressaltar que as informações que constam na figura 1 foram 

extraídas diretamente da plataforma citada. Contudo seus dados possibilitam a 

ampliação de diversas análises sobre os serviços turísticos dos museus que 

impactam não somente turistas, mas todas as categorias de visitantes. Materiais 

impressos, por exemplo, constam no banco de dados como atendimento aos turistas 

estrangeiros, porém muitas vezes são encontrados apenas pequenos folhetos na 

recepção, e não em balcões de informação, como seria o desejável, e onde o turista 

poderia consultar informações a respeito de outros museus da região para visitar, 

além de aspectos mais específicos sobre o próprio museu que está visitando. Outro 

serviço importante –não é só a presença de folheto em outros idiomas que se 

configura como atendimento ao turista – é o da alimentação, pois em alguns dos 

grandes museus como por exemplo o Museu Histórico Nacional, este é um fator 

determinante para a permanência por mais tempo e mesmo para o retorno do 

visitante. Se o museu não possui nenhum serviço que garanta o consumo de 

alimentos no local, não está fornecendo ao público condições mais hospitaleiras 

para que ele usufrua da visitação com mais qualidade em termos de tempo e lazer. 

A existência de audioguia para realizar a visita ao museu também é outro recurso 

que se soma à qualificação dos museus, pois além de facilitar o entendimento da 

narrativa e das obras da exposição, pode ser utilizado tanto por turistas 

internacionais quanto por pessoas com deficiência visual, ou simplesmente um 

visitante que deseje o serviço por qualquer que seja o motivo. Vale reforçar a 

máxima de que a ausência de oferta impacta diretamente a existência de demanda, 

e não apenas em termos quantitativos, mas pelo compromisso da instituição com o 

acesso para diversas categorias de público.  
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Não foram encontradas, na plataforma informações sobre espaços internos e 

externos para descanso e fruição, o que torna o ambiente mais agradável não 

somente para o turista, mas para a própria população, que passa a frequentar o 

museu também como um espaço de lazer. A presença desses serviços turísticos 

gera, além de retorno financeiro, melhor experiência para todos os visitantes desses 

museus. 

Kohler e Durand (2007, p. 188) ressaltam que a definição de turismo cultural 

baseado na demanda expressa as “experiências pessoais advindas do consumo 

turístico”. O ato de consumir em viagens turísticas está diretamente relacionado com 

a tangibilização, na medida em que o turismo faz uso do universo material para 

materializar a experiência pessoal, como por exemplo, o consumo de souvenirs em 

museus. As experiências pós-modernas de consumo turístico, especificamente 

sobre os souvenirs de museus, podem ser incentivadoras, no sentido, por exemplo, 

de estimular a visitação, divulgar o museu e seu acervo e proporcionar uma diferente 

relação de consumo nesses espaços, assim como banalizar esse consumo, no 

sentido de um consumo massificado desses objetos, sem a criação de significados e 

atribuição de valores para quem os consomem assumindo um lugar de repetição 

(GODOY; VIDAL; MEES, 2019). Afinal, e esta dualidade é o problema que move 

esta pesquisa. 
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2 O SOUVENIR NA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA 
 

Ao se pensar em museus, é comum associá-lo com obras de arte como 

pinturas, esculturas e outros tipos de objetos materiais, isto porque são espaços que 

têm por função precípua preservar, pesquisar e expor diferentes acervos. Os objetos 

são seu principal material de trabalho (CABRAL, 2008). Em suas origens, os objetos 

desenvolveram importantes papéis na construção do que se entende atualmente 

como instituição museológica. 

Para além da preservação, a importante relação estabelecida entre os 

museus e os objetos se constitui na construção simbólica e social de identidades e 

memórias individuais e coletivas (CABRAL, 2008) sejam nos usos e significados 

atribuídos pelos museus na construção de suas narrativas sejam pelas 

interpretações, produções e atribuições de sentidos individuais dos visitantes. Os 

museus, ao longo do tempo, contribuíram para a construção de imaginários 

identitários por meio da cultura material em consonância com o discurso 

hegemônico de um determinado momento histórico (FUNARI; CARVALHO, 2011). 

Sendo assim, os museus são espaços que lidam diretamente com os mais variados 

tipos de objetos para intermediar a relação sujeito-realidade. 

Entretanto, este objeto musealizado está carregado de significados que 

perpassam suas trajetórias antes de se tornarem parte do acervo de um museu. 

Primeiramente, deve-se entender que os objetos possuem o valor que lhes são 

atribuídos (CHAGAS, 2009; SIMMEL, 1978) – característica para se entender 

também o souvenir – e, por este motivo, as exposições “além de serem o principal 

ponto de contato do público com o patrimônio musealizado, constituem-se em 

linguagens condensadas (condensam atitudes, valores, sentimentos, afetividade, 

razão e emoção, sensibilidade)”, segundo Cury (2004). A autora complementa que a 

exposição é um lugar propício para o desenvolvimento de pesquisas, pois esta 

abordagem de investigação se configura como um fator de compreensão da relação 

sujeito-objeto. Sendo assim, o souvenir de museu pode também assumir importante 

papel nesta mediação. Para se tratar desse aspecto, é necessário entender a 

representação desses signos para o fenômeno turístico. 

O turismo, entendido como fenômeno social, caracteriza-se por sua 

intangibilidade. E uma das formas de materializar a experiência é o consumo de 

produtos, entre os quais figuram os souvenirs. Diversos autores se empenham no 
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estudo da relação entre o souvenir e a tangibilização e prolongamento da 

experiência dos turistas em viagens e em locais visitados, como Gordon (1986), 

Schlüter (1998), Swansone e Horridgeb (2006), Freire-Medeiros e Castro (2007), 

Reis (2008), Swansone e Timothy (2012), Paula e Mecca, (2014), Horodyski, 

Manoso e Gandara (2014) e Godoy, Vidal e Mees (2019) e as motivações para a 

aquisição desses objetos como, Kim e Littrell (1999; 2001), Swanson e Horridge 

(2006), Wilkins (2011), Kong e Chang (2016). “Esses objetos possuem a função de 

atribuir significados e interpretações àquilo que o visitante está experimentando no 

destino” (REIS, 2008, p. 2), portanto, é preciso entender, neste primeiro momento, o 

souvenir como “o que o viajante traz consigo – representam materialmente o vínculo 

entre o lugar visitado e o lugar para o qual se retorna” (FREIRE-MEDEIROS; 

CASTRO, 2007, p. 35), como define Machado e Siqueira (2008, p. 4), “o souvenir é 

um signo”. 

Aprofundando um pouco mais o entendimento sobre o souvenir, Reis (2008, 

p. 2) aponta que “o consumo de souvenires é uma das formas mais difundidas de 

troca cultural e aproximação com a cultura desconhecida”, assim como 

representantes da cultura material e da imagem de um destino, pois integram-se a 

oferta turística (GODOY; VIDAL; MEES, 2019). A dimensão de valor destes objetos 

emerge e opera nessa aproximação com o outro, a relação entre visitantes e 

visitados, entre turistas e anfitriões, e nas consequências desse contato. Neste 

sentido, Reis (2008, p. 2) afirma que “os souvenires ocupam o papel de 

representantes simbólicos da cultura do outro”, reafirmando a troca cultural 

(AZEVEDO, 2003). 

A autora Beverly Gordon (1986), em seu célebre artigo The Souvenir: 

Messenger of Extraordinay, apresenta uma possível classificação dos souvenirs por 

meio da criação de tipologias (Figura 2) que auxiliam os estudos, principalmente 

utilitaristas, sobre estes objetos.  

 

 

Figura 2. Tipologias de Souvenir 

Tipologia Descrição 

Produtos com 

marca 

Objetos que por si só não possuem referencias, mas 

carregam a imagem e a marca do destino 
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Produtos pieces of 

the rock 

 

Objetos manufaturados ou em seu estado natural 

Réplicas 
 

Objetos que representam ícones e imaginários de um destino 

Produtos pictórios 
 

Objetos que possuam a imagem do destino 

Produtos locais 

 

Podem ser divididos em produtos alimentícios, arte, arte 

folclórica, vestimentas e artesanato 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Gordon (1986). 

 

Entretanto, apesar da evidente relevância desta classificação para os estudos 

sobre souvenir, a autora apenas leva em consideração as características físicas 

para criar essas tipologias, deixando de fora a relação com os sujeitos e as diversas 

representações do consumo destes objetos. Para alguns autores, por exemplo Love 

e Shaldon (1998), a pesquisa sobre souvenir deve ser feita de forma mais profunda 

e com base nos seus significados e relações experienciais, e não de suas 

características físicas. Portanto, mesmo que sejam utilizadas em estudos iniciais, as 

tipologias criadas por Gordon (1986) limitam-se a uma classificação que não 

contempla a relação sujeito-objeto e a possibilidade de novas análises neste campo, 

como é o caso do souvenir de museus (GODOY; VIDAL; MEES, 2019). Assim, vale 

salientar que “estudos de cultura material trabalham através da especificidade de 

objetos materiais para, em última instancia, criar uma compreensão mais profunda 

da especificidade de uma humanidade inseparável de sua materialidade” (MILLER, 

2007, p. 47). 

Os souvenirs “materializam o imaginário das viagens e ganham contornos 

simbólicos para quem os adquire, por escolha própria ou quando presenteados por 

terceiros (GODOY; VIDAL; MEES, 2019), logo, desempenham papel nas trocas 

simbólicas como suporte para a dádiva (REIS, 2008) – em acordo com a teoria de 

Marcel Mauss (2003). Da mesma forma que os souvenirs são utilizados como 

presentes por aqueles que viajam, Machado e Siqueira (2008) apontam que são 

adotados também como uma forma de o visitado presentear os visitantes. 

Entretanto, adquirir um souvenir presume uma troca comercial e, para Rocha (1996, 
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p. 3), “a relação de compra e venda é, mais que tudo uma relação de cultura; a troca 

simbólica, antecipando todas as demais modalidades sociais da troca”. 

