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RESUMO 

 

A população idosa brasileira está aumentando, assim como a mundial. Portanto, são 

necessárias transformações na sociedade para atender esse público com qualidade. 

Na época da velhice, há perdas e ganhos, mas, normalmente, as perdas são mais 

enfatizadas que os ganhos. O turismo surge como uma possibilidade de inclusão 

social para as pessoas quando envelhecem. O presente trabalho analisa a 

experiência do turista da terceira idade no Museu da República. Temas como 

turismo da terceira idade, turismo social voltado para as pessoas mais velhas e os 

museus são tratados. Possivelmente, os idosos viveram fatos históricos expostos 

nos museus e momentos de lembrança e identificação podem surgir durante as 

visitas. O Museu da República, local em que aconteceu a pesquisa de campo, 

apresenta a história da República do Brasil, e lá foram entrevistados 11 turistas da 

terceira idade, buscando conhecer suas concepções e avaliações acerca da visita à 

instituição museológica. A metodologia utilizada no trabalho foi de natureza 

qualitativa e do tipo descritiva, com revisão da literatura e entrevistas estruturadas. 

Dificuldades para percorrer o Museu, estrutura física, acervo e recordações foram 

narradas no decurso das entrevistas. Quanto à estruturação do local para receber o 

turista idoso, existem algumas adaptações que tornam a visita mais confortável e há 

uma mentalidade na instituição de torná-la acessível para todos os públicos, em que 

as transformações que aconteceram devem ser melhoradas e aprimoradas.  

Palavras-chave: Turismo. Museu. Turismo da Terceira Idade. Museu da República.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La población de ancianos en Brasil está aumentando, así como la mundial. Por eso, 

es necesario cambios en la sociedad para atender ese público con calidad. En el 

período de vejez, hay pérdidas y ganancias, pero, normalmente, las pérdidas son 

más enfatizadas que las ganancias, el turismo surge como una posibilidad para la 

inclusión social de las personas a medida que envejecen. El presente trabajo analiza 

la experiencia del turista de la tercera edad en el Museo de la República.  Temas 

como turismo de la tercera edad, turismo social para las personas mayores y los 

museos son tratados. Posiblemente, los ancianos vivieron hechos históricos 

expuestos en los museos, y momentos de recuerdo e identificación pueden surgir 

durante las visitas. El Museo de la República, local en que ocurrió la investigación de 

campo, presenta la historia de la república del Brasil, así fueron entrevistados once 

turistas de la tercera edad buscándose conocer sus concepciones e evaluaciones 

acerca de la visita a la institución museológica. La metodología utilizada en el trabajo 

fue de naturaleza cualitativa e del tipo descriptiva, con revisión de literatura y 

entrevistas estructuradas. Dificultades para recorrer el Museo, estructura física, 

colecciones y recuerdos fueron reportadas durante las entrevistas. Cuanto a la 

estructura del local para recibir turistas de edad, tiene algunas adaptaciones que 

hace la visita más cómoda, y hay una mentalidad en la institución para que sea 

accesible a todos los públicos, en que las transformaciones que han acontecido 

deben ser mejoradas y ampliadas.  

Palabras claves: Turismo. Museo. Turismo de la tercera edad. Museo de la 

República     
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos valores propagados nos países ocidentais é a desvalorização da 

pessoa idosa. Com os avanços tecnológicos, a sociedade incorporou sentimentos de 

urgência, imediatismo e efemeridade, e isto atinge com uma grande força as 

pessoas mais velhas. Elas, muitas vezes, não conseguem acompanhar as 

modernidades no mesmo ritmo que as pessoas de outras faixas etárias. 

Porém, essa situação deve mudar em virtude do crescimento da população 

idosa tanto mundial quanto brasileira. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (2005, p. 8), “em 2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de 

pessoas idosas com mais de 60 anos. Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos 

países em desenvolvimento”. Essa transformação já está gerando debates nas 

políticas públicas e meios de comunicação com o objetivo de discutir formas de 

envelhecimento saudável e com qualidade. 

Outra questão que precisa ser desenvolvida é a inclusão social do idoso. 

Muitos vivem sozinhos. Atualmente, as famílias são menores, filhos e netos moram 

longe, alguns parentes mais próximos também residem distante ou já faleceram. 

Estes cenários podem trazer isolamento. Algumas formas de evitar esse quadro 

podem ser o lazer e o turismo.  

O turismo pode vir a ser uma possibilidade para o idoso conhecer pessoas, 

ter novas amizades e continuar o convívio social. A atividade turística está passando 

por modificações, e o turismo de massa está sendo substituído por um turismo mais 

voltado para as características dos turistas, que participam mais da construção dos 

roteiros a fazer e querem mais qualidade nos serviços que utilizam. E com essa 

conjuntura que surge a tendência do turismo da terceira idade. 

Esse é um segmento do turismo voltado para as pessoas idosas e as 

aposentadas. O turista da terceira idade aqui é compreendido como a pessoa que 

tem idade igual ou maior que 60 anos1. Outra opção para o idoso que tem interesse 

em participar da atividade turística é o turismo social, forma de turismo para 

indivíduos que possuem algum impedimento para realizar viagens, esses 

                                                           
1
 Foi utilizado o Estatuto do Idoso para delimitar a idade em que a pessoa passa a ser considerada 

idosa 
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impedimentos podem ser financeiros, etários, locomoção, entre outros. Quando as 

pessoas mais velhas viajam, uma das alternativas são os museus, locais que 

proporcionam uma variedade de possibilidades, na medida que é um espaço 

contemplativo, educativo e de entretenimento e ampliação do universo cultural. Em 

muitos casos, também está bastante associado à memória do idoso.  

Em alguns museus pode acontecer uma identificação do turista da terceira 

idade com o que está sendo exposto no local. Pode-se citar como, exemplo, o 

Museu da República. As pessoas idosas de hoje podem ter vivenciado muitos dos 

fatos que estão expostos na instituição museológica, assim momentos históricos 

também fizeram parte da vida delas. O Museu da República, também conhecido 

como Palácio do Catete, possui objetos, salas e exposições que contam a história 

da República do Brasil. 

Outro aspecto relevante é como o museu está se preparando para receber o 

turista idoso, porque para ele ter uma experiência de qualidade, em alguns casos, 

serão necessárias algumas adaptações e reformas na estrutura do museu para 

atender a esse antigo/novo público. Será que os museus estão preparados para 

receber o turista da terceira idade? Se a resposta for afirmativa, as estruturas 

adaptadas passam por manutenção? Se a resposta for negativa, estão passando 

por reformas ou fazendo adaptações para que o turista de terceira idade possa ter 

uma experiência de qualidade no local? 

 A questão norteadora central do trabalho é até que ponto o Museu da 

República está estruturado para receber o turista da terceira idade? Para responder 

a esta indagação, pode-se hipotetizar que o Museu da República esteja se 

preparando para atender o turista da terceira idade. Restaria identificar e avaliar se 

estão sendo devidamente realizadas reformas e adaptações na sua estrutura física, 

como rampas, elevadores, bebedouros e banheiros adaptados, como também 

legendas, placas com letras maiores e áudios, além de profissionais treinados para 

atendimentos do público idoso. 

Essa verificação se dá tanto por análises oriundas do conhecimento da área 

do turismo sobre a qualificação turística dos museus, quanto pelas respostas que os 

próprios turistas da terceira idade concederam nas entrevistas que podem ser lidas 

no capítulo final dessa monografia.  
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No decorrer da graduação do curso de Turismo, a autora do trabalho 

desenvolveu interesse pela área cultural, buscando fazer disciplinas relacionadas 

com esse conteúdo, e participar de iniciação científica como pesquisadora voluntária 

do Grupo de Estudos e Pesquisas de Turismo e Museus que faz parte do Grupo de 

Pesquisa de Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult), coordenado pela Prof.ª Dr.ª 

Karla Estelita Godoy, orientadora dessa monografia. Essas foram as motivações 

para desenvolver um tema relacionado com o museu. Já o turista da terceira idade, 

foi um público que chamou atenção, em virtude dos estudos e das disciplinas 

voltadas para o aspecto social do turismo. 

A escolha do Museu da República para ser o local de pesquisa foi uma 

decisão da autora do trabalho e de sua orientadora, em virtude da instituição 

apresentar a história da república do país e muitos dos fatos que compõe essa 

história poderem ter sido vivenciados por pessoas que hoje são idosas. Os visitantes 

da terceira idade contariam sua experiência ao visitar o Palácio, como também, 

acontecimentos da história que viveram. Além disso, ocorreu em 2008 a exposição 

“Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão” que deixou como legado uma 

mentalidade de acessibilidade, visando que todos os públicos tivessem uma visita 

com qualidade no Museu. 

A metodologia utilizada no trabalho é de natureza qualitativa e do tipo 

descritiva, com revisão da literatura e entrevistas estruturadas. Com o levantamento 

bibliográfico há maior compreensão sobre os assuntos que proporcionam 

fundamento ao trabalho, como turismo, museus, turismo da terceira idade, turismo 

social, memória e o Museu da República, local da pesquisa. A pesquisa de campo 

fornece informações de vivência na prática museal. As entrevistas estruturadas com 

perguntas abertas e fechadas são realizadas com turistas da terceira idade que 

visitam o Museu da República. 

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é analisar de que forma o Museu 

da República está estruturado para receber o turista da terceira idade. Como 

objetivos específicos podem ser elencados: a) conceituar turismo da terceira idade e 

sua relação com o turismo social, como uma possibilidade do turista idoso participar 

da atividade turística, o museu e a memória; b) apresentar o Museu da República 

com vistas ao tema do presente estudo; c) analisar a experiência do turista da 

terceira idade no Museu da República. 
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Este estudo estrutura-se em três capítulos. O primeiro, intitulado “O Idoso, o 

Turismo e o Museu”, estabelece uma relação entre a pessoa idosa, o turismo e o 

museu por meio da conceituação do turismo da terceira idade, segmento do turismo 

que atende a esse público idoso. Trata do turismo social na terceira idade como 

outra forma das pessoas mais velhas realizarem a atividade turística, em especial 

para aquelas que possuem poucos recursos financeiros. Além de apresentar o 

museu como uma opção de lazer e conhecimento, que em algumas situações 

podem envolver memórias e experiências do passado, quando o turista da terceira 

idade viaja.  

No segundo capítulo apresenta-se o Museu da República, local em que 

acontece a pesquisa de campo. Essa parte do trabalho aborda a história do Palácio 

do Catete desde o início da construção no ano de 1858, o momento que passou a 

pertencer à União e se tornou a sede do Poder Executivo brasileiro, como também o 

fim da função de residência do presidente e a transformação em Museu da 

República. O capítulo relata a entrevista realizada com Maria Helena Versiani, 

pesquisadora do Museu da República que conta a atual situação da instituição 

museológica. 

O terceiro capítulo é denominado “Análise da experiência do turista da 

terceira idade no Museu da República” trata das entrevistas com turistas idosos que 

visitaram o Palácio do Catete. Sua análise foi feita em três partes: perfil do 

entrevistado e informações sobre a viagem, avaliação do Museu e avaliação da 

experiência do visitante. As respostas dos entrevistados foram analisadas com a 

finalidade de conhecer e avaliar as concepções do público idoso acerca da visita ao 

Museu da República.  
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1 O IDOSO, O TURISMO E O MUSEU 

 

Quem nunca ouviu uma pessoa falando que o museu é um local de coisas 

velhas?  Igualmente, os idosos sofrem por estereótipos que dizem que seu lugar é 

no museu, porque lá se encontram objetos velhos. Os dois pensamentos são 

preconceituosos, não somente porque os museus não são necessariamente um 

lugar para abrigar objetos antigos, como também por poderem ser um ambiente 

dinâmico, de lazer e fruição. Há museus distintos, em tipologia e linguagem, dos 

mais modernos e tecnológicos, com recursos digitais que interagem com o público, 

aos mais contemplativos. As diferentes formas de manifestação dos museus – que 

são considerados um fenômeno social – coexistem, logo museus mais atualizados 

não anulam ou são melhores do que os museus com coleções e linguagens mais 

tradicionais, ao contrário, eles se complementam. 

Esse mesmo pensamento deveria existir entre as pessoas de diferentes 

idades. Ser uma pessoa idosa não exclui as experiências vividas em outras épocas 

da vida. Uma idade deveria complementar a outra. As pessoas idosas viveram 

diversas situações, passaram por questões pessoais, familiares, profissionais, 

períodos de doenças, conflitos, governos distintos, entre outros. Suas vivências 

servem de exemplos para que erros não sejam novamente cometidos. 

Ao idoso pertencia a função social de lembrar. Como afirma Bosi (2015, p. 

60), “[...] há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo 

da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 

momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar”. 

Com a chegada da velhice, o idoso pode usar suas memórias para algo significativo. 

Aquilo que foi vivido passa a não pertencer somente ao passado quando é contado 

e recontado para as novas gerações.  

Há um compartilhamento de histórias e de conhecimentos, quando a pessoa 

idosa conta para seus familiares, amigos e pessoas próximas suas vivências. É 

desta forma que pessoas de outras idades podem estabelecer uma relação com o 

que já sucedeu, “[...] a criança recebe do passado não só os dados da história 

escrita; mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida das pessoas 

de idade que tomaram parte na sua socialização” (BOSI, 2015, p. 73). Algumas 

vezes, a lembrança pode envolver algo particular da própria pessoa, como também 
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ser algo da família. Em outros casos, pode ser uma lembrança mais ampla, que 

envolva um coletivo, como um acontecimento histórico que ela presenciou. 

Porém, nas últimas décadas, observa-se uma crescente desvalorização em 

relação à função social das pessoas mais velhas. Atualmente, em especial, na 

sociedade ocidental, existe um preconceito com o idoso. Quando se chega nesta 

idade, parece que não há mais um posto na sociedade. Não existe mais valor na 

troca de experiências, com as mudanças tecnológicas, sociais e culturais que 

aconteceram os seres humanos perderam a característica de ouvir o outro. 

 

Por que decaiu a arte de contar histórias? Talvez porque tenha decaído a 
arte de trocar experiências. A experiência passa de boca em boca e que o 
mundo da técnica desorienta. A Guerra, a Burocracia, a Tecnologia 
desmentem cada dia o bom senso do cidadão: ele se espanta com sua 
magia negra, mas cala-se porque lhe é difícil explicar um Todo irracional 
(BOSI, 2015, p. 84). 

 

A sociedade ocidental não costuma valorizar essas experiências vindas com a 

velhice. Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, p. 78) apontam que “[...] envelhecer trata-

se, portanto, de um processo biológico, mas que é ressignificado culturalmente e 

elaborado simbolicamente a partir das fronteiras etárias”. Quando se torna idosa, a 

pessoa não é mais considerada útil, em especial, por sua contribuição financeira ser 

menor para a sociedade. A velhice não é vista como algo bom. As pessoas passam 

por diversos procedimentos de estética para parecerem mais jovens e enaltecem a 

juventude em detrimento de algo natural para a vida humana, que é a velhice.  

O corpo da pessoa idosa envelheceu, e pode não ser tão rápido, nem tão ágil 

e forte como antes. Tem mais propensão a ter doenças, além de existirem os 

aspectos sociais que fazem o idoso se sentir sozinho, por questões de falecimentos 

e familiares distantes. Assim, o lazer e o turismo surgem como uma nova 

perspectiva para o idoso, ambos “[...] podem ser importantes aliados no sentido de 

ampliar a inclusão social das pessoas idosas” (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 

2010, p. 90). Surge um recente cenário no turismo, com a participação de novos 

grupos, como os idosos, aqui entendidos como turistas da terceira idade, e que 

buscam maior interação com o local visitado. 

Atualmente, o turismo procura integrar as pessoas que possuem tempo livre 

com a sustentabilidade e a educação, Urry (2001, p. 205) observa que “[...] as férias 
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já não contrastam tão profundamente com a educação e a instrução, como no 

passado. De modo muito variado, boa parte do turismo está se interconectando mais 

intimamente com a instrução”. O turismo se desenvolve com a motivação das 

pessoas por história, artes e cultura, por conseguinte, ocorre também o 

fortalecimento dos atrativos culturais, como os museus, que passam a ganhar mais 

notoriedade. 

O museu surge como uma opção de visitação nas viagens para os idosos. O 

turismo e os museus possuem uma relação direta. Ambos têm suas origens no 

período da Antiguidade Clássica e sofreram a influência das sociedades em que 

estavam presentes. As transformações sociais, culturais e econômicas que 

ocorreram em vários séculos que se sucederam levaram a mudanças nos conceitos, 

constituições e características dos museus e do turismo. 

Os museus apresentam diferentes tipologias, e também atendem distintos 

públicos. De acordo com Godoy (2010, p. 10), “[...] pessoas têm preferências, e 

essas são tão variadas quanto os distintos tipos de museus. Prepará-los para seus 

públicos é de imensa valia, bem como preparar o público para os museus também o 

é”. Um desses públicos que visitam o museu é o da terceira idade. As instituições 

museológicas devem estar preparadas para receber as pessoas mais velhas, 

algumas terão mais impedimentos que outras, porém é preciso que o local esteja 

estruturado para atendê-las, independentemente das dificuldades.  

As pessoas idosas são únicas e têm suas particularidades. Gomes, Pinheiro e 

Lacerda (2010, p. 85) afirmam que  

 

[...] os idosos são sujeitos singulares que desafiam nossa percepção sobre 
o tempo, relações humanas, valores e princípios éticos, prioridades, limites, 
desafios, sensibilidades, angústias, exclusões, enfim, sobre toda a 
complexidade e beleza da vida. 

 

Atualmente, o idoso procura mais. Ele quer tanto exercer a função de lembrar, 

como deseja um papel ativo na sociedade. Podem existir pessoas que falem que o 

lugar do idoso é no museu, sim, o lugar do idoso é no museu e também em todo 

lugar que ele tenha interesse em visitar. 
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1.1 TURISMO DA TERCEIRA IDADE 

 

Por um longo período, quando se analisava a pirâmide etária, havia um 

grande número de crianças e jovens, seguido pelos adultos e por último os idosos. 

Estes, normalmente, estavam representados por números pouco significativos.  

Contudo, ao analisar a pirâmide etária atual e aquelas que estimam como será o 

futuro, percebem-se mudanças importantes que modificarão alguns aspectos da 

sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005, p.8), 

“entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento de 223%, ou em torno de 694 

milhões, no número de pessoas mais velhas”. A população mundial está 

envelhecendo, em virtude das pessoas estarem vivendo mais e da diminuição dos 

nascimentos. 

A expectativa de vida dos seres humanos vem aumentando de forma 

crescente. Por vários séculos, conviveu-se com uma série de doenças que faziam o 

homem viver menos e com menos qualidade. Todavia, o cenário se transforma com 

os avanços científicos, a criação de vacinas e remédios. Fatores sociais e 

econômicos também são importantes para o aumento da expectativa de vida, como 

o aumento da escolaridade, mais acesso à informação e melhores condições de 

trabalho, férias e aposentadoria. Todos esses ganhos se refletem no presente 

aumento do número de idosos. 

Atualmente, a velhice também é chamada de terceira idade. Criado na França 

na década de 60, este termo passou a ser um sinônimo para a palavra idoso e a ela 

foi vinculada uma ideia de lazer. Segundo Sena, González e Ávila (2007, p. 79), “[...] 

a velhice passou a ser representada como uma fase a ser aproveitada e em sua 

esteira concebeu-se a ideia de aposentadoria ativa, a partir da imagem de que a 

vida começa aos sessentas anos”. O termo terceira idade trouxe uma imagem mais 

positiva para a velhice, seria uma época para as pessoas aproveitarem suas vidas. 

Ainda existe uma mentalidade de que a velhice é algo ruim. Os idosos sofrem 

com os estereótipos e são tachados de incapazes, sendo entendida essa etapa da 

vida como o fim. Como observam Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, p. 78), “[...] o 

envelhecimento, na maioria das vezes, não é valorizado em sua essência e está 

cada vez mais associado à doença, tornando-se muito temido e marginalizado, 

chegando a ser recusado e até mesmo combatido, em busca de certa ‘cura’”. As 
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pessoas não querem mostrar que envelheceram, adotam numerosos métodos para 

esconder a verdadeira idade.  

A sociedade impõe padrões de beleza, entre os quais está a juventude. O que 

é aceito como bom e bonito é ser jovem, e este padrão desvaloriza o fato de ser 

velho. Porém, vale destacar que os idosos devem ser respeitados e podem sim 

contribuir para a sociedade com suas experiências de vida, como aponta Melo 

(2003, p.67) “[...] rejeito qualquer perspectiva de abandono das contribuições do 

idoso simplesmente porque ele tem uma idade avançada e/ ou porque está 

aposentado, logo fora da estrutura de produção formal”.  

Não é todo lugar que compreende a velhice como algo negativo, esta 

característica pertence aos países ocidentais. Novamente Melo (2003, p. 68) afirma 

que “[...] fora desses padrões o idoso é ao contrário mais valorizado, por ter a 

experiência e a maturidade necessárias para melhor compreender os problemas e 

orientar soluções”. Principalmente nos países asiáticos, esse pensamento é bem 

comum.  O idoso tem um papel na sociedade e suas vivências são importantes não 

só para suas famílias como também para as outras pessoas. 

Ser idoso hoje é diferente de sê-lo em outras épocas. Eles buscam “[...] 

maiores espaços de participação, desejam ser protagonistas de sua própria história 

e se negam a somente ver ‘passar o tempo’” (PAZ, 2010, p. 16). O idoso possui uma 

função social que necessita ser ativa, pode e deve ter um papel maior na sociedade. 

Não pode mais ser visto como alguém incapaz. É mais comum que as pessoas mais 

velhas sejam mais suscetíveis a problemas de saúde e, por exemplo, algumas 

andem mais devagar, no entanto estas questões precisam ser superadas, em 

especial pelas pessoas que usam esses argumentos para estereotipar o idoso. Elas 

não podem impedir suas realizações.  

A velhice pode ser um termo bastante genérico para definir um momento da 

vida. Não é igual para todos, seja por questões culturais, ambientais, circunstanciais. 

Mas, ao se chegar à velhice, as pessoas, muito constantemente, passam por 

diversas situações, algumas bem semelhantes. Há o aparecimento de doenças, 

perdas de familiares e amigos, filhos e netos que moram longe, muitas se sentem 

improdutivas por estarem aposentadas, não trabalhando mais. Tudo isso pode gerar 

solidão, depressão e isolamento, logo a inclusão social, o lazer e o turismo podem 

vir a ser possibilidades para uma melhor qualidade de vida. As atividades de turismo 
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e lazer devem ser pensadas previamente, e, conforme Gomes, Pinheiro e Lacerda 

(2010, p. 84), elas devem ser “[...] dinâmicas e criativas por meio de um lazer que 

colabore para ressignificar, de forma construtiva, a vida dessa parcela crescente da 

sociedade”.  

