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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho analisa as relações existentes entre museu e turismo, de modo 
geral, avaliando a contribuição que o profissional formado em turismo, que aqui 
chamamos de Bacharel em Turismo, oferece para a qualificação dessa instituição 
para melhor receber os turistas. A escolha desse objeto de estudo tem como base a 
quase inexistência de profissionais de turismo em museus, mesmo havendo uma 
política pública chamada “Programa de Qualificação de Museus para o Turismo”, do 
Ministério do Turismo em parceria com o Ministério da Cultura e o Instituto Brasileiro 
de Museus, cujo objetivo era o de estruturar os museus dos municípios indutores do 
turismo, com foco nas cidades-sede da Copa do Mundo FIFA. Diante do quadro de 
instabilidade de atuação do Bacharel em Turismo em museus, passamos a 
investigar de que forma esse profissional poderia colaborar para uma maior 
qualificação dos museus para o turismo. Assim, o objetivo deste estudo é apontar as 
competências adquiridas pelo Bacharel em Turismo durante seu percurso 
acadêmico que o permitem contribuir para uma melhor relação museu / turismo. 
Para isto, foi feito um levantamento das políticas públicas de museu e patrimônio, e 
pesquisa de campo em cinco museus da Cidade do Rio de Janeiro para verificar sua 
infraestrutura quanto ao recebimento de turistas, e uma análise dos cursos de 
turismo em universidades públicas federais do Estado do Rio de Janeiro. A análise 
empreendida, a partir das informações obtidas, permite afirmar, que o Bacharel em 
Turismo, com as competências adquiridas através de disciplinas cursadas de forma 
interdisciplinar, pode ser o mediador na relação entre os museus e o turismo, 
participando ativamente da criação do plano museológico. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Museu. Bacharel em Turismo. Patrimônio cultural. 
Turismo cultural. 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
This paper analyzes the relationship between the museum and tourism, evaluating 
the contribution that the professional degree in tourism offers for qualifying this 
institution to better receiving tourists. The choice of the object of study is based on 
the lack of tourism professionals in museums, even with the existence of a Brazilian 
public policy called "Museums Qualification for Tourism Program", belonging to the 
Ministry of Tourism in partnership with the Ministry of Culture and the Brazilian 
Museums Institute, which aimed to structure the museums of inducing municipalities 
tourism, focusing on the host cities of the FIFA World Cup. Faced with a situation of 
instability of operation graduate of tourism in museums, we investigate how this work 
could contribute to a higher qualification of museums for tourism. The objective of 
this study is to highlight the skills acquired by the graduate in tourism during their 
academic journey that enable contributing to a better relationship between Tourism 
and Museums. This was done to a survey of public policies museum and heritage 
field research in five museums in Rio de Janeiro City to see if they have infrastructure 
to receive tourists and an analysis of the courses of federal tourism in Rio de Janeiro. 
The analysis undertaken, based on the information obtained, lets say that the 
graduate in tourism, with skills acquired through courses taken in an interdisciplinary 
way, may be the mediator in the relationship between the museum and tourism, 
actively participating in the creation of the museum plan. 
 
 
Keywords: Tourism. Museum. Graduate of tourism. Cultural heritage. Cultural 
tourism. 
  



 

 

RESUMÉN 
 
 
 
Este trabajo analiza la relación entre el museo y el turismo, en general, la evaluación 
de la contribución que el grado profesional en turismo ofrece para la calificación de 
esa institución para recibir mejor a los turistas. La elección del objeto de estudio se 
basa en la falta de profesionales de turismo en los museos, incluso cuando en Brasil 
hay una política pública brasileña denominada "Programa de Calificación de Museos 
para el Turismo", del Ministerio de Turismo en colaboración con el Ministerio de 
Cultura y el Instituto Brasileño de Museos, que tiene por objetivo estructurar los 
museos de los municipios inductores del turismo, centrándose en las ciudades 
anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA. Frente a una situación de inestabilidad de 
operación del graduado en turismo en los museos, investigamos cómo este 
profesional podría contribuir a una mayor cualificación de los museos para el 
turismo. El objetivo de este estudio es poner de relieve las competencias adquiridas 
por el graduado en turismo durante su jornada académica que permiten que 
contribuye a una mejor relación entre museo y el turismo. Para eso, fue hecha una 
investigación a respecto de las políticas públicas de museo y patrimonio cultural, la 
investigación de campo en cinco museos de Río de Janeiro para ver si tienen la 
infraestructura para recibir turistas y un análisis de los cursos de turismo federal de 
Río de Janeiro. El análisis llevado a cabo, sobre la base de la información obtenida, 
permite decir que el graduado en turismo, con conocimientos adquiridos a través de 
los cursos tomados en forma interdisciplinaria, puede ser el mediador en la relación 
entre el museo y el turismo, participando activamente en la creación del plan 
museológico. 
 
 
Palabras clave: Turismo. Museo. Turismo Licenciatura. Patrimonio cultural. Turismo 
cultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os museus são fascinantes. Tenho ainda gravado em minha memória duas 

lembranças de visitas a museu ainda na infância. A primeira é de uma visita ao 

Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, casa do Império do Brasil, com idade em 

torno de cinco anos. Nesse dia fui de trem com a minha madrinha e fiquei 

maravilhado com o tamanho do jardim, do palácio, com as múmias e fósseis. Cada 

objeto do acervo chamava minha atenção. 

A segunda lembrança é de excursão para Petrópolis, com a escola, em que 

houve uma visita ao Museu Imperial. Lembro-me que, para mim, aquele hall de 

entrada era gigantesco e com as pantufas utilizadas para proteger o assoalho, eu 

fiquei deslizando com meus amigos de um lado para o outro. 

Depois de adulto, voltei a visitar esses museus, o que me fez recordar esses 

momentos que andavam esquecidos, mas dessa vez já com uma visão diferente da 

que tinha quando criança. Uma visão acadêmica. 

Na graduação, passei a desenvolver o tema de turismo, patrimônio cultural e 

museus sendo bolsista de iniciação científica em projeto coordenado pela professora 

orientadora deste trabalho, a partir de 2011 até a atualidade, e hoje os museus se 

tornaram meu objeto de estudo neste trabalho. 

 Além de serem instituições de preservação da memória, os museus são 

locais que recebem visitantes não só da comunidade em que estão inseridos, mas 

também de toda a parte do mundo. Assim sendo, os museus são atrativos turísticos 

culturais e importantes geradores de emprego e renda.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), os museus têm uma 

arrecadação em torno de R$ 2,8 milhões ao ano, com perspectiva de duplicação 

devido aos megaeventos, como Copa do Mundo da FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos Rio 2016. Além disso, o público que visita museus representa 18 

milhões ao ano, o que também pode crescer de forma considerável tendo em vista 

os megaeventos citados anteriormente1. 

No Brasil, há o registro da existência de mais de 2500 instituições 

                                                           
1 Para mais informações estatísticas ler a publicação do IBRAM: Museus em números. Brasília: 

Instituto Brasileiro de Museus, 2011. 
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museológicas de diferentes tipologias: são museus de caráter nacional, regional e 

comunitário, públicos e particulares, históricos, artísticos, antropológicos e 

etnográficos, científicos e tecnológicos. E esses museus podem atrair os mais 

diversos tipos de turismo (BRASIL, 2013). 

Visando a modernização dos museus e o desenvolvimento de novos produtos 

e serviços a serem oferecidos pelos museus, com a finalidade de atender melhor 

aos turistas, foi criado o Programa de Qualificação de Museus para o Turismo, no 

âmbito da Política Nacional de Museus. 

No entanto, como foi observado através de levantamentos feitos pelo Grupo 

de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade (T-Cult)2 certificado pela instituição na 

base do Diretório de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), do qual é membro o autor do presente trabalho, há escassas 

pesquisas realizadas pelos museus ou pelo próprio IBRAM que contabilizem e 

analisem a demanda de turistas que os visitam. E essas se limitam a uma 

quantificação mais generalizada dos visitantes. A partir disso, questionamos como o 

IBRAM qualificará os museus para o turismo se não há, ao certo, um conhecimento 

mais específico de quem são os visitantes turistas? 

Um dos motivos para essa escassez de pesquisas e análises mais dirigidas 

sobre o público turista talvez seja justamente a ausência de um profissional da área 

de turismo para tratar de aspectos relativos aos turistas em museus.  É raro 

encontrar Bacharéis em Turismo trabalhando em museus nas áreas de 

planejamento e gestão. Geralmente quando encontrado, esse profissional está 

destinado à área operacional, geralmente na recepção, atendimento ou mediação 

com o público, o que não necessariamente são as únicas funções que esse 

profissional, com conhecimentos específicos no campo do turismo, pode exercer nos 

museus. 

O próprio IBRAM, apesar de ter um Programa de Qualificação de Museus 

para o Turismo, não possui concursos públicos com vagas destinadas aos Bacharéis 

em Turismo ou mesmo para profissionais com conhecimento técnico da área, nem 

mesmo oportunidade de estágio foram encontradas, na página da internet oficial da 

                                                           
2
 O T-cult, Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Fluminense, 

coordenado pela Prof.ª Dr.ª Karla Godoy, orientadora deste Trabalho de Conclusão de Curso, é 
certificado no diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, do CNPq, e seus dados estão disponíveis 
em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0005613Z6gV4cL>. Para mais 
detalhes, também acesse: <http://gpturismoecultura.blogspot.com.br/>. 
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instituição. 

Diante do quadro de instabilidade referente à atuação do Bacharel em 

Turismo em museus, passamos a investigar de que forma esse profissional poderia 

colaborar para uma maior qualificação dos museus para o turismo, passando-se, 

assim, a evidenciar sua atuação nas instituições museológicas. Assim, então, é 

importante verificar quais competências, adquiridas na área de turismo, possui o 

Bacharel em Turismo, que o habilitaria a ser um profissional essencial nas 

instituições museológicas, e de que forma ele pode contribuir, através dessas 

competências, para uma melhor relação público-turista/museu? 

Desse modo, este trabalho tem por objetivo principal apontar as 

competências adquiridas pelo Bacharel em Turismo durante seu percurso 

acadêmico que o permitem contribuir para uma melhor relação museu-turismo.  

Além disso, este trabalho analisará o histórico da gestão pública de 

patrimônio cultural e museus no Brasil, discutirá as diferenças existentes entre as 

duas formas de nomear o graduado em turismo3 – Bacharel em Turismo e 

turismólogos –, apontará as observações feitas pelos turistas ao visitar museus – 

através da pesquisa realizada através do Projeto Turismo e Museus do T-CULT, em 

2013 –, analisará a infraestrutura turística dos museus da cidade do Rio de Janeiro 

e, a partir disso, apresentará um breve diagnóstico da infraestrutura turística desses 

museus. 

Acreditamos que através de uma formação acadêmica com disciplinas de 

várias áreas do conhecimento e que são ministradas de forma interdisciplinar, o 

Bacharel em Turismo seja capaz de fazer uma gestão do turismo em museus, 

criando ações que melhorarão a relação entre o público turista e os museus. 

O caminho metodológico percorrido consta de levantamento bibliográfico 

realizado em materiais impressos e disponibilizados em meio eletrônico, com a 

finalidade de embasar o estudo a partir do histórico da instituição museu no Brasil, 

saber como se deu a sua evolução no país, o início das políticas de patrimônio e 

museus e apontar as relações existentes entre o museu e o turismo. 

Após o estabelecimento do embasamento teórico, procedemos a 

apresentação do Projeto Turismo e Museus que subsidiou a pesquisa de campo 

deste trabalho de conclusão de curso, de caráter exploratório e descritivo, em cinco 

                                                           
3
 Importante ressaltar que também há as graduações de licenciatura em turismo e tecnólogos em 

turismo. No entanto, neste trabalho decidimos abordar somente o Bacharel em Turismo. 
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museus, por meio de formulário preenchido pelo próprio autor. O formulário da 

pesquisa de campo foi composto por perguntas abertas referentes à infraestrutura 

turística dos museus. Os resultados da pesquisa de campo são expressos de forma 

descritiva e analítica. 

Logo após, apresentamos o profissional graduado em bacharelado em 

turismo, suas competências adquiridas na academia e os cursos de bacharelado em 

turismo de instituições federais no Estado do Rio de Janeiro. 

Assim sendo, estruturamos este trabalho em quatro capítulos. No primeiro 

apresentaremos a evolução dos museus no Brasil, desde a primeira instituição 

criada ainda no período Colonial até os dias atuais, tendo como base as políticas 

públicas de patrimônio cultural. No segundo capítulo apresentaremos as relações 

existentes entre turismo e museus e o porquê de essas duas áreas do saber serem 

tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. No terceiro capítulo apresentaremos 

os resultados da pesquisa com turistas no Museu Histórico Nacional (MHN) oriundos 

do projeto “Turismo e Museus” e, a partir disso, a pesquisa de campo em cinco 

instituições museológicas da cidade do Rio de Janeiro. E, finalmente, no quarto 

capítulo, apresentaremos as atribuições do Bacharel em Turismo e de que forma ele 

pode contribuir para uma melhor relação entre o público turista e o museu. 
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1 OS MUSEUS NO BRASIL 

 

 

 A experiência museológica mais antiga no Brasil vem do século XVII e teve 

seu desenvolvimento durante a dominação holandesa, no estado de Pernambuco. 

Houve a implantação de um museu, com jardim botânico, jardim zoológico e 

observatório astronômico no parque do Palácio de Friburgo – hoje no lugar está o 

Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco –. 

Posteriormente, na segunda metade do século XVIII, surge a Casa de Xavier dos 

Pássaros – na verdade, um museu de história natural – que permaneceu até o início 

do século XIX (BRASIL, 2007). 

 Apesar dessas duas experiências museológicas não tenham sido 

continuadas, elas são ainda hoje notáveis evidências de que ações de preservação 

do patrimônio, por meio de museus, foram consideradas de importante valor durante 

o período colonial. Porém, outras experiências museais capazes de criar raiz na vida 

social e cultural brasileira só ocorreram após a chegada da família real portuguesa, 

em 1808. A partir daí que, foi criado o Museu Real, em 1818, hoje Museu Nacional 

da Quinta da Boa Vista e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em 1815 

(SUANO, 1986). 