Arjun Appadurai, em sua obra “A vida social das coisas: as mercadorias sob 

uma perspectiva cultural” procura “explorar as condições sob as quais objetos 

econômicos circulam em diferentes regimes de valor no tempo e no espaço” (2008, 

p. 16) e aponta o surgimento do souvenir como uma consequência da transformação 

ocidental que merece observação. De acordo com o autor (2008, p. 17), as 

mercadorias, na qualidade de objetos de valor, são importantes instrumentos no ato 

de presentear e, por este motivo, ocupam importantes posições na teoria da troca. 

Neste sentido, esta troca econômica é estabelecida a partir da troca de valores 

atribuídos ao objeto e o dinheiro é o instrumento desta troca econômica (SIMMEL, 

1978). Não é objetivo deste trabalho aprofundar-se nas discussões sobre o papel do 

dinheiro nas sociedades, porém, para Simmel (1978), as diferentes modalidades de 

troca, como a permuta e a dádiva, as quais são levadas em consideração também 

na obra do Appadurai para discutir as mercadorias, possuem, mesmo que com 

diferentes intensidades, uma dimensão calculista. Por este motivo, Appadurai (2008) 

adota as mercadorias, os objetos econômicos, a partir dos seus potenciais mercantis 

concentrando-se em toda a sua trajetória, desde a produção, passando pela troca 

até o consumo. Sendo assim, apesar do dinheiro desempenhar uma importante 

função na aquisição de um souvenir, principalmente quando se fala em uma 

sociedade pós-moderna capitalista, pode ser caracterizado como um suporte da 

dádiva e das trocas simbólicas. 

Entretanto, de acordo com Machado e Siqueira (2008, p. 6),  

 

nem sempre o turista compra um suvenir para dar de presente a alguém. 
Ele pode adquiri-lo motivado pelo desejo (consciente ou não) de provar ao 
grupo ao qual pertence que esteve em determinado lugar. Esse seria um 
outro uso atribuído ao objeto e que estaria ligado ao status conferido pela 
viagem, pois esta se tornou um bem cultural na sociedade contemporânea, 
que celebra o consumo. 

 

Colecionar objetos que representam a experiência da viagem confere certo 

status para quem os consumiu e agora os expõe como um bem cultural. Em uma 

sociedade consumista, “ser vendável”, como afirma Bauman (2008), é uma das 

premissas para a manutenção do status individual em um determinado grupo social. 

Neste sentido, “ostentar” objetos que comprovem a presença do indivíduo em 
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determinado destino, configura-se como um fator de diferenciação, característica 

própria da sociedade líquido-moderna que estimula o consumo como a resposta dos 

conflitos sobre a identidade e a necessidade de ser indivíduo, único e diferente dos 

demais (BAUMAN, 2008). 

Outra representação conferida aos souvenirs que emerge da interação do 

turista com estes objetos pode ser observada no processo de construção de 

identidades. Assim como no ato de consumir é possível perceber sua ligação com a 

dimensão da produção de identidades (BARBOSA; CAMPBELL, 2006; BAUMAN, 

2009), para Collins-Kreiner e Zins (2011), a identidade dos indivíduos não está 

separada da materialidade e, no contexto do turismo, a aquisição de objetos não é 

uma exceção. Banducci Jr. e Barreto (2001, p. 19) corroboram com a questão e vão 

além quando afirmam que 

 

o contato entre turistas e residentes, entre a cultura do turista e a cultura do 
residente, desencadeia um processo pleno de contradições, tensões e 
questionamentos, mas que, sincrônica ou diacronicamente, provoca o 
fortalecimento da identidade e da cultura dos indivíduos e da sociedade 
receptora e, muitas vezes, o fortalecimento do próprio turista que, na 
alteridade, se redescobre. 
 

 

O souvenir cumpre, portanto, um papel fundamental na aproximação com o 

outro e na troca cultural, pois, como já citado, “o contato com o outro, o 

estranhamento e a aproximação são caminhos para o reconhecimento de si mesmo 

e da própria cultura” (REIS, 2008, p. 1). Auxilia também no processo de construção e 

reafirmação de identidades sociais e pessoais não somente do turista que o 

consome, mas também da comunidade que está recebendo estes indivíduos. A 

intermediação do souvenir pode, de início, auxiliar inclusive o processo de tornar 

familiar o sentimento de estranhamento, devido ao contato com o outro. 

Um dos principais valores também atribuídos ao souvenir é a memória. Assim 

como as coleções, por exemplo, os souvenirs integram “o sistema de objetos que 

mediatizam experiências no tempo e no espaço” (STEWART, 1993, p. 61), sendo 

assim, conseguem evocar memórias da experiência envolvendo o passado e o 

presente (MORGAN; PRITCHARD, 2005). Souvenir é uma palavra de origem 

francesa e remete à lembrança e recordação (GASTAL, 2004; MACHADO; 

SIQUEIRA, 2008); é a possibilidade de recordar momentos e experiências vividas na 

viagem, além disso, um elo com o outro (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2007; 



 

 

 

39 

REIS, 2008; COLLINS-KREINER; ZINS, 2011). Os souvenirs permitem que as 

pessoas se movam simbolicamente entre os limites de suas casas e dos lugares e 

momentos associados à sua viagem (SWANSON; TIMOTHY, 2012, tradução livre), e 

por estes motivos configuram-se como a “indústria de recordações” (SCHLÜTER, 

1998). Portanto, um dos principais recursos de memória da experiência turística são 

os souvenirs, pois “aliam-se a memória de forma processual e como representações 

de um tempo, de uma localidade, de uma vivência, provocando sensações de 

prolongamento da experiência” (GODOY; VIDAL; MEES, 2019).  

Outro valor e significado atribuído a esses objetos são referentes à sua 

capacidade de influenciar e de ser influenciado pelos imaginários turísticos. As 

imagens estão diretamente ligadas à experiência turística já que, visualmente, os 

turistas entram em contato com o destino antes mesmo que fisicamente, devido a 

recursos como filmes, imagens e sites e redes sociais via internet, e por este motivo 

constroem sentimentos em relação ao local e a objetos, denominados imaginários 

(GASTAL, 2005). Para Siqueira e Siqueira (2013, p. 156), “ao se apropriar de 

determinadas imagens, os sistemas midiáticos selecionam, editam e reproduzem 

elementos do cotidiano, também atuando na construção de imaginários”. Sendo 

assim, a mídia propaga discursos e práticas, muitas vezes etnocêntricos, que 

corroboram com a construção e a manutenção de imaginários que direcionam o 

olhar do turista. 

Aos souvenirs, portanto, são atribuídas características que representem uma 

localidade, incentivando a construção de imaginários turísticos. Muitas vezes essas 

imagens orientam o olhar do turista para certos pontos em detrimento de outros, 

partindo da perspectiva do mercado turístico (REIS, 2008). Corroborando com Reis, 

Schlüter (1998) aponta para a capacidade dos souvenirs de reforçarem uma imagem 

estereotipada de uma região e até mesmo da cultura. Todavia, “produzir e consumir 

imaginários passou a fazer parte das necessidades básicas humanas” (GASTAL, 

2005, p. 69). 

O outro lado dessa via de mão dupla da construção dos imaginários turísticos, 

estão os próprios turistas. Entendendo a imagem como representações do real 

(JOLY, 1996) e integrantes de uma narrativa (GASTAL 2005), o souvenir 

desempenha função semelhante à da fotografia, por exemplo, na medida em que o 

próprio turista, ao produzir imagens, influencia o imaginário de outros indivíduos, e o 

souvenir, na condição de objeto de presente, também exerce influência no 
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imaginário de outras pessoas. Neste sentido, “o olhar do turista produz imagens e 

imaginários que, por sua vez, vão compor o complexo fenômeno turístico” (GODOY; 

LEITE, 2019) 

Em resumo, o souvenir se caracteriza como um importante e relevante objeto 

de estudo para o campo do turismo devido às diversas abordagens possíveis para 

sua compreensão. Além dos valores aqui apresentados, é possível que existam 

muitos outros, pois os turistas podem criar os mais diversos imaginários (AZEVEDO, 

2003), bem como integrar as discussões sobre autenticidade de uma determinada 

cultura (GORDON, 1986; LITTRELL; ANDERSON; BROWN, 1993; SWANSON, 

2004; SHEIN, 2011; ELOMBA; YUN, 2018), já que estudos atuais tomam o souvenir 

como parte da cultura a qual foram criados (COLLINS-KREINER; ZINS, 2011). Estes 

objetos estão inseridos em um sistema dinâmico, que é o turismo, entretanto são 

adquiridos também em outras experiências de vida, assim como apontam Gordon 

(1986) e Stewart (1993). 

No panorama acadêmico nacional, os estudos do souvenir ainda são 

escassos. Apesar de integrarem o campo da cultura e do consumo, não costumam 

ser objeto de investigação (MACHADO; SIQUEIRA, 2008). Alguns autores atribuem 

essa escassez de pesquisas ao fato de considerarem o souvenir como um fator de 

descaracterização da cultura local (RUSCHMANN, 1999) e um objeto banal e sem 

função concreta e significado, consumido massivamente por turistas (MACHADO; 

SIQUEIRA, 2008; GORDON, 1986), apesar de Miller (2007) afirmar que esta visão 

negativa do consumo já existia antes mesmo do moderno consumo de massa e que 

este sentido já está intrínseco ao termo. Panosso Neto (2005) destaca que os 

souvenirs são considerados objetos de pouco valor científico e, por isso,há pouco 

interesse em estudá-los, por parte de pesquisadores. Contudo, investigar o souvenir 

sob a perspectiva do objeto em relação à sua construção social, sua interação com 

os indivíduos e sua dinâmica com o turismo pode diversificar o campo de estudos, 

além de contribuir significativamente para o avanço das pesquisas sobre o souvenir 

propriamente dito e, mais especificamente para o presente trabalho, para os estudos 

sobre os souvenirs de museu. 