No turismo estão surgindo novas tendências, novos destinos, e atividades 

ganham destaque. Busca-se qualidade nos serviços e uma maior participação do 

turista tanto no planejamento da viagem quanto na interação com o local visitado. É 

nessa conjuntura que aparece o turismo da terceira idade, este compreendido como 

“[...] sendo um tipo de turismo planejado para as necessidades e possibilidades de 

pessoas com mais de 60 anos, que dispõem de tempo livre e condições financeiras 

favoráveis para aproveitar o turismo” (MOLETTA, 1999, p. 8). 

Nesse conceito, aparecem aspectos importantes para o turismo da terceira 

idade, visto que o idoso tem necessidades diferentes de outras idades. Por isso, 

toda viagem dever ser planejada, os hotéis, os meios de transportes utilizados e os 

atrativos visitados devem estar preparados para receber o turista da terceira idade. 

Em alguns países em que esta forma de turismo está presente, Beni (2003, p. 60) 

constata que são:  

 

 [...] vários desenvolvimentos, como aumento do tamanho das letras e dos 
números nas placas de sinalização e impressos para facilitar a visibilidade; 
bancos, ônibus, remédios e algumas revistas e contratação de funcionários 
mais velhos para atender aos idosos em lojas e bancos; caixas especiais 
nos estabelecimentos bancários e comerciais; seguros de automóveis mais 
baratos porque os idosos sofrem menos acidentes; tarifas especiais bem 
menores que as dos não idosos no transporte ferroviário, com serviços de 
entrega de bilhetes e bagagens em domicilio; amplificadores telefônicos, 
ergonomia de produtos; hotéis com médico residente, enfermeiras e 
fisioterapeutas; sofás e poltronas confortáveis em bancos e grandes lojas; e 
muitos outros avanços e equipamentos destinados ao conforto e à 
comodidade dos idosos, visando fidelização e atenção. 

 

Analisando o conceito de Moletta (1999), percebe-se que há as menções ao 

tempo livre e às condições financeiras. Nem todos os idosos poderão participar do 

turismo da terceira idade, em virtude dessas duas condições. Mesmo aposentados, 

existem idosos que voltam a trabalhar para ajudar com as despesas familiares. 

Assim não possuem tanto tempo livre como imaginavam que poderiam ter. Para 

Melo (2003, p. 62),  
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[...] na realidade brasileira, o idoso, que muitas vezes também é aposentado 
e/ou pensionista, nem sempre tem uma vida que pode ser considerada 
como um ‘reino do tempo livre e do não trabalho’. [...] Se há realmente um 
aumento do tempo de não-trabalho na perspectiva formal, esse muitas 
vezes é substituído pelo trabalho não formal (‘bicos e biscates’ para 
complementar a parca renda e minimizar a dificuldade de viver com os 
pequenos benefícios adquiridos com a aposentadoria), pelas obrigações 
familiares (cuidar de netos, resolver problemas para a família etc.), pela 
prestação de serviços para instituições de naturezas diversas (por exemplo, 
religiosas, de caridade, entre outras), sem falar que muitos idosos acabam 
retornando ao mercado formal de trabalho. 

 

Não se pode acreditar que se vive em uma sociedade perfeita, que por existir 

o turismo da terceira idade, todos os idosos podem fazer turismo. Não, nem todos 

poderão. Essa nova forma de turismo é algo bem-vindo, com ela percebe-se uma 

preocupação com a pessoa mais velha, para que esta tenha uma experiência 

turística de qualidade. Todavia, ela sozinha não contemplará todos os problemas da 

velhice. 

Existe um campo do turismo que trata dos impedimentos para realizar a 

atividade turística, é o turismo social. Segundo Cheibub (2012, p.1), “[...] o turismo 

social surgiu como uma proposta de democratizar a experiência turística a estes 

indivíduos ou grupos com alguma limitação ou dificuldade de acesso”. No turismo 

social, pessoas com baixas condições financeiras, com diferentes idades, em 

especial os jovens e os idosos, e com mobilidade reduzida passam a ter a 

possibilidade de participar de atividades turísticas. Ele se constitui como outra forma 

do idoso ser turista. 

O turismo da terceira idade já vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, 

Europa e Japão. No Brasil, por existir um público potencial e uma mentalidade da 

importância das atividades físicas, ele vem aumentando de forma crescente. Há 

diversos segmentos do turismo que se relacionam com o turismo da terceira idade, 

em virtude das motivações do idoso para viajar. Pode-se citar o turismo de saúde, a 

cultural, de eventos, religioso e ecológico (MOLETTA, 1999). 

No que se refere ao profissional que trabalha com o turismo da terceira idade, 

é importante que ele tenha a consciência que os idosos são diferentes. A terceira 

idade abrange as pessoas de 60, 70, 80, 90 anos e até mais. Mesmo constituindo 

um único grupo são pessoas de épocas distintas, uma pessoa que hoje tem 80 anos 

já tinha 20 quando uma de 60 nasceu. Elas não tiveram vidas com os mesmos 
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valores, com as mesmas influências. Igualmente, se nasceram em uma década 

comum, isto não significa que terão interesses e necessidades semelhantes.  

Moletta (1999) também aponta que as pessoas que trabalharão com o turismo 

da terceira idade devem possuir um perfil com as seguintes características: ser 

educado, ter paciência para escutar o que o idoso tem a dizer; estar atento às 

notícias e ter um variado conhecimento para poder conversar com o idoso; é 

importante ter conhecimentos de primeiros socorros, caso ocorra alguma 

emergência; ter capacidade para lidar com situações difíceis e emergências.  

Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, p. 89) afirmam que “[...] o turismo na 

velhice é um campo fértil para o desenvolvimento de localidades, devido à 

disponibilidade de tempo dos idosos, mas é preciso estar atento ao fato de que é 

necessário sistematizar estratégias de intervenção coerentes”. O lazer e o turismo 

podem fornecer uma nova visão para a vida da pessoa idosa, mas é preciso ter 

cuidado para não torná-los apenas consumidores de produtos que não interagem 

com o local visitado. 

O turismo da terceira idade traz benefícios para o turista, para o local visitado 

e para o trade turístico, podem ser citados a ocupação dos equipamentos turísticos 

na baixa estação; incentiva a diminuição dos preços junto às empresas turísticas, 

pois é comum a concessão de descontos em alguns períodos do ano; expansão e 

melhoria da rede hoteleira; qualificação da mão de obra local; valorização do 

patrimônio cultural; aumento do intercâmbio entre turistas e comunidades 

receptoras; melhoria da infraestrutura da cidade receptora (MOLETTA, 1999). 

Apresentadas essas vantagens, enfatiza-se a valorização do patrimônio 

cultural. Para Moletta (1999, p. 12), “[...] o turista da terceira idade aprecia passeios 

em museus, galeria de arte, monumentos ou até mesmo a aquisição de um 

artesanato local”. Com a visita a determinados museus e monumentos, pode 

acontecer uma identificação com o que está sendo visto. Nos museus de história, 

poderá haver exposições de fatos que foram vivenciados pelos turistas idosos. A 

experiência ao visitá-los será distinta da experiência de uma pessoa que não viveu 

aqueles momentos da história.  

O idoso atual está mais fortalecido do que o idoso que viveu há 40, 50 anos. 

Se a comparação for feita em relação à saúde, há alguns aspectos sociais e também 
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as leis que os protegem. Porém a população está envelhecendo e são necessárias 

muito mais políticas, projetos e ações para que as pessoas mais velhas tenham 

mais qualidade de vida. Com o turismo e o lazer, “[...] as pessoas idosas podem 

exercitar a capacidade de decisão, pensamento e imaginação, ampliar as 

oportunidades de integração e convívio social, além de (re) construir e (re) organizar 

a experiência cultural de seu tempo” (GOMES; PINHEIRO; LACERDA, 2010, p.86). 

O lazer, juntamente com o turismo, pode dar uma nova perspectiva para a velhice, 

uma perspectiva de viver melhor. 

 

1.1.1 Turismo social na terceira idade 

 

O turismo da terceira idade é o segmento do turismo voltado para as pessoas 

idosas. Contudo, é relevante acrescentar outra forma de turismo que também atende 

o idoso, em especial, aqueles que têm uma condição financeira menor, o turismo 

social. Este não é algo recente, surgiu na Europa nos anos seguintes ao fim da 

Primeira Guerra. 

O aspecto social do turismo aparece no início do século XX. Ocorre a criação 

das férias remuneradas e estas se revelam “[...] uma realidade para uma grande 

parte da população européia, permitindo que outras classes sociais menos 

favorecidas economicamente também começassem a viajar, e que todas as classes 

começassem a aspirar a uma viagem de férias” (BARRETO, 1995, p.53). Com as 

férias remuneradas, mais pessoas têm a oportunidade de viajar. 

Passam a existir também clubes de turismo e sociedades que realizam 

viagens para os trabalhadores tanto dentro dos países como para fora deles, e o que 

Lickorish e Jenkins (2000) apontam como o começo do turismo social. Na década de 

20 do século passado, alguns países europeus, como a Itália e a Alemanha, 

passaram a incentivar que trabalhadores viajassem por meio de financiamentos 

totais. Porém é necessário ter consciência que ambos os países possuíam governos 

totalitários e estes tinham o objetivo de controlar as formas de lazer dessas 

populações, estimular o nacionalismo e fazer as pessoas se sentirem agradecidas 

pelo que o Estado fazia por elas. 
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Em 1963, foi criado em Bruxelas o Bureau Internacional Du Tourisme Social 

(BITS). Este é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem como 

missão promover o acesso ao tempo livre, às férias e ao turismo, ao maior número 

de pessoas (jovens, idosos, famílias e pessoas com deficiências), assim como 

facilitar os meios para conseguir o objetivo dito, com a ajuda dos demais organismos 

que compartilham esta tarefa: governos, organizações sociais sem fins lucrativos e 

organizações privadas2 (BITS, 2016). 

 Além disso, insere-se em sua missão, favorecer o desenvolvimento do 

turismo social dentro do marco internacional. Para esse propósito, se encarrega 

tanto da coordenação das atividades turísticas de seus membros, como de toda 

informação relacionada com o turismo social, seja nos aspectos culturais ou nas 

consequências econômicas e sociais, permitindo assim a promoção de um turismo 

solidário e sustentável que beneficie a população local e respeite o patrimônio 

natural e cultural3 (BITS, 2016).  

Na década de 80, o mundo passou por várias transformações que atingiram o 

turismo, como também o turismo social. Como aponta Fernandes (2008, p. 21),  

 

[...] a crise das finanças públicas, a queda das subvenções, as expectativas 
expressas pelas ‘clientelas’ mais diversificadas levaram os responsáveis 
pelo Turismo Social a recorrer a novos métodos de gestão, a utilizar 
estratégias de marketing, a rever sua oferta de serviços, assim como o 
conteúdo da experiência turística proposta. A descentralização das ajudas 
públicas obrigou uma negociação mais fechada com as coletividades locais 
e a ajuda às pessoas foi além, progressivamente, da ajuda para a 
construção da casa própria. Os veranistas tornaram-se mais exigentes, em 
termos de conforto e de respeito ao meio ambiente; mais educados, 
passaram a querer experiências turísticas inovadoras, nas quais a cultura 
ocupasse um lugar importante. 

 

Foi também na década de 80 que o turismo social se expandiu para todo o 

mundo, em especial, pelos fatos históricos transcorridos no final da década. 

Aqui no Brasil, o turismo social começa a se desenvolver na década de 40 

com a criação da Confederação Nacional do Comércio no ano de 1945 (CNC) e do 

Serviço Social do Comércio (Sesc) no ano seguinte, no governo de Getúlio Vargas. 

Atualmente, o Sesc continua realizando viagens de turismo social, sendo o principal 

                                                           
2
 Em tradução livre da autora 

3
 Em tradução livre da autora 
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nome conhecido quando se fala nessa forma de turismo. Como Falcão (2006, p.136) 

confirma, no país “[...] as iniciativas ainda são incipientes, restritas a algumas 

instituições voltadas para o bem-estar social, dentre as quais destaca-se o Serviço 

Social do Comércio (Sesc)”. 

O turismo social no Brasil está vinculado a sindicatos, iniciativas de pessoas 

físicas que realizam viagens a preços populares e universidades com projetos de 

turismo social. Falcão (2006, p.136) aponta também “[...] os albergues da juventude, 

que oferecem hospedagem a preços acessíveis, os clubes da melhor idade, criados 

para estimular o turismo entre as pessoas acima de 50 anos de idade”. Além do 

Sesc e suas colônias de férias em alguns estados. 

Para o Ministério do Turismo, o turismo social é entendido como “[...] a forma 

de conduzir e praticar a atividade turística promovendo a igualdade de 

oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 

perspectiva da inclusão” (BRASIL, 2006, p.6). Desta forma, as pessoas que teriam 

algum impedimento, seja ele financeiro, social e etário, para realizar a atividade 

turística passam a poder usufruir dessa experiência.  

Por ter essa função, o turismo social abarca grupos distintos. Seu público, 

usualmente, é compreendido por jovens, estudantes, terceira idade, trabalhadores 

de baixa renda, famílias e pessoas com deficiência. Contudo, para Almeida (2001, p. 

129) essa forma de turismo também contempla indivíduos que “[...] insatisfeitos com 

as programações de turismo convencionais (advindos de outras classes sociais) 

poderiam participar do movimento de turismo social, valorizando-se os aspectos 

socioculturais da viagem”.  

Quando o turismo social surgiu estava ligado ao turismo interno e as pessoas 

com poucas condições financeiras. Todavia, atualmente, seu entendimento foi 

ampliado. O turismo social vem com uma “[...] noção que engloba democracia, 

equidade, inclusão, acessibilidade, solidariedade e um efeito positivo para as 

comunidades locais. Essa noção reconhece uma nova geração de turistas, mais 

experimentada, exigente, consciente e cosmopolita” (FALCÃO, 2006, p. 131). O 

turista atual busca uma experiência mais participativa em que vivencia o local 

visitado. 

Para Falcão (2006, p. 131), o turismo social é norteado por princípios como 
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[...] tornar as viagens mais acessíveis ao maior número de pessoas 
possível; Criar iniciativas turísticas que permitam a realização plena das 
potencialidades de cada indivíduo como pessoa e como cidadão; Buscar 
não só beneficio econômico, mas também um valor agregado que confira 
benefícios sociais, educativos, desportivos e de saúde ao turista; Fomentar 
o respeito pela região turística, a não-discriminação, o desenvolvimento da 
pessoa e preços justos e acessíveis; Criar um ambiente de inserção e 
respeito às legislações sem deixar se ser rentável. 

 

O Turismo Social se origina na iniciativa privada, com o movimento 

associativo laico e o movimento cristão (FERNANDES, 2008). Porém, a intervenção 

governamental é muito importante para o seu crescimento. Nos países europeus e 

da América Latina, o setor público tem um papel relevante no desenvolvimento do 

Turismo Social. Aqui no Brasil, o governo passou a incentivar essa forma de turismo 

no ano de 2003, com o início do governo Lula. 

Nesse ano, foi criado o Ministério do Turismo e foi feito o Plano Nacional de 

Turismo (2003-2007). O turismo social encontrava-se nos assuntos tratados pelo 

Plano Nacional. Segundo Falcão (2006, p. 137),  

 

[...] desde seu lançamento, o Ministério do Turismo vem buscando 
alternativas para desenvolver a vertente social do turismo. Dentre as 
diversas ações em andamento está a elaboração de uma política pública de 
turismo social, através de estudos de um Grupo Técnico Temático (GTT), 
ligado à Câmara de Segmentação. Esse grupo é formado por 
representantes das entidades e instituições ligadas ao turismo social, como 
o Sesc, a Associação de Albergues da Juventude e a Associação de Clubes 
da Melhor Idade. 

 

Quando o Plano Nacional (2003-2007) teve seu fim, foi feito um plano 

seguinte que dava continuidade ao que foi realizado e trazia aspectos novos. O 

Plano Nacional de Turismo (2007-2010) – Uma Viagem de Inclusão “[...] trata-se de 

um importante estímulo para o turismo interno, que vai retribuir em empregos, 

desenvolvimento e inclusão social. Não se trata apenas de incentivar um negócio, 

mas de transformar em cidadania o direito de conhecer o nosso país e a nossa 

identidade” (BRASIL, 2007, p.5). Desta forma, entende-se que o Plano enfatizava o 

turismo interno por meio da inclusão social.  

Dentre os grupos que seriam incentivados a viajar estariam os idosos, 

aposentados e pensionistas. Estes teriam a chance de conhecer novos lugares no 
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país contando com preços e formas de pagar mais fáceis. No Plano Nacional ainda 

acrescentava que  

 

[...] o credito consignado para o turista aposentado, que pode beneficiar 16 
milhões de brasileiros, é apenas uma das fronteiras de expansão do turismo 
interno nos próximos anos. Conhecer melhor a brasilidade que nos explica e 
nos desafia é um direito democrático. A adoção de pacotes diferenciados 
com preços promocionais também será estendida a trabalhadores e 
estudantes (BRASIL, 2007, p.5). 

 

No ano de 2007, foi criado o projeto “Viaja Mais Melhor Idade”. Sua primeira 

edição aconteceu no mesmo ano. De acordo com o site oficial do “Viaja Mais Melhor 

Idade” , esta 

 

[...] é uma iniciativa do Ministério do Turismo para facilitar a inclusão no 
mercado de viagens das pessoas com mais de 60 anos, aposentados e 
pensionistas. Descontos, condições especiais e serviços personalizados 
proporcionaram a esse público a chance de usufruírem dos benefícios da 
atividade turística (BRASIL, 2016). 

 

O Viaja Mais Melhor Idade contou com a cooperação da Associação Brasileira 

de Operadores de Turismo e do Instituto Marca Brasil. A proposta apresentava 

pacotes turísticos  adaptados a diferentes níveis (turístico, superior e luxo) e incluía 

estada de três a dez dias, transporte aéreo ou ônibus e serviços específicos para o 

segmento da terceira idade. As viagens são para destinos nacionais, 

preferencialmente na baixa temporada com o objetivo de diminuir a sazonalidade. 

Também, o projeto incentiva a capacitação dos atores envolvidos na atenção destes 

grupos, devendo estar todos os prestadores do projeto capacitados4 (SCHENKEL, 

2013). 

Já no primeiro ano foram percebidos resultados do projeto, como  

 

[...] o aumento das taxas de ocupação dos prestadores de serviços 
turísticos e, consequentemente, a redução dos efeitos da sazonalidade no 
setor. Até o encerramento, em 2010, foram vendidos cerca de 600 mil 
pacotes turísticos, gerando mais de R$ 531 milhões (BRASIL, 2016). 

 

                                                           
4
 Em tradução livre da autora 
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Uma segunda edição foi realizada no ano de 2013. Um portal de ofertas foi 

criado, com o endereço eletrônico www.viajamais.gov.br. Nele, os idosos, os 

aposentados e os pensionistas poderiam encontrar descontos e oportunidades 

exclusivas. De 2013 até o final de 2015, o site teve mais de 485 mil acessos, além 

do oferecimento de mais de 500 ofertas para 95 locais no Brasil (BRASIL, 2016). 

Em setembro de 2016, foi divulgada a notícia de que o projeto Viaja Mais 

Melhor Idade havia terminado. O ministro interino do Turismo, Alberto Alves, revogou 

a portaria de 2013, que estabeleceu a segunda edição do projeto. Foi compreendido 

pelo Ministério que o projeto cumpriu seu papel durante os anos que existiu e devido 

a isso, foi finalizado (AGÊNCIA BRASIL, 2016). 

Com turismo social acontece o acesso de pessoas que não teriam a 

oportunidade de viajar e conheceram novos lugares, culturas e pessoas. Segundo 

Fernandes (2008)  

 

[...] a democratização do Turismo, ele possibilita a pessoas excluídas da 
sociedade por alguns motivos, a se inserirem na atividade turística, 
aumentando a qualidade de vida da camada mais humilde, diminuindo os 
preconceitos de qualquer ordem, aumentando a valorização cultural entre 
os povos, permitindo o estreitamento dos laços familiares e também 
dignificando o sentido humano fazendo com que complexos de inferioridade 
sejam superados. 

 

Diversos locais podem ser visitados pelas pessoas que fazem turismo social. 

Uma opção são os atrativos culturais, como os museus. Ainda existe por parte da 

população uma ideia que os espaços culturais não são lugares para todos, devido 

não haver uma identificação com o local, muitas vezes luxuoso, imponente. Essas 

pessoas entendem que são iguais aos trabalhadores do atrativo e não as pessoas 

que o visitam. O turismo, seja ele social, vinculado com a terceira idade ou outras 

formas, pode apresentar para essas pessoas a possibilidade de conhecer os 

espaços culturais quando viajam, fornecendo uma nova visão sobre seu espaço na 

sociedade. O próximo subcapítulo trata dos museus como um espaço de memória 

para o turista da terceira idade, dando a eles a oportunidade de uma nova vivência, 

ao mesmo tempo, que valoriza suas experiências anteriores. 

 

1.2 OS MUSEUS E O TURISTA DA TERCEIRA IDADE 
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Atualmente, os museus passaram a ser um dos principais atrativos nas 

viagens. Esta situação dos turistas passarem a visitar os museus, não é algo novo. 

De acordo com Godoy (2010, p. 2), “[...] podemos considerar que, desde a abertura 

das grandes coleções, as instituições por elas responsáveis sempre receberam 

visitantes locais ou de distintos lugares, sem os quais não teriam para quem ‘exibir’ 

seus acervos”. Os museus atraem tanto visitantes locais quanto turistas que buscam 

conhecer seu espaço e suas exposições.  

Aponta-se que a origem dos museus acontece na Antiguidade Clássica. 

Como observa Suano (1986, p. 10-11) 

 

[...] o mousein, ou casa das musas, era uma mistura de templo e instituição 
de pesquisa, voltado sobretudo para o saber filosófico. As musas, na 
mitologia grega, eram as filhas de Mnemosine, a divindade da memória.  As 
musas, donas de memória absoluta, imaginação criativa e presciência, com 
suas danças músicas e narrativas, ajudavam os homens a esquecer a 
ansiedade e a tristeza. O mousein era então esse local privilegiado, onde a 
mente repousava e onde o pensamento profundo e criativo, libertos dos 
problemas e aflições cotidianos, poderia se dedicar ás artes e às ciências. 
As obras de arte expostas no mousein existiam mais em função de agradar 
as divindades do que serem contempladas pelo homem.    