Podemos dizer que o início da experiência museológica, como conhecemos 

hoje, aconteceu quando D. João VI criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 

em 1815 – hoje Museu Nacional de Belas-Artes4 –, e no Museu Real, em 1818 – 

hoje Museu Nacional do Rio de Janeiro. Apesar da quantidade modesta do acervo, 

esses museus foram criados nos moldes europeus. O acervo inicial da Escola Real 

foi doado por D. João VI. Quando este veio fugido de Portugal ao Brasil, devido à 

invasão de Napoleão Bonaparte, em 1808, a sua terra pátria, ele trouxe nos navios 

parte de todas as relíquias que pertenciam ao Reino de Portugal. Entre essas 

relíquias estavam livros raros, pinturas e esculturas. Parte da coleção de quadros 

que D. João VI possuía foi doada à Escola Real (BRASIL, 2007; SUANO, 1986). 

  

                                                           
4
 Assim como o Museu Nacional da UFRJ, o acervo do Museu Nacional de Belas-Artes também tem 

origem no acervo trazido com a chegada da corte Portuguesa ao Brasil, em 1808. O atual prédio do 
museu foi inaugurado como nova sede da Escola Nacional de Belas-Artes em 1908 e foi oficialmente 
transformando em museu em 1937 (MNBA, 2014). 
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O Museu Real foi a nossa primeira instituição científica e hoje, como Museu 

Nacional, continua com uma das instituições científicas mais importantes da América 

Latina e o maior museu do país. Teve como acervo inicial uma coleção de história 

natural que, antes da criação do museu, era conhecida como Casa dos Pássaros 

(SUANO, 1986). 

 O Museu Nacional tinha como temática a história natural do Brasil, assim 

sendo, a contribuição da família real para acervo foi quase nula. Porém, a então 

Imperatriz Teresa Cristina, ao casar-se com D. Pedro II, trouxe do Reino das Duas 

Sicílias as coleções de arqueologia clássica que hoje fazem parte do acervo do 

museu (SUANO, 1986). 

 Sabemos que toda essa iniciativa da corte portuguesa tinha como objetivo 

deixar o Rio de Janeiro com ares europeus para assim privilegiar a corte, pois até 

aquele momento o Brasil não possuía instituições públicas que se dedicassem às 

artes, pesquisas científicas ou mesmo uma preocupação com o patrimônio histórico 

e artístico nacional. 

 A criação do Museu Real e outras instituições por D. João VI teve como 

objetivo estruturar a cidade do Rio de Janeiro que se transformara na capital do 

Reino de Portugal. A única capital de uma monarquia europeia fora da Europa. E 

com isso, atrair comerciantes, investidores e visitantes. 

 Com o fim do Império e a Proclamação da República, O Museu Nacional foi 

instalado na Quinta da Boa Vista, onde está até hoje e é ligado à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 Os outros museus brasileiros foram sendo criados a partir da segunda metade 

do século XIX: como o Museu do Exército, em 1864; o Museu da Marinha, em 1868; 

o Museu Paraense Emílio Goeldi, que primeiramente foi criado como uma sociedade 

filomática, em 1966, passou para o Estado, em 1871, e foi transformado por Emílio 

Goeldi numa instituição de pesquisa, em 1894; o Museu Paraense, criado com uma 

instituição privada no ano de 1876 e tornou-se oficial em 1883; o Museu Paulista, 

conhecido como Museu do Ipiranga, criado em 1892 e hoje ligado à Universidade de 

São Paulo (USP) desde 1869, o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e 

Geográfico de Pernambuco, criado em 1862 e aberto ao público em 1866, é o 

museu mais antigo de Pernambuco e uma das instituições museológicas mais 

antigas do Brasil (SUANO, 1986). 
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No período entre a chegada da corte portuguesa no início do século XIX até o 

início do século XX ocorreram várias mudanças na estrutura urbana do Rio de 

Janeiro. Porém, a partir da Proclamação da República, essas mudanças foram mais 

intensas como a reforma feita pelo presidente da república Rodrigues Alves e a 

reforma feita pelo prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos. Antes dessas reformas 

o Rio de Janeiro era conhecido como “Porto Sujo” devido ao fato de a cidade ser 

insalubre. A então capital brasileira não era atrativa para os estrangeiros e, diferente 

da alcunha de “Cidade Maravilhosa” de hoje, era conhecida como “Cidade da Morte” 

(FREITAS; FORTUNA, 2013, p. 232): 

 
O Brasil precisava se firmar como nação republicana e, nesse imaginário, 
era necessário modificar as cidades, “limpá-las”, crescê-las, e provocar 
legados para o futuro em formas de edifícios, novas avenidas e aterros. 
Aliás, os aterros são características perversas do progresso em uma 
cidade tão bem servida de águas por todos os lados, como o Rio de 
Janeiro. A Exposição de 1908 serviu como mais um teste para esse 
propósito, visto que Pereira Passos já havia provado que a cidade do Rio 
de Janeiro, a despeito de estar nas Américas e de sua pobreza, poderia 
alcançar ares de metrópole europeia. De preferência, ares parisienses. 
 
 

De acordo com Freitas e Fortuna (2013) e Pereira (2014), com a conclusão 

dessas reformas, conhecido como “Rio Civiliza-se” e “Bota-Abaixo” havia 

necessidade de mostrar para o mundo a cidade recém-modernizada. As exposições 

de 1908, em comemoração ao centenário da abertura dos portos, e exposição de 

1922, em comemoração ao centenário da Independência, aconteceram nos moldes 

das Exposições Universais de Paris, Viena e outras que ocorreram nos Estados 

Unidos, com seus grandes pavilhões e edifícios imponentes, tinham o intuito de 

mostrar a produção nacional e conseguir novos parceiros comerciais, investimentos 

e por consequência atrair visitantes. Esse foi o período de crescimento da rede 

hoteleira carioca  

 

O ecletismo estimulou boa parte das obras construídas para a Exposição, 
com grandes prédios, palácios e pavilhões, tentando mostrar a cidade 
como capital moderna e civilizada. O orgulho do “nacional”, caráter 
essencial desse tipo de evento [...], apesar de o Brasil ainda viver sob a 
égide da arquitetura e dos valores europeus. O país já mostrava sua 
riqueza baseada na diversidade cultural. 
À época, os prédios foram, à sua maioria, materializados em madeira e 
estuque o que, apesar de oferecer ao visitante a aparência de perenidade, 
não significava permanência no ambiente para além do evento. As 
construções efêmeras na Praia Vermelha não impediram, no entanto, uma 
maior viabilização do bairro, acrescentando alguns novos pontos turísticos 
à cidade. (FREITAS; FORTUNA, 2013, p. 233). 
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Os processos de modernização da então capital do Brasil trouxeram junto 

com eles a necessidade de reafirmação nacional. A necessidade de mostrar ao 

mundo que o Brasil era um país civilizado, digno de ter relações comerciais com 

outros países e também ser visitado por viajantes de toda parte. Todas as 

instituições aberta desde a chegada da corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, como a 

abertura do porto, criação do Jardim Botânico, Banco do Brasil, Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios e Museu Real, além das reformas urbanas, tinham por 

objetivo tornar a capital agradável para corte e para os estrangeiros que passaram a 

vir para o país desde então. 

E com a necessidade de reafirmação da identidade nacional, junto com a 

Exposição Internacional de 1922 é criado Museu Histórico Nacional (MHN), ano em 

que o Brasil comemorava 100 anos de Independência de Portugal. A maior parte 

dos outros museus brasileiros foi criada a partir dos anos 1930 e 1940. A partir 

desse momento, o Museu como instituição pública, administrada pelo Estado, 

começa a tomar forma dos moldes dos dias de hoje. 

O ano do centenário da Independência foi crucial para a questão do 

patrimônio cultural no Brasil. Naquele momento em que o país estava se expondo 

para todo o mundo, o que seria genuinamente brasileiro? Qual eram nossa cultura, 

história e identidade?  

As origens da concepção de patrimônio possuem inúmeras vertentes e todas 

se firmam na ideia de preservação da memória coletiva por meio de critérios 

valorativos, históricos, culturais e estéticos sempre levando em consideração os 

riscos que a modernidade impõe aos bens materiais e imateriais às tradições 

(PAES, 2008). 

  Segundo José Reginaldo Gonçalves (2005) o patrimônio cultural é herança, 

mas é também propriedade. Não bastava a decisão política do Estado para legitimar 

um patrimônio, era preciso fazer repercutir junto a uma população, a um público. 

Para ele: 

 

Patrimônios culturais seriam entendidos mais adequadamente se situados 
como elementos mediadores entre diversos domínios social e 
simbolicamente construídos, estabelecendo pontes e cercas entre 
categorias cruciais, tais como passado e presente, deuses e homens, 
mortos e vivos, nacionais e estrangeiros, ricos e pobres, etc. 
(GONÇALVES, J.R. 2005, p.16-17)  
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Para o autor supracitado, o patrimônio é a rematerialização da noção de 

cultura, assim como a noção de estrutura social e do sistema simbólico. Os bens e 

objetos são os componentes principais do universo social e simbólico, produzindo 

assim cultura. Essas estruturas não devem ser usadas apenas como uma maneira 

abstrata de interpretação da vida, mas também é preciso vivenciá-las no cotidiano. 

Assim sendo, o patrimônio não é só a forma pela qual uma sociedade se 

expressa, mas também o patrimônio põe em evidência as passagens entre o 

material e o simbólico, entre o sujeito e o seu meio. O patrimônio cultural torna-se 

um fato social. 

Émile Durkhein (2007) afirma que quase todos os fenômenos que se passam 

dentro de uma sociedade, por pouco que apresentem, além de certa generalidade, e 

possui algum interesse social é considerado um fato social: 

 

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer 
sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou, ainda, toda maneira de fazer 
que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, 
possui existência própria, independente de suas manifestações individuais. 
(DURKHEIM, 2007, p.13). 

 
 

Enquanto começam a existir práticas sociais para valoração do bem cultural e 

a partir disso aparecem práticas oficiais de preservação deste patrimônio, Ulpiano 

Bezerra de Meneses (2005) coloca em discussão a relevância para que seja 

possível entender o patrimônio cultural como fato social. Sob um ponto de vista da 

Sociologia, Maria Cecília Fonseca (2003) concorda que a preservação do patrimônio 

cultural constitui um fato social com base em três pontos fundamentais: a construção 

de uma ordem jurídica própria; o uso do patrimônio como forma de comunicação 

social; a instituição da proteção do patrimônio como objeto de prática pública 

(FONSECA, 2003). 

Podemos dizer que interpretação do patrimônio é uma técnica criativa de 

comunicação estratégica, uma forma planejada e consciente de dirigir mensagens, 

desenhada para que as pessoas conheçam de maneira significativa seu patrimônio 

e se convertam em seus protetores e defensores. No final dos anos 60, um dos 

precursores da interpretação do patrimônio, Freeman Tilden (2006), definiu essa 

prática como: 

 

Una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones 
mediante El uso de objetos originales, experiencias de primera mano y 
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medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir La información de los 
hechos

5
. (TILDEN, 2006, p. 35). 

 

Mais recentemente, a Associação Espanhola para a Interpretação do 

Patrimônio (AIP) definiu a interpretação como “[…] el arte de revelar in situ el 

significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su 

tiempo libre6” (AIP, 1999). 

 Segundo Paes (2008) uma das formas comuns de interpretar o patrimônio 

nos remete à história sociocultural que deve ser preservada. Essa necessidade nos 

leva às dimensões cultural, técnica e política. Cultural, porque somos nós como 

seres culturais que vamos escolher o que será preservado, dando valor a bens 

materiais e imateriais. Técnica, pois devemos estabelecer conhecimento, 

instrumentos e normas para conseguir desenvolver a preservação desses bens. 

Política, pois a normatização e seleção dos bens que serão patrimonializados 

dependem de ações e decisões que precisam ser normatizadas e muitas vezes 

resultantes de conflitos de interesse.  

O tombamento é, assim, uma ação cultural, técnica e política que, apesar do 

desejo da sociedade ou mesmo de profissionais com conhecimento técnico, que 

sabem da importância de um determinado bem e sabem o que deve ou não ser 

preservado, sempre dependerá do aval da política pública e do que é de interesse 

do poder e da máquina pública preservar ou não (PAES, 2008). 

A patrimonialização envolve, portanto, um conjunto de práticas sociais, desde 

as mais diversas formas de produção cultural, de conhecimento técnico, até os 

inúmeros processos para institucionalizar o patrimônio, permitindo a preservação 

dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais.  

Na próxima seção, apontaremos a evolução do museu como instituição 

pública no Brasil, a partir da criação do MHN, e das políticas públicas de proteção ao 

patrimônio cultural brasileiro e das políticas públicas de museus. 

 

 

 

 

                                                           
5 Tradução livre: Uma atividade educacional que tem o objetivo de revelar significados e inter-relações 

mediante o uso de objetos originais, experiências de primeira mão e meios ilustrativos, no lugar de 
simplesmente transmitir a informação dos fatos. 
6
 Tradução livre: A arte de revelar in situ o significado do legado natural e cultural ao público que visita 

esses lugares em seu tempo livre. 
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1.1 DO MHN AO IBRAM: A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MUSEUS E 

PATRIMÔNIO NO BRASIL 

 

 

Enquanto em boa parte da Europa, no final do século XVII e início do século 

XVIII (SUANO, 1986, p.23), o processo de abrir o museu ao público e torná-lo uma 

instituição a serviço dele já acontecia, ou seja, a sedimentação da função social do 

museu, no Brasil esse processo teve que esperar ao menos até a criação do MHN. 

Os museus ainda eram espaços principalmente de pesquisa e com um caráter 

elitista. 

O MHN foi criado por decreto do então presidente da República Epitácio 

Pessoa para a Exposição Internacional de Comemoração da Independência. O MHN 

teve o seu núcleo no Pavilhão das Grandes Indústrias e ali ocupou duas salas. Com 

o fim da Exposição, o Museu foi preenchendo gradativamente o complexo 

arquitetônico do antigo Forte de Santiago e da Casa do Trem. 

O momento histórico e político para a criação do MHN foi oportuno. A partir 

desse momento houve a necessidade de “resgatar” a história do país e criar um 

sentimento de amor à pátria.  

Então a missão do MHN, de acordo com o Decreto n° 15.596, foi definida 

assim: 

 

Considerando que será da maior conveniência para o estudo da História 
Pátria reunir os objectos a ela relativos que se encontram nos 
estabelecimentos oficiais e concentrá-los em um museu, que os conserve, 
classifique e exponha ao público, e, enriquecido com os obtidos por compra 
ou por doação ou legado, contribua, como escola de patriotismo, para o 
culto do nosso passado [...].(BRASIL, 1922, [s.p.]) 
 