Para Miller (2007, p. 44), “uma vez que os bens de consumo são pensados 

como um sistema simbólico, isso abre a possibilidade para de algumas formas de 

“ler” a própria sociedade através do padrão formado entre os bens”. O autor aponta 

também que o relativismo antropológico é uma das consequências de aplicar uma 
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perspectiva da cultura material nos estudos sobre o consumo, e, dessa forma, 

demonstrar a diversidade existente do consumo é uma possibilidade de abordagem 

para estudar o consumo de um determinado objeto. Sendo assim, explorar as 

diferentes perspectivas de análises do consumo de souvenir pode ser um caminho 

para a compreensão dos diversos significados e representações desta 

materialidade, que intermedeia o processo de construções de sentido e tangibiliza as 

experiências do turista em um determinado destino. 

Portanto, os souvenirs se inserem na complexa dinâmica da circulação de 

mercadorias, integrando os mais variados contextos sociais e culturais desde a sua 

produção até seu consumo. A mercantilização de uma determinada cultura pelo 

turismo, ou a turistificação e souvenirização da cultura material, como denomina 

Husa (2019, tradução livre) – assunto de interesse dos estudos antropológicos do 

turismo, no qual o comércio de souvenirs é tomado como parte deste processo 

(MACHADO; SIQUEIRA, 2008) –, pode ser entendida, por exemplo, como uma fase 

na biografia cultural das coisas (APPADURAI, 2008; KYPPTOF, 2008). Esta 

abordagem permite o estudo da situação mercantil da vida social destes objetos, 

assim como definiu Appadurai (2008), e no entendimento de que os souvenirs 

“passam por diferentes regimes de valor e seguem variadas trajetórias” (FREIRE-

MEDEIROS; CASTRO, 2007 p. 35), “criando” suas histórias, e que “a 

mercantilização reside na complexa interseção de fatores temporais, culturais e 

sociais” (APPADURAI, 2008, p. 30). Por estes motivos, o souvenir não é apenas 

simples mercadoria consumida por turistas, mas objetos simbólicos desse consumo 

turístico, aos quais são atribuídos diferentes valores e que desempenham importante 

papel na relação entre a experiência turista e o destino visitado, em variados 

contextos e dimensões, antes, durante e após a viagem, evocando e produzindo 

diferentes sentimentos e narrativas. 

 

2.1 O SOUVENIR DE MUSEU 

 

Lápis, ímãs, chaveiros, agendas, pendrives, bolsas, guarda-chuvas, capas de 

celular, camisas, brincos, utensílios de cozinha e até vasos de cristais. Assim como 

as experiências de consumo turístico em museus são diversas, os tipos de souvenirs 

de museus também possuem infindável diversidade. Neste sentido, o souvenir de 

museu assume um papel de diferença perante este universo material. 
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Para se refletir sobre essa diversidade de objetos de consumo, adota-se o 

conceito de estetização criado por Lipovetsky e Serroy (2015), que contribuirá para o 

entendimento da infinidade de souvenirs de museus que podem ser adquiridos pelos 

seus visitantes. 

Como esclarecem Godoy e Luna (2018), em seu artigo “Os museus e as 

políticas de estetização das cidades”, 

 

a arte e a beleza acabam sendo incorporadas pelo capitalismo,produzindo 
uma estetização da vida cotidiana. Para Lipovetsky e Serroy (2015, p.14), 
essa seria a base do capitalismo artista ou criativo transestético, uma 
adaptação que o sistema econômico realizou para incorporar a estética. O 
que denominam como “transestético” é a hibridização da arte e da cultura 
com o consumo. O capitalismo artista é o resultado dessa mescla, isto é, 
uma das modalidades do sistema que engloba as expressões artísticas. Se, 
anteriormente, era visto como responsável pelo caos e por tornar o mundo 
“mais feio”, agora o capitalismo se apropria do belo como bem de consumo. 
Contudo, “o capitalismo é muito menos um ogro que devora seus próprios 
filhos do que um Jano de duas faces”. Jano, o deus romano das mudanças, 
transições e inícios, pelo olhar dos autores, é a representação da 
capacidade que tem o capitalismo de se adaptar e incorporar fenômenos 
que, em um primeiro momento, não seriam compatíveis com sua ideologia. 
(GODOY; LUNA, 2018, p. 4855). 

 

O turismo, fenômeno que possui o consumo intrínseco em suas dinâmicas, 

está imerso nesta concepção de capitalismo artista, assim como os museus, já que, 

por excelência, são também espaços de sacralização da arte. Esta lógica da 

estetização não é exatamente uma novidade, se tomamos Walter Benjamim, em A 

Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica, quando afirma que “a obra 

de arte sempre foi reprodutível” (BENJAMIN, 1987, p. 166). Sendo assim, o souvenir 

turístico se insere nesta concepção, na medida em que atende a uma ideia de 

reprodução e representação de alguma coisa. 

O filósofo alemão Walter Benjamin possui relevantes contribuições para iniciar 

a discussão acerca da reprodução de obras de arte. Para este autor, apesar da 

cópia da arte sempre ter sido possível, por exemplo por estudantes como treino, a 

reprodução técnica da obra de arte é um fenômeno recente. Benjamin também 

afirma que "na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência 

única da obra por uma existência serial (1987, p. 168) levando à perda de sua aura. 

Como aponta Benjamin (1987, p. 171), "a obra de arte reproduzida é cada vez mais 

a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida", e, neste sentido, a 

massificação dessa reprodução do original, o qual carrega consigo o sentido de 
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autenticidade corrobora para a perda da sua singularidade e afeta diretamente o 

valor singular do objeto, sua aura.  

 A aproximação e a posse do objeto (BENJAMIN, 1987) se tornam, muitas 

vezes, uma espécie de necessidade social contemporânea. Imersos em uma 

sociedade pós-moderna consumista, os indivíduos integram um importante sistema 

social de provimento e acesso a bens e serviços que têm o consumo como o 

mecanismo que os movem e aproximam. Para Benjamin (1987), a aproximação 

deste objeto de si, humano e espacialmente, é retirar o objeto de seu invólucro na 

medida em que sua reprodução massiva afeta sua unicidade, logo, destruir sua 

aura. Portanto, se o processo de reprodução técnica de uma obra de arte possui 

inúmeros desdobramentos, seria o souvenir de museu apenas mais um modo de 

reprodução técnica massiva da obra de arte que contribui para a perda da aura? 

Pensar o souvenir de museu é ir além da tipologia quanto às características 

físicas destes objetos, assim como proposta por Gordon (1986). O estudo destes 

objetos está concentrado na decodificação dos significados, representações e 

experiências com base na relação sujeito-objeto, mais próximo da proposta de Love 

e Shaldon (1998). 

A respeito dos souvenirs de museu, Godoy, Vidal e Mees (2019, p. 23) 

afirmam que 

 

as lojas disputam o sentimento próprio de fruição estética oriundo da 
relação com a arte, quando, em seus espaços, réplicas das obras ou 
objetos artísticos criados especialmente em referência a essas obras são 
postos ao alcance concreto do público. 
 
 

Sendo assim, o souvenir de museu vai ao encontro da proposta dos museus 

em se tornarem mais acessíveis, pois tornam não somente o acervo, mas também o 

próprio museu, de certo modo, materialmente e imaginariamente mais próximo do 

público. De tal modo, os autores sugerem que 

 

a aquisição do souvenir de museu pode ser a representação de um desejo 
de rememorar a experiência vivida durante a visitação e de obter 
indiretamente aquele objeto ou obra de arte que sensibilizou o turista 
esteticamente, afetivamente (GODOY; VIDAL; MEES, 2019, p. 32). 

 

Portanto, entender o souvenir de museu é pensar para além de sua 

perspectiva econômica ou de seu usufruto como produto de consumo massificado 
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por turistas. Em uma sociedade de consumo, torna-se fundamental investigar os 

modos pelos quais estes objetos se relacionam com os museus e com os sujeitos 

(GODOY; VIDAL; MEES, 2019). 

Benjamin (1987) afirma que a reprodução técnica é capaz de aproximar o 

indivíduo da obra. Compreende-se, assim, que o souvenir de museu traz consigo 

referências e significados da obra, estabelecendo tal relação com os sujeitos. 

Apesar de sua reprodução ser feita de maneira massiva, estes objetos carregam 

consigo significados únicos da experiência do sujeito com eles. As referências da 

arte e da história estão intrínsecas ao souvenir, porém é necessário ter cuidado para 

não haver certo nível de banalização do objeto representado, o que pode levar, de 

outra ponta, ao seu esvaziamento de sentido, assim também do souvenir. 

O filósofo (BENJAMIN, 1987) questiona que a reprodução técnica da arte 

abala a tradição, na medida em que quanto mais acessada por um determinado 

sujeito mais a obra é atualizada e, ao mesmo tempo que é aproximada deste 

indivíduo, ela é afastada dessa tradição, logo afeta diretamente sua unicidade, seu 

valor de culto. Entretanto o aqui e agora da obra original, defendido pelo autor, pode 

ser perceptível no momento de contato entre o sujeito e o objeto exposto no museu. 

No caso dos souvenirs de museus, “é como se [o sujeito] pudesse [...] levar consigo, 

além da experiência materializada, a própria obra pertencente ao museu ou os 

fragmentos de objetos históricos dispostos nas narrativas das exposições" (GODOY; 

VIDAL; MEES, 2019). Essa seria uma espécie de aproximação, entendida por 

Benjamin como um desejo da massa moderna. Em suas palavras, “fazer as coisas 

‘ficarem mais próximas’ é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas 

como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua 

reprodutibilidade” (BENJAMIN, 1987, p. 170). 