 

Nessa época, as primeiras viagens passaram a acontecer, seriam os 

primórdios do turismo. As pessoas viajavam e como afirma Morettoni (2015, p. 20), 

buscavam ver “[...] expostas nos templos esculturas e objetos artísticos para o 

agrado dos deuses, e pequenas viagens não organizadas eram realizadas com a 

finalidade de assistir aos Jogos Olímpicos, visitar ao Oráculo de Delfos e conhecer 

novas regiões”. Desta forma, percebe-se que desde o início da História as pessoas 

realizam viagens e tinham como motivação conhecer sua cultura. 

A relação do turismo e dos museus é direta e clara. Segundo Godoy (2010, p. 

3), “[...] essa imbricação entre museus e visitação turística é algo incontestável, 

assim como as proporções que o turismo, como atividade, tomou a partir do século 

XX”. Durante este século, o turismo passou por várias transformações que 

resultaram no que ele é atualmente, como por exemplo, as viagens hoje são mais 

acessíveis economicamente do que eram no início ou até mesmo na metade do 

século passado. Com essas mudanças outras áreas ligadas ao turismo foram 

atingidas, uma delas é a dos museus.  
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Não foi somente o turismo que passou por mudanças. Conforme salienta 

Godoy (2010, p. 3), “[...] os museus, que ao mesmo tempo passavam também por 

inúmeras transformações e processos de autodefinição, serão impactados por essas 

mudanças e construídos, pelas mãos do turismo, como um produto cultural”. No 

entanto, a autora sinaliza que se deve ter cuidado com a utilização do termo produto 

cultural, pois o museu não é só um produto e muitas vezes com esta palavra há um 

entendimento de algo a ser consumido. O museu se torna um produto, mas nesse 

processo não pode perder suas características.  

Ele também não pode ser visto por uma “[...] visão reducionista de que é um 

‘lugar que guarda coisas velhas’ e que deveriam ‘modernizar-se’ só para atender um 

público cada vez mais heterogêneo e apressado” (GODOY, 2010, p. 3). Existem 

pessoas que criticam as regras das instituições museológicas, tachando-os de 

tradicionais ou que não se adaptam ao novo. Porém, essas regras têm referências, 

e, muitas vezes, são elas que permitem o museu existir, que seu acervo se 

mantenha.  

Os visitantes devem estar atentos a essas regras. Mas também é importante 

que o museu estabeleça uma boa comunicação com seus visitantes, explicando os 

as razões para a existência das regras. Assim, as pessoas não ficarão insatisfeitas 

ao saírem do museu, por algo que poderia ter sido comunicado e entendido. Outro 

aspecto importante são as diferentes motivações para visitar um museu. Algumas 

pessoas os conhecem por estarem curiosas sobre o acervo do museu, outras por 

estar no pacote turístico que foi comprado, e há aqueles que gostam de conhecer os 

atrativos culturais do local visitado (GODOY, 2010). 

Segundo o Conselho Internacional de Museus (ICOM, 2007 apud 

DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013), o museu é uma  

 

[...] instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do 
seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, 
expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu 
meio, com fins de estudo, educação e deleite. 

 

Percebe-se pelas funções do museu como ele é importante para a sociedade. 

O museu como um instrumento de cultura é fundamental para a educação das 
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pessoas como também para a quebra de paradigmas que impedem a evolução dos 

valores sociais. 

Os aspectos culturais de uma população servem para mostrar como ela é, 

quais são seus valores e como é o seu comportamento mediante novas situações. A 

cultura pode assumir um papel efetivo na velhice, como aponta Melo (2003, p. 69) 

“[...] se a cultura é propagadora de determinados aspectos da ordem social, 

refletindo mesmo esta ordem, funciona também como questionadora e abre caminho 

para o questionamento”. Nos próximos anos é preciso uma mudança na cultura da 

sociedade, os idosos não podem mais viver com um sentimento de inutilidade, que 

não tem mais serventia para os outros. 

É como oportunidades para inclusão social que o lazer e o turismo aparecem. 

Eles podem dar um novo sentido à vida dos idosos, ambos podem favorecer uma 

“[...] contínua formação dos idosos – estimulando a iniciativa, a independência, a 

troca de ideias e a superação de desafios por parte dos envolvidos, respeitando os 

limites pessoais de cada um e resgatando sonhos e projetos” (GOMES; PINHEIRO; 

LACERDA, 2010, p. 86). 

Os museus são percebidos como “[...] lugares de lembrança, de 

rememoração, de comemoração, de memória” (CHAGAS, 1995, p. 89). A visitação 

aos museus pode remeter a lembranças em algumas pessoas. Em especial, se 

situações vividas são retratadas nesses locais, revoluções, conflitos, doenças, entre 

outros, fazem parte da história de um país e das vidas das pessoas. 

Um dos modos de se compreender a memória é concebê-la como uma 

representação do passado. Já a lembrança é compreendida como “[...] a 

sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança” (BOSI, 2015, p. 53). 

Por meio da lembrança existe a ligação com o passado. Experiências que se 

viveram e também as que não foram vividas fazem parte do que somos, porque em 

algum momento isto foi transmitido por familiares e amigos.  

De acordo com Bosi (2015, p. 56) “[...] o instrumento decisivamente 

socializador da memória é a linguagem. Ela reduz, unifica e aproxima no mesmo 

espaço histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da 

vigília atual.” As lembranças contadas por meio das histórias fazem a memória 
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permanecer. Ao contar para filhos, netos ou outras pessoas, aquilo que foi vivido 

não se perde, pois continuará com quem escutou as narrativas da vida da pessoa 

idosa. 

Todavia, é preciso compreender que as lembranças que compõem a memória 

são elementos delicados, até mesmo frágeis. Visto que podem sofrer com o passar 

dos anos, com a influência de outras pessoas que vivenciaram a mesma situação ou 

também pelos meios de comunicação. Em certas ocasiões, as pessoas necessitam 

de objetos materiais para perpetuar as lembranças. Godoy e Guimarães (2014, p. 

135) observam que “[...] a busca incessante de plenitude de recursos que possam 

dar conta do esquecimento demonstra o quanto ele ainda persegue a plenitude do 

conhecimento, a memória absoluta – mesmo sendo obrigado a exercê-la através de 

meios externos”. 

A memória também está relacionada com o museologia, uma vez que esta se 

conceitua como uma disciplina que estuda o campo da memória. Entretanto, não se 

pode entender esta disciplina como apenas o estudo da preservação da memória, 

visto que seria uma “[...] disciplina de alienação, em virtude da própria volatilidade da 

memória” (CHAGAS, 1995, p. 90). Não se pode ter ilusões sobre o passado. É 

importante que ele seja lembrado, estudado e conservado, mas não idealizado como 

algo perfeito, em especial por vários erros terem sido praticados. 

Quando é feito um estudo das lembranças das pessoas idosas “[...] é possível 

verificar uma história social bem desenvolvida: elas já atravessaram um determinado 

tipo de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas” (BOSI, 2015, 

p.60). Os idosos vivenciaram momentos que as pessoas de outras idades não 

viveram. Com as experiências adquiridas ao longo da vida, sejam elas pessoais, 

profissionais, e até mesmo aquelas relacionadas com a história do país, as pessoas 

mais velhas conquistaram conhecimentos que poderão ser passados para outras 

pessoas de diferentes idades. 

Segundo Bosi (2015, p. 55), “[...] na maior parte das vezes, lembrar não é 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 

experiências do passado”. As pessoas continuam vivendo, tendo novas experiências 

e estas irão influenciar as lembranças do passado. Com o decorrer do tempo, 

acontecem transformações. Pensamentos, ideias e sonhos da infância ou de outras 

épocas da vida acabam por mudar, logo quando se volta às lembranças do que foi 
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vivido, elas são compreendidas de formas distintas do que em outros períodos da 

vida. 

Ao visitarem museus, principalmente, aqueles de história, os turistas da 

terceira idade podem lembrar do passado e assim encontrar a si mesmo, 

compreendo sua vida, “[...] ele não está descansando, por um instante das lides 

cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele está se 

ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância mesma da 

sua vida” (BOSI, 2015, p. 60). Existe por parte da sociedade o entendimento que as 

pessoas mais velhas teriam a função social de lembrar.  

As pessoas idosas vivenciaram muitas situações e, portanto, costumam ter 

vasta experiência de vida. Como afirma Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010, p. 79) 

“[...] as pessoas tornam-se depositárias de lembranças, saberes, experiências, o que 

pode facilitar, em maior ou menor grau, o enfrentamento de novas questões e 

problemas”. Respeitar os idosos é respeitar seu próprio futuro, todas as pessoas irão 

envelhecer. Quando valorizadas, as experiências trazidas pela velhice podem fazer 

a sociedade melhorar.  

Existe uma valorização do passado em relação aos objetos, este deve se 

estender às pessoas. Verifica-se que o número de museus vem aumentando, Urry 

(2001, p. 173) aponta que “[...] a atração exercida pelos museus aumenta à medida 

que as pessoas envelhecem. Assim, o fato de a população do Ocidente estar 

ficando ‘grisalha’ contribui para o aumento e a diversidade dos museus”. As pessoas 

idosas gostam de visitar museus, mas é preciso também que essas instituições 

estejam preparadas para recebê-las. 

Os museus devem se estruturar para atender o turista idoso, levando em 

consideração que, muitas vezes, ele possui impedimentos devido à idade. Não 

enxerga, não ouve como antes, tem dificuldades com calçadas, escadas e 

distâncias. Muitos precisam de objetos, como lentes, aparelhos de surdez, entre 

outros, para viver melhor. Estes impedimentos irão se refletir na visita ao museu. 

Para que esta tenha qualidade são necessárias mudanças e adaptações. 

Segundo Sena, González e Ávila (2007, p. 83)  

 

 [...] os profissionais do lazer e do turismo devem estudar as características 
sociais, culturais, psicológicas e demográficas locais e regionais para que 



31 
   

 

as políticas e os programas satisfaçam as expectativas e as necessidades 
de um grupo etário em transformação no próximo milênio. 

 

A qualidade da visita do turista da terceira idade ao museu também pode ser 

influenciada pelas características não físicas dos idosos. Eles são diferentes, a 

terceira idade é composta por um grande grupo de pessoas que têm idades 

variadas. Os atrativos e os profissionais devem estar atentos às particularidades não 

tangíveis do idoso.  

Quando se visita um museu, há uma experiência diferente da que ocorre em 

uma visita em outros atrativos culturais, pois é um local em que se pode obter 

conhecimento como também diversão. Com afirma Poulot (2013, p. 139), “[...] a 

visita ao museu é uma atividade complexa, nem somente lazer nem apenas 

aprendizado, implicando maneiras de enunciar e pôr em prática determinados 

interesses e valores”. Na sociedade atual, ainda perdura a ideia que diversão e 

conhecimento não podem estar juntos. Ou uma atividade pertence a um ou a outro 

grupo. Mas o museu não. Ele se aproxima desses dois propósitos, que, para muitos, 

são opostos. 

O museu é um espaço amplo e visitá-lo, uma experiência profunda. De 

acordo com Godoy (2010, p. 4) o museu, além de conservar e pesquisar, deveria 

proporcionar “[...] uma melhor comunicação das informações visuais e textuais aos 

visitantes em geral, dentre os quais está o turista”. Ele tem um papel importante para 

a sociedade. Não importa a idade, as pessoas que visitam os museus, buscam 

experiências que vão além do lazer e conhecimento. Isto também é procurado pelo 

turista da terceira idade, mais do que lazer e conhecimento, os idosos querem 

identificação e inclusão. 
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2. MUSEU DA REPÚBLICA: UMA OBRA DO PASSADO E DO PRESENTE 

 

A história do Museu da República está diretamente relacionada com a história 

do Brasil. No entanto, ela também pode estar associada com a história da vida de 

pessoas, em especial, daquelas que hoje fazem parte do grupo que compõe a 

chamada terceira idade. Esses idosos podem ter vivenciado fatos históricos 

relevantes para o país e que em muitos casos, tiveram como plano de fundo o 

Palácio do Catete, atualmente com o nome de Museu da República. 

No Império, inicia-se a história da edificação. Ela foi feita para ser a residência 

do Barão de Nova Friburgo. O início das obras data do ano de 1858, e com o 

término da construção em 1866, passa a ser chamado de Palácio Nova Friburgo. A 

residência do barão ficou marcada pela beleza, imponência, como também pelo que 

representava, o auge do Império e de sua economia baseada nas exportações de 

café e utilização de mão de obra escrava.  

O Palácio foi vendido e seus compradores idealizaram transformá-lo em um 

grande hotel. Porém, os planos não se realizaram e um dos acionistas, Francisco de 

Paula Mayrink, comprou as outras ações, passando a ser dono do Palácio. Esta 

situação não perdurou por muito tempo, visto que Mayrink estava com problemas 

financeiros e hipotecou o Palácio para conseguir empréstimos. Em 1896, fez um 

acordo com o Banco da República do Brasil e vendeu para a União a residência.  

Com a Proclamação da República, buscou-se uma sede para o Poder 

Executivo se estabelecer. Por alguns anos permaneceu no Palácio Itamaraty, 

contudo com a aquisição do Palácio Nova Friburgo, foi na residência do Catete que 

se instalou o presidente e sua família. O Palácio passou por reformas que o 

tornaram mais moderno, em especial a residência passou a ser iluminada à luz 

elétrica. Foi nessa época que começou a ser conhecido como Palácio do Catete. 

Dos presidentes que passaram pelo Palácio, o que mais se destaca é Getúlio 

Vargas. Ele esteve na presidência por dois mandatos. O último período teve fim com 

seu suicídio, em um dos da quarto da residência. Este cômodo, hoje, conhecido 

como o quarto de Getúlio, é um dos locais mais esperados pelos visitantes durante a 

visita ao Museu. 
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O presidente eleito em 1956 foi Juscelino Kubitscheck que, desde a 

campanha eleitoral, já visava transferir a capital da cidade do Rio de Janeiro para o 

planalto central brasileiro. O Congresso aprovou a proposta do presidente, e, quatro 

anos depois, Brasília foi inaugurada. Nesse mesmo ano, 1960, o presidente criou 

por decreto, no Palácio do Catete, o Museu da República, que foi aberto ao público 

no dia 15 de novembro. Todos estes fatos figuram neste capítulo de forma 

detalhada, além de outros fatos importantes que constroem a história do Museu. 

O Museu da República está localizado na Rua do Catete, número 153, no 

bairro do Catete, na cidade Rio de Janeiro, RJ. Funciona de terça a sexta, das 10h 

às 17h e sábados, domingos e feriados das 11h às 18h. O ingresso para entrada 

custa R$ 6,00, mas nas quartas e domingos a visita é gratuita. Professores, pessoas 

maiores de 60 anos e crianças até 10 anos não pagam, e estudantes e menores de 

21 anos possuem 50% de desconto. Seu jardim está aberto diariamente das 8h às 

18h e a visitação não é paga. Atualmente, é administrado pelo Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM) e sua diretora, Magaly de Oliveira Cabral. 

 

2.1 HISTÓRIA, ESTRUTURA E EXPOSIÇÕES 

 

Esta seção trata da história, da estrutura e das exposições do Museu da 

República. Ele está dividido em três partes: No Império, Palácio Nova Friburgo, Na 

República, Palácio Catete e Palácio do Catete como Museu da República. 

 

2.1.1 No Império, Palácio Nova Friburgo  

 

No início do século XIX, novas rotas foram criadas na cidade do Rio de 

Janeiro, em virtude da ocupação do lado sul da cidade. Destas rotas, destacam-se o 

Caminho da Lagoa e o Caminho do Catete. Com o passar das décadas, o Caminho 

do Catete mudou de nome, passou a ser conhecido como Estrada do Catete e, anos 

depois, Rua do Catete. Lá estava situada a propriedade de Manuel de Jesus 

Valdetaro, que com o alargamento da rua e a construção de um chafariz, começou a 

ser chamado Largo do Valdetaro (ALMEIDA, 1994).  
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O local, na época, era marcado por pequenas propriedades, por exemplo, a 

que pertencia ao Barão de Mauá. Havia também alguns sobrados em estilo colonial. 

Esse cenário foi o encontrado por Antônio Clemente Pinto, Barão de Nova Friburgo, 

e ali decidiu construir sua residência na capital do Império. Um dos motivos para a 

mudança para o Rio de Janeiro foi o recebimento do título de barão, assim estaria 

mais perto da Corte. Além disso, a administração dos negócios seria mais simples 

residindo na cidade (MUSEU EMIGRANTES, 2016). 

O barão comprou a casa do número 159 no ano de 1858, junto com a 

extensão de terra dos fundos. Este terreno que ficava atrás da propriedade se 

estendia da Rua do Príncipe (hoje Silveira Martins), até a Praia do Flamengo 18 – A 

casa que existia quando o terreno foi comprado e que foi demolida. No ano de 1860, 

as casas dos números seguintes, 161 e 163, foram hipotecadas para o Barão e 

quatro anos depois, ele conseguiu comprá-las, além de seus terrenos. Por meio 

dessas compras, a residência e o jardim da propriedade do barão foram ampliados 

(ALMEIDA, 1994). 

Ao término da construção, recebeu o nome de Palácio Nova Friburgo e 

representava a elevada posição social e econômica de seu senhor. Antônio 

Clemente Pinto nasceu em Portugal, no ano de 1795. Seus pais também eram 

portugueses, Manuel José Clemente Pinto e Luíza Miranda. Chegou ao Rio de 

Janeiro em 1820. Aqui trabalhou no comércio e acabou por fazer fortuna com a 

especulação de compra e venda de escravos. Tornou-se, posteriormente, um dos 

homens mais ricos do Império. Em 1829, casou-se com sua prima, chamada Laura 

Clementina da Silva Pinto. Tiveram quatro filhos, dois faleceram na juventude 

(MUSEU EMIGRANTES, 2016). 

Além do Palácio Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto construiu o Solar do 

Gavião em Cantagalo e a Estrada de Ferro de Cantagalo. Suas iniciativas ajudaram 

o desenvolvimento econômico da região serrana do Rio de Janeiro. Segundo 

Almeida (1994, p. 14), “[...] a obra, inicialmente objetivando interligar suas fazendas, 

foi responsável pelo descongestionamento das safras de café daquela região”. 

Possuía quinze fazendas que se localizavam nos municípios de Cantagalo, São 

Fidélis e Nova Friburgo.  

Já na cidade do Rio de Janeiro, possuía dez prédios, que estavam situados 

nas ruas Municipal, Beneditinos, das Violas (atual Teófilo Otoni) e Primeiro de 
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Março. O apogeu de seus empreendimentos financeiros aconteceu na década de 60 

do século XIX.  No ano de 1854, 

 

[...] por decreto do imperador, Antônio Clemente Pinto recebeu o título de 
barão, sendo elevado a barão com grandeza por decreto de 23 de abril de 
1860. O título Nova Friburgo estava ligado às relações do barão com aquela 
vila do norte fluminense, fundada em 1818, após o estabelecimento de 
famílias vindas do Cantão de Fribourg, na Suíça (ALMEIDA, 1994, p. 14).  

 

A Vila de Nova Friburgo foi criada em 1820 por alvará assinado por Dom João 

VI, em virtude do grande número de pessoas que passaram a viver ali vindas da 

Suíça. 

O projeto de construção do Palácio Nova Friburgo foi do arquiteto alemão Carl 

Friedrich Gustav Waehneldt. Em 1863, este projeto foi apresentado na Exposição 

Geral da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro e recebeu como premiação a 

medalha de prata. Influências da arquitetura italiana podem ser percebidas no 

projeto, em especial dos palácios urbanos de Florença feitos no final do século XV e 

de Veneza (PORTELLA, 2014). 

Os primeiros documentos do Palácio são do ano de 1858, mesmo ano de sua 

compra. Já possuía estrutura edificada no final do ano de 1860. A construção dos 

jardins data do segundo ano de trabalho. Alguns elementos da decoração da parte 

externa vieram de Portugal. O escultor português Quirino Antônio Vieira fez 

esculturas e ornamentos das fachadas do Palácio. O mesmo escultor ornou a 

fachada da estação central da Estrada de Ferro D. Pedro II. Os trabalhos de estuque 

na parte interna começaram em 1863, “[...] a riqueza de motivos e detalhes, e o 

apurado acabamento, fizeram destes elementos uma das principais características 

de sua decoração, notadamente no segundo pavimento do prédio” (ALMEIDA, 1994, 

p. 18). 

Outro artista de destaque na época, Emil Bauch, teve participação na 

decoração do Palácio. Ele era pintor e gravador alemão, conhecido por seus 

panoramas da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Na Exposição Geral 

de Belas Artes de 1860 ganhou medalha de ouro. Emil Bauch trabalhou em algumas 

pinturas decorativas do Palácio. A tela que retrata o barão e a baronesa de Nova 

Friburgo e que atualmente está exposta no Museu da República foi feita pelo pintor 

no ano de 1867 (PORTELLA, 2014). 
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Construída em módulos pré-fabricados de ferro fundido a escada principal do 

Palácio foi uma das primeiras usadas no país. O arquiteto alemão Otto Henkel fez 

seu assentamento. Almeida (1994, p. 18) observa que: 

  

originalmente possuía o Palácio outra escada nos fundos, que interligava os 
três pavimentos. A construção de dois elevadores, já nesse século, e de 
banheiros no primeiro e terceiro pavimentos alteraram sua estrutura original, 
reduzindo suas dimensões. 

 

Os lustres do segundo andar também têm origem francesa. Já as portas, 

algumas foram feitas por Bernardino da Costa, um dos estucadores. Novamente, 

percebem-se características italianas na arquitetura, agora, no cortille, também 

chamado de pátio interno. Como observa Portella (2014, p. 232) este foi “[...] 

arrematado ao alto por um grande vitral sob a claraboia, de origem alemã, cujo 

desenho é de autoria do próprio Gustav Waehnedt”. Foi feito um corredor externo, 

não havendo necessidade de entrar nos cômodos para percorrer o andar. 

Durante os anos de construção do Palácio, diferentes profissionais lá 

trabalharam, como arquitetos, pintores, escultores, estucadores, carpinteiros, 

paisagistas, lustradores, gravadores, canteiros, ferreiros, pedreiros, serventes. Estes 

trabalhadores eram de distintas nacionalidades, havia portugueses, franceses, 

alemães e brasileiros. Também foi usada mão de obra escrava (MUSEU 

EMIGRANTES, 2016).  

Em relação ao mobiliário original, este foi fabricado na França. O Barão viajou 

para esse país em 1863 para encomendar objetos de decoração para o Palácio.  

 

Cada salão, na concepção inicial, continha o mobiliário de acordo com a 
ornamentação predominante: no Salão Mourisco, apresentava incrustações 
de marfim na forma de arabescos; no Salão Veneziano, mais tarde 
chamado de Salão Amarelo, imitava móveis renascentistas italianos; no 
Salão Francês, ou Sala de Música, depois Salão Azul, estavam móveis 
estilo Luís XVI; e no Salão de Banquetes, trazia entalhes na forma de 
peixes, frutas e animais de caça. Este último conjunto foi encomendado à V. 
B. Delletrez, Rue Charlote 62, em Paris (ALMEIDA, 1994, p. 18). 