 

A partir disso, o Museu ganha a atenção da gestão pública, e torna-se uma 

instituição pública que deveria servir ao público e expor a ele a “história oficial” do 

nosso povo. 

Houve na época a necessidade de resgatar e preservar o legado histórico e 

artístico do país. E com a criação do MHN, outras providências foram sendo 

tomadas por parte do poder público com a finalidade de resgatar e manter viva a 

“memória” histórica com a preservação o patrimônio histórico-artístico do Brasil.  

Em 1934, o MHN, então vinculado ao Ministério de Educação e Saúde 

Pública, teve aprovado pelo Decreto n° 24.735 de 14 de julho do mesmo ano seu 
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novo regulamento. Nesse decreto, além das novas incumbências dos funcionários 

de museus e novas normas para o Curso de Museus, criado pelo decreto n° 21.429, 

de 7 de março de 1932 sendo o primeiro curso de museus do Brasil – Hoje curso de 

Bacharelado em Museologia vinculado à  Universidade Federal do Estado Rio de 

Janeiro (UNIRIO) desde 1975 – foi criado também o primeiro órgão voltado para a 

preservação do patrimônio histórico-artístico brasileiro: a Inspetoria de Monumentos 

Nacionais. 

A Inspetoria de Monumentos Nacionais funcionou como um departamento do 

MHN e tinha como principal finalidade impedir que objetos de valor histórico para o 

Brasil fossem tirados do país em virtude do comércio e contrabando de antiguidades 

e que os edifícios monumentais fossem destruídos por conta da necessidade de 

modernização com as reformas urbanas. 

Embora tenha funcionado até 1937, teve um papel importante na restauração 

e preservação de monumentos da cidade de Ouro Preto que havia sido considerada 

Monumento Nacional naquela época.  

Em 1937, a Inspetoria de Monumentos Nacionais foi substituída pelo Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) criado a partir da Lei n° 378 de 

13 de janeiro daquele ano e que organizava e dava atribuições ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Segundo o artigo 46 desta lei, o SPHAN deveria 

promover de forma permanente a conservação e tombamento dos bens históricos e 

artísticos, além de estabelecer a criação de um conselho consultivo que teria a 

participação de diretores dos principais museus nacionais da época: Museu Histórico 

Nacional e Museu Nacional de Belas-Artes, criado por meio dessa mesma lei: 

 

Art. 46. Fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
com a finalidade de promover, em todo o País e de modo permanente, o 
tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 
patrimônio histórico e artístico nacional. 
§ 1º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá, além de 
outros órgãos que se tornarem necessários ao seu funcionamento, o 
Conselho Consultivo. 
§ 2º O Conselho Consultivo se constituirá do diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos diretores dos museus 
nacionais de coisas históricas ou artísticas, e de mais dez membros, 
nomeados pelo Presidente da República. 
§ 3º O Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e outros 
museus nacionais de coisas históricas ou artísticas, que forem criados, 
cooperarão nas atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, pela forma que for estabelecida em regulamento. 
Art. 47. O Museu Histórico Nacional é mantido como estabelecimento 

destinado à guarda, conservação e exposição das relíquias referentes ao 
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passado do País e pertencentes ao patrimônio federal. 

Parágrafo único. No Museu Histórico Nacional funcionará o curso de 

museologia ali existente. 

Art. 48. Fica criado o Museu Nacional de Belas Artes, destinado a recolher, 

conservar e expor as obras de arte pertencentes ao patrimônio federal. 

(BRASIL, 1937, [s.p.]. Grifo nosso). 

 

Embora a Inspetoria de Monumentos Nacionais tenha sido substituída pelo 

SPHAN, pode-se observar por esta lei que o MHN ainda possuía um papel 

importante na guarda conservação e exposição dos bens referentes ao passado 

histórico do país e pertencentes ao patrimônio nacional. 

No mesmo ano, o Decreto-lei n° 25 de 30 de novembro de 1937 organizava a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional assim como orientações para o 

tombamento de bens. E já no primeiro artigo estabelecia também que áreas 

naturais, no decreto-lei considerados monumentos naturais, seriam consideradas 

patrimônios de interesse histórico da nação e com a necessidade de tombamento e 

preservação: 

 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico.   
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 
integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo [...]. 
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana. (BRASIL, 1937, [s.p.]. Grifo nosso). 

 

Através desde Decreto-lei, o governo federal, de acordo com o artigo 24, 

trazia para si a responsabilidade de manter as instituições museológicas de caráter 

nacional, e se necessário instituir museus de caráter municipal e estadual que 

expunha e conservava os bens patrimoniais: 

 
Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras 
históricas e artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico 
Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus 
nacionais quantos se tornarem necessários, devendo, outrossim, 
providenciar no sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e 
municipais, com finalidades similares. (BRASIL, 1937, [s.p.]). 
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Além disso, esse decreto em seu artigo 25 estabelecia que o SPHAN seria 

responsável por: procurar entendimentos com as autoridades eclesiásticas, 

instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais ou jurídicas, com o 

objetivo de obter a cooperação delas em benefício do patrimônio histórico e artístico 

nacional.7 

A partir de 1946, o então serviço prestado pelo SPHAN passa para a 

responsabilidade da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) a 

partir do Decreto-lei n° 8.534 de 2 de janeiro do mesmo ano. O DPHAN foi assim 

instituído, de acordo com o Presidente da República em exercício, José Linhares, 

por conta da necessidade de dar aos serviços de proteção do patrimônio de arte e 

de história do país organização técnica e administrativa mais adequada com o seu 

desenvolvimento atual. 

Nesse decreto ficava estabelecido que o DPHAN deveria: 

 

 Art. 2º [...] inventariar, classificar, tombar e conservar monumentos, obras, 
documentos e objetos de valor histórico e artístico existentes no país, 
competindo e promover:  
I - a catalogação sistemática e a proteção dos arquivos estaduais, 
municipais, eclesiásticos e particulares, cujos acervos interessem à história 
nacional e à história da arte no Brasil ;[...] 
IV - a coordenação e a orientação das atividades dos museus federais que 
Ihe ficam subordinados, prestando assistência técnica aos demais;  
V - o estimulo e a orientação no país da organização de museus de arte, 
história, etnografia e arqueologia, quer pela iniciativa particular, quer pela 
iniciativa pública;  
VI – a realização de exposições temporárias de obras de valor histórico e 
artístico, assim como de publicações e quaisquer outros empreendimentos 
que visem difundir, desenvolver e apurar o conhecimento do patrimônio 
histórico e artístico nacional. (BRASIL, 1946, grifo nosso) 

 
 

 É possível perceber a necessidade de se inventariar e catalogar todos os 

bens de importância histórica e artística do país. Além disso, o DPHAN passa a 

coordenar e orientar os museus federais ademais de dar assistência técnica. 

Enquanto isso, no mundo, nesse mesmo ano, é criado o Conselho 

Internacional de Museus (ICOM)8, órgão ligado a Organização das Nações Unidas 

para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO)9, que passou a dedicar-se à 

                                                           
7 De acordo com o decreto: “Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará 
entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e 
pessoas naturais ou jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do 
patrimônio histórico e artístico nacional” (BRASIL, 1937. [s.p.]). 
8 Sigla em inglês de Internacional Council Of Museums. 
9 Sigla em inglês de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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criação de políticas internacionais para museus e de preservação do patrimônio 

histórico, artístico e cultural. E no Brasil, em 1948, o Comitê Brasileiro do ICOM 

(ICOM Brasil) foi fundado em 9 de janeiro desse, no Museu Nacional de Belas Artes, 

trabalhando então de forma influente nas questões museológicas nos encontros 

trienais do ICOM e demais eventos no Brasil e no Mundo. 

Em 1958, ocorre no Rio de Janeiro o Seminário Internacional de Museus 

Regionais da UNESCO, quando houve uma evolução no modo de pensar o 

fenômeno Museu no Brasil e foi discutida nesse seminário a função educativa dos 

museus. Na Declaração do Rio de Janeiro, assinada nesse evento a definição de 

museu ficou estipulada como: 

 

Um museu é um estabelecimento permanente, administrado para satisfazer 
o interesse geral de conservar, estudar, evidenciar através de diversos 
meios e essencialmente expor, para o deleite e educação do público, um 
conjunto de elementos de valor cultural: coleções de interesse artístico, 
histórico, científico e técnico, jardins botânicos, zoológicos e aquários, etc. 
São semelhantes aos museus as bibliotecas e arquivos que mantém salas 
de exposições permanentes. (UNESCO, 1958, p. 91. Grifo nosso) 

 

Segundo o documento assinado naquele ano, o museu traria diversos 

benefícios à educação e era primordial que os museus dessem mais importância a 

essa função, porém sem diminuir o nível da instituição e nem pôr em risco as demais 

finalidades do museu como a conservação do patrimônio musealizado e a 

investigação científica. 

Em 1970, já subordinado ao Ministério de Educação e Cultura (MEC), o 

DPHAN passa de diretoria para instituto e passa a se chamar Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O decreto nº 66.967, de 27 de Julho de 1970 

dispunha sobre a organização administrativa do MEC e no artigo 14 além de 

transformar o DPHAN em instituto, também dava autonomia administrativa ao 

IPHAN. 

 Os primeiros trinta anos desde o SPHAN ao DPHAN são considerados hoje 

pelo IPHAN como a “fase heroica” da instituição, que conseguiu se estabelecer 

mesmo com séculos de abandono e carência crônica de recursos humanos, dinheiro 

e tendo que redobrar esforços para conseguir colocar em prática as tarefas as quais 

se propunha em fazer. 

 Nesse mesmo período, ocorria em Santiago do Chile a Mesa-Redonda do 

ICOM, em 1972, que tratava sobre o papel dos museus da América Latina. Este 
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fórum produziu um importante documento que ainda hoje, passados quarenta anos, 

é utilizado como base para a atividade das instituições museológicas.  

Na Declaração De Santiago foi introduzido o conceito de Museu Integral, ou 

seja, o museu deveria levar em consideração a totalidade dos problemas da 

sociedade e destinar-se a proporcionar à comunidade uma visão de conjunto de seu 

meio material e cultural. Além disso, a necessidade de incluir no museu disciplinas e 

profissionais de outras áreas que não estavam incluídas no âmbito de competência 

tradicional do museu com a finalidade de “[...] conscientizá-lo do desenvolvimento 

antropológico, socioeconômico e tecnológico das nações da América Latina, através 

da participação de consultores para a orientação geral dos museus” (ICOM, 1972, 

p.103). 

Nesse documento também foi estabelecida a criação da Associação Latino-

Americana de Museologia (ALAM) a fim de melhorar a comunicação entre os 

diversos museus da América Latina para compartilhar experiências e desejos e criar 

instrumentos de cooperação entre esses museus. E para fins operacionais, a ALAM 

foi dividida em quatro seções, para assim melhor organizar os interesses de cada 

região sendo uma dessas seções composta somente pelo Brasil. 

 Voltando a questões patrimoniais no Brasil, uma lei importante para o 

período da criação do IPHAN foi a nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, que 

tornava os tombamentos e também seus cancelamentos dependentes da 

homologação do Ministro da Educação e Cultura. E mais importante, foi a Portaria nº 

230, de 26 de março de 1976, que aprovou o Regimento Interno do IPHAN. Esse 

regimento criou diretorias regionais e no artigo 4º da mesma Portaria separou os 

Grupos de Museus e Casas Históricas integradas por unidades executivas de 

atividades museológicas e foram constituídos segundo interesses regional e 

administrativo. 

Em 1979, é criado na estrutura do Ministério da Educação e Cultura a 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por transformação do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o Decreto-lei n° 84.198 de 

13 de novembro daquele ano. No mesmo ano e no mês seguinte, a Lei nº 6757, de 

17 de dezembro de 1979 cria a Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), dividindo 

então IPHAN em dois órgãos. 

A SPHAN tinha a função de normatizar as questões sobre o patrimônio 

histórico e artístico brasileiro, incluindo bens naturais. Enquanto o FNPM era o órgão 
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executivo. No período de atividade desses dois órgãos, foi criado um Boletim 

SPHAN/FNPM que substituiu a Revista do Patrimônio, com publicação periódica 

desde 1937. O Boletim manteve periodicidade e promovia as atividades dos órgãos 

que o criaram. 

Segundo Guimaraens (2005), na fase em que a FNPM consolidava-se, as 

atividades de restauração de edificações com a finalidade de transformá-las e 

adaptá-las para serem instituições museológicas estabeleceram o momento único 

de renovação e fusão das expressões tradicionais e modernas no campo da 

preservação do patrimônio cultural. A ênfase que cercava o trabalho didático e 

difusor dos museus era uma das bases da política dos dois órgãos que priorizava as 

parcerias com as comunidades.  

Continuando com a política sobre museus nesse período, Guimaraens diz 

(2005. p.1): 

 

[...] a FNpM reorganizou o espaço “do social” em pequenos museus no 
Brasil, transformando um programa arquitetônico que, entre 1950 e 1964, 
estava politicamente agregado ao tipo "Centro Cultural Polivalente". 
Portanto, na fase estertorante da ditadura militar, demandando esforço 
intelectual e, ao mesmo tempo, cooptação política, os espaços 
museológicos da FNPM foram lugares especialmente voltados para a 
aplicação dos embrionários ideais de integração dos espaços culturais. 
(GUIMARAENS, 2005, p.1). 

 

É possível verificar a necessidade de tornar o patrimônio acessível ao povo, 

mesmo num período de ditadura militar, e com a necessidade de deixar museus e 

casas culturais integrados para assim criar instituições menos elitistas e mais 

sociais. 

Também é no período de atividade da SPHAN e da FNPM que se pode 

identificar através dos Boletins um maior interesse da preservação e restauração 

das áreas histórico-culturais com a finalidade de torná-las turísticas. Segundo 

Guimaraens (2005), para as equipes da FNPM, a criação de itinerários turístico-

culturais, aliada ao processo de desenvolvimento econômico de algumas das 

cidades capitais e dos pequenos e médios municípios, estava orientada na intenção 

de “promover a preservação natural de modos de viver” (SPHAN, 1980, p. 1). Esta 

intenção também estava prevista pelo Plano de Museus e Casas Culturais que 

previa a criação de centros culturais sob a gestão do sistema SPHAN/FNPM. 