A obra de arte passa por transformações em seu papel social a partir do seu 

deslocamento entre dois pólos: o valor de culto e o valor de exposição. Benjamin 

(1987) entende que a arte surgiu a serviço do valor ao culto, o qual tende a ocultar a 

obra de arte e, sendo assim, limita o seu acesso. No momento em que a produção 

artística, para o autor, desvincula-se desta ideia de ritual, de culto, logo da tradição, 

é possível que esteja a dispor para exposição, tornando-se mais acessível. O 

filósofo (BENJAMIN, 1987) estabelece uma distinção na relação com a arte entre a 

massa e o apreciador de arte, sendo o primeiro um público disperso que se apropria 

da arte como material de entretenimento, e o último um indivíduo que busca apreciar 
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a obra a fim de que possa se aproximar dela por meio da concentração e imersão na 

obra, tendo-a como um objeto de devoção. Esta visão produz diversas discussões 

acerca de seu tema. Uma delas diz respeito ao entendimento sobre a noção de 

cultura. 

 

Ao qualificar a cultura como atividade produtora de significados pelos quais 
uma ordem social é comunicada, e assim expandir essa atividade a todas 
as práticas significativas, a noção materialista traz a cultura para o mundo 
material e torna-a uma construção humana e histórica, possível de ser 
desfrutada, apropriada e produzida por qualquer pessoa. Afasta-se da ideia 
de a cultura ser uma atividade restrita a um pequeno número de 
qualificados capazes de atingir, por meio de sua produção, o mundo ideal 
da cultura, e aproxima-se da ideia de que a cultura é uma atividade da qual 
podem participar todos os cidadãos. Retirada do plano ideal e metafísico, a 
cultura é inserida no processo de produção da vida material, reconhecida 
como um dos elementos da ordem social, apta a ser condicionada e a 
condicionar outras estruturas sociais, como estruturas econômica, política, 
jurídica e ideológica (ARAÚJO, 2010, p. 127). 

 

Neste sentido, de acordo com o autor (2010), os objetos de arte não perdem 

sua condição aurática, apenas se adaptaram às mudanças sociais e culturais do 

século XX, quando a lógica de mercado se sobrepõe à lógica cultural, no sentido de 

“subordinação da produção cultural à finalidade principal da empresa, a reprodução 

ampliada do capital” (ARAÚJO, 2010, p. 129), o momento em que o capitalismo 

incorpora o campo das artes e da estética às suas ideologias. 

Os souvenirs de museu, neste sentido, assumem uma importante função na 

experiência de um visitante ao museu. A criação de significados e sensação de 

vínculo com o acervo exposto e com a instituição, influenciando diretamente a 

relação de consumo dentro das instituições museológicas, na medida em que 

operam nesta dimensão aurática de fruição estética oriunda da relação sensível dos 

sujeitos com os objetos da exposição que, agora, em certa medida, estão ao alcance 

do público.O aqui e agora da obra de arte se faz presente de certo modo no souvenir 

de museu devido ao fato de carregar significados para aquele que o adquire, que 

tem ligação direta com o objeto exposto. Apesar de sua reprodução massiva, o valor 

atribuído a esses objetos ganha um maior destaque perante sua dimensão física, 

dada a especificidade e singularidade de cada sujeito com a obra de arte. 

 

A aura sempre estará em algum lugar, porque ela é algo que está antes nos 
nossos próprios olhos do que nas coisas que olhamos. Se algo muda da 
nossa percepção, ou do mundo, diversos reajustes são feitos entre as 
coisas e os nossos olhos, até que, por fim, volta tudo para um mesmo lugar, 
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lugar de distância e de unicidade. A verdade é que a aura nunca está nas 
coisas, mas em como olhamos as coisas (SANTOS, 2011, p. 52) 

 

A relação sujeito-objeto, portanto, é o foco para se entender a representação 

do souvenir de museu. De acordo com Love e Shaldon (1998), “sem um 

entendimento da conexão entre o objeto e o indivíduo, é impossível apreciar por 

completo como os significados intrínsecos ao objeto representam experiências”. E é 

por meio desta lógica que os valores defendidos por Benjamin, de autenticidade e 

unicidade dos objetos de artes, são evocados. 

Neste sentido, é proposto nesse trabalho a formulação de “categorias de 

experiência”, a fim de que seja possível entender com mais profundidade a relação 

estabelecida entre o souvenir de museu e o visitante. Importante ressaltar que esta 

tentativa de aprofundamento do entendimento sobre o souvenir de museu acontece 

a partir da relação estabelecida entre sujeito-objeto, portanto, é possível que um 

mesmo objeto esteja presente em diferentes categorias, pois o que define seu lugar 

é a representação e o valor atribuído ao objeto a partir da experiência do turista ao 

museu e não às características físicas desses objetos. 

A primeira categoria refere-se aos objetos que remetam a ideia de 

conhecimento e saber elaborado. Objetos educativos como catálogos, livros e 

vídeos compõem este grupo o qual a significação para quem os adquire estaria 

diretamente relacionada com a construção de conhecimento 

Na segunda categoria encontram-se os objetos que representam status e 

poder para aqueles que os adquirem. Esta relação construída entre o sujeito e o 

souvenir pode estar presente em diversos tipos de objetos, não apenas em artigos 

de luxo ou objetos que precisem de um poder aquisitivo financeiro elevado. O valor 

de uso atribuído pelo turista de status e poder é o que condicionaria o objeto a estar 

nesta categoria. 

Na terceira categoria é possível agrupar aqueles objetos que possuem 

relação intrínseca com a obra presente no acervo exposto. Nesta categoria, o desejo 

de levar consigo a obra do museu está mais presente. Configura-se neste grupo a 

relação das obras de arte as quais o visitante deseja estar mais acessível de si 

mesmo. 

A quarta categoria se forma com os objetos para presentear a si mesmo e 

outras pessoas. A representação e o valor de uso atribuído por quem adquire um 
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souvenir na loja do museu são de objeto de presente, seja para si mesmo seja para 

terceiros.  

Na quinta, e última categoria elaborada neste trabalho, encontram-se os 

objetos que remetem ao local, neste caso, ao próprio museu cuja arquitetura é o 

ícone. Blusas, imãs, canecas, objetos de design ou qualquer outro objeto que 

carregue consigo a imagem do museu em si. 

O souvenir de museu compõe a complexa relação turismo e museus. A 

aquisição destes objetos está além de transformar o museu em um shopping center 

para atender os desejos de um consumo imediato de turistas, na verdade, o 

consumo de souvenirs de museus está diretamente ligado à experiência vivida não 

somente por turistas mas pelos visitantes no geral. “O objeto [...] está repleto de 

sentidos e nexos compartilhados por aqueles que lhe atribuem valores e 

simbolismos, sendo que os mesmos emergem da própria experiência intersubjetiva 

das pessoas em interação entre si, e delas com o mundo” (SILVEIRA; LIMA FILHO, 

2005, p. 38). A proposta aqui levantada é que o souvenir de museu pode estar além 

das representações mais comuns na literatura nacional da área do turismo: o 

souvenir de museu se relaciona diretamente com a narrativa da exposição, a partir 

da comunicação, representação e significação do visitante em relação ao acervo 

apresentado. Portanto, 

 

quanto mais o souvenir de museu se integrar – por intermédio de suas lojas 
– aos significados construídos durante a experiência de visitação e ao 
acervo museológico, maior será a sensação de vínculo e mais significativa a 
produção de memórias, proporcionando ao turista outra relação com o 
consumo nos museus(GODOY; VIDAL; MEES, 2019, p. 31-32). 

 

 

Com base nessa abordagem sobre os souvenirs, especificamente os de 

museu, resta saber se uma diferente concepção de consumo ocorre de fato nesses 

espaços, como a criação de vínculos do turista com o museu em sua experiência de 

visitação, ou se a banalização destes objetos pode ser reafirmada. Adotar diferentes 

possibilidades de análises do fenômeno turístico possibilita enriquecer o próprio 

campo e seus estudos. 
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3 ESTUDO DO CAMPO NOS MUSEUS PESQUISADOS 
 

Compreender a relação entre o fenômeno turístico e as instituições 

museológicas é uma tarefa que exige responsabilidade. Godoy (2010) aponta alguns 

cuidados no processo de turistificação, já mencionados nesse trabalho, que auxiliam 

a aproximação entre as duas áreas e, consequentemente, o desenvolvimento de um 

processo sustentável para ambos os lados. 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Turismo e Museus – EpisTemus, 

linha de pesquisa do grupo Turismo, Cultura e Sociedade – T-Cult, coordenado pela 

Prof.ª Dr.ª Karla Estelita Godoy – também orientadora desta monografia –, possui 

como objetivo estudar essa complexa relação entre turismo e museus, segundo 

diferentes perspectivas. A necessidade de pesquisas neste campo se mostra de 

forma latente, proporcionando diversas abordagens. Abreu (2012) destaca as 

transformações comportamentais da sociedade, assim como a plasticidade dessas 

instituições perante as novas demandas sociais, o que caracteriza as instituições 

museológicas como um campo fértil para o desenvolvimento de pesquisas. Neste 

sentido, um dos temas de interesse do grupo é o souvenir de museu e, 

especificamente neste trabalho, investigar até que ponto as lojas de souvenir 

funcionam como incentivo ou banalização destes objetos por meio do consumo 

turístico cultural. 

Neste capítulo, a descrição e a análise que se apresentam serão realizadas 

em 1apessoa, de acordo com os princípios metodológicos adotados em pesquisas 

de base etnográfica. A Antropologia se utiliza deste procedimento, uma vez que o 

pesquisador não deve “se omitir”, pois é o narrador do discurso obtido por meio de 

sua pesquisa (OLIVEIRA, 1988). A justificativa para se usar o “eu” está diretamente 

relacionada com “a responsabilidade específica da voz do antropólogo 

[pesquisador], o autor do discurso [...] que não pode ficar obscurecido (OLIVEIRA, 

1988, p. 27). 