 

O Palácio foi construído com três pavimentos e cada um tinha uma função 

determinada, como aponta Portella (2014, 145), “[...] o primeiro piso era destinado a 

serviços gerais e primeiras recepções; no segundo, conhecido como piso nobre, 
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luxuoso, colorido e exuberante, aconteciam as festas; e o terceiro abrigava os 

dormitórios e áreas reservados à família”. Esses usos se assemelhavam aos dos 

palácios de Florença.  

O Palácio Nova Friburgo apresenta uma arquitetura neoclássica no seu lado 

externo, já internamente ela é eclética. De acordo com Portella (2014, p. 145), “[...] 

coerente com os padrões renascentistas, o projeto revela uma grande influência 

neoclássica já que a utilização de elementos da mitologia greco-romana é frequente 

na decoração do Palácio”. Na parte interna, além dessas características, há 

componentes decorativos de outros estilos e períodos.  

Encontram-se na residência reproduções de obras de diferentes palácios da 

Europa. Segundo Portella (2014, p. 145), “[...] já que o Barão não podia ter os 

originais, pelo menos as cópias foram encomendadas e reproduzidas sob medida 

para os espaços a que se destinavam”. Nos salões existem réplicas de pinturas de 

artistas italianos, como Rafael e Murillo, decorativas e ricas em detalhes. A maior 

parte da material usado na construção teve origem da Europa, por exemplo, o 

mármore das fachadas tem procedência portuguesa. 

As obras realizadas no Palácio já chegavam ao término na época em que foi 

feita a pintura. Os palácios dos grandes fazendeiros do Segundo Império, sejam eles 

urbanos ou rurais, tinham a finalidade de mostrar a riqueza e o poder de seus donos. 

O Palácio Nova Friburgo também servia a esses propósitos, mas ele também se 

destacava por sua beleza, seu custo e a forma na qual foi feito, de cantaria 

(ALMEIDA, 1994). 

O Palácio aparece em algumas obras literárias, como no diário de viagem de 

Carl Von Koseritz, no dia 26 de maio de 1883. Este fez anotações sobre um baile a 

que compareceria no local, escreve sobre o estilo arquitetônico do Palácio e sobre o 

que imaginava encontrar e ver ao entrar na residência. Outra obra é Esaú e Jacó do 

autor Machado de Assis, em que o personagem Santos teria interesse em ser dono 

do Palácio.  

 

Ao passar pelo Palácio Nova Friburgo, levantou os olhos para ele com o 
desejo do costume, uma cobiça de possuí-lo, sem prever os altos destinos 
que o palácio viria a ter na República; mas quem então previa nada? Quem 
prevê coisa nenhuma? Para Santos a questão era só possuí-lo, dar ali 
grandes festas únicas, celebradas nas gazetas, narradas na cidade entre 
amigos e inimigos, cheios de admiração, de rancor ou de inveja. Não 
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pensava nas saudades que as matronas futuras contariam às suas netas, 
menos ainda nos livro de crônicas, escritos e impressos neste outro século. 
Santos não tinha a imaginação da posteridade. Via o presente e suas 
maravilhas. 

Já lhe não bastava o que era. A casa de Botafogo, posto que bela, não era 
um palácio, e depois, não estava tão exposta como aqui no Catete, 
passagem obrigada a toda gente, que olharia para as grandes janelas, as 
grandes portas, as grandes águias no alto, de asas abertas. Quem viesse 
pelo lado do mar, veria as costas do palácio, os jardins e os lagos... Oh! 
gozo infinito! Santos imaginava os bronzes, mármores, luzes, flores, 
danças, carruagens, músicas, ceias... (MACHADO, 1904, p. 13-14) 

 

Este trecho do livro retrata o imaginário que as pessoas da época tinham 

acerca do Palácio do Catete. Quando era residência do barão e, posteriormente, dos 

presidentes não era permitida a visitação pública, desta forma, restava apenas 

imaginar o que poderia ser encontrado no local. Percebe-se igualmente, uma 

valorização do Palácio. As pessoas que passavam em frente à residência viam a 

beleza, o luxo e a imponência. 

Uma curiosidade sobre o Palácio é ele ter sido construído à beira da rua a 

pedido da baronesa. No ano de 1860, o barão levou sua esposa para conhecer o 

lugar em que se erguida a nova residência e ela não gostou da maneira que seria 

construída. Conforme França (2011, p. 2), “[...] é possível conceber a ideia de que a 

baronesa queria apreciar a agitação da rua, já que em suas fazendas de Cantagalo 

e Friburgo ela vivia cercada de árvores e não tinha como vislumbrar qualquer 

cenário que fosse remotamente urbano...”. Assim, pediu que fosse mudado de forma 

que as portas e janelas dessem para ver a rua. 

A família do Barão de Nova Friburgo passou a viver no Palácio no dia 1 de 

julho de 1866. Contudo, três anos depois ele faleceu, no dia 4 de outubro de 1869. A 

baronesa também faleceu pouco tempo depois, em 9 de janeiro de 1870. Foi o 

primeiro filho do casal, Antônio Clemente Pinto, conde de São Clemente, que herdou 

o Palácio Nova Friburgo, assim como os prédios na cidade do Rio de Janeiro. Já 

algumas propriedades rurais foram herdadas por Bernardo Clemente Pinto, conde 

de Nova Friburgo, segundo filho do casal (ALMEIDA, 1994). 

De acordo com Portella (2014, p. 152), “o Barão de Nova Friburgo 

personalidade marcante, deixa um legado não só para os filhos e netos como para 

uma cidade, e consequentemente, por razões posteriores, para o país”. Ao término 

da construção, o Palácio possuía três pavimentos, 35 saletas, salas e salões, não 
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contando os espaços de passagem. Salas inspiradas em palácios europeus e na 

cidade de Pompeia, além de uma capela que podiam ser encontradas na residência 

do barão. 

Em 1883, na Capela do Palácio aconteceu o casamento de Alice Clemente 

Pinto, neta do barão de Nova Friburgo. Nesse mesmo ano, o conde de São 

Clemente passou a viver em Friburgo. No Palácio, Alice e seu marido, conselheiro 

Rodolfo Dantas, passaram a residir. Em 1889, o conde vendeu o Palácio para a 

Companhia do Grande Hotel Internacional que tinha o objetivo de torná-lo um hotel 

de grande porte. Nessa época, nenhum integrante da família vivia no Palácio 

(ALMEIDA, 1994). 

A transformação do Palácio Nova Friburgo em um hotel não deu certo. Um 

dos acionistas, Francisco de Paula Mayrink, o conselheiro Mayrink, comprou o 

restante das ações e passou a ser o dono do Palácio. Porém, em virtude de 

problemas financeiros, Mayrink pediu um empréstimo a João Leopoldo Modesto 

Leal, o conde Modesto Leal, e hipotecou o Palácio como condição do empréstimo. 

Mayrink conseguiu pagar a dívida. Mas alguns meses depois, ele precisou de outro 

empréstimo, desta vez foi ao Banco da República do Brasil, e o Palácio foi 

novamente hipotecado (ALMEIDA, 1994). 

Em 1896, Mayrink vendeu o Palácio Nova Friburgo mediante um acordo com 

o Banco da República. De acordo com Almeida (1994, p. 30), foi feito  

 

[...] um acordo de distrato da hipoteca e a 18 de abril o Palácio foi vendido à 
Fazenda Federal, pela quantia de 3.000 contos de réis. Neste mesmo dia, 
lavrou-se a escritura de transmissão do Palácio Nova Friburgo para o 
Governo Federal, incorporando-o, assim, ao patrimônio da União. 

 

E desta forma, o Palácio Nova Friburgo passou a pertencer ao poder público. 

 

2.1.2 Na República, Palácio do Catete  

 

Com a Proclamação da República, precisou-se encontrar um lugar para 

estabelecer o Governo Provisório. Primeiramente foi pensado em instalá-lo no Paço 

da Cidade, porém essa ideia não foi adiante, visto que o Paço remeteria à 

lembrança do Império e da monarquia na população. Por fim, escolheram e 
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compraram o Palácio Itamaraty, este foi sede do governo de Marechal Deodoro da 

Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro presidente eleito por meio do voto direto foi 

Prudente de Morais (1894-1898), e no seu governo, aconteceu a mudança para o 

Palácio Nova Friburgo do Poder Executivo (ALMEIDA, 1994). 

Com a mudança de endereço, mudou-se da mesma forma o entorno do local 

onde estava situado. Enquanto o Palácio Itamaraty estava no centro da cidade, perto 

do comércio e casas populares, o Palácio Nova Friburgo estava localizado em uma 

zona mais residencial, que na época da monarquia pertencia a residências de 

aristocratas. Além disso, no Catete, a área do Palácio tinha ligação com o mar 

(ALMEIDA, 1994). 

No ano de 1896, o Palácio Nova Friburgo passou por uma reforma para ser 

adaptado às novas finalidades, em especial para atender ao presidente e seus 

familiares. Aarão Reis foi o engenheiro responsável pela reforma. Também 

participaram da reforma os pintores Antônio Parreiras e Décio Villares. O paisagista 

Paul Villon foi o responsável pelas transformações ocorridas no jardim do Palácio. 

Uma inovação tecnológica da época, a luz elétrica foi instalada no local (MUSEU DA 

REPÚBLICA, 2016). 

Outras mudanças aconteceram, como um chafariz colocado na aleia de 

palmeiras, que anteriormente estava no Largo do Valdetaro. Em cima do chafariz, as 

esculturas que retratam a lenda do nascimento da Vênus foram inseridas nessa 

reforma. Elas foram feitas na fundição Val D’ Osne na França. Um pavilhão antigo 

deu lugar a um coreto, além da construção de edificações para serviços gerais. 

Houve mudanças nas esculturas da platibanda do Palácio, colocaram esculturas de 

bronze e ferro também feitas na Val D’Osne, antes eram águias de bronze. As novas 

esculturas simbolizavam a Agricultura, a Justiça, a República, o Outono, o Verão, a 

Primavera e o Inverno (ALMEIDA, 1994). 

No dia 24 de fevereiro de 1897, foi inaugurado o palácio da presidência. 

Nessa mesma data, celebrava-se seis anos da promulgação da primeira 

Constituição da República brasileira. O presidente nesse ano era Prudente de 

Morais, porém por problemas de saúde ele estava de licença. O vice-presidente 

Manuel Vitorino Pereira era o presidente em exercício. A comemoração se iniciou 

com a sua chegada e contou com a presença de escritores, como Olavo Bilac e 

Machado de Assis, além de políticos e ministros do governo (ALMEIDA, 1994). 
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No dia seguinte, o Poder Executivo se estabeleceu formalmente no Palácio. 

Foi nesse mesmo período que ele passou a ser chamado de Palácio do Catete, 

segundo Almeida (1994, p. 50), foi em uma “edição do Jornal do Commercio, de 20 

de fevereiro de 1897, que fazia uma extensa cobertura sobre a nova sede do Poder 

Executivo” que o termo foi utilizado pela primeira vez. Enquanto na monarquia, a 

edificação simbolizava o auge de um império que tinha como principal forma de 

trabalho a escravidão, na república, representava o poder de um país capitalista 

emergente (ALMEIDA, 1994). 

O Palácio aparece marcado pela história do país. No período do Império, era 

residência de um barão que possuía relevância social e econômica. Já na época 

republicana, residência do presidente e sede do Poder Executivo. Como observa 

Portella (2014, p.473),  

 

desde sua inauguração, época em que foi a residência da família do Barão 
de Nova Friburgo, o Palácio do Catete era usado exclusivamente por seus 
proprietários e aberto apenas para convidados da alta sociedade. No 
período em que foi sede do Governo Federal era frequentado por 
importantes figuras da política brasileira. 

 

 O presidente que sucedeu Prudente de Morais foi Campos Sales (1898 – 

1902), e durante o tempo que residiu no Palácio não ocorreram fatos relevantes na 

residência. Rodrigues Alves (1902 – 1906) foi o presidente seguinte, no seu governo 

aconteceram a reforma urbanística na região portuária do Rio de Janeiro e um plano 

de saneamento, que deu origem à Lei da Vacinação Obrigatória. Com Afonso Pena 

(1906 -1909), o Palácio passou por algumas transformações novamente.  

Em junho de 1909, aconteceu a morte de Afonso Pena no Palácio. Seu vice, 

Nilo Peçanha, assumiu até o fim do governo. A vivência de Hermes da Fonseca 

(1910 – 1914) no Palácio foi marcada pelos recitais de música com artistas 

populares oferecidos por sua esposa, Nair Tefé. Venceslau Brás foi presidente entre 

os anos de 1914 e 1918. Foi em seu governo que o Brasil entrou na Primeira Guerra 

Mundial contra a Tríplice Aliança, devido o afundamento do navio Paraná, em 1917 

(ALMEIDA, 1994).  

O governo seguinte foi de Epitácio Pessoa (1919 – 1922). Um evento 

importante que aconteceu nesse período foi a visita dos reis da Bélgica, Alberto e 

Elizabeth, no ano de 1920. No final de seu mandato, Epitácio Pessoa decretou 
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estado de sítio em virtude de problemas políticos e militares que culminaram com a 

Carta Falsa e o Dezoito do Forte. Artur Bernardes (1922 – 1926) presidente que 

sucedeu Pessoa, manteve o estado de sítio por todo seu governo, este fato o 

causou impopularidade. O terreno do Palácio tinha acesso ao mar, existia um 

embarcadouro que foi muito usado pelo presidente para sair pelos fundos da 

residência para não ter contato com a população (ALMEIDA, 1994). 

A localização em que foi construído o Palácio, à beira da rua, como também, 

a capital estar em uma cidade com grande população, fazia a propriedade estar em 

constante destaque. Portella (2014, p. 473) afirma que “sua localização, na rua do 

Catete, centro residencial e de grande movimentação urbana na época, muito 

contribuiu para que estivesse ainda mais integrado ao cenário carioca, tornando-se 

parte proeminente da paisagem da cidade”. Contudo, para os políticos o local onde 

se encontrava a residência não era visto como positivo. 

Pela posição do Palácio, o presidente, os ministros e os demais políticos 

estavam próximos da população. A simples ação de olhar na janela poderia fazer o 

presidente ser visto por qualquer pessoa que passasse na rua. Essa preocupação 

com o local em que se estabeleceria a sede do Poder Executivo já existia desde os 

anos iniciais da República. A primeira Constituição feita depois da proclamação 

determinava que a capital do país deveria estar localizada na parte central do Brasil.  

 

A Constituição Federal de 1891, em suas Disposição Preliminares, Artigo 3⁰, 
estabelecia que, no planalto central, ficava destinada uma área de 14.400 
Km² para nela estabelecer-se a futura Capital Federal. A transferência da 
capital para a região central do país seria uma solução definitiva para o 
problema, mas exigiria muitos recursos financeiros, além de determinação 
política, para ser concretizada, principalmente nas condições do Brasil na 
primeira metade do século. Isto só foi possível no final da década de 
cinquenta (ALMEIDA, 1994).  

 

O último presidente do período conhecido como República Velha (1889 -

1930), foi Washington Luís (1926 – 1930). Ele transferiu a residência do presidente 

para o Palácio Guanabara, que até então era o local para acomodar pessoas 

importantes para o governo. Assim o presidente e sua família teriam mais 

privacidade. Na década de 30, foi feito um projeto para aumentar o terreno em que 

estava o Palácio do Catete, desta forma, a residência não ficaria tão próxima da rua. 

No projeto haveria desapropriações e demolições de casa, a Rua do Catete seria 
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ampliada, contudo o projeto não foi feito. Washington Luís foi deposto em 1930, saiu 

do Palácio Guanabara para o Forte de Copacabana e depois para o exílio 

(ALMEIDA, 1994). 

Alguns grupos políticos acusaram fraude na eleição de 1930. Julio Prestes, 

candidato apoiado por Washington Luís, venceu, porém os políticos da oposição 

tomaram o poder. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se juntaram para 

retirar Washington Luís da presidência e em seu lugar, colocar o candidato que 

apoiaram nas eleições de 1930. Desta forma, quem se tornou presidente foi Getúlio 

Vargas. Sua imagem, ainda hoje, está relacionada com a residência no bairro do 

Catete, como observam Sá et al (2008, p. 50),  

 

além das características materiais que privilegiam o Palácio do Catete como 
um marco concreto da memória histórica do país, outros fatores contribuem 
para a sua constituição em um lugar de memória indissociavelmente ligado 
à imagem de Getúlio Vargas.  

 

A família do novo presidente passou a residir no Palácio em novembro do 

mesmo ano. Em 1934, o Palácio passou por reformas novamente. Durante a época 

da reforma, a família de Getúlio Vargas foi viver no Palácio Guanabara. Segundo 

Almeida (1994, p. 65), “um dos hábitos do Presidente Vargas no período em que 

residia no Guanabara era o de caminhar do Palácio do Catete até sua residência, ao 

final da tarde”. O Brasil recebeu a visita do cardeal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio 

XII, no ano de 1934. Já reformado foi no Palácio que o cardeal se hospedou. O 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) tombou o Palácio do 

Catete e seu jardim no dia 6 de abril de 1938.  

Em 1942, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Foi no Salão 

Ministerial, antigo Salão de Despachos e Conferência, que Vargas declarou guerra 

contra o Eixo. No mês de fevereiro de 1945, a Lei Constitucional n⁰ 9 foi promulgada. 

Ela determinava que acontecessem eleições presidenciais e instituía uma 

Assembleia Nacional Constituinte, que no ano seguinte anulou a Carta Outorgada de 

1937. Com o fim do conflito mundial, movimentos contra o governo Vargas 

cresceram. Em outubro de 1945, os militares depuseram Getúlio Vargas da 

presidência (ALMEIDA, 1994).  
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No mês seguinte, Francisco Alves gravou uma marchinha chamada “Palacete 

do Catete”, composta por Herivelto Martins e Ciro de Souza, tinha como tema a 

deposição de Vargas. Na letra da música, o Palácio do Catete era citado. Getúlio 

deixou a presidência, mas não o cenário político. Nas eleições de 1946, ganhou 

como deputado em quatro estados e senador por dois. Tornou-se senador pelo Rio 

Grande do Sul. O candidato que venceu as eleições presidenciais, Eurico Gaspar 

Dutra, era apoiado por Vargas (ALMEIDA, 1994). 

Durante o governo Dutra (1946 – 1950), novas reformas aconteceram no 

Palácio. Os anexos da residência foram um dos locais que mais sofreram 

modificações nessa obra, seu “[...] núcleo original remontava o período de 

construção do Palácio (1858-1867), já tendo, àquela altura, sofrido inúmeras 

modificações com as reformas impostas pela Presidência” (ALMEIDA, 1994). 

Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas volta ao poder, vencendo as eleições. E 

em seu slogan de campanha mencionava o Palácio do Catete. De acordo com 

Almeida (1994, p. 66), “[...] utilizava o seguinte slogan: Se eleito, o povo subirá 

comigo as escadarias do Catete. A ascensão ao poder era, então, identificada pelas 

escadarias do Catete que conduziam ao centro do poder na República”. No segundo 

governo de Vargas, o Palácio ganha novamente destaque ao voltar a ser a 

residência oficial do presidente. 

Getúlio Vargas acomodou-se no terceiro andar. Seu quarto ficava na lateral 

do Palácio com vista para o jardim, possuía um banheiro anexo e a varanda foi 

envidraçada para dar maior privacidade. Essa varanda não estava no projeto 

original, foi colocada na reforma realizada em 1896. Os móveis usados quando a 

família Vargas vivia no Palácio Guanabara foram aproveitados. Eram os mesmos 

móveis que foram feitos para os cômodos habitados pelos reis belgas na visita de 

1920 (ALMEIDA, 1994). 

O Palácio, nessa época, continuava como uma representação de beleza e 

grandiosidade, igualmente, permanecia vinculado à história do país e à figura de 

Vargas. Segundo Sá et al (2008, p. 50),  

 

[...] há relatos de que o presidente podia ser visto nas janelas e 
frequentemente se dirigia ou acenava aos passantes. O Palácio fazia parte 
do cotidiano da população e esse clima de intimidade persiste até hoje, [...] 
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amplos jardins onde há sempre pessoas passeando, principalmente idosos, 
e crianças brincando. 

 

Em 1954, o governo Vargas passava por algumas crises. Além disso, ocorreu 

o atentado a Carlos Lacerda, jornalista que fazia oposição ao presidente, pela 

guarda pessoal de Getúlio. Foi com esse cenário que em 24 de agosto de 1954, 

Vargas se suicidou no seu quarto no Palácio do Catete. Segundo Almeida (1994, 

p.67), “o desfecho da trajetória política e de vida de Vargas contribuiu ainda mais 

para reforçar o mito construído sobre sua personalidade, e para marcar 

definitivamente o Palácio como espaço simbólico referencial da República”. O 

Palácio, hoje Museu da República, ainda é marcado pelo suicídio de Getúlio, tanto 

que o ponto principal da visita é conhecer o quarto do ex-presidente.  

Ainda na véspera do dia da morte de Vargas, aconteceu uma reunião no 

Palácio da Guerra, atual Palácio Duque de Caxias, com Zenóbio da Costa, ministro 

da guerra, e alguns generais que eram contra a permanência de Getúlio na 

presidência. Depois do encontro, o ministro foi ao Palácio do Catete informar ao 

presidente que não mais o apoiaria e que 35 generais tinham solicitado sua renúncia 

do cargo. Vargas promoveu uma reunião com seus ministros no Salão de Banquetes 

do Palácio, pois o preferia ao Salão Ministerial. A decisão tomada foi que ele se 

licenciaria da presidência, até a crise terminar. Queria que a ordem fosse mantida e 

que somente sairia do Catete morto (ALMEIDA, 1994). 

O Palácio foi aberto ao público no dia da morte do presidente. Conflitos entre 

a população e os guardas da segurança levaram a abertura da residência oficial, 

que estava isolada, em virtude do grande número de pessoas no entorno do Palácio. 

Sá et al (2008, p. 53) afirmam que   

 

[...] o encerramento da trajetória de vida de Getúlio no Palácio do Catete é 
um marco concreto e tão importante dessa memória que faz com que tal 
trajetória seja comumente relembrada de trás para frente e quase 
inteiramente concentrada nesse lugar. 