Ainda relacionando a musealização ao turismo, Guimaraens (2005, p.10) cita 

projetos financiados, na década de 80, pela então Empresa Brasileira de Turismo 
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(EMBRATUR)10: 

 

A musealização de objetos patrimoniais artísticos, tais como o adro-
escadaria do Santuário de Congonhas, a agregação do museu acervo do 
naturalista Alberto Ruschi para criar o Museu de Biologia Melo Leitão no 
Espírito Santo, e a reforma de seis praças em Tiradentes — cujos projetos, 
desenvolvidos e executados por Burle Marx, tiveram as obras financiadas 
pela Embratur —, são diferentes fatos que revelam a visão unitária do 
turismo cultural voltado para a massa. Confrontando atos de conservação e 
fatos originados na hegemonia da “exigência social”, as ações eram 
integradas e envolviam educação e planejamento urbano com a proteção 
de bens culturais. (GUIMARAENS, 2005, p.10). 
 
 

 Assim sendo, havia a necessidade de um planejamento para a utilização dos 

espaços culturais pela população e uma necessidade do governo em promover esse 

patrimônio para o turista. Todavia, isso bateria de frente com a necessidade de 

preservação de alguns sítios, que necessitam de um limite de visitação para não 

serem depredados e assim permanecerem para o futuro. O que chamamos hoje de 

sustentabilidade, naquela época não era um termo comum. 

 No entanto, o Boletim n° 42, de 1988, trouxe uma edição especial sobre o 

primeiro Seminário de Museus Nacionais: perfil e perspectivas. O Encontro, 

realizado naquele ano e organizado pelo sistema SPHAN/FNPM, dava ênfase à 

sustentabilidade. Esse era o assunto do momento para os modelos administrativos 

então vigentes que tinham em vista as parcerias público-privadas. Portanto, de 

acordo com os organizadores, a característica principal do Seminário, que abria “[...] 

a discussão da temática museológica a uma reflexão ampla junto com outras áreas, 

extrapolando os limites institucionais, interpretando o museu como um assunto que 

diz respeito a toda a sociedade”, ou seja, dar uma abordagem interdisciplinar ao 

Museu, era o fato de ter sido exclusivamente financiado pela Lei Sarney11 (SPHAN, 

1988, p. 2). 

Dentre os assuntos tratados nesse seminário, como a necessidade de 

parcerias público-privadas, as dificuldades que as instituições museológicas e a falta 

de recursos para manter as instituições, principalmente os pequenos museus 

estaduais e municipais, estava a necessidade de criar um “[...] caminho de interesse 

                                                           
10 Hoje Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur é um autarquia vinculada ao Ministério do Turismo 
(Mtur) que tem a finalidade de promover o Brasil principalmente no exterior. A Embratur é responsável 
pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito a promoção, marketing e apoio à 
comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. 
11 A lei n° 7.505 de 2 de julho de 1986, conhecida como Lei Sarney, dispunha sobre benefícios fiscais 

na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Esta lei foi 
pioneira no incentivo a cultura no Brasil. 
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entre a sociedade civil e a instituição pública museus” (SPHAN, 1988, p. 2). 

O antropólogo Antônio Augusto Arantes, então Secretário da Cultura de 

Campinas, fez com que o público refletisse sobre algumas questões: “[...] a que 

público fala o museu, a quem estão dirigidos os seus serviços?” (SPHAN, 1988, p.4). 

Segundo ele, de acordo com sua visão museológica “[...] o museu é uma entidade 

jurídico-administrativa que ganha existência enquanto agente participante do 

processo cultural, através das atividades que desenvolve, dirigidas a um 

determinado público” (SPHAN, 1988, p.4). Para ele era necessário fazer essas 

reflexões, pois a sociedade brasileira estava longe de ser homogênea. 

Já a socióloga Celina Moreira Franco afirma que “[...] uma casa sem público 

está morta”, ressaltando a necessidade de deixar o museu mais atrativo para a 

sociedade e assim aumentar o número de visitantes. Ela também abordou que o 

museu deveria “[...] retratar verdadeiramente a história de um país. Se a história for 

elitizada, o museu deverá mostrar isso ao público. Mascarar a história é forjá-la”, 

mostrando a função informativa do museu e seu compromisso com a verdade, com 

a preservação e manutenção da memória. (SPHAN, 1988, p.4) 

A partir disso, é possível verificar que o período da gestão SPHAN/FNPM 

trouxe contribuições para a questão museológica no Brasil, principalmente no que 

diz respeito às parcerias entre setor público e privado, através dos incentivos fiscais 

conseguidos a partir da Lei Sarney. Contudo, estes dois órgãos foram extintos em 

1990 dando origem a outro tipo de gestão. 

A década de 80 foi um período de grande avanço, tanto na política no âmbito 

nacional – fim da ditadura e redemocratização – quanto para a política sobre 

patrimônio e museus. Em 1984 é assinado o Princípio Base da Nova Museologia, 

conhecido como Declaração de Quebec, Canadá. Nesse evento manteve-se a ideia 

de museu e patrimônio como um instrumento a serviço do desenvolvimento humano, 

conforme proposto anteriormente na Declaração de Santiago. E também, partindo 

do pressuposto de que a contemporaneidade exige mudanças para que todas as 

formas de desenvolvimentos sejam integradas, os museus, além de suas funções 

tradicionais de conservar, identificar e educar através do patrimônio musealizado, 

deveriam desenvolver melhor suas atividades para o públicos. Para isso, a 

Declaração de Quebec ressaltou a necessidade de um museu interdisciplinar com 

profissionais de outras áreas fora do contexto museal. 

Assim sendo, no Brasil, em dezembro 1984 é assinado o decreto e lei que 
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regulamentava a profissão de museólogo, profissão que seria exercida 

principalmente por Bacharéis, Mestres e Doutores em museologia e autorizava a 

criação de conselhos federais e regionais de museologia. No entanto, a 

regulamentação e a criação efetiva dos conselhos de museologia vieram somente 

após o fim da ditadura, no ano seguinte, com o decreto nº 91.775, de15 de outubro 

1985. 

Após a ditadura militar, a Constituição Federal de 1988 trouxe a definição de 

patrimônio cultural que dava importância também ao patrimônio que não é edificado 

ou físico. É o caso do patrimônio imaterial em que estão incluídos músicas, danças, 

formas de fazer, criar e viver característicos da sociedade brasileira: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, [s.p.]) 
 
 

Além disso, o artigo 216 estipula que é dever do Estado proteger, promover e 

fomentar o patrimônio cultural brasileiro além de criar leis que cumpram o que está 

estabelecido na Constituição. A partir desse momento, mais políticas foram criadas e 

os avanços continuaram nas décadas seguintes. 

Em 1990, após a primeira eleição democrática de um presidente após o golpe 

militar de 1964, o então presidente Fernando Collor, através da Lei nº 8.028 de 12 

de abril daquele ano, acaba com o Ministério da Cultura e cria a Secretária da 

Cultura. No dia seguinte, com a lei nº 8.029, extingue o SPHAN e o FNPM. E esses 

órgãos são substituídos pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) 

vinculado a Secretária de Cultura da Presidência da República. O IBPC teve seu 

regimento estrutural aprovado pelo decreto nº 99.602 de 13 de outubro de 1990 que 

trouxe um avanço para a questão da preservação do patrimônio histórico e artístico 

no Brasil. 

 Além das atribuições comuns dos outros órgãos públicos de proteção ao 

patrimônio histórico e artístico brasileiro que existiu no país, o IBPC tinha também 
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por finalidade “desenvolver estudos e pesquisas, visando à geração e incorporação 

de metodologias, normas e procedimentos para a conservação e preservação do 

patrimônio cultural”, trazendo assim para o governo a responsabilidade de contribuir 

para o desenvolvimento científico no campo de proteção a patrimônio cultural 

(BRASIL, 1990. [s.p.]). 

 Também no governo o Presidente Fernando Collor, a lei nº 8.313 de 23 de 

dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet em homenagem ao então 

Secretário da Cultura, vem para restabelecer princípios da Lei Sarney sobre os 

incentivos para a cultura. O principal avanço desta lei foi a criação do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e a criação do Fundo Nacional da Cultura 

(FNC). 

 O PRONAC tinha a finalidade de captar e canalizar os recursos do setor com 

a finalidade principal de contribuir para a preservação, manutenção e propagação da 

cultura e patrimônio histórico e artístico brasileiro. O PRONAC teria sua 

implementação através dos mecanismos do FNC e do Fundo de Investimento 

Cultural e Artístico (FICART) e de incentivos a projetos culturais. 

 Os recursos capitados pela Lei Rouanet deveriam ser usados, para cumprir 

seu propósito, exclusivamente para incentivo à formação artística e cultural, fomento 

à produção artística e cultural, preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural 

e histórico e apoio a outras atividades culturais e artísticas. No que diz respeito à 

preservação e difusão do patrimônio, os recursos captados deveriam ser usados 

mediante: 

 

a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e 
equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações 
culturais, bem como de suas coleções e acervos; 
b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios 
e demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos; 
c) restauração de obras de artes e bens móveis e imóveis de reconhecido 
valor cultural; 
d) proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais; 
[...]. (BRASIL, 1991,[s.p.]. Grifo nosso). 
 
 

A criação do fundo de arrecadação contribuiria para a construção e 

manutenção de diversos museus, conservação e restauração de acervo, entre 

outras coisas referente às instituições museológicas e o governo federal passou a 

contribuir através dessa lei, mesmo que indiretamente, não só com grandes museus 

nacionais, mas também com os diversos outros museus, contanto que houvesse 
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projetos aprovados de acordo a esta lei. 

No entanto, segundo Ribeiro (2005), esse período foi um agravante para a 

área de gestão pública do patrimônio no Brasil, pois logo que toma posse, o 

Presidente Fernando Collor, além de extinguir a SPHAN e a FNPM e transformar o 

Ministério da Cultura em Secretaria, acaba com o conselho consultivo desses 

órgãos. Os técnicos que trabalhavam nesses órgãos são demitidos e outros são 

redistribuídos para outros órgãos. Ela diz ainda que esse período seja marcado “por 

uma crise que [atingiu] fortemente as políticas públicas de cultura no país com a 

interrupção da maioria dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos” (RIBEIRO, 

2005, p.126). 

Enquanto isso, no começo de 1992, ocorria o Seminário do ICOM, em 

Caracas, Venezuela, cujo tema era “A Missão do Museu na América Latina hoje: 

Novos Desafios”. Nesse seminário foram discutidos os novos desafios da 

museologia e que se procurou entender o museu como meio de comunicação, 

buscar formas descentralizadas de gerir o museu e procurar capacitar os recursos 

humanos de museu.  

Assim sendo, foi assinada a Declaração de Caracas que procurou atualizar os 

conceitos da Declaração de Santiago e estabeleceu que os museus não fossem 

apenas canais de informação ou instrumentos de extensão da educação escolar, 

mas deveriam constituir-se em espaços e meios de comunicação, servindo de 

interação entre a sociedade e os produtos e processos culturais. 

Nesse mesmo ano, no Brasil, após o impeachment do Presidente Fernando 

Collor, toma posse o Vice-Presidente Itamar Franco, que recria o Ministério da 

Cultura (MINC) e extingue a Secretaria de Cultura. Em 1994, através da medida 

provisória nº 752, o IBPC passou a denominar-se, novamente, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), sendo mantidas todas as 

competências dos institutos anteriores. Nesse período o Conselho Consultivo volta a 

se instituído. 

 Poucas mudanças significativas ocorreram após o governo do Presidente 

Itamar Franco no que diz respeito à gestão pública do patrimônio cultural no Brasil. 

O avanço houve somente no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, quando no ano 2000 assinou o Decreto nº 3.551 em que instituiu o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituíam patrimônio cultural 

brasileiro, criando também o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Ou seja, 



34 
 

como já previa o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, danças, músicas, 

festas, gastronomia, entre outras coisas passaram a serem considerados 

patrimônios culturais e, portanto, poderiam ser tombados pelo IPHAN, e também 

poderiam ser musealizados. 

 Em 2001, ocorre a 20ª Assembleia Geral do ICOM, em Barcelona, na 

Espanha, em que foi revisado Código de Ética Para Museus que havia sido 

aprovado por unanimidade na 15ª Assembleia Geral do ICOM, em Buenos Aires, na 

Argentina. A última versão do Código de Ética de Museus foi aprovada na 

assembleia seguinte, em Seul, no ano de 2004, e é utilizada até hoje. Segundo 

Geoffrey Lewis, então presidente do comitê de ética do ICOM, o Código de ética 

deveria: 

 

Constitui-se em instrumento de auto-regulamentação profissional em um 
domínio chave nos serviços públicos no qual, em nível nacional [e em 
muitos países], a legislação é geralmente dispersa e inconsistente. 
Estabelece normas mínimas de conduta e procedimentos, cujo 
cumprimento os profissionais, no mundo inteiro, podem desejar e estipula o 
que o público pode esperar da profissão de museu. (ICOM, 2004 [s.p.]). 
 
 

 Notamos a preocupação em criar um instrumento regulador para os 

profissionais de museus tendo em vista que alguns países possuem falhas em sua 

legislação. E também fazer com que os museus ofereçam melhores serviços ao 

público e esteja a serviço da sociedade como um todo. 

 Partindo disso, o Governo passou a compreender a importância dos museus 

na vida da sociedade brasileira e o Ministério da Cultura criou a Coordenação de 

Museus e Artes Plásticas, vinculada à Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes 

Plásticas, e convidou a comunidade museológica para participar da construção de 

uma política pública voltada para o setor de museus. Um dos resultados dessa ação 

foi o lançamento da Política Nacional de Museus, em 16 de maio de 2003, em meio 

às comemorações do Dia Internacional de Museus, no MHN. 

Embora a Política Nacional de Museus tenha sido lançada como um 

documento, avaliado pelo Estado, o segredo do seu funcionamento está no seu 

caráter de movimento social. 

 Em 2004, no Brasil, o então presidente Luís Inácio Lula da Silva, por meio de 

decreto institui a Semana dos Museus e o Dia Nacional do Museólogo, cabendo ao 

Ministério da Cultura e ao ICOM-Brasil a organização das comemorações. Nesse 
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mesmo ano o Decreto n° 5.264 instituiu o Sistema Brasileiro de Museus que tinha a 

finalidade de: 

 

I - a interação entre os museus, instituições afins e profissionais ligados ao 
setor, visando ao constante aperfeiçoamento da utilização de recursos 
materiais e culturais; 
II - a valorização, registro e disseminação de conhecimentos específicos no 
campo museológico; 
III - a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e 
processos museológicos; e 
IV - o desenvolvimento das ações voltadas para as áreas de aquisição de 
bens, capacitação de recursos humanos, documentação, pesquisa, 
conservação, restauração, comunicação e difusão entre os órgãos e 
entidades públicas, entidades privadas e unidades museológicas que 
integrem o Sistema. (BRASIL, 2004, [s.p.]). 
 