 

3.1 Primeiros contatos com o campo 
 

Os primeiros contatos com o campo deste trabalho se iniciaram há 

exatamente 14 meses, de diferentes modos. Apesar de ter participado de uma 

primeira pesquisa, que redundou na minha colaboração como coautor de Godoy e 

Mees (2019), para o artigo “Souvenirs de museus: consumos, experiências, 
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repetições e diferenças nas lembranças dos turistas” – publicado na Revista 

Iberoamericana de Turismo, em março de 2019 –, realizei a fase exploratória do 

campo para o presente estudo nos meses de agosto e setembro de 2018. 

A partir dessas primeiras experiências, foi possível observar e conhecer o 

campo e suas especificidades, assim como melhor estruturar o corpo metodológico 

da pesquisa. Brandão (2007) destaca a importância de experienciar e viver o campo, 

em um primeiro contato, não como uma relação de pesquisa. O referente autor 

complementa seu pensamento apontando que “o trabalho de campo é uma vivência, 

ou seja, mais do que um puro ato cientif́ico [...] é um estabelecimento de uma 

relação produtora de conhecimento (BRANDÃO, 2007, p. 12). E a minha inserção no 

campo deste trabalho foi realizada desta forma. 

Brandão (2007) define dois momentos da pesquisa de campo: primeiro, o 

momento de conhecer os sujeitos integrantes do local e, a partir deste contato, 

elaborar um primeiro projeto com dados de estudos e o conhecimento prévio do 

pesquisador; o segundo momento é a pesquisa propriamente dita, quando já se 

sabe o interesse de pesquisa. As primeiras aproximações com o campo foram 

realizadas em diferentes momentos e circunstâncias por diversos motivos durante o 

período de agosto de 2018 até agosto de 2019. Já a segunda entrada foi realizada 

especificamente durante o mês de outubro de 2019, quando a pesquisa já estava 

por mim estruturada. 

No recente levantamento do G1, apresentado no capítulo anterior, oito 

instituições museológicas do estado do Rio de Janeiro foram listadas entre as mais 

visitadas do Brasil. Dentre esses museus, escolhi aqueles que, além de receberem 

grande quantidade de visitações e possuírem dados relevantes sobre serviços 

turísticos, possuem lojas de souvenirs para ser meu campo de pesquisa: Museu de 

Arte do Rio, Museu do Amanhã e Museu Histórico Nacional. Importante ressaltar 

que a escolha de museus com diferentes tipologias se deve ao fato da pouca 

possibilidade de escolha de instituições que se enquadrem na delimitação do 

trabalho e que possuam a mesma tipologia. 

Durante a fase exploratória e de conhecimento com esses espaços, e 

principalmente a loja, procurei, além de uma maior aproximação, entender o 

funcionamento de cada um desses museus, suas tipologias, o tipo de acervo de 

cada museu, o público que cada espaço recebe, assim como a comunicação com 

seu público, o contexto histórico e social onde estão inseridos e no qual foram 
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criados, o funcionamento geral do museu, como seus horários e atividades, e o mais 

importante: a dinâmica da loja de souvenir de cada um deles. 

Os primeiros contatos estabelecidos no Museu de Arte do Rio aconteceram 

através de visitas motivadas a lazer aos fins de semana, nas quais apreciei as 

exposições, mas também pude realizar contatos com a loja a fim de que fosse 

possível conhecer, além dos objetos vendidos, suas características gerais. Em 

algumas visitas foi possível conversar com os atendentes do local e algumas 

informações foram utilizadas para a elaboração do artigo já mencionado. Outros 

momentos foram possíveis devido às visitas técnicas realizadas na disciplina de 

Museologia Aplicada ao Turismo, ministrada pela orientadora deste trabalho, na qual 

eu estive por dois semestres como monitor. Em minhas visitas, vivenciei o museu 

como um visitante sem objetivos científicos pré-determinados, conversei com 

funcionários, principalmente das lojas, construí imagens e conversei com outros 

visitantes também. 

No caso do Museu do Amanhã, minhas aproximações aconteceram através 

de visitas motivadas pelo lazer com família, amigos e até mesmo sozinho. Nessas 

visitas, especialmente nesse museu, e sozinho, meu primeiro contato foi feito de 

forma mais intensa com os atendentes da loja e com outros funcionários do museu, 

como um atendente da bilheteria. Em relação ao público, a observação foi o ponto 

principal do conhecimento do campo. Entender seu objetivo, sua linguagem e seus 

recursos de comunicação com o público também foram essenciais para a minha 

análise. 

No Museu Histórico Nacional, minhas aproximações foram mais intensas e 

constantes. Na disciplina de Museologia, a qual estive como monitor, e até quando 

estava como aluno inscrito, pude visitar diversas vezes e ter a oportunidade de 

conhecer diversos setores da instituição como as atividades do educativo, a reserva 

técnica e o laboratório de restauração, por exemplo. Além disso, minha participação 

em alguns eventos realizados pelo museu, como a inauguração do Centro de 

Referência da Educação Museal e as atividades da Semana Nacional de Museus e 

da 13a Primavera de Museus reforçaram, em certa medida, um vínculo com a 

instituição. Outro caminho bastante explorado também foi a minha participação 

constante no Bonde da História, atividade realizada aos domingos no museu que 

tem como objetivo uma visita mediada pelos educadores do museu sobre diversos 

temas relacionados ao acervo exposto. Este último foi relevante porque pude 



 

 

 

51 

conversar com diferentes pessoas ao longo da visita e também na saída, momento 

que visitavam a loja de souvenir. Neste período, a construção da minha relação com 

a atendente da loja foi fundamental para a coleta de dados no meu retorno ao 

campo, pois já tínhamos criado, de certa forma, uma familiarização. Em certa 

medida, eu deixei de ser um estranho e uma relação de confiança foi estabelecida já 

que nossas conversas chegaram a assuntos pessoais de sua vida. 

Durante primeiro contato com o campo, consegui algumas informações por 

meio de conversas com alguns atendentes das lojas dos museus, as quais foram 

utilizadas em produções anteriores a este trabalho. Por exemplo, a origem dos 

objetos de cada loja, informação considerada mais relevante para o entendimento da 

relação desses espaços com o acervo do museu, o tipo de público específico de 

cada museu, e principalmente o perfil daqueles que visitam a loja de souvenir e os 

que mais consomem, e as dinâmicas dessas instituições que foi imprescindível para 

a construção da pesquisa e para o retorno ao campo, já com os objetivos científicos 

estruturados. Deve-se, aqui, ressaltar a importância da disciplina de Museologia 

Aplicada ao Turismo e as visitas técnicas que a integram, pois me proporcionaram a 

oportunidade de visitar e conhecer pela primeira vez o Museu de Arte do Rio e o 

Museu Histórico Nacional, assim como me incentivar a conhecer o Museu do 

Amanhã, museus que hoje são o campo da minha pesquisa. Acredito que meu 

primeiro contato com o campo tenha sido de fato uma experiência fundamental para 

a elaboração do meu projeto. Contudo, novamente, acredito também que essa 

vivência e primeira aproximação, mesmo que com um caráter não científico em sua 

totalidade, esteja carregada, principalmente no olhar e nas atitudes, de minhas 

intenções de pesquisador, como Brandão (2007) apresenta de maneira implícita no 

decorrer da narração de sua pesquisa. 

3.2 Processos Metodológicos 

A partir da primeira leitura do campo, foi possível estruturar minha pesquisa. A 

escolha destes três museus – Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR) e 

Museu Histórico Nacional (MHN) – ocorreu devido a um levantamento realizado pelo 

G1, no primeiro semestre de 2019 sobre os museus mais visitados do Brasil neste 

período. Dentre os museus dessa lista, escolhi aqueles que se localizam na cidade 

do Rio de Janeiro e que, além de uma infraestrutura turística mesmo que incipiente, 

possuem uma loja de souvenir. 
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Por se caracterizar como uma pesquisa exploratória e de natureza qualitativa, 

inicialmente realizei uma pesquisa bibliográfica, apresentada no artigo já 

mencionado, através de algumas bases de dados como Spell, Scielo, Web of 

Science, Google Acadêmico e EBSCO, cruzando as palavras “turismo” e 

“souvenir/suvenir”. Após essa primeira busca, realizei um levantamento no portal de 

Periódicos CAPES para procurar revistas nacionais da área de Turismo classificadas 

entre A1 e B3, a fim de analisar as principais linhas de investigação dos estudos 

sobre souvenir adotados pelo Turismo. Como resultado, obtive nove artigos 

distribuídos entre 11 periódicos. Por fim, uma nova busca no Portal Capes para 

levantar teses e dissertações que tivessem foco no estudo do souvenir e turismo e o 

resultado obtido foi de quatro trabalhos concentrados nos anos de 2014 e 2016. 

Em um segundo momento, iniciei as observações no campo. A pesquisa 

qualitativa proporciona ao pesquisador uma abordagem no campo que não seja 

pressa em categorias predeterminadas e possibilita um aprofundamento no assunto 

assim como abertura e detalhamento da investigação (PATTON, 1990). Neste 

sentido, para auxiliar na compreensão e interpretação do campo, já que adoto uma 

referência de base etnográfica, me utilizei de um caderno de campo aliado a 

entrevistas semiestruturadas e abertas, além da observação participante que, de 

acordo com Boni e Quaresma (2005), é um tipo de coleta de dados na qual o 

investigador deixa de ser um observador externo aos acontecimentos para se 

integrar de forma ativa. 