 

Getúlio Vargas foi o presidente que mais viveu na residência. Além disso, foi 

no local que aconteceu o seu suicídio. Quando as pessoas pensam no Palácio do 

Catete, hoje Museu da República, normalmente, há também um pensamento em 

torno da imagem do Getúlio Vargas. 
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Café Filho, vice-presidente, assumiu o governo. Em 1956, aconteceram 

eleições para presidente e o vencedor foi Juscelino Kubitscheck. O presidente 

propôs a transferência da capital ao Congresso Nacional por meio de uma 

mensagem em 18 de abril de 1956, nesse mesmo dia, completava 60 anos que o 

Palácio do Catete passou a pertencer a União. Assim que a mensagem foi 

aprovada, começaram os trabalhos para construir a nova capital federal. Os 

primeiros projetos de Brasília foram feitos no jardim do Palácio (ALMEIDA, 1994).  

De acordo com Almeida (2011, p. 198), “a ideia de transformar o Palácio do 

Catete em museu nasceu nos primeiros meses de 1960, por iniciativa do escritor 

Josué Montello, então diretor do Museu Histórico Nacional”. Nessa mesma época, 

as edificações de Brasília já estavam avançadas, porém antes da mudança para o 

planalto central, no dia 8 de março de 1960, pelo Decreto n⁰ 47.883, foi criado no 

Palácio do Catete o Museu da República. O Ministério da Educação e Cultura ficou 

com a função de articular o que fosse necessário para a instalação e funcionamento 

do novo museu. Já no Museu Histórico Nacional, foi criado uma Divisão de História 

da República.  

Com a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960, o Palácio passou a 

ser preparado mediante o decreto de Kubitscheck. Objetivava-se inaugurar o museu 

no dia da proclamação da república, desta forma a transformação do Palácio em 

Museu aconteceu em poucos meses. Algumas salas, principalmente aquelas que 

eram usadas pelo poder executivo, precisaram de restauração. Os jardins foram 

adaptados por arquitetos e restauradores para a visitação do público. O Museu da 

República foi inaugurado no dia previsto, 15 de novembro de 1960, lá estavam 

presentes o presidente, Juscelino Kubitschek, e o ministro da Educação e Cultura, 

Clóvis Salgado (ALMEIDA, 2011). 

 

2.1.3 Palácio do Catete como Museu da República 

 

O Palácio do Catete ao se tornar Museu da República manteve elementos 

que lembram a relevância que o local e as pessoas que ali viveram tiveram no 

passado. Como observa Almeida (1994, p. 73),  
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o Museu da República, no Palácio do Catete, desdobra-se em dois espaços 
simultâneos de representação: O Palácio em si, local da memória, que se 
confunde com a própria trajetória de nossas elites, desde o escravismo 
imperial dos tempos do barão de Nova Friburgo e que, ao longo de 
sessenta e três anos, abrigou as contingências e vicissitudes do poder no 
Brasil; e o Museu, local de memória, agência de preservação e difusão da 
história republicana, através dos diversos testemunhos que abriga e que 
tem no próprio Palácio o mais expressivo documento do seu acervo. 

 

Houve interesse em conhecer o museu que no passado foi residência do 

barão de Nova Friburgo e dos presidentes, além de sede do poder executivo. Logo 

que foi aberto ao público, o museu recebeu um grande número de visitas. Este 

número elevado se sustentou no decorrer dos primeiros anos de funcionamento. De 

acordo com Almeida (2011, p. 199),  

  

[...] a grande curiosidade causada pela abertura ao público do antigo palácio 
presidencial e de seu parque – naturalmente fechados desde a instalação 
da presidência por razões de segurança -, fez com que o museu recebesse 
expressiva visitação, superando a expectativa inicial. Dados disponíveis nos 
relatórios anuais do MHN revelam que o Museu da República recebeu mais 
de 156 mil visitantes ao longo do ano de 1961, enquanto o próprio Museu 
Histórico Nacional recebeu 23. 260 visitantes. 

 

O Museu da República era recente, desta forma visitá-lo era uma novidade. 

Além disso, por permanecer fechado ao público, o que havia dentro do local era 

desconhecido. Como observa Portella (2014, p. 473), o Palácio “[...] despertou 

fascínio, inveja e muita curiosidade por parte daqueles que podiam somente 

desfrutar da suntuosidade de sua fachada e apenas imaginar como seria aquele 

lugar que era tão próximo de todos, porém inacessível”. Quando aberto como museu 

as pessoas comuns passaram a poder conhecer o local, antes só visto do lado de 

fora. 

A maior parte dos objetos que está exposta no Museu é original. De acordo 

com Almeida (2011, p. 198), “[...] os bens móveis e integrados que se encontravam 

no palácio no momento da transferência do executivo para Brasília permaneceram á 

disposição da organização do novo museu”. Dentre esses bens estavam móveis, 

lustres, pinturas, esculturas, cortinas, peças de porcelana, cristal e prataria que 

faziam parte do serviço de jantar, entre outros. Havia objetos da época em que o 

museu era a residência do barão, contudo a maioria era do período da República. 
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Assim como o Palácio, o Museu é constituído por três pavimentos. Logo na 

entrada há um portão de ferro encomendado na Jlsenburg am Harz, no ano de 1864. 

No andar térreo, encontra-se o hall de entrada com colunas de mármore que 

encaminham para a escada principal. Muitos objetos decorativos da época em que o 

Palácio passou a ser a sede do Poder Executivo ainda estão no hall, como estátuas, 

luminárias e estuques, como o do teto com as Armas da República (MUSEU DA 

REPÚBLICA, 2016). 

Esse primeiro pavimento foi criado para ser sala de visitas e de estar como 

era costume no período da construção do Palácio.  É possível perceber isso também 

pelas pinturas e posição dos cômodos. Com a República, passou a acomodar 

serviços burocráticos, como secretarias, bibliotecas e salas de despachos e 

audiências (MUSEU DA REPÚBLICA, 2016).  

O Salão Ministerial também se localiza no térreo, quando pertencia ao barão 

de Nova Friburgo, era ali que aconteciam pequenas recepções. Já como residência 

do presidente, ficou conhecido como Salão de Despachos e Conferências e depois, 

ganhou o nome que tem atualmente, em virtude de ser o local em que o presidente 

se reunia com seus ministros e tomava posse formalmente. O Salão passou por 

reformas, porém se manteve o teto original em que se encontra a composição de 

Baco e Ariadne (ALMEIDA, 1994). 

Em relação às exposições, há aquelas de curta e longa duração. Ao entrar no 

Museu, no lado esquerdo, está a de longa duração expondo o início da história do 

Palácio, com a família do Barão e a criação da residência. No lado direito, a de curta 

duração com histórias e temas atuais. Subindo para o segundo andar, na escada 

percebe-se a beleza da decoração do Museu e é visto o hall da escada. Ele tem 

como decoração pinturas e esculturas. Uma que se destaca é a replica da Afrodite 

de Cápua, escultura de metal cuja original está no Museu Nacional de Nápoles.  

(MUSEU DA REPÚBLICA, 2016). 

O segundo andar, tanto no período do barão quanto dos presidentes, era o 

lugar em que ocorriam as recepções e cerimônias. De acordo com Museu da 

República (2016) “[...] nota-se o luxo e a diversidade temática dos salões, cada um 

deles retratando, ainda, seu uso específico no período imperial”. Encontra-se no 

pavimento uma galeria com vitrais feitos na Alemanha que retratam seres 

mitológicos. Além de seis salões e uma capela. 
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O Salão Nobre, principal salão do andar é o que possui maior dimensão. Ao 

passar a ser a sede do Poder Executivo, ganhou um estuque das Armas da 

República nos vãos de suas portas. O restante de decoração foi mantido o mesmo. 

Em 1907, recebe uma inscrição que indica uma restauração realizada naquele ano 

em suas pinturas laterais. Em 1938, a pintura do teto com tema dos Deuses do 

Olimpo foi substituída por outra com igual tema. Informações apontam que Mario 

Bragaldi, pintor italiano, é o responsável pela pintura original. Seu mobiliário é o 

mesmo desde a construção do Palácio. Nesse Salão aconteciam as recepções e 

festas de posses dos presidentes (ALMEIDA, 1994). 

O Salão Pompeano tem estilo eclético característico do século XIX. A 

decoração reproduz pinturas descobertas nas casas de Pompéia, cidade italiana 

atingida pelo vulcão Vesúvio. Parte dos móveis é original. Já as pinturas do teto 

sofreram alterações na reforma de 1896, datas históricas do país passaram a ser 

retradas, por exemplo, o sete de setembro. O Salão Azul é chamado também de 

Salão Francês em virtude dos seus móveis terem estilo Luís XV e XVI. Assim como 

o Pompeano, tem estilo eclético e algumas peças do mobiliário são da época do 

barão. Ganhou o nome de Sala da Liberdade no período que abrigou a presidência 

(ALMEIDA, 1994). 

O Salão Amarelo é marcado pelas pinturas com temas de mitologia no teto e 

nos estuques. Era conhecido primeiramente como Salão Veneziano, porque seus 

móveis e decorações foram influenciados pelo estilo italiano renascentista. Os 

móveis são originais. O nome Amarelo surgiu depois de uma reforma nos panos das 

cortinas e nas peças do mobiliário que tinham como cor principal o amarelo, esta 

reforma aconteceu no início do século XX (ALMEIDA, 1994). 

O Salão Mourisco também exibe estilo eclético, mas com características da 

arte islâmica. A decoração reflete o estilo, em especial pelos arabescos. Estes em 

azul e vermelho foram colocados em todas as paredes e no teto. A Presidência 

manteve os ornamentos e os móveis que até hoje estão expostos no Museu, a única 

exceção são as cortinas que foram mudadas, pois as originais estavam muito 

desgastadas. O Salão de Banquetes, como o próprio nome sugere era o local em 

que eram oferecidos banquetes. Tanto na época do barão quanto dos presidentes a 

utilização se manteve. Naturezas mortas decoram o salão. Getúlio Vargas também o 

usava como salão de despachos e para reuniões com ministros (ALMEIDA, 1994). 
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Uma particularidade do período em que o Palácio foi construído era a 

existência de capelas nas propriedades. No entanto era comum a construção na 

área externa e não interna, como aconteceu na residência do barão. A ideia era dar 

mais privacidade aos moradores, mas havia uma varanda com vista para o jardim. 

Cerimônias religiosas da família do barão, como casamentos, foram ali realizadas. 

Os presidentes da República Velha usavam o local para receber visitas particulares. 

O presidente Afonso Pena faleceu no Palácio e, na capela, seu corpo foi velado. A 

decoração remetia temas religiosos (ALMEIDA, 1994). 

É no terceiro pavimento que estão os quartos que pertenceram à família do 

Barão e, posteriormente, às famílias dos presidentes. Os móveis e a decoração 

foram mudados devido aos diferentes moradores que ali viveram. Porém alguns 

itens do mobiliário ainda estão preservados e presentes no Museu. A galeria do 

andar envolve o centro do prédio e permite a visão da claraboia que tem 288 peças 

e seu vitral colore a iluminação natural que entra no Palácio (MUSEU DA 

REPUBLICA, 2016).  

Nesse andar, também está o quarto de Getúlio Vargas. O presidente passou 

duas vezes pelo Palácio, todavia no seu primeiro mandato sua família não viveu por 

muito tempo no local. Já no governo iniciado em 1951, Getúlio e a família moraram 

no Palácio do Catete. E foi na residência, em seu quarto, que cometeu suicídio. Com 

observa Almeida (1994, p. 77), “[...] constitui, portanto, significativo espaço de 

referência o quarto particular de Vargas, cenário de sua morte. O Museu da 

República mantém o mobiliário deste quarto disposto conforme se encontrava em 

agosto de 1954”. 

Atualmente, o quarto de Vargas é um dos principais destaques do Museu, um 

dos espaços mais visitados. Esta situação não acontece somente no presente, 

quando aberto à visitação em 1960 o quarto também se sobressaia na preferência 

das pessoas. Segundo Almeida (2011, p. 200),  

 

dentre os inúmeros atrativos do antigo palácio presidencial destacava-se, na 
preferência dos visitantes, o quarto onde Getúlio Vargas morou em seu 
segundo mandato (1951-1954), no terceiro pavimento, palco do suicídio na 
manhã de vinte e quatro  de agosto de 1954. A popularidade de Vargas e a 
emoção decorrente de seu gesto extremo ainda eram bem recentes. 
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O acervo do Museu é constituído de fotos, documentos, objetos, mobiliários e 

obras de artes que datam dos séculos XIX e XX. Estes objetos estão em exposição 

pelos salões. Conforme o Museu da República (2016) o Palácio “[...] por intermédio 

de suas ambientações, das exposições temporárias, de longa duração e dos 

eventos culturais, busca oferecer ao visitante um panorama da história republicana”. 

Desde o ano de 2007, existe o Espaço de Atualização, entendido como uma forma 

de diálogo com os visitantes, em que meios de comunicação do dia podem ser 

vistos com o intuito de as pessoas perceberem que a história também está 

acontecendo agora.  

O Museu da República conta com uma biblioteca. Seu acervo é composto de 

livros, folhetos e jornais que têm, principalmente, origem no acervo do Museu 

Histórico Nacional. Atualmente, possuem CDs e DVDs com temáticas relacionadas à 

República. Existe também o Cineclube Cinema Silvio Tendler, em que são exibidos 

filmes, documentários e debates. Há uma área externa, jardim, pátio e varanda, que 

são utilizados como espaço de lazer e para eventos. A varanda estava na 

construção original do Palácio, ela possui piso de mármore branco e guarda-corpo 

de ferro fundido, seis colunas coríntias, com saia decorada com cartelas e palmetas 

(MUSEU DA REPÚBLICA, 2016). 

O jardim do Museu da República foi aberto ao público quando o Palácio do 

Catete se tornou museu. Foi criado junto com a residência do barão, acredita-se que 

o paisagismo original do jardim é de Auguste Glaziou. Houve uma remodelação em 

1896 quando ocorreu a reforma para receber o poder executivo, nessa época o 

responsável pelo jardim foi Paul Villon. Em 1938, foi tombado pelo SPHAN. Na 

década de 90, sucedeu uma restauração nas redes elétricas, escoamento de água e 

foi instalado um sistema automático de irrigação. Além disso, seus muros foram 

trocados por grades, fornecendo uma visão maior do local. Em 2014, foram 

restaurados as esculturas, a gruta e os rocailles (MUSEU DA REPÚBLICA, 2016). 

Dentre as exposições realizadas no Museu da República, está a “Constituição 

de 1988: a voz e a letra do cidadão”. Iniciada no ano de 2008, ano de comemoração 

dos 20 anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Além da exposição 

principal, ocorreu um Ciclo de Debates com o nome de Cidadania em Debate; um 

Balcão de Direitos, em que os visitantes puderam tirar dúvidas sobre a disposição 
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legal da sociedade brasileira; publicações relacionadas com a exposição foram feitas 

e lançadas durante o evento (CABRAL, 2008).   

A próxima seção traz a entrevista realizada com uma das pesquisadoras no 

Museu da República, Maria Helena Versiani, responsável também pela organização 

da exposição “Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão”.  

 

2.2 ENTREVISTA COM A PESQUISADORA DO MUSEU DA REPÚBLICA 

 

A entrevista com Maria Helena Versiani, pesquisadora do Museu da 

República, aconteceu no dia 27 de maio de 2016, uma sexta-feira. Tinha como 

objetivo conhecer o Museu por meio de uma pessoa que trabalhasse no local e, 

assim, saber como foi a exposição “Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão” 

e os outros eventos que aconteceram no mesmo período como celebração dos vinte 

anos da Constituição Cidadã; compreender o legado desses acontecimentos para o 

Museu, como também, o que a instituição museológica realiza ou que, futuramente, 

realizará para atender o turista da terceira idade que o visita. 

A exposição “Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão” foi iniciada no 

dia 15 de novembro de 2008 e teve seu fim, no dia 05 de outubro de 2009. Maria 

Helena Versiani foi a curadora da Exposição e coordenadora do Projeto 

“Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão/ Cidadania em Debates”. Conforme 

Cabral (2009, p. 8) o evento  

 

[...] compreendeu a exposição e muitas outras ações, traça um panorama 
da exposição, a proposta de recolher as opiniões dos visitantes e uma 
reflexão sobre a importância de se agregar ao debate político a voz do 
cidadão comum, pois entendemos que a História é feita a partir da vida 
cotidiana, repleta de cidadãos comuns. 

 

A Exposição ocupou seis salas no térreo do Museu da República. Seu acervo 

advinha, principalmente, da coleção Memória da Constituinte, formada por 

documentos da época criação da nova constituição, fotos, painéis, desenhos, livros, 

cartilhas, cartazes e cartas de pessoas com opiniões do que seria importante ter no 

texto final da constituição. Estas últimas foram expostas em uma das salas do 

Museu. Materiais audiovisuais também integravam a exposição. Ao iniciar a visita, o 
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público se deparava com uma linha do tempo histórico com todas as constituições 

que teve o país (VERSIANI, 2009). 

Compreender o passado como uma forma de entender o presente em que se 

está vivendo. A exposição possibilitava ao visitante conhecer a atual Constituição 

brasileira e o contexto histórico em que ela foi desenvolvida. Cabral (2008, p. 5) 

observa que o objetivo da “Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão”  

 

[...] é reavivar as causas da desigualdade e da exclusão social e discutir 
caminhos para sua superação. O acervo exposto põe em relevo não 
somente aspectos de vinte anos atrás, mas, também, todos os fios 
condutores do tempo constituinte que relacionam o passado, o presente e o 
futuro. 

 

Na época em que a Constituição estava sendo escrita, ocorreu uma 

mobilização social. Diversos grupos da sociedade incentivavam as pessoas comuns 

a participarem do processo que o Brasil estava passando. O Museu da República 

buscava que essas pessoas comuns, os cidadãos brasileiros se envolvessem no 

projeto em comemoração aos 20 anos da Constituição. De acordo com Versiani 

(2009, p. 12-13), a exposição  

 

optou-se por realizar uma apresentação dos processos históricos pela 
chave dos direitos da cidadania, destacando o tema da inclusão social e da 
igualdade de direitos no Brasil. Os próprios equipamentos utilizados na 
exposição foram organizados visando à participação de todos os 
interessados, incluindo, naturalmente, as pessoas com necessidades 
especiais. 

 

Com a intenção de trazer reflexões para o visitante, das luminárias de uma 

sala vinham palavras soltas que se refletiam no chão e nas paredes. Na última sala 

da exposição, o público poderia deixar um comentário, sugestão ou crítica para o 

Brasil atual. Durante os meses da exposição, mais de duas mil opiniões foram 

deixadas na forma escrita ou por gravação de voz. Segundo Versiani (2009, p. 13), 

“[...] como regra, todas as vozes que desejaram se manifestar, as mais tímidas ou 

subterrâneas, encontraram interlocução e foram amplificadas, documentadas”. 

Futuramente, foram publicadas no livro Voz e letra do cidadão. 

Pessoas de diferentes idades participaram do evento. Maria Helena relatou 

que entre o público havia jovens, adultos e idosos. Essa era a intenção. A exposição 
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foi feita para os cidadãos em geral, realizada no primeiro andar para facilitar a 

circulação das pessoas, dar mais acesso. Buscava-se nas exposições, mostrar 

como a participação popular foi importante para construção da Constituição Cidadã. 

A ideia era ocupar o Museu da República por meio do envolvimento das pessoas e 

das artes. Por quase um ano, apresentou-se a Constituição de 1988 sem elitismo. 

A exposição era uma parte do evento, sua programação contava com 

seminários, debates, publicações, filmes, espetáculos culturais e um serviço para 

esclarecimento, no qual as pessoas poderiam tratar de questões jurídicas. De 

acordo com Versiani (2009, p. 13) o evento para celebrar o aniversário da 

Constituição tinha como 

 

[...] conceito prioritário de todo o projeto é a inclusão social e a igualdade de 
direitos entre os cidadãos. Nesse sentido, as ações desenvolvidas foram 
pensadas visando à participação de todos, incluindo as pessoas portadoras 
de deficiência física. 

 

O ciclo Cidadania em Debates aconteceu entre os meses de março e outubro 

de 2009, nos jardins do Museu da República. Foi feito para comemorar os vinte anos 

da Constituição, como também a idade seguinte, vinte e um anos, na qual atingiria a 

maioridade. Com temas voltados para questões da sociedade brasileira dez 

encontros foram realizados. Buscava-se refletir sobre “os avanços, retrocessos, 

desafios e perspectivas do Brasil a partir da promulgação da Constituição de 1988” 

(VERSIANI, 2009, p. 6). 

O evento foi marcado pela diversidade. Nos finais de semana ocorriam os 

debates, que tinham entrada gratuita e, por acontecerem no jardim do Museu, o 

espaço era aberto. Visitantes do Palácio ou pessoas caminhando, todos poderiam 

participar. 

 

[...] O ciclo aproximou, de improviso, desde fiéis frequentadores do parque e 
das exposições da Casa, até moradores do bairro, atentos e curiosos com 
as movimentações nos dias de evento. Um público heterogêneo, de 
diferentes pontos de vista, que misturou experiências e idades, e reuniu 
acadêmicos, políticos, militantes de movimentos sociais e, ainda, o cidadão 
comum no seu vivido cotidiano (VERSIANI, 2009, p. 6). 

 

No lugar de debates com rigor acadêmico, em lugares fechados, objetivava-

se a participação de pessoas que não tinham o costume de comparecer a 
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seminários e debates. Em sua organização, os temas apareciam com os painéis em 

graffiti feitos por artistas grafiteiros, em vídeos mostrados no próprio jardim, ou em 

discussões durante as palestras. Ao fim, apresentações musicais, teatrais, entre 

outras encerravam o dia. Todos que participavam do evento, palestrantes, artistas e 

público, poderiam deixar depoimentos (VERSIANI, 2009). 

Maria Helena contou na entrevista que os participantes poderiam deixar sua 

opinião não apenas sobre a exposição, mas sobre a Constituição. Nessas 

sugestões, encontraram-se elogios e críticas, comentários que estimulavam a 

pensar nas situações pessoais que são comuns às outras pessoas. Questões 

relacionadas a aposentadoria apareceram, muitas mensagens deixadas tinham esse 

tema. Este fato mostra como a presença do idoso é constante na instituição, visto 

que quem pode ter dúvidas sobre esse assunto são pessoas mais velhas, que estão 

aposentadas ou brevemente se aposentarão. 

Questões indígenas, das mulheres, trabalhadores, educação, saúde, 

segurança pública, cidade, foram alguns dos temas debatidos no Cidadania em 

Debates. Problemas reais eram relacionados com a Constituição, com seu papel de 

assegurar o direito e a igualdade de todos os brasileiros. Visava-se um Brasil 

melhor, mais democrático, em que as divisões de tempo, passado, presente e futuro, 

estariam associadas para a transformação do país em um Brasil mais justo e 

igualitário. 