 

 É possível perceber a preocupação do governo brasileiro em procurar formas 

de adaptar os museus brasileiros e a política pública de museus com o que é 

proposto pelo ICOM, havendo instituído pela Lei nº 11.328, em 2006, o Ano Nacional 

dos Museus. Assim sendo, o governo brasileiro busca integralizar todos os museus 

para assim haver trocas de experiências entre eles. A Semana de Museus passa a 

ser uma forma de essas instituições se abrirem ao público e para os outros museus, 

de uma forma mais efetiva e atrativa, com atividades que fogem do cotidiano dessas 

instituições. E o Ano Nacional dos Museus fez com que as instituições criassem 

diversos outros eventos para comemorar e assim atrair novos públicos. E as 

mudanças continuaram ocorrendo. 

O segundo governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva foi o mais 

significativo no que diz respeitos às mudanças nas políticas públicas relacionadas a 

Museus. Em janeiro de 2009, o presidente sanciona a lei nº 11.904 que institui o 

Estatuto de Museus. Esse estatuto reafirma a função educativa dos museus e sua 

função de difusor da cultura nacional para a sociedade. O avanço vem já no primeiro 

artigo da lei, que coloca o turismo como uma das finalidades dos museus, apesar de 

o restante do documento ainda não sinalizar para uma metodologia ou indicativo 

para se trabalhar o público turista nos museus: 

 

Art. 1
o
 Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições 

sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 
científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, 
a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.  
Parágrafo único.  Enquadrar-se-ão nesta Lei as instituições e os processos 
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museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o 
território visando ao desenvolvimento cultural e socioeconômico e à 
participação das comunidades. (BRASIL, 2009, [s.p.] grifo nosso). 
 
 

Dias depois, o presidente cria o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) a 

partir da lei nº 11.906, como autarquia federal, com autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério da Cultura. Ou seja, os museus deixam de ser 

subordinados ao IPHAN e passam a ter um instituto próprio e autônomo, com 

direitos, deveres e obrigações relacionados aos museus federais. Além disso, o 

IBRAM passa a ser responsável pela Política Nacional de Museus e pela melhoria 

dos serviços do setor como aumentar de visitação e arrecadação dos museus e 

criação de ações integradas entre os museus do Brasil. E também é responsável 

pela administração de 30 museus federais. 

Apesar do campo da museologia ganhar corpo dentro do Estado, com a 

instituição do Departamento de Museus dentro do IPHAN em 2003 e do IBRAM em 

2009, em seus primeiros documentos oficiais, como a Política Nacional de Museus, 

mantiveram quase nenhuma interlocução com o Turismo. 

As aproximações entre as esferas em nível federal com a finalidade de terem 

ações conjuntas foram formalizadas no Termo de Cooperação Técnica 007/2007 

celebrado entre os Ministérios da Cultura e o Ministério do Turismo (MTUR), com a 

visão de “estabelecer relações preferenciais entre os partícipes, buscando a 

implementação de ações conjuntas para identificar, ordenar, promover e fortalecer a 

relação entre turismo e cultura no Brasil.” (MTUR/MINC, 2007, [s.p.]). 

Um dos resultados do Acordo foi o lançamento em 2008 do Programa 

Nacional de Qualificação dos Museus para o Turismo, e que apresentava como 

objetivo geral: 

 

Estruturar os museus localizados nos municípios relacionados aos destinos 
indutores do desenvolvimento regional, definidos pelo Plano Nacional do 
Turismo 2007–2010, de forma a torná-los um atrativo aos visitantes e 
valorizados como equipamento cultural pela comunidade local. (IBRAM, 
2010, p.93).  

 

 É possível perceber que esse governo, tendo em vista naquele momento a 

realização da Copa do Mundo da FIFA12 em 2014, tinha a intenção de promover o 

turismo através do patrimônio cultural, e nesse caso, do patrimônio cultural 

                                                           
12O Brasil foi formalizado como país-sede da Copa do Mundo de Futebol da Federação Internacional 

de Futebol (FIFA) em 30 de outubro de 2007 
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musealizado. Assim sendo, a qualificação dos museus para o turismo tornaria os 

museus mais atraentes aos olhos dos turistas, levando ao museu mais público e 

aumentando sua arrecadação. 

 Porém, em 2014, o que aconteceu durante a Copa do Mundo da FIFA foi uma 

greve das instituições ligadas ao Ministério Cultura (MINC)13. Todos os museus e 

outros órgãos públicos de cultura em todo Brasil entraram em greve pouco tempo 

antes do início do evento. E nada foi feito para que isso fosse evitado. 

 Esse fato exemplifica como há um distanciamento entre as duas áreas do 

saber. Tanto os museus não aproveitaram o momento de grande visitação por 

turistas no Brasil, como o setor turístico não aproveitou mais esse recurso turístico 

saindo do usual atrativo de sol e praia. 

 Os museus aproveitaram o momento em que o Brasil estava no holofote do 

mundo para colocar em pauta os problemas enfrentados pela área da cultura que, 

apesar do investimento do governo federal ter aumentado, possui um orçamento 

baixo para suprir as necessidades das instituições e se qualificar para oferecer um 

melhor serviço ao público. Os museus buscavam o reconhecimento. No entanto, a 

greve acabou, a Copa do Mundo passou e os museus continuam com os mesmos 

problemas. E o MINC perdeu a oportunidade de maior difusão da cultura nacional 

para o mundo e até mesmo o aumento da arrecadação dos órgãos culturais. 

 Isso mostra um despreparo para tratar desses assuntos no Brasil, que apesar 

de ter políticas públicas muito modernas, pouco é feito. O valor repassado ao MINC 

tem que ser repartido por todos seus setores e autarquias. O valor que chega ao 

IBRAM ainda precisa ser repartido por todos os museus ligados a ele. No final, o 

valor não é suficiente para abrir o museu, quiçá fazer projetos para reestruturar o 

museu o para o turismo. 

 Ao criar novos produtos e oferecer serviços de qualidade, os museus podem 

ter no turismo uma oportunidade de angariar recursos para seu melhor 

funcionamento, principalmente no que diz respeito a suas funções básicas como 

preservação, conservação, catalogação etc. Esses recursos podem ser conseguidos 

através das receitas geradas por venda de ingressos, aluguel de audioguia e venda 

de souvenires entre outros produtos que podem ser oferecidos aos visitantes. 

  

                                                           
13

  Para mais detalhes, ler a notícia do Jornal O Globo: <http://oglobo.globo.com/cultura/greve-no-
ministerio-da-cultura-ameaca-funcionamento-de-museus-durante-copa-do-mundo-12325665>. 
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Apresentamos neste capítulo a evolução do museu no Brasil a partir de uma 

perspectiva histórica das políticas oficiais. Se não fosse assim, não seria possível 

entender o caminho percorrido pelos museus para se tornarem instituições 

acessíveis ao público. No entanto, até que ponto os museus estão interessados em 

aumentar o seu público? Há um tipo de público que vem crescendo seu interesse 

em visitar os museus? Quais são a relações existentes entre museus e turismo? 
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2 AS RELAÇÕES ENTRE MUSEUS E TURISMO 

 

O museu, desde o sua origem como templo das musas e gabinete de 

curiosidades até sua configuração atual, tem uma característica que perdura até 

hoje: a visitação. E essa visitação não acontece só por pessoas locais, mas também 

por viajantes de outras localidades.  

Essa é a primeira relação entre museu e o turismo. O museu por sua 

essência é um recurso turístico, se entendermos esse recurso como um atrativo 

cultural, ou natural, que possui potencialidades turísticas. Para Dominguez (1994, p. 

23) recursos são elementos que podem ser usados para acudir a uma necessidade 

ou levar a cabo uma empresa e para isso, o recurso precisa estar disponível para 

ser usado.  Já Margarita Barretto (2003, p 37) define recurso turístico como “a 

matéria-prima com a qual se pode planejar o turismo num determinado local”. Ou 

seja, o recurso turístico precisa estar apto e disponível para o turismo. 

Baseando-se nos conceitos de Barretto (2003) para o recurso tornar-se 

atrativo, ele precisa obviamente atrair o interesse do turista, independente se esse 

recurso está apto e disponível para o deleite do turista ou não. O conjunto de 

recursos e/ou atrativos turísticos compõem o patrimônio turístico de uma localidade. 

Quando pegamos estes recursos e atrativos turísticos, ou seja, o patrimônio 

turístico, e os modificamos de forma que eles ganhem o interesse do mercado, eles 

se tornam produtos ou a oferta turística. 

Nos últimos anos, tem crescido de forma relevante a oferta de produtos 

turísticos com o apelo cultural como resultado de dois fatores principais: a abertura 

de muitos atrativos de 30 anos para cá e o fato de o setor turístico haver criado mais 

programas, ou pacotes, combinados com produtos culturais (GONÇALVES, A. R. 

2005). 

 Mario Carlos Beni (2011. p.21) também relaciona o crescimento do turismo 

com a globalização, evolução das tecnologias e dos meios de comunicação: 

  

A globalização do turismo é resultante, principalmente, dos seguintes 
fatores: aumento da liberalização do comércio mundial; incorporação de 
novas tecnologias, como a informática e as telecomunicações; integração 
horizontal e vertical das empresas de turismo; difusão territorial do 
consumo; e flexibilização do trabalho nos diversos setores produtivos, 
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incluindo o próprio setor do turismo.  
 
 

Diversos destinos se desenvolveram com base no seu legado histórico e 

cultural, como Itália, França e Espanha. Este último, com 13 cidades consideradas 

Patrimônio Mundial da Humanidade14, nas últimas décadas, conseguiu se consolidar 

como um dos destinos mais visitados por estrangeiros em todo mundo.  

A Espanha deixou de ser somente um destino de praia e sol, ponto principal 

de veraneio dos europeus, e passou a se tornar referência no que diz respeito o 

turismo cultural. Como ir a Madri e não fazer uma visita ao Museu do Prado, Museu 

Reina Sofia ou o Museu Thyssen-Bornemisza? Esses museus possuem, assim 

como o Museu do Louvre, em Paris ou o National Gallery, em Londres, um dos 

maiores acervos de artes visuais do mundo. O acervo desses museus atraem 

visitantes de toda parte. 

Para justificar essa mudança, Crain, Santana e Prats (CRAIN, 1996; 

SANTANA; PRATS, 2005 apud BARRETTO, 2012) dizem que o turismo cultural 

surge como um novo produto de mercado na Espanha devido à poluição de muitas 

praias na costa do Mediterrâneo por conta do crescimento desordenado de resorts 

na região e também por este produto já está massificado perdendo assim sua 

atratividade. 

Para alguns turistas, destinos massificados não são atraentes. Alguns 

possuem outro tipo de motivação. Para uma parte dos turistas, visitar museus é 

quase uma obrigação. E no caso dos museus citados anteriormente, têm que estar 

no roteiro da viagem. Essa é uma das características dos praticantes do turismo 

cultural. 

O MTUR, junto com o MINC e o IPHAN, define o turismo cultural como “[...] 

atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos 

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

os bens materiais e imateriais da cultura” (MTUR, 2008, p. 16).  

Segundo Margarita Barretto (2012), para entender o conceito de turismo 

cultural é necessário entender primeiro as tipologias de turismo e as características 

dos vários tipos de turistas. Para a autora os turistas de museus são turistas em sua 

                                                           
14 Patrimônio Mundial da Humanidade é um sítio (cidade, complexo, monumento, construção. 
florestas, desertos, montanha, lago ou ilha) definido pela UNESCO, uma agência das Nações Unidas 
(ONU), como de importância cultural ou física especial para o mundo. A lista é mantida pelo 
Programa do Patrimônio Mundial, que é administrado pelo Comitê do Patrimônio Mundial, composto 
por 21 países-membros eleitos (ONU, 2014). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_do_Patrim%C3%B4nio_Mundial
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maioria aquele que tem como motivação o interesse pelo legado histórico-cultural, 

seja ele material ou imaterial, de um povo ou região. A autora ainda diz que esses 

turistas, em sua maioria, não viajam com agências de turismo e seus pacotes 

montados. Estes turistas procuram experiências, a experimentação de uma nova 

cultura, mas sem danificá-la, sendo assim uma forma de turismo que menos efeitos 

negativos ocasionariam na localidade e na população local: 

 

O turismo cultural surge como uma alternativa por tratar-se de um turismo 
de minorias, cujos protagonistas, que seriam turistas não 
institucionalizados, experimentais, experienciais e existenciais, são mais 
educados e respeitam o meio ambiente natural e cultural. O turismo cultural, 
de acordo com essa premissa, teria menos efeitos negativos nos núcleos 
receptores, e durante um tempo seu aumento proporcional foi bem 
recebido. Por outro lado, trata-se de pessoas que procuram um contato 
íntimo com a população local, respeitando seu modo de vida, sem pretender 
impor seus padrões; são pessoas que se adaptam com facilidade à cultura 
local e consomem estados e espírito em lugar de coisas materiais. Um 
estudo realizado nos Estados Unidos e no Canadá confirmou que os 
“turistas culturais” têm mais dinheiro que outros, gastam mais e 
permanecem mais tempo no local; hospedam-se em hotéis, compram mais, 
têm nível de educação mais alto, predominando o gênero feminino e a faixa 
adulta. (BARRETO, 2007, p. 84) 

 

Porém, há diversos destinos turísticos que tem como principal seguimento o 

turismo cultural e são massificados. Se observarmos hoje Paris, Veneza, Atenas e 

outros destinos que possuem grande oferta de atrativos culturais, recebem muitos 

turistas com a finalidade de fazer turismo cultural e esses destinos são considerados 

destinos de turismo de massa. 