 

a própria relação interpessoal e o próprio dado da subjetividade são partes 
de um método de trabalho, por isso que a gente vai falar em observação 
participante; que vai falar, numa outra dimensão, em pesquisa participante, 
vai falar em envolvimento pessoal do pesquisador com as pessoas, com o 
contexto da pesquisa e assim por diante, como dados do próprio trabalho 
científico. Ou seja, como dados que, em vez de serem tomados como 
alguma coisa que se põe contra e precisa ser controlada, são tomados 
como alguma coisa que faz parte da própria prática do trabalho de campo 
(BRANDÃO, 20017, p. 12) 
 
 

O retorno ao campo, já com os objetivos de pesquisa traçados, ocorreu 

durante o mês de outubro de 2019 nos dias 8, 13 e 18. Os dias de entrevista foram 

escolhidos pela necessidade de alternar entre fins de semana e dias de semana, 

bem como dias de gratuidade dos museus e dias não gratuitos, além de alternar 

manhãs e tardes. Entretanto, uma das limitações encontradas no campo foi o grande 

tamanho e a demora da fila de entrada do Museu do Amanhã, que dificultou a visita 
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ao local no dia de gratuidade. No primeiro dia, visitei os três museus ficando cerca 

de duas horas e meia em cada um. Já no segundo dia de pesquisa de campo, um 

fim de semana, visitei o MAR e o MHN e permaneci cerca de quatro horas em cada 

um, pois, antes de chegar, minha suposição era que estariam com visitação mais 

intensa devido ao dia de gratuidade, logo mais pessoas visitando a loja, contudo não 

foi exatamente isto que encontrei no campo, porém detalharei mais à frente. No 

terceiro dia, visitei apenas o Museu do Amanhã permanecendo no local cerca de 

três horas. Sendo assim, realizei duas visitas em casa museu, sem contar com as 

inúmeras visitas de aproximação com estes locais, totalizando 19 horas e meia de 

pesquisa de campo. 

As perguntas que nortearam as entrevistas realizadas foram duas: procurou 

na loja algo que viu na exposição?;Encontrou na loja algo que não tenha visto na 

exposição? As perguntas foram utilizadas como uma introdução, e, ao longo da 

entrevista, que possuiu também um caráter informal, direcionei a discussão para o 

assunto de meu interesse com a inclusão de novas perguntas criadas de acordo 

com a evolução da entrevista com cada pessoa a fim de que elucidasse alguma 

possível dúvida, fuga ao tema por parte do informante, construção de uma conversa 

mais afetiva e um melhor direcionamento da entrevista para os objetivos da 

pesquisa. Boni e Quaresma (2005) afirmam que este tipo de entrevista possibilita 

uma análise mais profunda sobre o tema assim como repostas mais espontâneas e 

uma abertura e proximidade maior entre o pesquisador e os entrevistados que 

proporcionam maior liberdade e questões inesperadas. As autoras complementam 

afirmando que “estes tipos de entrevista colaboram muito na investigação dos 

aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam significados 

pessoais de suas atitudes e comportamentos” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). 

Utilizei duas formas diferentes de abordagem dos informantes. Uma consistiu 

em minha apresentação formal e outra em uma entrevista com contexto de uma 

conversa mais informal, sempre me utilizando das duas perguntas base para 

desenvolvimento da conversa. Ao total realizei 40 entrevistas, sendo 28 turistas, dois 

internacionais, nove moradores da cidade e três atendentes das lojas. Nos três 

museus, minha primeira abordagem foi aos atendentes das lojas de maneira 

informal e depois formal, algo que proporcionou uma maior afetividade e 

aproximação que facilitou o processo da coleta de dados e compreensão nos três 

locais, tanto em relação a minha circulação constante dentro da loja sem que eu 
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incomodasse o trabalho deles ou fosse visto como um estranho, quanto ao 

direcionamento das entrevistas devido às informações que já tinha coletado com 

eles. 

Ao chegar no MAR, no primeiro dia de pesquisa, antes mesmo de entrevistar 

alguém, pude perceber que a loja estava vazia no dia de gratuidade, sendo assim, 

analisei os objetos vendidos pela loja em um primeiro momento. Em seguida, iniciei 

uma conversa com o informante 1 buscando saber sobre as reclamações ou elogios 

a respeito da loja e a primeira frase dele é que as principais reclamações vêm “de 

turistas que querem um lápis ou uma caneta do museu e não tem”. O informante 1 

me explica detalhadamente os motivos de não ter na loja estes objetos os quais ele 

menciona, como por exemplo, a necessidade de autorização do MAR para a venda 

já que é uma loja independente e também me sinaliza a presença de souvenir na 

bilheteria como lápis e canetas. 

Me direciono até a bilheteria para procurar mais informações e me avisam 

que não há venda desses objetos naquele local, apenas catálogos empilhados em 

um canto não muito bem visível do outro lado do vidro que separa o visitante da 

pessoa da bilheteria e camisas das exposições as quais não estavam visíveis assim 

como bolsas do museu. Contudo, pergunto novamente sobre os lápis e canetas e a 

informação que recebo é que eram para doação as escolas que visitam o museu. 

Fiquei intrigado com a presença desses produtos na bilheteria fora do campo de 

visão do público em geral e na hora de retirar minha mochila do guarda-volumes, 

onde tinha um aviso do lado de dentro do espaço sobre a venda desses objetos, 

pergunto se eu poderia ver uma blusa e sou direcionado para a fila da bilheteria para 

então ter a possibilidade de ver um dos objetos. Nesse sentido, a relação da loja 

com a instituição, aparentemente distante, afeta diretamente a experiência do 

visitante que deseja levar consigo uma lembrança da visita ao museu já que na loja 

não possui produtos do museu. 

Em outro dia no MAR, novamente a loja estava com pouco movimento. 

Contudo, foi possível observar o movimento circular que as pessoas fazem na loja 

olhando os objetos e saindo. Entram, seguem por um dos dois lados apenas 

olhando de forma rápida e saem pelo outro com o mesmo comportamento. Neste 

momento, início uma entrevista com o informante 2 e 3 que me dizem que tiveram 

esse comportamento porque “no museu tem coisa antiga e na loja não” apontando 

para diversos objetos como uma luminária, brincos e pulseiras afirmando que não 
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existe esses objetos na exposição do museu. Godoy, Vidal e Mees (2019) apontam 

a necessidade de uma melhor comunicação entre a loja de souvenir e o acervo 

exposto no museu para uma experiência e relação diferente do visitante com a 

instituição. Através dessa fala é possível analisar ainda o imaginário das pessoas 

referentes ao museu, como um lugar de coisa velha e antiga. 

Nesse mesmo dia, o informante 4 diz que “poderia ter coisas mais acessíveis” 

fazendo referência ao preço dos objetos na loja, os quais variam entre objetos de 

R$8,00 como cartão postal e objetos de R$1.000,00 ou mais como luminárias e 

cadeiras. O informante 5 também aponta o preço como um dos fatores que o fez não 

comprar algo na loja e também a falta de objetos do museu como lápis, por exemplo, 

afirmando que “poderia ter umas lembrançinhas” para levar para si próprio ou para 

presentear. No desenvolver da entrevista, o informante 5 realizou uma conexão de 

forma espontânea e inesperada para mim e pelo tom de surpresa pela lembrança 

me pareceu também que foi inesperado para ele. A relação estabelecida se deu 

porque “ah, tinha uns barquinhos na loja”, na verdade, seriam objetos em formato 

similar ao de barcos que estavam na exposição “O Rio dos Navegantes”, como o 

informante 5 sinaliza. Contudo, não identifiquei nenhum objeto na loja que fosse 

similar e o informante 5 não me mostrou quais objetos seriam. Sua fala revela, em 

certa medida, uma possível relação de indiferença que teve com o museu que pude 

perceber pelo tom de sua voz. De acordo com Chagas (2009), a atribuição de 

sentido por parte do visitante é peça fundamental no processo de comunicação entre 

a instituição e o público que a visita, sendo um fator importante que surge por meio 

da experiência intersubjetiva de cada um, como afirmam Silveira e Lima Filho (2005). 

Observando um pouco mais os objetos que estão disponíveis na loja do 

museu, pude perceber que, de fato, não há uma relação direta entre os souvenirs 

vendidos com as exposições. A maioria dos objetos é de design e decoração criados 

por artistas nacionais e internacionais, como na Figura 3. Existem diferentes motivos 

para essa situação, assim como me descreveu o informante 1, que vai desde 

autorizações até repasse de verbas, os quais dependem tanto do museu quanto da 

loja. 
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Figura 3. Loja do Museu de Arte do Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                           

                     Fonte: Acervo pessoal 

 Contudo, pude observar que havia diferentes, porém poucos, objetos que 

exemplificam a categoria de experiência 5, que se refere aos objetos que remetem 

ao próprio museu, como na figura 4 e 5. 

Figura 4. Porta copos com a imagem do museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 5. Cartões postais com a imagem do museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                 Fonte: Acervo pessoal 

 

Interessante ressaltar que a arquitetura do Museu do Amanhã estava 

presente também em objetos da loja, assim como objetos que remetem à cidade do 

Rio de Janeiro e seus ícones, como a praia de Copacabana e o Cristo Redentor. 

Isso se deve ao fato de ser uma loja independente, apenas situada no Museu de 

Arte do Rio, mas não possui mais vínculos com a instituição. A imagem do museu e 

sua arquitetura como o ícone foi a comunicação mais próxima que pude observar 

durante o campo. 

No Museu Histórico Nacional, por a loja ser “do próprio museu”2, foi possível 

perceber outras experiências dos visitantes. Ao chegar, iniciei a entrevista com o 

informante 6, que logo diz que a aquisição de objetos é feita através da associação 

de amigos do museu e por consignado e que “os objetos que mais saem é lápis, 

caneta e caneca” e em seguida complementa dizendo que acredita que seja pelo 

baixo preço desses objetos. Nesse momento, entram na loja dois turistas 

internacionais e fico, em um primeiro momento, observando e agindo normalmente, 

conforme Brandão (2007) aponta como sendo o cuidado com a atitude imediata de 

                                                 
2 A loja é administrada pela Associação de Amigos do MHN. 
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pesquisa. Em seguida, apresento-me e introduzo na conversa as perguntas pré-

definidas. O que mais me chama a atenção nas respostas do informante 7 e 8 é que 

eles identificam os objetos da Frida Kahlo (figura 6) como algo que não viram no 

museu. Pergunto ao informante 6 o motivo desses objetos estarem na loja e ele diz 

que foram feitos para uma atividade infantil na época das Olimpíadas 2016, e 

continuam à venda.  