Como legado da comemoração dos 20 anos da Constituição, ficou a 

preocupação com grupos que constantemente são deixados à margem da 

sociedade. Quando perguntado se o idoso, morador ou turista, estava abrangido 

nessa preocupação, Maria Helena respondeu que sim, ele estava. Completou que 

não existe uma política ou um projeto específico para as pessoas que estão na 

terceira idade, todavia há uma preocupação com o público idoso e com o que ele 

necessita para ter uma visita satisfatória.  

Foi estabelecido um novo diálogo. O legado de um museu mais acessível, 

com um acervo mais adaptado, documentos em braille, fitas e DVDs com libras e 

áudio guia para cegos. Como fala a pesquisadora, ocorreu uma mudança de hábitos 

no Museu. Na época da exposição e dos debates, foi instalado no jardim do Palácio 

um banheiro adaptado. Este é mais espaçoso e possui as adequações necessárias 

para as pessoas que o utilizarem.  
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Atualmente, na instituição não há bebedouros adaptados. Os funcionários 

recebem um treinamento para atender o público geral, fornecendo com informações 

e serviços que o Museu oferece. Já elevador e rampas existem. A entrevistada 

relatou que para chegar ao elevador precisava subir alguns degraus e foi colocada 

uma rampa para não haver obstáculos até a sua entrada. O pensamento voltado 

para a acessibilidade está presente nos temas do projeto de seminário intitulado 

Jornadas Republicanas que já teve uma edição dedicada aos Museus e a 

Acessibilidade. 

Em seu último seminário organizado no Museu, Maria Helena pediu à direção 

da instituição que tivesse um profissional para traduzir para libras o que seria 

apresentado. Contou que, sem a tradução, não fariam o seminário. Porque é 

importante o Museu se adaptar para ser acessível. Naquele seminário, talvez, não 

participasse nenhuma pessoa surda, quem sabe no próximo também não viesse 

ninguém deficiente, porém em algum momento alguém iria. A informação que no 

Museu da República há seminários com tradução em libras chegará até as pessoas 

surdas e elas irão até lá para participar. Foi nesse mesmo seminário que foi 

colocada a rampa para acesso ao elevador.  

Maria Helena falou de um projeto feito por arquitetos e engenheiros a pedido 

do Museu da República que tem a finalidade de não somente tornar o Museu da 

República um museu acessível como seu entorno. Contudo, isso ainda é um projeto, 

uma vez que o Museu é uma instituição pública que precisa de licitações para 

executar serviços e ainda não há uma licitação para a execução do projeto. A 

entrevistada contou que nem sempre há recursos financeiros para realizar obras no 

local e isto está acontecendo no momento. 

Essa questão de recursos financeiros e licitações se relaciona também com o 

elevador do Museu. Este é antigo e por estar dentro da instituição foi tombado em 

1938 pelo, na época SPHAN, atualmente IPHAN. Constantemente está em 

manutenção e, por vezes, acontece uma demora no conserto por necessitar de um 

processo licitatório para efetuar o serviço. A entrevistada informou que há outro 

elevador para cadeirantes. Quando o cadeirante sobe ou desce por esse elevador, 

um segurança o acompanha. 

A pesquisadora revelou que a preocupação em tornar o Museu da República 

um local acessível para todos os visitantes é algo perceptível. Ela diz não poder falar 
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por todos os funcionários da instituição. Mas, pela convivência com eles, com os 

projetos que ela participa e o Museu faz, ela consegue perceber que sim, existe uma 

mentalidade de mudança, de que todo e qualquer público possa ter uma visita de 

qualidade no local. Apontada por Maria Helena como uma questão cultural, a 

acessibilidade, por muito tempo, não era algo pensado pelas pessoas, em especial, 

pelos profissionais da arquitetura e engenharia. Ela é recente e vem crescendo nos 

últimos anos. Muitas instituições públicas não são adaptadas, pois na época em que 

foram construídas não se pensava nas pessoas que poderiam ter alguma 

necessidade diferente.  

O próprio Museu por ser tombado apresenta dificuldades em se adaptar. Ele 

vem criando adaptações, seja pelo elevador, pelas rampas e pelo banheiro adaptado 

do jardim, e deve-se ter em mente que essas transformações acontecerão de uma 

forma gradual, não se dará de uma hora para a outra.  

Mesmo existindo uma mentalidade consolidada a respeito da acessibilidade, a 

entrevistada fala que muito pode ser melhorado e aprimorado, não é porque o 

Museu possui alguns elementos que isso é suficiente. Comentou que grande parte 

dos recursos que receberiam em causa dos Jogos Olímpicos seria investida em 

áudio guia, qualquer pessoa poderia usar, porém sua criação beneficiaria, 

principalmente, pessoas cegas e com baixa visão, os idosos podem ser encaixados 

neste grupo, muitas vezes as letras das legendas são muito pequenas e eles podem 

não enxergar, e em acessibilidade. 

Durante a entrevista, foi conversado sobre letras ampliadas nas legendas e 

folhetos. Maria Helena contou que a preocupação também atinge esse aspecto, no 

entanto nem sempre é fácil, pois quando se altera o tamanho da letra, 

consequentemente alterará o tamanho do papel, e quando há alguma imagem, ela 

será mudada também. O áudio guia aparece como uma possibilidade para quase 

todo público que visita o Museu, as pessoas que têm dificuldade em enxergar, 

possuem a oportunidade de escutar o que poderia ser lido nas legendas. 

O público idoso, seja ele morador ou turista, é percebido no Museu da 

República. A entrevistada expôs que o local possui, principalmente, dois tipos de 

públicos, um espontâneo e um que vem por meio de parcerias. O primeiro, o 

espontâneo, é composto pelas pessoas que visitam o Museu de forma espontânea, 
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neste tipo, encontra-se o público idoso. O segundo é gerado pelas parcerias do 

Museu com escolas públicas para levar os alunos para conhecer a instituição.  

Os idosos constituem uma grande parte do público que visita o local. A 

entrevistada relatou que no dia 24 de agosto, dia em que aconteceu o suicídio de 

Vargas, a presença do idoso também é constante. Presenciou pessoas comovidas, 

emocionadas por estarem ali naquele dia. Conversas sobre as questões que 

levaram ao suicídio, as diferentes versões acerca da morte, são contadas. Eles 

contam suas histórias para seus acompanhantes ou para outros visitantes que estão 

no Museu. Getúlio Vargas foi um dos presidentes que mais se destacaram na 

história do país e o Palácio do Catete, local do suicídio, ficou marcado por esse 

acontecimento. 

Maria Helena observa que o espaço que compõe o Museu, desde seu prédio 

físico até seu jardim, é convidativo ao idoso. Esta faixa etária é vista visitando as 

exposições como também no jardim. Muitos moradores passam algumas horas do 

seu dia no jardim do Palácio, caminhando é perceptível ver que há um grande 

número de idosos. Outro grupo que se destaca são das crianças com os pais e as 

babás. A entrevistada contou que o idoso costuma se sentir seguro no jardim, pois 

existem seguranças nos portões da entrada e circulando pelo local. 

Essa percepção de segurança é um fato interessante para a pesquisa, visto 

que na hospitalidade existe o pensamento que um lugar só será hospitaleiro para o 

turista quando é para seu morador. Quando é percebido que a presença do morador 

idoso é constante no jardim, o turista da terceira idade que vem visitar o espaço do 

Museu poderá se sentir bem, o lugar, possivelmente, será compreendido como um 

lugar acolhedor para o turista idoso. 

Normalmente, as pessoas conhecem o Museu da República e após o término 

da visita, vão ao jardim. No local, acontecem serestas organizadas por idosos que o 

frequentam. Maria Helena contou que esse grupo da seresta se iniciou de forma 

espontânea, são amigos que tinham o jardim como lazer cotidiano. Eles se 

entendem como parte do Museu, como parte do seu jardim. Esse pensamento de 

parte integrante da instituição museológica não é somente dos participantes da 

seresta, a pesquisadora falou que o grupo da seresta é tão parte do Museu quanto 

ela que está trabalhando lá.  
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Quando se fala nas apresentações musicais do jardim, do grupo da seresta 

do Museu da República, há orgulho nas pessoas em dizer que ocorre no jardim. 

Com essa atitude, a instituição fornece uma inclusão ao idoso morador, isto pode 

igualmente envolver a inclusão do turista da terceira idade, uma vez que é o local 

percebido como um espaço que atrai esse público, seja pela segurança, pela beleza, 

pela história ou pela seresta.  

Maria Helena em toda entrevista deu ênfase à preocupação em tornar o 

museu um local aberto para todos os públicos, que funcionasse para todos. Já 

começou uma cultura de mudança em relação aos públicos que poderiam ter 

alguma dificuldade em visitá-lo, foram concluídas algumas ações que auxiliam esses 

públicos. Contudo, como a pesquisadora contou, existem elementos a serem 

melhorados e desenvolvidos. O local necessita de licitações e de recursos vindos do 

governo, por isso nem sempre o que se planeja é executado de forma rápida. 

Quando analisado como um todo, a situação do Museu da República é significativa, 

visto que mesmo com os obstáculos enfrentados, a instituição continua com uma 

mentalidade inclusiva que aos poucos se torna concreta.  
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3. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO TURISTA DA TERCEIRA IDADE NO MUSEU 

DA REPÚBLICA 

 

A pesquisa de campo realizada no Museu da República é de natureza 

qualitativa e do tipo descritiva. Foram feitas entrevistas estruturadas com questões 

fechadas e abertas, e o formulário utilizado teve por base os instrumentos de 

pesquisa criados pela orientadora dessa monografia, a Prof.ª Dr.ª Karla Godoy, que 

vêm sendo adotados no Grupo Estudos e Pesquisas em Turismo e Museus, que 

pertence ao Grupo de Pesquisa de Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult), ambos 

por ela coordenados. Deles, venho participando como orientanda de iniciação 

cientifica. 

As entrevistas foram realizadas com turistas da terceira idade, ou seja, 

pessoas com idade igual e/ou maior que 60 anos que não eram moradoras da 

cidade do Rio de Janeiro, lugar onde aconteceu a pesquisa. Aconteceram nos dias 

22, 23 e 29 de outubro de 2016 e, durante esse tempo, foi observado que o Museu é 

um local convidativo para todas as idades. O trabalho era especifico com turistas da 

terceira idade, entretanto pessoas de distintas faixas etárias estavam presentes na 

instituição museológica. 

O primeiro dia da pesquisa, sábado, 22 de outubro, foi um dia chuvoso, porém 

o Museu recebeu uma grande quantidade de visitantes. Mesmo com a chuva, a todo 

o momento chegava alguém, pessoas de todas as idades, sozinhas e 

acompanhadas, grupo escolar e grupo de turistas. A autora do trabalho chegou ao 

Museu às onze horas, horário que o local é aberto ao público nos finais de semana e 

feriados. A primeira turista da terceira idade abordada foi a senhora Cleide. Depois 

de a autora se identificar e de contar do que se tratava a pesquisa, foi feito o pedido 

de uma entrevista após o fim da visita. E a visitante prontamente aceitou. 

Nesse mesmo dia, visitou o Museu um grupo organizado do Rio Grande do 

Sul. Havia idosos nesse grupo, antes de abordar algum deles, foi pedido a 

autorização à guia e ela disse que estava com pressa, mas que, se desse tempo, 

poderia entrevistar um dos turistas. Uma entrevista foi pedida a uma senhora do 

grupo, porém ela a recusou. Assim, um novo pedido foi feito para outro visitante do 

grupo e ele aceitou. Foi o senhor Rombaldo, ele foi o terceiro turista idoso abordado 

e o primeiro entrevistado. 
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Outra entrevista que se destacou foi a da senhora Eulália, turista mexicana 

acompanhada de duas amigas também mexicanas. Ela foi a única entrevistada 

estrangeira, porque a intenção original era entrevistar apenas turistas nacionais. 

Existe uma pergunta na composição da entrevista, uma das mais relevantes para a 

sua análise, sobre a vivência do turista em algum fato histórico exposto no Museu e, 

possivelmente, um turista internacional não teria vivido nenhum fato e, por 

conseguinte, não teria como responder à pergunta. 

Foi o que aconteceu. Contudo, ao ter abordado a turista e ela ter-se mostrado 

acessível em responder as perguntas, foi decidido prosseguir e entrevistá-la. A 

senhora Eulália não vivenciou nenhum fato histórico visto no Museu, todavia, sua 

entrevista apresentou surpresas, como, por exemplo, ela conhecer a história de 

Getúlio Vargas. Não havia um número fechado de pessoas para serem 

entrevistadas, mas existia uma estimativa de entrevistas necessárias para compor a 

análise. Assim, somente uma entrevista foi feita com um turista estrangeiro, visto 

que por mais que soubessem acontecimentos da História do Brasil, não 

responderiam a uma das questões principais da entrevista. 

No dia seguinte, domingo, 23 de outubro, o movimento no Museu da 

República foi menor. Foi um dia de sol com nuvens, assim como no dia anterior, seu 

público era de idade variada, teve pais com crianças que faziam um trabalho escolar 

sobre o Museu, um grupo de idosos da cidade do Rio de Janeiro, casais, turistas 

idosas amigas que visitavam o Palácio, entre outros.  Nesse dia, quatro entrevistas 

foram feitas e só dois casais idosos não quiseram participar da entrevista. Um grupo 

de turistas estrangeiros, composto por adultos e terceira idade, visitou o Museu com 

seu guia. Foi observado que moradores idosos vêm ao Palácio acompanhando 

familiares de outros estados para conhecer o Museu. 

O último dia de entrevista foi no sábado, 29 de outubro. Neste dia, o Museu 

estava bem mais calmo que nos dias anteriores da pesquisa. Este fato a prejudicou 

um pouco, pois foi depois da uma e meia da tarde que os primeiros turistas idosos 

apareceram. Já visitantes de outras idades estavam presentes no local, como 

crianças, adultos, moradores, turistas internacionais. Teve um grupo escolar da 

cidade do Rio de Janeiro, em outro momento entrou um pai e sua filha, que 

aparentava ter uns quatro, cinco anos. O pai falou para ela assinar seu nome no livro 
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de registro, ela já sabia escrever o próprio nome. Bem contente e animada, 

perguntava ao pai se ali era mesmo um palácio e se teria um quarto de princesa. 

As entrevistas foram feitas diretamente pela autora do trabalho. Foram 

entrevistados onze turistas da terceira idade. Antes de começar a responder o 

formulário era pedida uma autorização por escrito para a entrevista ser feita e 

utilizada para fins acadêmicos, como também se poderia usar o nome verdadeiro da 

pessoa. Todos os entrevistados autorizaram o uso de suas entrevistas no trabalho e 

de seus nomes reais. A realização da pesquisa e dos dias escolhidos para fazê-la 

foram autorizados pela Srª. Magaly Cabral, diretora do Museu da República. Tanto a 

diretora quanto os outros funcionários que estavam trabalhando na instituição 

museológica no período das entrevistas foram solícitos e prestativos, sempre 

tentando ajudar a autora da pesquisa. 

Como foi mencionado, um dos objetivos da pesquisa era saber se o turista 

idoso que estava visitando o Museu da República tinha vivenciado algum fato 

histórico exposto no local. Em suas exposições e na sua própria arquitetura, o 

Museu conta a história da República brasileira, e desde 2010, possui uma 

exposição, chamada “A res publica brasileira”, de longa duração que, traz toda a 

história republicana, desde a Proclamação da República em 1889 até os dias atuais. 

Entretanto, quando aconteceram as entrevistas, essa exposição estava fechada, em 

virtude de problemas no teto da sala que a abriga.  

Esta situação afetou as entrevistas, porque o turista ao conhecer a exposição, 

poderia responder a pergunta falando sobre o período vivenciado na ditadura militar, 

por exemplo. E respostas com esse conteúdo não surgiram, os entrevistados 

respondiam sobre Getúlio Vargas e no máximo sobre a transferência da capital 

federal do Rio de Janeiro para Brasília. E nessa época, muitos eram crianças e 

adolescentes. Se a exposição “A res publica brasileira” estivesse aberta, 

eventualmente, outras respostas poderiam ter sido dadas, outras histórias poderiam 

ter sido contadas, visto que os entrevistados seriam adultos nos períodos seguintes 

da história. 

 

3.1 ENTREVISTAS COM OS TURISTAS DA TERCEIRA IDADE  

 



63 
   

 

Esta seção foi dividida em três partes: Perfil do entrevistado e informações 

sobre a viagem, Avaliação do Museu e Avaliação da experiência do visitante. 

Realizou-se desta forma para que a análise das entrevistas fosse mais organizada, 

detalhada e melhor compreendida. 

 

3.1.1 Perfil do entrevistado e informações sobre a viagem  

 

Nesta parte da pesquisa, buscava-se conhecer o perfil do entrevistado e 

informações sobre sua viagem. As perguntas feitas eram fechadas. Das onze 

entrevistas realizadas, nove foram dadas por mulheres e duas por homens. Em 

relação ao estado civil, houve respostas em todas as opções. Dois eram solteiros, 

cinco responderam casados, um era divorciado e três, viúvos. Na questão que 

perguntava a idade, foram feitas seis alternativas cada uma abrangia um intervalo de 

idades, exemplo, 81 a 85 anos. Uma pessoa respondeu 60 a 65 anos, quatro 

optaram pela reposta 66 a 70 anos, cinco, 71 a 75 anos e uma falou 76 a 80 anos.  

Sobre o grau de instrução/ nível de formação dos entrevistados, percebe-se 

que era alto, visto que dos 11 entrevistados, 7 tinham ensino superior completo. Era 

preciso responder o último estudo completo, desta forma uma pessoa respondeu 

ensino fundamental, três falaram ensino médio, três responderam a alternativa 

ensino superior completo e quatro eram pós-graduados.  

Outra pergunta sobre o perfil do turista da terceira idade foi a ocupação 

principal no momento. Oito responderam aposentado. Três responderam que ainda 

estavam trabalhando, o senhor Geraldo na área de logística de uma empresa, a 

senhora Maria da Guia como camareira de espetáculos teatrais e a senhora Joana é 

economista. Vinculada a essa pergunta existia outra para os entrevistados que se 

declarassem aposentados, era o questionamento sobre a ocupação anterior.  

Destaca-se que quatro dos aposentados eram professores, entre eles estão o 

senhor Rombaldo que trabalhou em escolas públicas e privadas. A senhora Eulália 

dava aulas em escolas públicas do México, a senhora Laene também era professora 

de escola pública e lecionava português. A senhora Amélia era professora de 

história em escolas públicas. Entre as outras ocupações mencionadas, a senhora 

Cleide era técnica em enfermagem, já a senhora Sonia era funcionária pública do 
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estado de Minas Gerais. Igualmente, a senhora Sula era funcionária pública, porém 

não disse em qual nível trabalhava. Já a senhora Maria Luiza era bancária. 

Os entrevistados eram de diferentes lugares. Uma das turistas era mexicana 

e residia no país de origem, foi entrevistada uma brasileira que mora em Paris, 

França. Os outros turistas da terceira idade eram brasileiros que viviam no Brasil. 

São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais visitantes, cada um teve três. 

Ceará, Rio Grande do Sul e Brasília tiveram um entrevistado cada.  

Quando perguntado se era a primeira visita a cidade do Rio de Janeiro, 

apenas uma pessoa respondeu que sim, era a primeira vez que visitavam a cidade. 

A turista que respondeu sim foi a senhora Eulália, que é mexicana. 

 

3.1.2 Avaliação do Museu 

 

A segunda parte da pesquisa tinha como finalidade avaliar a visita e o Museu, 

e as questões eram fechadas. Foi perguntado se era a primeira vez que o turista da 

terceira idade visitava o Museu da República, nove entrevistados responderam que 

sim, era a primeira vez. Havia uma pergunta ligada a essa, caso a reposta fosse 

negativa, quando foi a última vez que visitou o Museu. Os dois que responderam 

não, falaram que há mais de cinco anos.  

Uma continuação a essas questões foi a resposta do senhor Rombaldo, que 

contou que não era a primeira vez que visitava o Museu da República, ele já havia 

conhecido o local quando visitou a cidade em outras viagens. Conheceu o Rio de 

Janeiro em 1968 e três anos depois, em 1971, retornou à cidade. Relatou que 

possuía lembranças da última visita ao museu. Recordava também que algumas 

coisas mudaram, porém a visita tinha sido boa, assim como voltar depois de tanto 

tempo. 

Sobre a notoriedade do museu, todos os 11 responderam que sabiam da 

existência do Museu há mais de cinco anos. No que se refere à motivação para 

visitar a instituição museológica, oito idosos optaram pela alternativa conhecer o 

museu. Uma pessoa respondeu que a motivação foi o tema da exposição e uma 

falou acompanhar pessoas, porque estava em uma excursão. Aconteceu de um 



65 
   

 

turista apontar duas opções, porque ao mesmo tempo em que conhecia o museu, 

ele estava acompanhando pessoas.  

Sobre o tempo estimado da visita, apenas uma pessoa respondeu até 30 

minutos, três disseram entre 30 e 60 minutos e 7 passaram entre 1 e 2 horas no 

Museu. Não existe uma quantidade de horas determinadas para visitar o local, cada 

individuo passa o tempo que acredita ser melhor, que se sente a vontade. Todavia o 

Museu da República possui o serviço de áudio guia que tem a duração 

aproxidamente de 1 hora e meia, pode-se entender que uma visita mais calma, 

observando o acervo do museu e lendo as legendas, ou seja, uma visita, que a 

priori, teria mais qualidade, deve durar em torno do mesmo tempo do áudio guia. 

No contexto social da visita, é perguntado com quantas pessoas o 

entrevistado visitou o museu. Seis turistas responderam com uma pessoa, quatro 

falaram com duas a cinco pessoas e somente uma pessoa disse com mais de 30 

pessoas.  Relacionada a essa questão estava outra, no caso da resposta anterior 

não ser sozinho, era pedido que o entrevistado contestasse o tipo de acompanhante. 

Dois disseram que estavam com o cônjuge ou namorado (a), três visitaram com 

familiares, cinco estavam com amigos e um com um grupo organizado. 

Foi perguntado sobre fontes de informação, de que forma o turista da terceira 

idade soube do Museu. As respostas foram variadas nesta questão, dois disseram 

que foi por recomendação de amigos, dois foram por meio de jornais e revistas, uma 

respondeu que foi por recomendação de professores, uma falou que viu na 

televisão, uma que foi conhecer o museu por recomendações de familiares e quatro 

responderam outros. Quando o entrevistado escolhia essa opção, era perguntado o 

que era esse outro, um entrevistado disse que foi em livros, na escola, outro 

respondeu que o conheceu na viagem anterior realizada ao Rio de Janeiro e duas, 

por meio de informações turísticas. 

Perguntas sobre os hábitos culturais do turista idoso foram feitas. 