Já Montejano (2001, p. 253) diz que o turismo cultural é entendido como o 

“[...] conjunto de atividades que se desenvolvem com a finalidade de facilitar para o 

turista alguns conhecimentos e ampliar sua cultura, a partir de uma perspectiva de 

tempo livre e da civilização do lazer”. Ele ainda faz uma divisão das atividades 

desenvolvidas por este tipo de turismo. São eles:  

a) Entrar em contato com as diferentes épocas históricas, artísticas e 
culturais, mediante visita de conjuntos monumentais, museus, rotas e 
itinerários histórico-artísticos, monumentais etc.; 
b) As manifestações culturais e de espetáculos por meio de festivais de 
música, cinema, teatro, representações religiosas, touradas, concertos e 
ciclos de ópera, exposições de arte: pintura, escultura, fotografia etc.; 
c) Participar de cursos, seminários, simpósios culturais, cursos de idiomas 
no estrangeiro – por exemplo, universidades de verão; 
d) Manifestações folclóricas, gastronômicas e de artesanato, por meio de 
festas importantes e típicas, festivais folclóricos musicais, jornadas 
gastronômicas ou cursos de culinária, exposições e cursos de artesanato 
etc. (MONTEJANO, 2001, p. 253. Grifo nosso) 
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Assim sendo, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001b), o 

turismo e o patrimônio cultural podem criar uma relação de benefícios mútuos e de 

forma sustentável uma vez que o patrimônio cultural é uma fonte preciosa para que 

a oferta turística seja continuada e diversificada.  

Se entendermos o turismo cultural como a atividade na qual o turista é 

motivado a deslocar-se no intuito de adquirir mais conhecimento, informação e 

conhecer e vivenciar a cultura do outro, acreditamos que o museu é um recurso 

cultural capaz de motivar turistas para essa finalidade. 

Alexandra Gonçalves (2005) diz que o turismo é uma área de conhecimento 

que está se desenvolvendo e que há a necessidade de conhecimento científico de 

diferentes níveis. Os destinos tradicionalmente de “praia e sol” precisam se preparar 

para a competitividade do mercado global e eles somente poderão se destacar neste 

mercado mediante pesquisa aprofundada que contribuirá para afirmar e ultrapassar 

as vantagens competitivas. 

 Ainda segundo Alexandra Gonçalves (2005), o novo turismo e o novo turista 

que os turistas precisam de produtos altamente qualificados e que sejam capazes de 

atingir as expectativas dos turistas. Turistas estes que querem realizar sonhos, 

aprender com a cultura dos diversos lugares e viver experiências. 

 O Museu é um recurso cultural que pode se tornar atrativo a partir do 

momento em que atraia o interesse do turista. Esta atração pode ser através de um 

item do acervo, sua arquitetura, uma exposição ou até mesmo por estar localizado 

no circuito turístico. 

Mas a relação turismo e museus não é uma relação fácil, pois as visões 

economicista e capitalista de alguns profissionais de turismo exigem que os destinos 

e atrativos estejam sempre à disposição dos turistas, para que sejam usados e 

assim gerem receita para essas instituições. Enquanto isso, o museu tem como 

prioridade entre todas suas funções “salvaguardar os testemunhos da memória”, ou 

seja, quanto menos contato ou exposto o objeto musealizado estiver, mais salvo 

estará. No entanto, é possível também observar profissionais que admnistram os 

museus também com a essa visão quando alugam esses espaços para promover 

eventos em detrimento do bom atendimento ao público que visita os museus. 

 A museologia, desde a criação do Movimento Internacional pela Nova 

Museologia (MINOM) a partir da Declaração de Quebec, em 1984, mas formalizada 
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em Portugal no ano seguinte, tenta uma maior aproximação do museu com a 

sociedade. Fato que já havia sido discutido anos antes na Conferência do ICOM de 

1971, cujo tema foi “O Museu a Serviço do homem Hoje e Amanhã”. Nesse 

momento, a museologia enfrenta “com maior ênfase a questão da passagem das 

funções tradicionais dos museus para funções sociais mais efetivas” (CÂNDIDO, 

2013, p. 50). 

 

Essa ênfase nas funções sociais do museu é chamada por Mauro Moutinho 

de Sociomuseologia, quando ele faz uma reflexão sobre as transformações que 

ocorreram no cenário museológico a partir do MINOM , da Mesa-Redonda de 

Santiago do Chile e da Declaração de Quebec, quando reconhecem a necessidade 

de aumentar a prática museológica e integrar as populações nessas ações. 

Moutinho convoca o uso da interdisciplinaridade, o uso de métodos modernos de 

comunicação e gestão e também que o museu priorize o desenvolvimento social 

(MOUTINHO, 2007 apud CÂNDIDO . 2013, p. 53): 

A Sociomuseologia constitui-se assim como uma área disciplinar de ensino, 
investigação e atuação que privilegia articulação da museologia em 
particular com áreas do conhecimento das Ciências Humanas, dos Estudos 
do Desenvolvimento, das Ciências de Serviços e do Planejamento do 
Território  

 

Assim sendo, para que o museu entenda a importância do turismo, há 

necessidade que ele trabalhe a sociomuseologia, inserindo a disciplina de turismo 

nos museu. 

 Porém, apesar da função social do museu, que prioriza o desenvolvimento 

social, que deve estar à disposição do público que o visita e passar da melhor forma 

possível as informações sobre o acervo, educar e comunicar, através da 

museografia, o museu possui especificidades que não podem ser deixadas de lado 

somente para atender às necessidades do turistas. 

O turismo de massa, desenfreado e sem nenhum planejamento traz danos 

não só para o patrimônio histórico e artístico, mas também para os recursos 

naturais, culturais e para a sociedade em geral. Se não planejado com rigor, trará 

impactos negativos, muitas vezes irreversíveis para todos os aspectos de uma 

sociedade. 

Mesmo sendo esse turista bem intencionado, os museus precisam estar 

preparados para recebê-los. Mas dizemos isso não só pelo fato de se oferecer um 
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melhor serviço e ou comunicar com qualidade, mas também para proteger o 

patrimônio musealizado. No entanto, como atender aos turistas com qualidade e ao 

mesmo tempo salvaguardar o patrimônio? Há a necessidade de um profissional que 

entenda os dois lados desse dilema. 

Segundo Karla Godoy (2010), os museus possuem peculiaridades e por isso 

não podem simplesmente ser transformados em um produto numa prateleira pronto 

para ser vendido e consumido. Os museus não podem ser aprisionados na visão 

reducionista de “lugar que guarda coisas velhas” e que precisa ser modernizado 

para adequar-se a um público apressado, com gostos e motivações que mudam a 

todo tempo. Assim como um indivíduo não pode ser colocado em um grupo típico de 

visitantes, como se ele fosse único e estático. 

Karla Godoy (2010) ainda diz que não é ao fato de o museu ter como uma de 

suas funções o serviço à sociedade que ele deve sempre estar à disposição dos 

visitantes e turistas, ou seja, estar sempre aberto à visitação. Há outras atividades 

de extrema importância exercidas pelos museus que também fazem jus à sua 

função social: 

 

Os museus são muitos, quantitativa e qualitativamente. Há inúmeras 
tipologias, distintas topografias, incontáveis objetivos e necessidades para a 
existência dessas instituições. Muitos estudos e técnicas compõem seus 
bastidores, até que as portas se abram mais uma vez para aqueles que 
vemos nas filas. Há toda uma rotina especializada a ser seguida nessas 
instituições, pois estar a serviço da sociedade não se reduz a exibir objetos 
do seu acervo, mas também conservá-los, pesquisá-los, para melhor 
comunicar informações visuais e textuais aos visitantes em geral, dentre os 
quais se encontram os turistas. Museus podem ser tradicionais, se assim for 
conveniente para a devida proteção do acervo, sem que haja, por isso, 
prejuízo da visitação turística. Basta que os visitantes respeitem os limites 
que lhes são apresentados, que visam primordialmente fornecer as 
melhores condições para que, no futuro, outros visitantes também possam 
desfrutar do mesmo privilégio. Então, esse mesmo museu, considerado por 
muitos como obsoleto e distante da noção comum de hospitalidade, pode 
estar tendo uma postura de vanguarda, ao garantir um acesso que poderia 
simplesmente estar inviabilizado. (GODOY, 2010, p. 200-201). 

 

 Os museus podem tanto continuar com suas funções primordias de proteção 

do patrimônio musealizado quanto fornecer melhor atendimento aos visitantes e, no 

caso dos turistas, oferecer também infraestrutura que o permitam ter uma melhor 

experiência com sua visitação. Por isso, é importante que haja na instituição uma 

profissional que entenda as especificidades do museu e as necessidades do 

visitante-turista. 
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Margarita Barretto (2012, p.129) questiona sobre a visitação indiscriminada 

por parte dos turistas. Até que ponto pessoas que querem somente o lazer e que 

são consumidores passivos sem nenhum interesse pela cultura local, ou não fazem 

ideia da importância e significado deste bem para a comunidade local, podem usar o 

patrimônio? Como conciliar a necessidade de limitar as visitas com o direito 

universal de ir e vir? A autora diz que, mesmo com crítica de alguns intelectuais, há 

a necessidade de cobrança de ingresso e principalmente de mediadores culturais. 

 No entanto, é possível verificar museus que alugam seus espaços para 

empresas promotoras de eventos que realizam nesses espaços patrimonializados, e 

muitas vezes pertencentes ao poder público, casamentos, formaturas e outros 

eventos. Qual a diferença dos danos causados pelo turismo de massa para os 

danos causados por esses eventos? Será que existe algum controle ou estudo de 

capacidade de carga? 

 Por isso há a necessidade de se planejar o uso turístico do museu baseado 

nos conceitos de sustentabilidade, ou seja, usar este recurso de forma que ele 

possa ser usado também no futuro. 

 É necessário que as duas áreas de conhecimento, tanto a museologia quanto 

o turismo entendam suas especificidades. O Museu precisa compreender que é 

possível “turistificar-se” sem que isso cause prejuízo às suas funções básicas de 

restauração, exposição e catalogação, dando um pouco mais de atenção para sua 

função educativa e sua função de instituição a serviço da sociedade como um todo. 

E o turismo precisa entender que o Museu não é apenas um recurso ou atrativo para 

o uso único do turista, mas ele é uma instituição que possui finalidades próprias. 

 Os museus e o turismo podem beneficiar-se mutuamente. Barretto (2012, p. 

126) diz que o turismo não aparece em nenhum dos fatos citados de patrimônio 

ameaçado na página na internet da UNESCO. Excetuando os casos de desgaste 

devido à visitação excessiva ou os casos de vandalismo causado por forasteiros, o 

turismo vem contribuindo para a preservação do patrimônio como também tem 

ocasionado o interesse por ele e até mesmo ajudando na valorização e descoberta 

de patrimônio: 

 

Só para citar alguns exemplos, para os arqueólogos e cientistas 
relacionados com o patrimônio na Sardenha, o turismo foi “uma verdadeira 
benção”, pois graças ao interesse dos turistas que os trabalhos de 
escavação começaram, recuperando-se as ruínas pré-históricos da 
civilização nuraghe. (ODERMATT, 1996 apud BARRETTO, 2011, p. 127) 
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O interesse pelo turismo cultural em algumas localidades tem contribuído para 

a revitalização assim como a afirmação cultural e econômica. Seria possível citar 

uma grande lista em que a demanda turística impediu a demolição ilegal, e até 

mesmo legal, de bens tombados em prol da modernização e do crescimento 

econômico (BARRETTO, 2012, p. 127). E além de impedir a destruição dos bens 

culturais, o turismo cultural também tem contribuído para o tombamento do 

patrimônio. 

No entanto, há a preocupação por parte dos estudiosos e profissionais da 

área de cultura de que os interesses turísticos de um bem não prevaleceriam sobre 

o valor histórico-cultural desse bem, na discussão sobre o tombamento, no futuro. 

Razões econômicas seriam predominantes no momento da escolha dos bens a 

serem tombados. Seria feita a vontade dos grupos do poder, cujos quais seriam 

beneficiados com os negócios turísticos gerados com a criação de atrativos 

autorizados por órgãos nacionais e internacionais, o que, de certa forma, já vem 

ocorrendo (BARRETTO, 2012, p. 129). 

 Atualmente na cidade do Rio de Janeiro, devido aos Jogos Olímpicos de 

2016, ocorre uma grande reforma urbana. Esta reforma está mais evidente 

principalmente na região portuária da cidade. O projeto intitulado “Porto Maravilha” 

está modificando completamente esta área abandonada da cidade. Novos meios de 

transportes, prédios empresariais e residenciais, áreas de lazer e áreas culturais. 

Um dos princípios deste projeto é “[...] a valorização da paisagem urbana, do 

ambiente urbano e do patrimônio cultural material e imaterial” (CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2009). Apesar de muitas críticas devido a remoções de moradores, além 

da especulação imobiliária e preços elevados, que são característica do processo de 

gentrificação da localidade, as mudanças que estão por vir contribuirão para a 

turistificação da zona portuária: 

 

A gentrificação refere-se a uma estruturação espacial profunda em vários 
sentidos, e é um processo pleno de contradições sociais. Em primeiro lugar, 
refere-se a uma expansão da área física do centro; em segundo lugar, à 
difusão do poder cultural do centro da cidade; e, finalmente, a um processo 
de transformação deste em função de uma cultura internacional de 
mercado. A gentrificação não implica o uso turístico do lugar, mas leva a 
que os lugares passem a ser mais atrativos para os turistas, em virtude dos 
equipamentos refinados que lá são instalados. Tampouco implica 
recuperação da história, mas leva indiretamente a isso, dada a reutilização 
de construções antigas para novas finalidades. (BARRETTO, 2012, p. 132). 
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 Junto com a reforma urbana, há interesse em levar turistas para essa área 

abandonada da cidade. Isso já havia ocorrido antes com a criação da Cidade do 

Samba e a visitação dos barracões de alegorias das escolas de sambas do Rio de 

Janeiro. No entanto, com a dificuldade de acesso para região e pelo completo 

abandono, dificilmente o turista desbravava a cidade para fazer a visita. 

E com esse interesse em desenvolver o turismo nessa área, além de um 

maior marketing sobre o patrimônio material e imaterial da região da Gamboa, foi 

incluída neste projeto a criação de três museus: o Museu de Arte do Rio (MAR), 

Museu do Amanhã e o Aquário do Rio de Janeiro (AquaRio).15  

Há necessidade em manter o turista que visita a cidade mais dias desfrutando 

da cidade. E para isso estão criando novos atrativos turísticos. O próprio projeto do 

AquaRio contempla isso:  

 

Como em outras cidades turísticas do mundo, a existência de um aquário 
de visitação pública oferecerá um excelente programa para o visitante, 
somando uma nova atração turística às já existentes na cidade do Rio de 
Janeiro. (INSTITUTO MUSEU MARINHO DO RIO DE JANEIRO, 2008. Grifo 
nosso). 
 