 
Figura 6. Objetos com imagem da Frida Kahlo 

   

 

 

 

 

 

 

                       
                   Fonte: Acervo Pessoal 
 

No decorrer da entrevista, apontam a presença de muitos souvenirs 

referentes à exposição dos automóveis, algo que pude observar em diversos 

objetos, como nas figuras 7 e 8. Importante analisar que o automóvel nos souvenirs 

faz referência ao automóvel Protos, de 1908, em exposição desde novembro de 

1996, que pertenceu ao Barão do Rio Branco e um dos únicos exemplares 

existentes no mundo, assim como está sinalizado no museu. Percebe-se que são 

objetos que podem ser inseridos na terceira categoria de experiência, pois possuem 

relação intrínseca com a obra exposta pelo museu. 

Figura 7.  Souvenir do Protos para decoração  

 

 

 

 

 
 
 
 
                               Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 8. Lápis personalizado com o automóvel Protos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                     Fonte: Acervo Pessoal 

 

Outra categoria encontrada no MHN é a primeira, na qual engloba os objetos 

que remetem à ideia de conhecimento, por exemplo, os diversos livros existentes na 

loja, como os Anais do Museu Histórico Nacional, catálogos de exposições e livros 

relacionados ao acervo da instituição. Um dos temas do Bonde da História é “O Rio 

na exposição do MHN” e, na loja, consegui encontrar o livro intitulado “História do 

Rio de Janeiro em 45 objetos”, assim como diversos livros referentes ao Período 

Imperial no Brasil, já que durante o circuito expositivo o visitante entra em contato 

com acervos desse período histórico, logo esse mesmo objeto também poderia estar 

na terceira categoria de experiência já que mantém uma relação direta com o acervo 

exposto. 

Em outra entrevista que realizei, os objetos da Frida Kahlo são novamente 

apontados como algo que foi visto na loja, mas não na exposição pelo informante 9, 

que também faz uma reclamação, assim como ele nomeou, que sente falta de “livros 

que contenham o que era essa construção antes e até virar museu”, pois ao longo 

do circuito os visitantes estão em contato com a temática da história, e acredito que 

o informante 9 tenha percebido isso tanto pela tipologia do museu quanto pelo 

acervo, sendo este último apontado por ele. Além disso, comentou também o fato de 
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ter livros com valores mais acessíveis, pois, em sua concepção, estavam com altos 

valores e por este motivo não iria comprar a não ser que fosse um livro contando a 

história da edificação para levar consigo a história do museu e para também 

“mostrar que visitei o museu”, fala que exemplifica a segunda categoria de 

experiência que reúne objetos que representam status. 

Para Adler e Adler (1998), a observação consiste não apenas em percepções 

visuais, mas também naquelas baseadas no olfato, tato e audição. Sendo assim, 

minhas observações também estão baseadas em conversas que consegui ouvir nas 

lojas, como por exemplo, uma pessoa perguntando para funcionários da instituição 

onde poderia encontrar souvenir da exposição “Nas asas da Panair”. O funcionário a 

direciona para a loja de souvenir na qual encontra apenas o catálogo da exposição e 

pude escutar sua fala: “não era exatamente o que queria”. Em seguida, em outra 

entrevista, o catálogo da exposição da Panair é mencionado novamente como algo 

visto no museu, porém o informante 10 diz que “apenas o catálogo é suficiente 

porque os objetos reais estão na exposição. Essa fala é importante porque na 

medida em que existem diferentes museus, com objetivos diversos, tipologias 

variadas, também existem diferentes tipos de visitantes (GODOY, 2010), até mesmo 

o turista que não está interessado em consumir um souvenir e materializar sua 

experiência. 

Ainda por meio da observação, consegui perceber mais souvenirs que 

exemplificassem a ideia das categorias de experiência argumentadas no capítulo 

anterior. Objetos que representam a arquitetura do museu como o ícone (figura 9), 

objetos que representam status para quem os adquire (figura 10) e objetos que 

possuem uma relação intrínseca com o acervo exposto, como apontou o informante 

11 em relação ao quadro “Combate Naval do Riachuelo” de Victor Meirelles (figura 

11). Interessante que o informante 11 diz que não percebeu nenhum objeto na loja 

que não tivesse visto na exposição e, de forma inesperada, aponta para os 

automóveis. Nesses dias de coleta e dados, pude verificar, através de observação e 

de cinco entrevistas, que alguns visitantes que descem pela escada rolante dirigem-

se direto para a saída ou saem pela entrada na bilheteria e não visitam a exposição 

dos automóveis. 
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Figura 9. Canecas com imagem da fachada do museu 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Acervo pessoal 

Figura 10. Camisa personalizada com nome do museu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 11. Estojo e nécessaire do quadro Combate Naval do Riachuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Acervo pessoal 
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Meu último momento em campo, especificamente no MHN, e a loja quase 

fechando quando entra uma criança com seu responsável, aparentemente, olham e 

quando estão saindo a criança diz que quer um lápis. O seu responsável diz “esse é 

mais barato”, compra, coloca na mochila e sai do museu. Esse acontecimento 

resumiu o contrário que é proposto para o souvenir de museu e sua relação com o 

visitante, que a partir da fruição estética, dos significados construídos e a sensação 

de vínculo durante sua experiência na visitação gera outro tipo de consumo em 

museus (GODOY; VIDAL; MEES, 2019). 

No Museu do Amanhã, a entrevista com o informante 12 aconteceu de 

maneira informal, pois nossa comunicação foi constante. Em um primeiro contato, 

explica que a loja não é do museu e a variedade de objetos na loja é devido aos 

diferentes fornecedores. O objetivo deles não é ter objetos apenas do museu, uma 

contradição já que as reclamações mais recorrentes são sobre a falta de souvenirs 

sobre o museu, como diz o informante 12, que complementa sua fala contando que 

uma vez fizeram uma maquete do museu para suprir essa procura, porém “não 

vendeu porque era caro demais”. No decorrer da entrevista, aponta que o público da 

loja é diversificado e por isso possui diferentes interesses. “Às vezes, as pessoas 

vêm com expectativas procurando uma coisa, mas nem sempre o que querem é o 

que temos para ofertar”, contou o informante 12. A questão de preço também é 

abordada como sendo um fator no consumo na loja, tanto que o produto que mais 

sai é o lápis porque é mais acessível.  

Na entrevista com o informante 13, descubro que a loja vende shampoo em 

barra. Para esse turista, a loja está ligada ao museu nesse sentido pela questão 

ambiental e a discussão sobre sustentabilidade, pois “é uma verdadeira aula no 

museu”, por este motivo optou por comprar produtos naturais. Para o informante 13, 

“tudo na loja está no museu” devido aos assuntos abordados na exposição. Já para 

os informantes 14 e 15, “as pessoas vem a loja procurando levar um pedaço do 

museu e quando chegam ao espaço tem muita coisa relacionada ao tema do meio 

ambiente”. Essa foi a entrevista mais longa e durou cerca de 30 minutos. No 

decorrer de nossa conversa, contaram que tiveram a oportunidade de conhecer 

diferentes museus ao redor do mundo e que “na loja sempre tem uma réplica de 

uma obra em algum objeto”. Para eles, em muitos museus “é possível levar um 

souvenir das obras que foram vistas na exposição”, mas não no Museu do Amanhã. 

Na verdade, os únicos objetos que carregavam algum sentido eram aqueles que 
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tinham a imagem do museu, como alguns desenhos e quadros, “fora isso, são 

souvenirs da cidade e não do museu em si”. No final da entrevista, eles deram 

sugestões de souvenirs que tivessem mais comunicação com o acervo do museu, o 

que remete à categoria de souvenirs com relação intrínseca à obra, como um livro 

com as imagens que são apresentadas em uma das salas da exposição (figura 12) e 

um QR Code ou aplicativo que fosse possível adquirir um produto audiovisual dos 

vídeos que são passados na exposição. O souvenir de museu como um elemento de 

produção de memória, rememoração de experiência e intermédio do desejo de 

adquirir, indiretamente, o objeto ou a obra de arte exposta que sensibilizou o turista 

esteticamente, afetivamente (GODOY; VIDAL; MEES, 2019). 

Figura 12. Sala com imagens na exposição de longa duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Acervo pessoal 

 
Novamente em uma conversa informal com o informante 12, ele me diz que “a 

loja busca a diversidade de produtos artesanais”. Além disso, conta que trabalha na 

loja desde a abertura da instituição e acredita que “o museu educa a não consumir 

desenfreadamente, tenta desconstruir a ideia do consumo massificado”, porém 

quando comenta do comportamento das pessoas da loja diz que “parecem que não 

aprenderam nada”. Entretanto, pude observar que a própria loja, de certa forma, 

incentiva essa prática quando oferta objetos diversificados, mas sem ligação com o 

próprio museu. Para exemplificar, estava observando alguns visitantes pela loja 

quando ouço uma pessoa falar que iria comprar um livro intitulado “Quando eu tiver 

2 anos”, ou algo similar, para quando sua filha tiver dois anos de idade. Ainda 
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durante a entrevista, uma pessoa pergunta ao informante 12 se tem “algum globo 

giratório igual àquele” e aponta para o enorme globo terrestre pendurado na entrada 

do museu, o qual quase todos na fila sacam seu celular para fotografar ou então da 

maneira que popularizou (figura 13). Durante minha observação, percebo uma 

pessoa falando que a presença de ímãs do sistema solar refere-se ao globo 

também. Além disso, em toda a loja é possível ver miniaturas ou imagens do Globo 

(figura 14) em objetos, como guarda-chuvas, integrando a temática do meio 

ambiente, remetendo à terceira categoria de experiência.  