Questionado acerca de sua visitação aos museus e centros culturais nos últimos 12 

meses, 9 responderam que sim, visitaram alguma instituição cultural neste período 

de tempo, e duas falaram que não visitaram. Relacionada a essa pergunta estava a 

seguinte, que buscava saber as frequências dessas visitas realizadas no tempo 

citado, dois idosos responderam uma ou duas visitas, quatro optaram pela 

alternativa três visitas e três escolheram a opção mais de três visitas. 
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3.1.3 Avaliação da experiência do visitante 

 

Esta parte da entrevista tinha como objetivo avaliar a experiência do turista da 

terceira idade no Museu da República. As questões dessa seção do formulário eram 

abertas, os entrevistados tinham a liberdade para falar de suas concepções acerca 

da visita ao museu, além de lembranças de suas vidas que surgissem e estivessem 

relacionadas com o que foi visto na instituição. De acordo com Bosi (2015, p. 56), 

“[...] as convenções verbais produzidas em sociedade constituem o quadro ao 

mesmo tempo mais elementar e mais estável de memória coletiva”, por meio da fala 

o turista da terceira idade partilha suas vivências. 

Foi perguntado para os idosos, o que eles esperavam ao visitar o Museu da 

República. A senhora Maria da Guia respondeu que buscava ver as exposições do 

local e o quarto de Getúlio; a senhora Laene falou que queria relembrar a História 

por meio das fotos e objetos expostos; a senhora Sula deu uma reposta bem 

parecida com a Laene, ela visitou o Museu para relembrar a História, ter 

recordações do passado; o senhor Geraldo possuía um interesse mais especifico, 

queria conhecer a história dos presidentes que viveram ali, quando o Museu era a 

sede do poder executivo e a casa onde moravam os presidentes.   

A senhora Joana contou que não tinha algo em especial que gostaria de ver, 

por já ter visitado o Museu em outra oportunidade, visitou novamente para ver o que 

tinha mudado; a senhora Amélia disse que esperava conhecer o Museu; a senhora 

Sônia buscou rever os fatos históricos, como também conhecer o quarto em que 

Getúlio Vargas viveu e se suicidou; a senhora Maria Luiza contou que queria 

conhecer a história de outra forma, acreditava que o Museu era um local mais lúdico, 

desta forma, aprenderia de uma forma diferente. 

A senhora Eulália queria conhecer melhor a história de Getúlio Vargas; a 

senhora Cleide também tinha interesse pelo presidente, buscava ver o cômodo que 

um dia foi seu quarto; o senhor Rombaldo falou que queria rememorar a história. Ele 

aprendeu no colégio a história que é contada no Museu, mas, também, vivenciou 

alguns dos fatos expostos quando era criança. 

Como complemento à pergunta anterior, foi questionado se o visitante 

buscava ver algo em especial e se conseguiu ver. Apenas duas entrevistadas 

afirmaram que não tinham um interesse específico em ver algo, o Museu como um 
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todo as atraía, foram as senhoras Amélia e Laene que responderam desta forma a 

pergunta. Os outros nove entrevistados falaram que sim, foram ao local com a 

intenção de ver algo, a senhora Cleide respondeu que queria conhecer o quarto de 

Getúlio Vargas, essa resposta se repetiu de forma igual mais duas vezes, com a 

senhora Joana e a senhora Maria da Guia. 

Outra resposta que se reproduziu foi a história do presidente Vargas, a 

senhora Sula e o senhor Rombaldo afirmaram que isso que buscavam ver. O senhor 

Geraldo falou que tinha interesse pela história da república; a senhora Sonia contou 

que queria saber mais sobre os antigos presidentes, principalmente, sobre Vargas. 

Para a senhora Eulália, interessava conhecer os salões e o quarto de Getúlio; já a 

senhora Maria Luiza, buscava ver o salão de despacho, as escadas e o quarto de 

Getúlio.   

A opinião do turista da terceira idade sobre o que achou da visita foi favorável 

ao Museu. Expressões como “ótimo”, “muito bom”, “excelente” e “adorei a visita”, se 

repetiram na maior parte dos formulários. Contudo, as repostas de duas 

entrevistadas se destacaram, a senhora Laene disse que a visita foi gratificante e 

rica, achou o Museu da República lindo, e a senhora Amélia contou que ficou 

surpresa com os detalhes e com a arquitetura do Museu, falou que o local era muito 

bonito. 

Em relação à estrutura física do Museu, sua área interna (escadas, banheiros, 

bebedouros), oito entrevistados, dentre eles estão, senhor Rombaldo, senhora 

Amélia, senhora Laene, senhora Eulália, senhora Sula, senhor Geraldo, senhora 

Joana e senhora Maria da Guia, usaram termos, como “bem conservado”, 

“excelente” e “perfeito” para avaliar de forma positiva as instalações do Museu. 

Como foram onze entrevistados, pode-se perceber que a maioria aprovou o que foi 

visto. Todavia, nessa pergunta houve algumas reclamações. 

A senhora Maria Luiza relatou que enfrentou alguns problemas com a 

estrutura física do Museu, em especial, com os banheiros e com a escada que leva 

para o quarto de Vargas. Contou que foi ao banheiro que está dentro do Palácio, ela 

o achou ruim e disse que se sentiu um pouco constrangida pelo banheiro ser 

masculino e feminino, não havia divisão. Falou que a escada mencionada é muito 

estreita, causa desconforto no visitante ao subi-la. Os problemas narrados pela 

senhora Sonia foram bem parecidos com os da senhora Maria Luiza, ao usar o 
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banheiro não se sentiu à vontade e reclamou do que ela chamou de “escadinha” que 

deveria ser mais ampla.  

A senhora Cleide contou que como um todo achou que a estrutura estava 

boa, porém ela teve dificuldades com degraus e escadas. O Museu da República 

possui um elevador, porém a entrevistada falou que foi informada que estava em 

manutenção. Ela observou que o local apresenta algumas infiltrações e algumas 

salas precisam ser pintadas. 

Foi perguntado para os turistas da terceira idade sua opinião sobre as 

exposições. Aqui novamente há uma repetição de termos, são encontrados: “muito 

boas”, “bem conservadas” e “ricas”. Entretanto, existem entrevistados que foram 

mais observadores e apontaram aspectos positivos, como também aspectos 

negativos que podem ser melhorados. A senhora Sonia disse que as exposições 

eram maravilhosas, ficou encantada pela suntuosidade do acervo do Museu. Já a 

senhora Sula, falou da exposição “A res publica brasileira” que estava fechada e ela 

gostaria de conhecer. 

Na opinião da senhora Maria Luiza, as exposições eram bonitas. Contudo, ela 

acreditava que as legendas deveriam ter mais informações, mais detalhes. Visitou o 

Museu da República com o intuito de saber mais sobre a História, buscava encontrar 

mais conhecimento. Ela também falou que as pessoas deficientes poderiam ter 

algumas dificuldades, citou os cegos, porque não havia legendas em braille. 

 Já a senhora Eulália gostou das exposições, porém relatou que teve 

dificuldades com as legendas, elas estavam apenas em português, e a nossa 

entrevistada era mexicana, logo seu idioma natural é o espanhol. Ela falou que 

entendeu algumas coisas, em virtude da língua portuguesa ter palavras parecidas 

com a espanhola, mas nem todas eram compreensíveis. Como um todo ela 

conseguiu aproveitar a visita, no entanto falou que o Museu poderia pensar em 

colocar legendas em outros idiomas. 

No Museu da República, estão expostos diversos momentos da história do 

Brasil que podem ter sido vividos pelos idosos, sejam eles turistas ou moradores. 

Desta forma, foi perguntado se os entrevistados vivenciaram algum fato histórico 

que estava ali no Museu. Quatro idosos responderam que não, não tinham 

vivenciado nenhum fato visto no local.  
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Uma dessas pessoas era a turista mexicana, que nunca morou aqui no país, 

não vivenciou nada. Todavia, ela contou que sabia da história de Getúlio Vargas, 

pois aprendeu nos livros na época da escola. É interessante a resposta da 

entrevistada, visto que fatos históricos do Brasil estão sendo estudados em outros 

países ou, pelo menos, na época em que a senhora Eulália estudou era ensinado. 

Ela ainda disse que foi na escola que ela aprendeu, poderia ser mais comum ter 

estudado na faculdade, na pós-graduação, ou em algum curso mais específico.  

Os outros sete entrevistados reponderam que sim, tinham vivenciado algum 

fato. Eles eram crianças e adolescentes na época em que Getúlio Vargas estava em 

seu segundo mandato e quando aconteceu seu suicídio. Mesmo assim, o presidente 

Vargas e sua morte foram os mais lembrados pelos entrevistados, o senhor 

Rombaldo, a senhora Sonia, a senhora Sula, a senhora Cleide e senhora Amélia 

falaram deles. A senhora Maria Luiza contou que lembra pouca coisa do período do 

governo Vargas, tem mais lembranças da inauguração de Brasília e da chegada de 

Juscelino Kubitscheck. O senhor Geraldo disse que era criança quando Vargas 

morreu, mas lembra de histórias contadas por seus pais e avós sobre aquela época.  

Chega uma fase na infância em que a criança começa a ter uma consciência. 

Esta é formada por pensamentos próprios e influências externas. Pelas histórias 

narradas pelos idosos, é visto como suas recordações e o que viveram quando 

jovens estão relacionados com o que lhes foram contado e, ainda, com as pessoas 

que estavam ali, presentes na vivência ou que foram portadoras da informação que 

gerou a lembrança. Conforme Halbwachs (1990, p. 62),  

 

[...] desde que a criança ultrapasse a etapa da vida puramente sensitiva, 
desde que ela se interessa pela significação das imagens e dos quadros 
que percebe, podemos dizer que ela pensa em comum com os outros, e 
que seu pensamento se divide entre o conjunto das impressões todas 
pessoais, e diversas correntes de pensamento coletivo. Ela não mais está 
fechada em si mesma, pois que seu pensamento comanda agora 
perspectivas inteiramente novas, e onde ela sabe muito bem que não está 
só a vaguear seus olhares; entretanto, ela não saiu de si, e, para abrir-se a 
essas séries de pensamentos que são comuns aos membros de seu grupo, 
não está obrigada a fazer o vácuo em seu espírito, porque, por alguma 
forma e sob alguma relação, essas novas preocupações vindas de fora 
interessam sempre o que chamamos aqui o homem interior, quer dizer que 
não são inteiramente estranhas a nossa vida pessoal. 
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A questão seguinte estava relacionada com a anterior, pois perguntava se o 

entrevistado sentiu algo ao ver o fato histórico, por exemplo, se identificava ou se 

lembrava de algo que quisesse compartilhar na entrevista. A senhora Sonia contou 

que no dia da morte de Getúlio Vargas, dia 24 de agosto de 1954, ela estava na 

escola, foram os próprios estudantes que avisavam uns aos outros. Relatou que as 

alunas que falaram para ela estavam felizes com o suicídio do presidente, pois não 

gostavam dele. Era comum no período e ainda hoje, existirem algumas pessoas que 

admiram Vargas, como há outras que o veem como um ditador populista. 

A senhora Sula também estava na escola. Ela recordava o local específico no 

qual estava quando soube do suicídio, estava no refeitório com sua turma. O senhor 

Geraldo lembrou de sua família contando histórias daqueles anos. Ele era criança, 

mas seus pais e avós falavam de Getúlio, dos feitos de seus governos, 

principalmente das leis trabalhistas. Durante a entrevista, comentou que tinha receio 

das informações que vinha escutando sobre mudanças que o governo poderia fazer 

nas leis de trabalho, criadas no governo Vargas. 

As lembranças da senhora Amélia também envolvem a escola, pois era lá que 

ela estava. Em suas recordações, está a dispensa dos alunos das aulas naquele dia; 

familiares e vizinhos falando sobre o assunto e da imagem pública do presidente, em 

razão de pessoas gostarem ou não de Getúlio. A senhora Maria Luiza relatou sobre 

o que ouviu de familiares e o que aprendeu na escola, suas lembranças envolvem o 

suicídio, o ataque ao jornalista Lacerda e o chefe da guarda de Vargas, Gregório 

Fortunato, que foi acusado do atentado. 

A senhora Cleide também mencionou Getúlio Vargas, porém ela não falou 

apenas do último mandato e do suicídio, contou do primeiro quando o presidente 

tomou o poder e tornou o Brasil uma ditadura. Uma palavra chamou a atenção da 

entrevistadora, “sofrer” foi usado pela entrevistada ao falar do período. O estado de 

origem da idosa é São Paulo, este foi um dos estados que mais lutaram contra o 

governo provisório estabelecido por Vargas, em 1930, tanto que criou um movimento 

armado, a Revolução Constituinte de 1932, contra o presidente. A entrevistada falou 

que a visita ao Museu a fez lembrar dos acontecimentos do passado e viver a 

história novamente.  

O senhor Rombaldo relatou que ainda era criança quando ocorreu o suicídio, 

mas lembra dos pais, avós e vizinhos falando sobre o ocorrido. Recorda-se também 
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da notícia ter sido dada pelo rádio, que se ficava repetindo a todo o momento. Outra 

situação que o marcou foi o dia da morte de Vargas, pois o entrevistado fazia 

aniversário no dia seguinte, 25 de agosto, contou que fez sete anos em 1954.  Com 

a visita, surgiram novamente pensamentos sobre se foi realmente suicídio a causa 

da morte de Getúlio, comentou que na época havia esse questionamento entre as 

pessoas. 

Bosi (2015, p. 54) afirma que “[...] a memória do indivíduo depende do seu 

relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com 

a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a 

esse indivíduo”. As lembranças narradas pelos turistas da terceira idade durante as 

entrevistas mostram como outras pessoas estão ligadas a essas recordações. 

Comumente, são citados pais, avós, vizinhos, colegas da escola. Essas pessoas 

vivenciaram o momento relatado com o entrevistado e/ou contaram para ele algo 

que passou a fazer parte de sua memória. 

Os seres humanos não vivem sozinhos, estão constantemente interagindo 

com outros. Logo em suas memórias outras pessoas estão presentes. Para 

Halbwachs (1990, p.26),  

 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, elas nos são lembradas 
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em 
realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens 
estejam lá, que se distinguem materialmente de nós: porque temos sempre 
conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. 

  

O que foi vivido pertence àquela pessoa, se torna uma experiência individual, 

no entanto, ao mesmo tempo, ela se relaciona com distintas pessoas. A vivência é 

influenciada pelas pessoas do entorno. Com a memória, acontece algo semelhante, 

pois a memória é sua, mas ela sofre com versões contadas por outras pessoas. 

Nesse processo há perdas, como também, há ganhos, toda vez que uma memória é 

contada uma história do passado ganha vida no presente. Como observa Bosi 

(2015, p. 82),  

 

[...] um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 
conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 
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humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 
desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 
semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora, 
pois contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador de cultura 
com a mísera figura do consumidor atual. 

 

Foi percebida uma repetição do nome de Getúlio Vargas. A imagem do 

presidente está ligada à imagem do Museu da República. Ele foi o presidente que 

mais esteve no Palácio. O local por ter sido residência dos presidentes e sede do 

poder executivo federal, já teria seu lugar na história do país. Todavia, com o 

suicídio de Vargas, ele passa a estar marcado por esse acontecimento. Nas leituras 

feitas para a realização do trabalho já se apontava o quarto de Getúlio como o um 

dos principais atrativos do Museu, ao concluir a pesquisa isso também foi visto.  

Os entrevistados têm por característica falar do presidente, de sua história, do 

que estava fazendo quando souberam do suicídio e do quarto no qual aconteceu a 

morte. O suicídio de Vargas foi um fato histórico que marcou a vida de muitas 

pessoas. Mesmo os entrevistados sendo crianças e adolescentes na época, 

compreende-se pelas respostas que influenciou as suas também. Segundo 

Halbwachs (1990, p. 64),  

 

[...] ocasiões nas quais, em consequência de alguma comoção do meio 
social, a criança vê subitamente se entreabrir o círculo estreito que se 
encerrava, essas revelações, através de repentinas escapadas, de uma 
vida política, nacional, ao nível da qual ela não alcança normalmente, são 
bastante raras. Quando se envolver em conversas sérias dos adultos, 
quando ler os jornais, terá o sentimento de descobrir uma terra 
desconhecida.  

 

Foi perguntado aos turistas idosos, como tinha sido o atendimento por parte 

dos funcionários da instituição. Todos os onze falaram que foram bem atendidos. 

Alguns turistas acrescentaram adjetivos ao atendimento, como a senhora Eulália 

que achou os funcionários “muy amables” e o senhor Geraldo relatou ter sido bem 

recebido, achou que os funcionários são bem treinados. Duas entrevistadas 

disseram que foram bem atendidas, mas apontaram críticas. A senhora Joana falou 

que sempre pode melhorar e a senhora Maria da Guia pediu uma informação a um 

dos seguranças de sala, perguntou se poderia subir para o terceiro andar, e foi 

informada que não poderia. Um pouco depois, perguntou a outro segurança e este 
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respondeu que sim, ela poderia, mas apenas para o quarto de Getúlio, já que a outra 

parte do andar estava fechada. 

Os turistas da terceira idade foram questionados se encontraram dificuldades 

para percorrer o Museu. Cinco entrevistados responderam prontamente que não, 

não tiveram problemas. A senhora Maria Luiza também falou que não, porém 

apontou a complicação da escada que levava ao terceiro andar, comentou outra vez 

que a escada era pequena; contou, igualmente, que se sentiu perdida em alguns 

momentos não sabendo qual direção tomar, qual seria a próxima sala a visitar. 

Discorreu que teve que perguntar a um dos seguranças de sala, ela acreditava que 

isso não seria preciso, se tivesse algo indicando o fluxo certo da visita ou se os 

seguranças estivessem mais atentos às pessoas perdidas. 

A senhora Joana não apresentou dificuldades pessoais ao percorrer o Museu, 

a dificuldade relatada foi de uma de suas amigas que a acompanhava na visita. Esta 

amiga tinha problemas nas pernas, por isso nem chegou a conhecer o segundo e 

terceiro andar do local. A autora presenciou a senhora mencionada no térreo, 

esperando pelas amigas que visitavam os outros andares. Esta senhora, amiga da 

senhora Joana não foi entrevistada, pois não tinha mais de 60 anos. A entrevistada 

falou que poderia ter um elevador para auxiliar as pessoas com dificuldades de subir 

a escada. No Museu, existe um elevador, porém no período no qual ocorrem as 

entrevistas ele estava em manutenção. 

Esta circunstância é interessante, porque a pessoa que apresentou 

dificuldades em conhecer o Museu foi alguém que não tinha a idade em que se 

considera o início da terceira idade, ela era mais nova. Normalmente, se pensa nos 

deficientes e idosos como as pessoas que possuem impedimentos, no entanto não é 

assim sempre. Indivíduos em qualquer idade podem passar por adversidades, pode 

ser porque nasceram desta forma, por um acidente, por uma doença ou pela idade 

mais avançada. É preciso que as instituições museológicas estejam preparadas para 

receber seus visitantes, não importando quais são suas dificuldades. 

As atribulações enfrentadas pela senhora Cleide foram as escadas e os 

degraus. Pela alternativa escolhida na pergunta sobre a idade do entrevistado, 

percebe-se que essa senhora é uma das mais idosas. Ela revelou que tem alguns 

problemas de saúde, doenças como artrose e poliomielite, e anda com dificuldades. 

A própria entrevistadora pode ver o obstáculo que era para a senhora Cleide descer 
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um simples degrau, quando estava subindo as escadas contava com a ajuda de sua 

filha que a acompanhava na visita. Ela foi informada que o elevador estava em 

manutenção.  

A autora do trabalho ficou no hall de entrada, ao lado do balcão em que são 

fornecidos os ingressos para a entrada no Museu. Assim que se passa dos portões 

da entrada, o visitante seguirá para o lado esquerdo para comprar, nos dias pagos, 

ou pegar, nos dias gratuitos, seu ingresso. Para chegar até o balcão, o visitante 

subirá dois degraus que são contínuos até o final da parede, estes são apenas 

interrompidos por duas colunas. Não se pode entrar no Museu sem subir ou descer 

esses degraus, pois foi colocado um cercado em que a pessoa é obrigada a virar 

para a esquerda para seguir até a bilheteria. 

Essa situação em si não é errada, porque se não tivesse esse cercado as 

pessoas não passariam pela bilheteria. O problema é quando há pessoas que 

possuem dificuldades em caminhar, como a senhora Cleide. Ela teve que subir e 

descer esses degraus mais de uma vez. Dez entrevistas aconteceram no banco 

debaixo da escada, a única que não ocorreu lá foi a da senhora Cleide, em virtude 

de seus problemas ao caminhar, as perguntas foram respondidas no hall de entrada 

e a entrevistada ficou sentada na cadeira utilizada pelos seguranças para 

descansar.  

Ao fim da entrevista, ela desceu os dois degraus mencionados anteriormente 

para encontrar sua filha, após encontrá-la teve que subir os mesmos degraus, e por 

fim, descê-los para sair do Museu. O que poderia ser feito é um dos seguranças, por 

exemplo, ficar próximo ao cercado e quando percebesse que algum visitante tivesse 

impedimentos para caminhar o retirasse momentaneamente para facilitar a 

passagem.  

A senhora Eulália relatou que seu impedimento foi o idioma, em virtude das 

legendas serem apenas em português. Ela falou do elevador também, disse que ela 

e suas amigas não precisaram, mas outras pessoas, em especial idosos e 

deficientes, poderiam necessitar. A senhora Sula conseguiu subir as escadas e não 

teve problemas em percorrer o Museu. Porém fez o mesmo alerta da senhora 

Eulália, no que se refere ao elevador, pois poderia auxiliar outros visitantes. 

Percebe-se que os idosos entrevistados estão atentos aos problemas que outras 

pessoas podem passar.  
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Os contratempos da senhora Sonia foram bem parecidos com os da senhora 

Maria Luiza. Ao chegar às escadas que levam ao quarto de Getúlio, as achou 

pequenas e estreitas. Apresentou problemas para saber a ordem dos salões a 

serem vistos, falou que poderia ter uma sinalização ou algo que ajudasse. Fez uma 

pequena crítica aos seguranças de sala, acho-os sem interesse de ajudar as 

pessoas a se localizarem dentro do Museu. 

Para terminar a entrevista, foi perguntado se o turista da terceira idade queria 

fazer alguma sugestão ou algum comentário. Apenas uma entrevistada, a senhora 

Maria da Guia, disse que não tinha nada a falar. A senhora Joana falou que como 

sugestão teria o elevador. O Museu deveria consertá-lo mais rapidamente. A 

senhora Cleide queria mais informações tanto nas legendas das exposições quanto 

nos folhetos que contam a história do Museu. A senhora Laene disse que não tinha 

sugestão a fazer, mas comentou que gostou muito da visita, das salas e exposições 

vistas e contaria para outras pessoas, familiares e amigos, que foi ao Museu, para 

incentivá-las a visitar o local também quando viessem ao Rio de Janeiro. 