 

 É importante a reestruturação da área urbana para assim melhor atender à 

população e também a criação de novos atrativos culturais. No entanto, a cidade já 

possui inúmeros museus com grande potencialidade turística e que não são 

aproveitados. Na própria região portuária há diversas atrações culturais, museus e 

monumentos esperando somente um incentivo para serem aproveitados pelo 

turismo. 

 Para Nascimento Jr. e Colnago (apud NASCIMENTO JR., 2010, p. 220), as 

instituições museológicas do Brasil mobilizaram R$ 1.323.799.715,77 no período de 

2001 a 2008 para serem utilizados na execução de suas atividades, segundo dados 

consolidados do Cadastro Nacional de Museus. Cândido (2013, p. 66) diz que esses 

dados fazem parte de um argumento sobre a importância dos museus como vetores 

da economia e geradores de empregos – 23.284 empregos no total. E essas 

entidades recebem anualmente em torno de 136 milhões de visitantes, dentre estes, 

                                                           
15 Apesar de no projeto constar somente a construção de dois museus – MAR e Museu do Amanhã –, 
o AquaRio está sendo realizado pelo Instituto Museu Marinho do Rio de Janeiro (IMAN) entidade 
brasileira, sem fins lucrativos, criada especificamente para conceber e capitanear a implantação  e a 
operação de um aquário marinho no Rio de Janeiro. 
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turistas. 

 Esse valor de movimentação de recurso pode parecer grande, no entanto, se 

for dividido o valor movimentado anualmente pelo número de museus, a média fica 

R$ 465.798,00. Porém, sabemos que algumas instituições recebem mais recursos e 

outras menos.  

 Mesmo com essa média de recurso por museus, que acaba mascarando a 

realidade dessas instituições. Segundo Cândido (2013, p. 67), um diretor de um 

museu brasileiro de médio porte revelou que há um custo anual em torno de R$ 

200.000,00 somente em gastos com água, luz, telefone, salários e material de 

consumo. A autora citada acredita na importância da criação de museus, no entanto, 

quanto mais museus forem criados, menor será a fatia dos recursos destinados aos 

demais, pois gestores que querem criar novos museus consideram somente o 

investimento até a abertura e esquecem que eles precisam de recursos para 

continuar funcionando. 

Com um orçamento tão abaixo do necessário, fica complicado preocupar-se 

além de suas atividades imprescindíveis de conservação, comunicação e educação, 

com a fatia dos visitantes que são turistas e possui suas especificidades e 

necessidades próprias para ter uma boa experiência museal. 

Cândido (2013) acredita que a gestão dos museus e um desafio no mundo 

contemporâneo, ainda mais com a dificuldade em conseguir recursos. Porém, 

somente com uma gestão partindo de um diagnóstico sistematizado de todos os 

setores do museu para que assim seja possível planejar e gerir os recursos, 

inclusive os recursos turísticos, e assim qualificar essas instituições.  

Antes que os museus incluam o turismo em seu projeto como uma parte 

importante da gestão museológica, há a necessidade de saber quem são esses 

turistas que visitam os museus. Qual a percepção deles sobre os museus? É óbvio 

que traçar o perfil dos turistas é apenas uma pequena parte do que o Bacharel em 

Turismo pode fazer. Para que o museu seja qualificado para o turismo, o Bacharel 

em Turismo precisa está inserido na instituição e trabalhar ativamente. 

Assim sendo, partindo do pressuposto da gestão de museus usando o 

diagnóstico da instituição como um instrumento para a sua qualificação, o Bacharel 

em Turismo pode criar instrumentos de avaliação dos recursos turísticos dos 

museus, como um inventário da oferta turística que é necessário fazer em qualquer 

destino. 
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No entanto, esse inventário deverá ser feito com adaptações para o museu. 

Fazendo um diagnóstico das qualificações que o museu tem para receber turistas, é 

possível melhorar os serviços oferecidos a esses visitantes além de proporcionar 

uma melhor experiência museal, fazendo com que o turismo seja uma alternativa na 

geração de recursos próprios para o museu. 

O entendimento entre as duas áreas do conhecimento, que ao mesmo tempo 

em que são tão próximas, são tão distantes, só será possível quando houver no 

museu um interlocutor com entendimento das duas áreas. Atrevemo-nos a dizer que 

o Bacharel em Turismo seria um profissional essencial para fazer esse entendimento 

possível dentro do museu. Porém, antes de haver um interlocutor entre essas duas 

áreas, há a necessidade de que este seja capaz de entender as especificidades dos 

museus. Entender os museus não somente como mais um “produto cultural pronto 

para ser consumido”, mas como uma instituição que possui vida própria que vai 

muito além da bilheteria, salas de exposições ou lojas de souvenires. 

Para isso, além de um plano museológico em que os profissionais de museu 

deem a devida importância que o turismo tem dentro e fora da instituição e na 

sociedade, há necessidade de que os profissionais de turismo, estudantes de 

turismo e, mais precisamente, o Bacharel em Turismo entenda a importância do 

patrimônio cultural, natural e museológico e se capacite antes mesmo do fim de sua 

graduação através de disciplinas de cultura, patrimônio e museologia. 

Como dito no capítulo anterior, já é possível verificar por parte do poder 

público uma tentativa de aproximação destas duas áreas, como o Programa de 

Qualificação de Museus Para o Turismo. E com base nisso, foi elaborado um projeto 

de pesquisa nesse tema. 

  A seguir, apresentaremos o projeto de Pesquisa Turismo e Museus, cujo qual 

o autor deste trabalho foi bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)16, sob a supervisão da 

coordenadora e museóloga Prof.ª Dr.ª Karla Estelita Godoy, que também vem a ser 

a orientadora deste trabalho. A partir dessas pesquisas, poderemos verificar de 

forma efetiva como foi feita uma avaliação dos museus a partir de uma visão oriunda 

do campo do turismo. 

  

                                                           
16 O autor deste trabalho foi bolsista de iniciação científica da FAPERJ de abril de 2011 a março de 

2013 e trabalhou ativamente no projeto Turismo e Museu do T-CULT. 
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3 OS USOS QUE O TURISTA FAZ DO MUSEU: PERCEPÇÕES DO TURISTA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos algumas percepções de turistas que visitam 

museus. Essas informações foram coletadas a partir do projeto “Turismo e 

Museus”17, coordenado pela professora e orientadora deste trabalho, que vem sendo 

desenvolvido desde 2010, cujos primeiros objetivos já se destinavam a analisar a 

qualificação dos museus para o turismo, a partir das potencialidades turísticas dos 

museus do IBRAM, no Estado do Rio de Janeiro tendo em vista os megaeventos 

que ocorreriam  no Estado – Copa do Mundo da FIFA e Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos. 

A aplicação das três dimensões da pesquisa visava, futuramente, gerar um 

Índice de Qualificação Turística dos Museus (IQTM): 

 

O IQTM foi definido por um conjunto de variáveis compostas por três 
dimensões: “Percepção da Demanda Turística”, “Infraestrutura” e 
“Técnica”. A dimensão “Percepção da Demanda Turística” está associada 
à avaliação feita pelos turistas, em relação à estrutura e aos serviços 
oferecidos em cada museu. A dimensão “Infraestrutura” é divida em dois 
grupos de avaliação: a externa, que diz respeito às condições de acesso e 
do entorno do museu; e a interna, que está associada à existência e 
avaliação de serviços prestados – como restaurante/café, lojas, banheiros, 
acesso à internet etc.– e às condições estruturais do prédio – estética da 
fachada e conservação de seu conjunto arquitetônico. A dimensão 
“Técnica” está relacionada com a conservação do acervo – em exposição 
ou em reserva técnica –, com a museografia, e também com as atividades 
oferecidas especificamente aos turistas – folheteria turística, programa de 
hospitalidade ao turista, balcão de informações, mediadores ou monitores 
para as exposições, recursos tecnológicos como áudio-guia, aplicativos 
para celulares e tablets dentre outros. (GODOY, 2013, p. 41). 

 

Segundo o IBRAM (2011), a arrecadação dos museus sob a gestão do MINC 

estava situada em torno de R$ 2,8 milhões de reais anuais, com perspectiva de 

duplicação desse valor em dois anos, devido aos incentivos de modernização e ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

O Programa de Qualificação dos Museus para o Turismo, desenvolvido pelos 

Ministérios da Cultura e do Turismo, previa a aplicação de R$ 2 milhões na 

qualificação e adequação dos museus para esse público. Inicialmente, foram sete 

                                                           
17 Este projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa Turismo Cultura e Sociedade (T-Cult), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
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instituições contempladas no Brasil. Muito embora esse número tenha aumentado 

ao longo dos últimos anos, consideramos que um Estado como o Rio de Janeiro, em 

que estão situadas instituições museológicas de expressividade nacional, além de 

ser uma porta de entrada para o turismo doméstico e internacional, necessitaria de 

um maior amparo nesta área tão significativa (IBRAM, 2011). Por essa razão, o 

projeto se concentrou nos 13 museus do IBRAM, localizados justamente no Estado 

do Rio de Janeiro, para desenvolver suas primeiras análises. 

A pesquisa teve caráter exploratório, muito embora os resultados obtidos em 

um dos museus darem condições de se realizar uma análise estatística. 

Inicialmente, foi feito um estudo prévio sobre a natureza e o universo a ser 

pesquisado, a partir de reuniões do Grupo de Pesquisa T-Cult, tornando possível a 

construção de dois instrumentos de investigação: um questionário a ser respondido 

pelo responsável de cada instituição museológica – Oferta – e outro a ser 

respondido pelos turistas após sua visita ao museu – Demanda. A equipe de 

pesquisa iniciou a construção desses instrumentos, de acordo com as orientações 

metodológicas adotadas para o projeto. Os questionários foram estruturados com 

perguntas abertas, semiabertas e fechadas, para que, a partir dele, pudessem ser 

obtidos os dados qualitativos e quantitativos, de acordo com os objetivos do projeto. 

Logo após, os instrumentos serem revisados e corrigidos pelo professor orientador, 

o questionário de Oferta foi enviado aos museus, junto com a comunicação de início 

do projeto e com uma solicitação para que as instituições dessem o de acordo de 

sua participação e para que respondessem às questões. Já o questionário de 

Demanda era para ser aplicado aos turistas, maiores de 15 anos, que visitassem os 

museus nos dias de pesquisa. 

Para aplicar o questionário, consideramos turista o visitante dos museus que 

não residisse na cidade onde o questionário estava sendo aplicado. Independente 

se o visitante turista iria pernoitar ou não na cidade. Essa premissa foi estabelecida 

para que também pudéssemos incluir os visitantes excursionistas18. Acreditamos 

que os visitantes excursionistas, por estarem em viagem, também possuíam 

                                                           
18 Segundo a Internatinal Union Of Official Travel Organizations (1968 apud BARRETTO, 2003, p. 25-
26), visitante é “toda pessoa que visita um país diferente daquele em que reside habitualmente, por 
qualquer razão que não seja realizar um trabalho remunerado. Entre os visitantes estão os turistas e 
os excursionistas. Os turistas são visitantes que realizam pelo menos um pernoite num país ou região 
e permanecem um mínimo de 24 horas. Os excursionistas são[...]aqueles visitantes que não param 
para um pernoite, mas que atravessam o país ou região. Um excursionista permanece por menos de 
24 horas e inclui viajantes de um dia ou pessoas fazendo cruzeiros.” 
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praticamente as mesmas necessidades de um turista tradicional, no que diz respeito 

à sua visita ao museu. 

Vale ressaltar que, apesar de os visitantes residentes da cidade onde o 

museu se localizava não tenham sido requisitados para responderem aos 

questionários – que visavam exclusivamente aos turistas e excursionistas –, quando 

esses eram abordados, eram contabilizados nesse formulário à parte, permitindo 

que obtivéssemos a proporção entre os dois tipos de visitantes – residentes e 

turistas. 

Na primeira fase da pesquisa de campo foram aplicados questionários em 10 

museus do IBRAM do Estado do Rio de Janeiro dos 13 existentes. Não houve 

pesquisa no Museu do Açude e no Museu de Arte Sacra de Paraty porque estes 

estavam fechados à visitação por motivos de obras. E no Museu Imperial não houve 

pesquisa devido à tragédia das chuvas na região Serrana do Rio de Janeiro. 

Logo após a finalização do processo de tabulação dos questionários da 

primeira etapa, foi iniciado o planejamento para a segunda etapa da pesquisa de 

campo nos museus que foi realizada durante os meses de junho e julho de 2011. A 

partir da experiência obtida com a primeira fase da pesquisa de campo, a equipe de 

pesquisa conseguiu perceber a demanda de turistas franceses em alguns museus e 

foi decidido elaborar, então, o questionário no idioma francês, além dos 

questionários em português, inglês e espanhol, aplicados na primeira fase. 

A partir do fim da tabulação de dados da segunda fase, foi contabilizado o 

total de questionários aplicados e o número total de visitantes residentes nas duas 

fases da pesquisa, a fim de criarem gráficos comparativos, fazendo a distinção entre 

visitantes dos museus que são turistas e aqueles visitantes que são residentes, que 

é um tipo de dado que os museus não costumam contabilizar. 

Em 2013, foi realizada nova parceria com o Museu Histórico Nacional e, a 

partir da disciplina Museologia Aplicada ao Turismo, ministrada pela professora 

Karla Godoy, no curso de Bacharelado em Turismo da UFF, foi possível aplicar o 

questionário novamente nesse museu.  

Neste trabalho apresentaremos os resultados da pesquisa ocorrida em 2013 

junto com os gráficos comparativos com os dados da pesquisa de 2011 e 2013 do 

Museu Histórico Nacional. Estipulamos assim, pois os resultados de pesquisa dos 

demais museus, ocorridas em 2011, já foram apresentados para o IBRAM e em 
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outros eventos pela mesma professora. Logo, a pesquisa aplicada em 2013 ainda é 

inédita. 

Os dados obtidos com a segunda aplicação de questionários no MHN e as 

observações feitas pelos turistas foram essenciais para a criação de um formulário 

para diagnosticar a situação da infraestrutura turísticas dos museus. 

 Os questionários foram aplicados em dois finais de semana – sábado e 

domingo – dos meses de janeiro, fevereiro junho e julho de 2011 e entre os dias 8 

de novembro de 2013 e 6 de dezembro de 2013 às sextas-feiras e em dois finais de 

semana. Foram abordados 447 visitantes no total, sendo que 266 deles eram 

turistas – 103, em 2011, e 163 em 2013. 