Figura 13. Globo terrestre na entrada do museu 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Acervo pessoal 

Figura 14. Miniaturas e objetos com a imagem do globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Acervo pessoal 
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Retorno para minha conversa com o informante 12 que, dessa vez, ressalta a 

diversidade do público e diz que “o museu virou mais que um espaço de 

conhecimento e se tornou um espaço turístico e muitos vêm apenas para tirar foto 

por causa da arquitetura ou dizer que veio”, logo isso reflete diretamente no 

consumo de souvenir na loja. O primeiro ponto a se destacar é que, na verdade, o 

Museu do Amanhã poderia estar na categoria de museus-espetáculo, como cita 

Abreu (2013), tendo sua criação com objetivos turísticos para os grandes eventos 

que a o país iria sediar. Além disso, as categorias de experiência novamente 

aparecem na atribuição de sentidos dada pelos turistas em relação à arquitetura do 

museu e ao status que adquirem ao consumir um objeto que comprove a sua visita. 

Este último observado em uma conversa entre uma criança e seu pai na qual ela diz 

que quer um ímã do museu e a resposta do seu pai é: “o que mais tem nessas 

feirinhas é ímã”, apontando para a feira que estava sendo realizada fora do museu. 

A resposta da criança foi: “mas eu queira um do Museu do Amanhã porque vim 

aqui”. Procurei por ímãs do museu e apenas encontrei um modelo com o seu 

símbolo, contudo os outros eram com imagens da cidade (figura 15). 

 

Figura 15. Imãs vendidos na loja de souvenir do museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Acervo pessoal 
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Em meu último momento no museu, fui visitar a exposição e me deparo com 

uma cena que me fez refletir (figura 16). O museu, ao longo do seu circuito 

expositivo, está trabalhando diretamente com os sentidos dos visitantes através do 

uso de tecnologia, assim como afirma Abreu (2013) sobre os museus-espetáculo, e 

a consequência desta atividade é percebida no ato de consumo na loja de souvenir, 

o que me foi afirmado pelo informante 12. O objetivo da instituição em sensibilizar as 

pessoas sobre a questão ambiental é realizada, majoritariamente, através de 

estímulos visuais e sonoros, como também pude observar em um objeto na loja, 

uma placa especificamente, com a frase “amanhã é reflexão”. 

 

 

Figura 16. Vídeo exibido em telões na exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Acervo pessoal 
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As lojas de souvenirs, portanto, apresentam diferentes dinâmicas e relações 

com seu acervo e os objetos vendidos. Por se tratar de diferentes tipologias de 

museus, é importante perceber que cada um recebe um tipo de visitante, não 

homogêneo e com interesses diversos, principalmente quanto ao visitante turista. 

Sendo assim, a experiência de visitação aos museus e a atribuição e construção de 

sentidos, alguns trabalhados nesta pesquisa com as categorias de experiência, é 

algo particular do vínculo estabelecido pelo visitante e configura-se como um fator 

determinante para a aquisição de um souvenir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As lojas de souvenirs se configuram como espaços de construção da 

experiência do visitante ao museu. Sua existência, além de benéfica no sentido de 

proporcionar renda ao museu, é relevante também para a produção de memórias 

mais significativas e afetivas tanto com o museu quanto com o seu acervo. Na 

medida em que a oferta de souvenirs se conectam ou desconectam ao acervo do 

museu e aos significados construídos pelos turistas durante a experiência de 

visitação, contribuem para um consumo menos massivo ou mais banalizado, 

respectivamente. O resultado obtido foi que quanto mais o souvenir de museu, por 

intermédio das lojas, integrar-se aos significados construídos oriundos das 

experiências dos turistas e com as obras expostas, a loja operará em uma dimensão 

menos massificada, no sentido de incentivar outra relação de consumo do souvenir 

por turistas nesses espaços. Como consequência, proporciona, por exemplo, uma 

divulgação do seu acervo, promoção da instituição, maior sensação de vínculo com 

o museu e estimula a visitação. O souvenir de museu pode ser entendido como um 

objeto diretamente ligado à experiência e relação do turista com os museus, 

contrapondo-se à ideia de ser um objeto banal, sem função ou representação, 

consumido de maneira massificada por turistas. “Assim, o que poderia ser 

aparentemente repetição assume o lugar de diferença” (GODOY; VIDAL; MEES, 

2019). 

Entender o turismo e suas múltiplas dinâmicas não é uma tarefa simples, 

como pode parecer à primeira vista. A turistificação requer atenção e 

responsabilidade por parte de todos os agentes sociais envolvidos neste processo. E 

quando se pensa em turistificação dos museus (GODOY, 2010) é premente a 

necessidade de bacharéis em turismo comprometidos e que tenham conhecimento 

sobre a área para que, em conjunto com museólogos e todos os demais 

profissionais de museus, seja possível sua melhor inserção nas equipes 

interdisciplinares contribuindo para o desenvolvimento de um turismo sustentável 

nesses espaços. 

Sabe-se que o vínculo entre os museus e o turismo enquanto fenômeno 

existe desde as primeiras viagens com fins de estudo na Antiguidade. Essa relação 

se consolida com o crescimento do turismo de massa que incorpora os museus 

como atrativo e “parada obrigatória” de diversos pacotes turísticos. Sendo assim, a 

necessidade de entender quem é esse público e suas especificidades, como o 
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consumo turístico, tornam-se um desafio para essas instituições. Para tanto, este 

estudo se concentrou em compreender e interpretar um tipo específico de consumo 

turístico em espaços museais que é o consumo de souvenir de museu, objeto 

integrante da cultura material produzida pelo turismo. 

A abordagem utilizada se diferencia das perspectivas mais frequentes na 

literatura da área do turismo sobre o souvenir na medida que busca se aprofundar 

na compreensão do papel da materialidade na relação do turista com os objetos 

expostos nos museus, como esses objetos se conectam ou desconectam do museu 

e de que modo os souvenirs de museus influenciam a produção de significados para 

o turista que os consomem. A elaboração de categorias para esses souvenirs 

pautadas na experiência e representação desses objetos para os turistas configura-

se como uma tentativa, proporcionada pela relativização antropológica devido a 

utilização da perspectiva da cultura material que permite a diversidade de análises 

sobre o consumo de um objeto específico (MILLER, 2007), de entender a complexa 

relação sujeito-objeto estabelecida no espaço museal. 

No Museu de Arte do Rio foi possível observar que a loja de souvenir não 

possui significativas relações entre os objetos vendidos e o acervo exposto. A loja 

pode se configurar como um espaço de incentivo a um desejo meramente por 

consumir, não proporcionando ao turista uma relação diferente com o consumo a 

partir da integração estabelecida com os objetos expostos e as diferentes 

representações e atribuições de valor dadas pelo turista na visitação. A imagem da 

arquitetura do museu em porta copos e cartões-postais pode ser o início de uma 

tentativa de estabelecer um sentimento de vínculo e afetividade com base na fruição 

estética desse visitante. Baseado nas entrevistas é possível perceber a necessidade 

de turistas em consumir objetos que possuam significados para si construídos a 

partir de suas experiências na visitação. 

Na loja do Museu do Amanhã, apesar de ser perceptível a produção de um 

discurso por parte do museu pautado na questão ambiental e na questão da 

sustentabilidade, observa-se o estímulo a um consumo massificado incentivado pela 

própria loja. Ao mesmo tempo em que os objetos vendidos se conectam, em certa 

medida, ao museu de acordo com seu discurso produzido, desconectam-se quando 

oferecem uma variedade de souvenirs sem relação de fato com o museu que seja 

capaz de mediar o vínculo afetivo ou estético com os sujeitos, mas sim com cidade 

do Rio de Janeiro, o que pode ser atribuído, por exemplo, ao capitalismo estético 
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(LIPOVETSKY; SERROY; 2015). Observa-se a tentativa de criação de certo vínculo 

baseado no discurso e na narrativa construída ao longo do circuito expositivo, 

entretanto o incentivo ao consumo imediato, o qual a própria loja assume o papel, é 

preponderante, contrapondo o objetivo proposto pela instituição. Além disso, é 

perceptível também a lógica dos museus-espetáculos na qual a instituição está 

inserida que intensifica a superficialidade e fluidez da experiência e da construção 

de sentidos pelo turista. 

No caso da loja situada no Museu Histórico Nacional, observou-se de forma 

mais clara a estabilização desse consumo turístico. Os turistas buscavam e 

identificavam na loja souvenirs que tivessem relação com a sua experiência e 

sentimentos estabelecidos com os objetos expostos. Portanto, outra relação com o 

consumo é estabelecida pelos turistas no museu. 

Deve-se ressaltar que o preço dos souvenirs, assim como o fato de a loja 

pertencer ao museu ou ser um espaço cedido, interfere diretamente na relação entre 

os objetos vendidos e o museu, algo que se observou durante os dias de coleta de 

dados. Importante ressaltar também as limitações, como a escassez encontrada no 

levantamento bibliográfico de trabalhos sobre souvenir em periódicos nacionais, 

assim como a dificuldade no contato com o setor educativo do Museu do Amanhã 

para solicitar liberação no acesso ao museu de forma gratuita devido ao fato de ser 

uma pesquisa científica. 

Por ser uma pesquisa de caráter exploratório, a discussão sobre o souvenir 

de museu ainda é embrionária. Por este motivo, pode ser uma dificuldade no sentido 

de incitar novos debates e adotar perspectivas não utilizadas frequentemente na 

literatura, assim como um a oportunidade de gerar novas discussões acerca do 

tema, como um aprofundamento nas categorias de experiência elaboradas neste 

trabalho, a ampliação do campo de pesquisa e também a utilização de metodologias 

de análise da imagem para diferentes compreensões. Para além disso, embora haja 

estudos consistentes sobre souvenir, a utilização de uma perspectiva que busca 

entender o papel da materialidade na relação sujeito-objeto no consumo de souvenir 

de museu confere a este trabalho uma tentativa de construir novos caminhos para 

se pensar o turismo e sua cultura material. 
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