A sugestão da senhora Amélia foi que a restauração do terceiro andar. Falou 

que a visita ao Museu foi excelente, gostou de tudo que viu e da riqueza de detalhes 

tanto das exposições quanto da arquitetura do Palácio do Catete. O senhor 

Rombaldo disse que queria mais folhetos informativos sobre o Museu. Mencionou, 

mais uma vez, sua visita anterior, expressando que o local continua sendo uma boa 

escolha para visitar, que teve mudanças no decorrer dos anos, mas ele gostou muito 

do que viu atualmente. 

A senhora Sonia falou de sua dificuldade com o banheiro. Somente havia um 

dentro do Museu e não tinha uma divisão para homens e mulheres, ambos dividem 

o mesmo sanitário. Ela se sentiu um pouco constrangida, sua recomendação é que 

ocorresse uma mudança, que fosse feito uma divisão. O senhor Geraldo disse que 

não teria sugestão a fazer, em razão de ter achado tudo ótimo. Tudo que foi visto, as 

exposições, os objetos e a arquitetura do Museu, lhe agradou.  

A senhora Sula falou que sua preocupação era o elevador. Em sua opinião, 

era necessária uma manutenção mais rápida ou fosse dada outra opção para as 

pessoas que precisam do elevador para subir e descer dos andares superiores. 

Assim como a entrevistada anterior, a sugestão da senhora Eulália foi sobre o 
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elevador.  Contudo, acrescentou a questão do idioma, que dificultou o entendimento 

seu e de suas amigas sobre o que foi visto no Palácio. 

A senhora Maria Luiza foi a que mais tinha sugestões e comentários a fazer. 

Começou falando do banheiro, que ela precisou usar e não tinha divisão. Comentou 

do fluxo correto para seguir na visitação ao Museu. Ela ficou perdida e não sabia a 

ordem das salas a visitar, acredita que poderia ter uma sinalização ou os 

seguranças poderiam estar atentos para informar ao visitante. Opinou também que o 

Museu precisava de mais divulgação, já foi moradora da cidade do Rio de Janeiro e 

por isso sabia da existência da instituição museológica. Porém, não vê nada a 

respeito do local sendo mostrado em meios de comunicação ou nas redes sociais.   

Em sua atual visita à cidade, visitou o Museu de Arte do Rio (MAR) e, há 

pouco tempo, visitou o Museu JK, em Brasília, cidade onde reside, e achou o Museu 

da República, em suas palavras, “amador”. Relatou que, se comparar a organização 

que viu nos outros museus, o da República deixa um pouco a desejar. Todavia, ela 

gostou da visita, falou que não sabia da história do Barão de Nova Friburgo e que o 

Palácio havia sido construído a mando dele. Outro ponto destacado foi Nair Tefé, 

artista e esposa do presidente Hermes da Fonseca. A entrevistada gostou de 

conhecer mais sua história e de saber que ela promovia recitais de música popular 

no Palácio, quando era primeira dama. 

Quando a senhora Maria Luiza usou o termo “amador”, ela falou de uma 

situação especifica presenciada por ela no Museu. Durante a visita no segundo 

andar, ela estava em uma sala e viu um menino que também estava visitando o local 

sentar em um dos sofás. Contou que um dos funcionários veio falar com a criança 

de forma brusca, dizendo que ele não podia sentar no móvel. A entrevistada relatou 

que achou errado o tratamento dado ao menino, pois por ser uma criança, talvez, ela 

não soubesse que não era permitido tocar nos objetos expostos no Museu. 

Completou que o funcionário poderia ter sido mais cordial e explicado os motivos 

para a criança não tocar nas exposições. 

Questões relacionadas à satisfação do visitante no Museu acabam sendo 

relativas às situações vividas no decorrer da visita. Pelas entrevistas, alguns 

entrevistados não tiveram problema algum, já outros sim, ou pelo menos, 

presenciaram alguma circunstância que os desagradaram. No mês de agosto, a 

autora do trabalho visitou o Museu com a finalidade de observar o local, e 
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testemunhou os seguranças orientando qual seria a sala seguinte a ser visitada, 

além de ver visitantes perguntado aos funcionários informações sobre as exposições 

e sobre o próprio Museu e eles estavam respondendo de forma adequada, estavam 

interagindo com os visitantes.  

Todas as experiências e comentários são válidos. Ás vezes, eles são 

divergentes, mas todos contribuem para a construção de um trabalho mais 

completo.  Visitar um museu é um exercício profundo, segundo Poulot (2013, p. 139-

140),  

 

[...] nos olhares que cruza no interior do museu, nas narrativas de visitas, 
nos usos do catálogo, o amador fica conhecendo, aos poucos, o que é 
válido para ele. A experiência do museu é um conjunto de valores 
acumulados que constrói uma legitimidade por ocasião da visita. 

 

Mesmo com as perdas sociais, com o preconceito, durante o período das 

entrevistas foi percebido um turista da terceira idade feliz por ser idoso, por 

compreender seu papel da sociedade. Em um dos dias da pesquisa, entraram no 

Museu três amigas idosas, apenas uma era residente da cidade do Rio de Janeiro, e 

perguntaram ao funcionário da bilheteria se terceira idade tinha desconto ou entrava 

de forma gratuita. No Museu da República, pessoas com mais de 60 anos não 

pagam ingresso. Todas as três estavam animadas, não tinham vergonha de sua 

idade e chegaram a brincar que eram “três mocinhas da terceira idade”. 

Os museus são atrativos turísticos culturais. Esta relação não é recente, vem 

desde a época das aberturas das grandes coleções. Entretanto, como aponta Godoy 

(2010, p. 4) “[...] realmente nem todos os museus se preparam, conseguiram 

acompanhar ou desejaram o ritmo vertiginoso do turismo”. A atividade turística pode 

resultar em renda direta e indireta para o museu, ao mesmo tempo, ela pode causar 

transtornos, quando mal planejada, e deterioração das obras expostas, quando a 

instituição não dispõe de estrutura para atender o público crescente que recebe. 

 Muitas vezes, os museus necessitam de transformações e adaptações para 

dar ao turista uma experiência de qualidade. Essas mudanças podem ser concretas 

ou de mentalidade. Conforme Kanitz (2016), 
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esquecemos de criar museus, de colocar placas de sinalização em 
espanhol e inglês – muitos de nossos museus não têm sequer cartazes de 
explicação em português, muito menos no idioma de nossos turistas – e de 
criar panfletos turísticos de qualidade internacional. 

 

Essa questão do idioma foi mencionada pela senhora Eulália. O Museu 

possui folhetos com a história do local em três línguas distintas, inglês, espanhol e 

português. Porém, as exposições não têm legendas em outros idiomas. A 

entrevistada relatou que no contexto geral entendeu o que estava sendo explicado, 

porque algumas palavras do espanhol têm o mesmo significado que em português, 

mas teve algumas que ela não conseguiu traduzir. Este aspecto é negativo para o 

Museu, uma vez que as pessoas o visitam, têm como principal motivação conhecer 

a história da república brasileira, e se não sabem português não entenderão o que 

estava explicado. 

O Museu possui o serviço de áudio guia em outros idiomas, inglês e 

espanhol.  Quando um novo visitante chega ao Palácio, os funcionários que ficam na 

bilheteria falam o preço do ingresso ou avisam que naquele dia é gratuito, como 

também oferecem o áudio guia que tem um valor de R$ 5,00.  Por ter esse serviço, o 

turista internacional pode ter uma visita com mais qualidade, posto que com o áudio 

guia ele vai entender o que está sendo mostrado. Contudo, seria importante esse 

mesmo turista ter mais de uma opção, a de ler as legendas em outro idioma, e não 

ficar restrito somente ao serviço de áudio. 

Durante todo o trabalho foi apresentado o turismo como uma possibilidade de 

inclusão social do idoso. Nas entrevistas realizadas no Museu, é percebido como as 

pessoas mais velhas possuem lembranças que podem e devem ser compartilhadas 

com seus familiares, amigos, pessoas próximas ou distantes. Como observa Melo 

(2003, p.70),  

 

[...] o idoso tem que assumir que é um ser humano pronto para continuar 
contribuindo para a sociedade. E uma dessas contribuições, sem ser a 
única, está na possibilidade de recuperar a memória de uma comunidade, 
de redimensionar bens já perdidos / esquecidos. 

 

Aquilo que foi vivido se transformou em experiências. As memórias e as 

lembranças se tornaram histórias para serem narradas. Estas quando ouvidas com 

atenção podem gerar transformações nas formas de viver e enxergar a sociedade. 
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As pessoas quando chegam à velhice ainda têm muitas situações para viver, elas 

possuem algumas limitações, mas isso não pode criar obstáculos para impedi-las de 

conviver com outras pessoas, conhecer novos lugares. Por meio do turismo, os 

idosos podem ter momentos de lazer, conhecimento e diversão. Eles podem estar 

sozinhos ou acompanhados, podem ir de avião ou de ônibus, há uma variedade de 

combinações que ao final resulta em uma viagem para o turista da terceira idade. 

Todavia, o que realmente importa é o idoso sentir-se bem, acolhido e respeitado em 

suas vivências turísticas, porque essa é uma das formas na qual ele se perceberá 

incluído em sua comunidade e, por consequência, poderá exercer um papel mais 

consciente na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população idosa do planeta está aumentando de forma crescente. 

Atualmente, as pessoas possuem melhores condições de vida do que no passado. 

Questões médicas e sanitárias, como medicamentos, vacinas e saneamento básico, 

e questões sociais, por exemplo, melhor nível escolar, maior acesso à informação e 

condições de trabalho mais justas, favoreceram os seres humanos para viverem 

mais. No entanto, de nada adiante ter muitos anos de vida, se esta vida não tiver 

qualidade. Envelhecer, nos dias de hoje, não é como em décadas passadas, novos 

elementos surgiram para garantir uma existência mais longa, entretanto, alguns 

idosos enfrentam impedimentos diversos em seu cotidiano. 

Na velhice, é percebido o surgimento de algumas dificuldades. Problemas 

para enxergar, para ouvir, para caminhar, entre outras, podem aparecer. É claro que 

nem todos irão sofrer com essas adversidades. Um dos pontos destacados durante 

este trabalho foi que os idosos são diferentes. Cada pessoa idosa é um ser humano 

distinto com suas particularidades. Comum em países ocidentais é a falta de 

respeito com o ser humano que chega à terceira idade, em virtude de sua 

contribuição econômica ser menor nessa fase da vida, o idoso é deixado à margem. 

Valores ligados à juventude são propagados. Para ser bonito e útil é necessário ser 

jovem.  

Envelhecer é algo natural, um momento intrínseco da vida humana. Uma 

pluralidade de situações foi vivida, diversas lições aprendidas. Quando se atinge a 

velhice há um mar de memórias e experiências. A pessoa idosa deveria ser 

respeitada, admirada e ouvida. Contudo, nem tudo é perfeito, a idade traz perdas, 

sejam elas, físicas, sociais e emocionais, por consequência dessas carências, as 

pessoas mais velhas podem se isolar, se tornarem depressivas. O turismo surge 

como uma oportunidade para incluir novamente o idoso na sociedade. 

Já existe um segmento do turismo, com o nome de turismo da terceira idade, 

que atende de forma mais específica e com mais qualidade o turista que está nessa 

fase da vida. O turista da terceira idade não é como os outros tipos de turistas. Ele 

tem características, motivações e necessidades próprias. Apresentam algumas 

limitações que demandam transformações na mentalidade, na estrutura física e 

profissional das empresas que recebem esse público. É salientado que o segmento 
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do turismo da terceira idade se originou para atender os idosos que possuem tempo 

livre e condições financeiras para viajar.  

Todavia, essa realidade nem sempre será encontrada, existe o obstáculo da 

questão econômica. Nem todo idoso terá possibilidade de viajar, muitos são 

aposentados e gastam parte de sua renda com medicamentos, há aqueles que 

ajudam a família e outros que necessitam voltar ao mercado de trabalho para 

conseguir se sustentar. Porém, mesmo para esse idoso pode existir outra opção, o 

turismo social. Criado para atender pessoas que possuem algum impedimento, seja 

ele econômico, físico, etário, para realizar a atividade turística. O turismo social pode 

ser considerado como uma possibilidade para o turista da terceira idade que não 

teria condições financeiras para viajar, por exemplo, comprando os pacotes 

turísticos comuns das agências de viagens. 

Quando realizam a atividade turística, os idosos podem ter novas vivências. 

Entram em contato com outras culturas e outros saberes. Os museus podem ser um 

desses locais a serem visitados pelos idosos nas viagens. Possivelmente, 

momentos de identificação e lembrança serão recordados, porque as pessoas mais 

velhas viveram alguns fatos que estão expostos nos museus. O Museu da 

República, instituição em que aconteceu a pesquisa de campo, apresenta a história 

da república brasileira por meio do seu acervo e sua arquitetura.  

Nas entrevistas feitas com os turistas da terceira idade, as lembranças 

rememoradas durante as visitas foram relatadas. Histórias, memórias e vivências 

contadas por pessoas idosas que eram crianças e adolescentes na época do 

suicídio de Getúlio Vargas, fato histórico mais mencionado nas entrevistas, estava 

exposto no Museu. Nota-se nessas memórias, a presença de pessoas da família, 

vizinhos e outras próximas, mesmo quando pessoais apresentam a marca da 

coletividade. Outro aspecto destacado é a narração oral. O idoso pode contar suas 

experiências, são conselhos e ensinamentos, que quando ouvidos de forma 

consciente podem ampliar a percepção da vida. 

Por meio da pesquisa de campo feita no local com os turistas idosos foi 

possível perceber suas opiniões sobre a instituição museológica, como também as 

recordações de situações vividas. O Museu da República conta através de seu 

acervo a história oficial do país, as lembranças desses turistas idosos, igualmente, 
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fazem parte da história, todavia, elas possuem algo a mais, um caráter pessoal e ao 

mesmo tempo, coletivo, que um meio oficial não tem.  

A questão norteadora do trabalho era até que ponto o Museu da República 

está estruturado para receber o turista da terceira idade? Ela foi respondida por meio 

das análises oriundas do conhecimento da área do turismo sobre a qualificação 

turística dos museus, da entrevista com a pesquisadora do Museu, Maria Helena 

Versiani, que forneceu voz ao local no qual aconteceu a pesquisa, e das entrevistas 

com os turistas da terceira idade.  

O Museu da República tem preocupação de se tornar uma instituição aberta 

para todos os públicos. Desde os eventos de comemoração dos 20 anos da 

Constituição no ano de 2008, uma mentalidade se estabelece no local, busca-se 

adaptá-lo para receber de forma confortável os diferentes visitantes. Maria Helena 

contou que o Museu possui rampas, um banheiro adaptado no jardim, dois 

elevadores, um deles específico para cadeirantes e áudio guias. Não tem 

bebedouros adaptados e os funcionários dispõem de treinamento para atender o 

público geral, indicando informações sobre o local e seus serviços. 

Existe um pensamento na colocação de legendas e placas com letras maiores 

para as pessoas com baixa visão, porém a instituição se depara com algumas 

dificuldades para executar essa mudança. Maria Helena enfatizou durante toda a 

entrevista, a preocupação em fazer o Museu ser um ambiente convidativo para os 

visitantes, que as transformações devem ser um processo contínuo em que se faz 

necessário aprimorações, porém eles acabam tendo problemas, em virtude dos 

processos de licitações e recursos financeiros. 

Dos turistas da terceira idade, 11 foram entrevistados no Museu da República. 

Quando foram questionados sobre dificuldades ao percorrer o local, cinco disseram 

que não, não tiveram nenhuma dificuldade. Três entrevistadas responderam não, 

mas perceberam situações que para outras pessoas poderiam causar desconforto 

no decurso da visita. As outras três entrevistadas relataram, pelo menos, algum 

impedimento sofrido e perceberam algum que não as prejudicou, no entanto 

acreditavam que poderiam prejudicar alguém. Um dos mais citados foi o elevador, 

que na época das entrevistas estava em manutenção. Como aspecto relevante para 

ser ressaltado na análise é uma inquietação em relação ao outro, visto que 
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entrevistados falaram de incidentes que podem acontecer com outros turistas idosos 

que visitarem o Museu. 

Também foi questionado sobre a estrutura física do Museu. A resposta dada 

por oito turistas mencionou que a estrutura que observaram era boa, bem 

conservada. Três entrevistadas não tiveram uma opinião tão positiva, pois relataram 

problemas com as escadas, com o banheiro não ter divisão entre masculino e 

feminino, sinalização de fluxo, pinturas e infiltração nas salas. Nessa pergunta 

aparece o elevador novamente, uma vez que as dificuldades com a escada poderia 

ter sido solucionada se o objeto estivesse funcionando.  

A população idosa continuará crescendo. É importante que não apenas as 

instituições museológicas como toda a sociedade esteja preparada para atendê-los. 

Infelizmente, hoje, o que é percebido, além da falta de respeito e a falta de estrutura 

para fornecer serviços para esse público. Estudos que possuem como tema a 

terceira idade são poucos no campo do turismo, e quando relacionados aos museus 

são ainda mais difíceis. Quando existem, no que se refere à atividade turística, são 

voltados a constatar as vantagens de incentivar esse segmento para o mercado 

turístico e/ou tratam de um público que terá recursos financeiros e tempo livre para 

viajar, sem se preocupar com uma parcela que não terá oportunidades para usufruir 

da atividade turística.  

Faz-se necessário apontar a realidade que existe. A velhice, ao chegar, traz 

benefícios e malefícios. É necessário que transformações ocorram tanto na 

mentalidade das pessoas quanto de forma concreta. O presente trabalho tratou da 

memória, das lembranças e experiências, e, até décadas atrás, ao idoso era dada a 

função social de lembrar, de contar histórias e ser ouvido. Talvez o que, atualmente, 

se precisa fazer é o mesmo que as pessoas mais velhas faziam: recordar do 

passado, e, partindo desses valores, enxergar a sociedade. Não existe um lugar 

para o idoso, o lugar do idoso é aquele em que ele queira estar, ou, no caso do 

turismo e dos museus, no que possa visitar com a devida qualidade a ele oferecida. 
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APÊNDICE A 

PERGUNTAS FEITAS NA ENTREVISTA COM MARIA HELENA VERSIANI 

1) O público idoso, seja turista ou morador, é constante no Museu da República? 

Teria alguma estimativa de público? 

2) Como o Museu enxerga, suas percepções, o turista da terceira idade? Há uma 

preocupação com esse público? 

3) O Museu realizou/realiza algum estudo ou pesquisa sobre o turista da terceira 

idade? 

4) Como o Museu se prepara para receber o turista da terceira idade? 

- Exposições (legendas e placas com letras maiores) 

- Estrutura física (reformas, adaptações: rampas, elevadores, bebedouros e 

banheiros adaptados) 

- Manutenção (tempo)  

- Funcionários (profissionais treinados para atendimento do público idoso) 

5) Exposição “Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão”  

- Palestras, atendimentos 

6) Quais foram os benefícios da exposição para o Museu? 

7) Qual o legado deixado pela exposição para o Museu?  

- Novas exposições 

- Sua estrutura  

- Funcionários  
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO DO TURISTA DA TERCEIRA IDADE 

1) Cidade e Estado onde reside?____________________________. 

2) É a primeira vez que vem ao Rio de Janeiro? 

(  ) Sim    (  ) Não 

AVALIAÇÃO DA VISITA E DO MUSEU 

3) Primeira vez no Museu da República? 

(  ) Sim   (  ) Não 

3.1) Última vez que visitou o museu (caso a resposta 3 seja negativa): 

(  ) Há menos de 6 meses 

(  ) De 6 a 12 meses 

(  ) De 1 a 5 anos 

(  ) Há mais de 5 anos 

4) Notoriedade do museu: 

(  ) Descobriu o museu hoje 

(  ) Sabe da existência há até um mês  

(  ) Soube da existência entre 1 e 5 anos 

(  ) Sabe da existência há mais de 5 anos 

5) Motivos da visita ao museu: 

(  ) Conhecer o museu 

(  ) Tema da exposição 

(  ) Acompanhar pessoas 

(  ) Pesquisa e estudo 

6) Tempo estimado da visita: 

(  ) Até 30 minutos  

(  ) Entre 30 e 60 minutos  
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(  ) Entre 1 e 2 horas 

(  ) Mais de 2 horas 

7) Contexto social da visita: 

(  ) Sozinho 

(  ) Com 1 pessoa 

(  ) Com 2 a 5 pessoas 

(  ) Com 6 a 10 pessoas 

(  ) Com 11 a 30 pessoas 

(  ) Mais de 30 pessoas 

7.1) Caso “7” seja diferente de “Sozinho”. Tipo de acompanhante: 

(  ) Cônjuge, namorado (a) 

(  ) Familiares 

(  ) Amigos 

(  ) Grupo organizado 

(  ) Outros:______________________. 

8) Fontes de informação: 

(  ) Recomendação de amigos 

(  ) Jornais e revistas 

(  ) Recomendação de professores 

(  ) Passando em frente 

(  ) Televisão 

(  ) Internet 

(  ) Recomendação de familiares 

(  ) Outros:____________________. 

9) Visitou museus ou centros culturais nos últimos 12 meses: 

(  ) Sim   (  ) Não 
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10) Frequências das visitas a museus e centros culturais nos últimos 12 meses: 

(  ) Nenhuma vez 

(  ) Uma ou duas visitas 

(  ) Três visitas 

(  ) Mais de três visitas 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

11) Gênero  

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

12) Estado civil: 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado 

(  ) Viúvo 

13) Idade 

(  ) 60 a 65 anos 

(  ) 66 a 70 anos 

(  ) 71 a 75 anos 

(  ) 76 a 80 anos  

(  ) 81 a 85 anos 

(  ) Mais de 85 anos 

14) Qual o grau de instrução/nível de formação (o último completo): 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Ensino Superior Completo 

(  ) Pós Graduação 
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(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado 

15) Atualmente, qual sua ocupação principal? 

__________________________________. 

15.1) Caso “15” seja “aposentado”, qual a ocupação anterior? 

__________________________________. 

AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO VISITANTE 

1) O que esperava ao visitar o Museu da República? O que achou da visita? 

2) Buscava ver algo em especial? Conseguiu ver? 

3) Qual sua opinião sobre a estrutura física do Museu? Área interna (Escadas, 

Banheiros, Bebedouros) 

4) E em relação às exposições, o que tem a dizer? 

5) Você vivenciou algum fato histórico exposto no Museu? Qual foi o fato? 

6) O que sentiu ao ver esse fato histórico? Conseguiu se identificar ou lembrar de 

algo?  

7) Sentiu alguma dificuldade ao percorrer o Museu?  

8) Em relação aos funcionários, foi bem atendido?  

9) Teria alguma sugestão a fazer? Algum comentário? 

 

  