 O questionário possui 32 questões, sendo 28 fechadas ou semiabertas e 4 

abertas. E o questionário foi divido em três módulos Informações Sobre a Viagem, 

Avaliação da Visita e do Museu e Perfil do Entrevistado. Neste trabalho 

apresentaremos somente a Avaliação do Entrevistado por esse capítulo tratar da 

percepção do turista. Esses dados serviram como base para a elaboração do 

formulário sobre a infraestrutura turística para a pesquisa de campo em alguns 

museus da cidade do Rio de Janeiro. 

Dos turistas entrevistados, em 2013, 84,05% estavam visitando o museu pela 

primeira vez. E dos que não estava visitando pela primeira vez, 41,67% deles tinha 

feito a última visita há menos de 6 meses, 37,50% entre 1 a 5 anos, 12,50% de 6 a 

12 meses e 8,33% há mais de 5 anos.  

A respeito da notoriedade do museu para turistas, em 2013, 30,06% 

descobriram o museu há menos de um mês e 28,83% no dia da visitação, 22,09% 

sabem da sua existência entre 1 a 5 anos, 17,79% entre 1 mês e 1 ano e apenas 

1,23% há mais de 5 anos. Estes dados de divulgação, se forem de interesse do 

MHN, precisam ser trabalhados a seu favor, já que essa é uma das principais 

instituições museológicas do país e pode utilizar de diversos mecanismos 

tecnológicos como páginas interativas e aplicativos de celulares a fim de atrair 

público e expandir sua visibilidade nacional e internacional. 

Quando questionados sobre os motivos para sua visitação ao museu, como 

pode ser visto no Gráfico 1, em 2013, cerca de 57,83% disseram que tinha o desejo 

de conhecer o museu e 25,22% foram atraídos pelo tema da exposição. Há também 

uma parcela de 17,23% dos entrevistados que buscam lazer e entretenimento, e 

outra parcela de 8% que foi visitar o museu por motivo de pesquisa ou estudo. Além 
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disso, 4,31% dos entrevistados disseram que foram acompanhar pessoas, 2,46% 

para acompanhar seus filhos e 9,84% por outros motivos.  

 

 

GRÁFICO 1 - Motivos da Visita ao Museu. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nenhum entrevistado ficou com a opção “valor do ingresso”, assim como na 

pesquisa de 2011. Vale ressaltar que a entrada do museu custa R$ 6,00 e estão 

isentos de pagamento crianças até cinco anos de idade, sócios do ICOM, 

funcionários do IPHAN e do IBRAM, alunos e professores das escolas públicas 

federais, estaduais e municipais, brasileiros com idade a partir de 65 anos; guias de 

turismo e estudantes de museologia. Alunos agendados da rede particular de ensino 

e brasileiros entre 60 e 64 anos pagam a metade do valor. Aos domingos, a entrada 

é franca. 

Quando os turistas foram questionados sobre por qual fonte de informação 

ficaram sabendo da existência do museu, eles podiam citar mais de uma opção. 

Como pode ser conferido no Gráfico 2, em 2013, fontes como a Internet representou 

23,38% dos turistas, 22,76% pela recomendação de amigos, 12,30% passando em 

frente, 10,46% por meio de jornais e revistas, 6,77% recomendação de familiares, 

3,08% recomendação de professores, 1,85% pela televisão e 33,84% outras fontes. 

Entre as fontes mais citadas estavam o guia turístico. 
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GRÁFICO 2 - Fontes de Informação. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esses dados mostram a importância da internet como canal de divulgação do 

museu, assim como indicações na área externa que facilite a identificação do museu 

pelo turista que está passando pela frente ou que está procurando o museu a partir 

de informações que estão no seu guia turístico. Além disso, aponta importância que 

os guias turísticos oficiais da cidade têm para a divulgação da instituição para os 

turistas. 

Dos entrevistados, em 2013, 39,26% apresentaram certeza quanto à intenção 

de retornar ao museu e 22,70% provavelmente retornariam, como pode ser 

verificado no Gráfico 3. Como pode ser verificado no Gráfico 4, os principais motivos 

para retornar ao museu seria uma nova exposição, citado por 32,61% dos 

entrevistados. 27% dos turistas disseram que voltariam para mostrá-lo a alguém, 

11,69% a fim de “complementar ou aprofundar a visita” e 19,07% para “rever o que 

mais gostou”. Outros 10,46% responderam retornar a fim de estudar ou aprofundar a 

visita. É possível verificar que quando a visitação atinge a expectativa dos turistas, 

ele volta e ainda traz outra pessoa para conhecer o museu. 

Alguns entrevistados, em 2013, responderam passar no museu entre seus 

horários de trabalho como forma de distração e fruição, contudo muito foi dito sobre 

a falta de inovação do museu, como um local que permanece estático por muitos 

anos, e que o café ou a parte de fora seriam mais atrativas que as exposições 

permanentes. 
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GRÁFICO 3 - Intenção de Retorno ao Museu. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

GRÁFICO 4 - Motivos Para Retornar ao Museu. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser visto no Gráfico 5, os fatores que dificultam as visitas mais 

citados foram a falta de divulgação, que foi respondido por 30,76% dos turistas, e a 

dificuldade de transporte e acesso, citado por 17,23% dos turistas. É possível 

verificar a incidência expressiva da opção “outros”, citada por 27,68% dos 

entrevistados. Em sua maioria, os turistas diziam que a falta de tempo era o fator 

que mais dificultava a visitação a museus. Acreditamos que essa divulgação pode 

ser feita através de redes sociais, sites mais interativos e através do contato da 

instituição com meios de hospedagem, além de solicitar divulgação através dos 

órgãos oficiais de turismo da cidade. Fora isso, é necessário que os museus 

divulguem sua programação mensal para que assim os visitantes possam programar 

a visita ao museu e administrar melhor esse tempo que eles dizem dificultar a visita 

a museus e centros culturais. 
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GRÁFICO 5 - Fatores que Dificultam a Visita a outros Museus e Centros Culturais. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 

 

Outros fatores também foram citados como dias e horários de funcionamento, 

citado por 15,38% dos entrevistados, violência urbana e custo de visita, ambos 

citados por 5,54% e custo do ingresso e dificuldade de estacionamento citados 

respectivamente por 3,69% e 3,08% dos entrevistados.  

 

 

GRÁFICO 6 - Nível de Satisfação do Turista com o Museu. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser verificado no Gráfico 6,  o nível de satisfação foi bem 

expressivo, com 67,28% muito satisfeitos e 29,63% satisfeitos com a visitação. 

Muitos turistas se sentiram acolhidos e ficaram satisfeitos com a estrutura e a 

exposição permanente do Museu, de forma que elogiaram fatores como estrutura 

física, iluminação e harmonização do ambiente. Contudo, muitos turistas 
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estrangeiros e até brasileiros, vindos de Minas Gerais, São Paulo e Brasília, por 

exemplo, observaram a falta de sinalização na parte interna do museu, como saída, 

entrada e até nas exposições – sinalização interna e falta de legendas e maiores 

detalhamentos –, que segundo eles, carecem de maiores informações para diversos 

públicos, inclusive os infantis, como objetos que possam tornar a exposição mais 

atrativa para as crianças.  

Entre as observações feitas posteriormente pelos entrevistados, estava a 

necessidade de maiores informações, legendas e material interativo no museu, que 

pedia por mais qualidade e quantidade no MHN.  

Um turista de Curitiba que costuma visitar museus e centros culturais sugeriu 

além de espaços interativos com luzes, som e objetos para crianças e vídeos com 

linguagem infantil, mais divulgação do audioguia e maior preparo dos recepcionistas 

e funcionários quanto à hospitalidade. Segundo ele, o segurança forneceu 

informações que outras pessoas especializadas deveriam transmitir aos visitantes 

de forma constante.  

O turista que visita o Museu Histórico Nacional espera mais informação e 

interatividade, já que está visitando um dos museus mais importantes do país e a 

expectativa é grande, como pudemos analisar em frases como a do turista que disse 

“esperava mais pelo o que ouvi dizer sobre o museu.” que apareceram algumas 

vezes. Alguns turistas estrangeiros também citaram a necessidade de novas 

tecnologias na interatividade do museu. 

Alguns fatores como a ampliação do acervo e de materiais sobre a época 

Colonial e Brasil Império, fundação da capital – esta sugerida por um turista 

mestrando alemão – e história indígena e da região sul do país, sugerida por alguns 

turistas, devem ser analisadas com maior cautela, já que foi bastante citada nas 

observações junto com reclamações sobre a necessidade de mais informação e 

legenda. Contudo, outros turistas, como uma historiadora de Florianópolis, 

atentaram para o tamanho da exposição permanente, que ampliada pode tornar-se 

cansativa para os turistas e outros visitantes. 

Ainda sobre a hospitalidade, um turista da cidade de Niterói com mais de 60 

anos, que também costuma visitar museus e centros culturais, criticou o atendimento 

fornecido pelos funcionários do museu e outro de Fortaleza também declarou ser 

atendido apenas pelo segurança. Contudo, um turista de Angra dos Reis – com 

idade entre 30 a 39 anos e visitante frequente de museus e centros culturais – 
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elogiou o papel do guarda e ressaltou que esse lhe passou várias informações sobre 

o museu, informando que, em Nova Iorque, muitos guardas de sala também são 

guias e auxiliam os visitantes. Além disso, um turista americano elogiou a fluência da 

língua inglesa no MHN ao compará-lo com outros centros culturais, como a Casa 

Daros e o Museu de Arte do Rio (MAR)19 que para ele precisaria melhorar nesse 

fator.  

Quanto a fatores que dificultam a visita, turistas citaram a dificuldade de 

estacionamento no centro da cidade, que é um problema para os que estão de 

carro, enquanto outros citaram o estacionamento do museu como principal ponto 

positivo. Para mais, a falta de preparo de taxistas quanto à localização do Museu 

causa uma má impressão para esses turistas, o que remete ao problema de 

divulgação e de comunicação, que caso seja do interesse do Museu, deve ser 

trabalhado a seu favor por meio de uma inserção em eventos locais e em redes 

sociais, como alguns centros culturais têm realizado de forma constante até com a 

venda de ingressos online e criando canais de interatividade entre visitantes, que 

passam a reconhecer sua participação no museu como parte fundamental do seu 

funcionamento.  

Vale analisar uma interessante participação de um turista de Nova Iguaçu 

quanto à democratização do acesso aos centros culturais por parte dos órgãos 

públicos que, para ele, a falta de divulgação e de eventos abertos ao público em 

centros culturais e museus pode explicar a falta de interesse e sensibilização da 

população. Ainda sobre a democratização da cultura, um entrevistado de Salvador 

comentou sobre mais oportunidades educativas dentro do museu, como cursos de 

história ou bolsas universitárias para os funcionários do museu, já que assim como 

outros turistas, teve o segurança do museu como principal fonte de informações 

sobre as obras dentro do Museu Histórico Nacional. Entre sugestões de turistas 

brasileiros quanto à acessibilidade estão projetos que incluam linhas de ônibus que 

passem pelos museus e revitalização da área em que o Museu Histórico Nacional se 

encontra. 

Quanto à exposição temporária que ocorria na época da pesquisa, que tratava 

dos Jogos Olímpicos, uma estudante de Pernambuco assídua em museus, 

principalmente quando viaja, relatou que os vídeos da exposição temporária 

                                                           
19 O MAR recentemente tem contratado muitos estagiários devido a intensa divulgação do museu, de 

sua localização  estratégica e sua consequente grande demanda de visitantes. 
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estavam sem som e tornavam-se cansativos ao comentar sobre a falta de 

interatividade dos museus brasileiros. Outro relato interessante foi de uma 

doméstica residente de Itaboraí, que cursou apenas o ensino fundamental, 

entretanto nos contou sobre o sentimento de pertencimento ao visitar o museu, já 

que o faz por muitas vezes nos intervalos de seu trabalho e sentindo-se em casa, 

além de mostrar interesse pela exposição temporária. 

Um turista holandês, com faixa etária de 40 a 49 anos, observou que o museu 

mostra mais do que apenas história das guerras ocorridas no Brasil. Já um turista 

inglês, hospedado em uma favela carioca, disse que sentiu falta de exposições que 

contassem mais sobre a formação cultural do país, além de maior interatividade 

principalmente para crianças.  

A estrutura do Museu, a exposição de longa duração e a quantidade e 

qualidade das legendas em língua inglesa foram elogiadas por muitos turistas. 

Embora alguns entrevistados digam que não retornariam ao museu porque “já viram 

tudo o que tinha para ser visto”, outros mostraram ter interesse em visitá-lo 

novamente, inclusive um turista alemão ficou surpreso ao perceber que o MHN 

mudou bastante desde sua última visita, em 2005. 

Vale ressaltar as críticas de um turista americano quanto à falta de sinalização 

na língua inglesa na parte externa do museu e de um turista romeno, que declarou 

que apenas visitaria o museu novamente por conta do restaurante.  

A pouca opção de hospedagem no centro da cidade foi um fator importante 

citado por turistas americanos com a finalidade de visitação a museus e igrejas 

históricas, observação interessante ao pensar a maior parte dos turistas estrangeiros 

se hospeda na zona sul, mas há aqueles também que preferem áreas históricas e 

hospedagens mais alternativas como favelas e albergues.  

Turistas franceses citaram a necessidade da criação de um audioguia em 

francês e turistas espanhóis sugeriram maiores informações sobre as linhas de 

ônibus e suas respectivas paradas a fim de facilitar o acesso e reconhecimento de 

atrativos turísticos como os museus e centros culturais. 

Deste modo, podemos concluir que a busca por mais conteúdo, clareza e 

orientação é quase comum entre os turistas que vistam o Museu Histórico Nacional. 

Entre os comentários citados, estão a falta de placas de localização, de sinalização 

na entrada e saída das exposições, da divulgação do museu e da loja de souvenires 

– vale lembrar que alguns não sabiam da venda do mapa da exposição – e a 
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procura por mais interatividade. 

Com dados informados, foi possível fazer um breve diagnóstico da 

infraestrutura de algumas instituições museológicas da cidade do Rio de Janeiro que 

serão apresentados na seção a seguir. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DOS MUSEUS EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA 

TURÍSTICA 

 

Com base nas informações obtidas para o projeto Turismo e Museus, pela 

experiência pessoal do autor20 e no infográfico publicado pelo Jornal O Globo21, 

elaboramos um formulário para verificar a existência de alguns itens nos museus. 

Esses itens podem ser considerados de grande importância para uma melhor 

experiência na visitação do turista no museu, e que por consequência fará com que 

o museu ofereça um serviço de qualidade e melhore a relação entre o turista e o 

museu.  

Vale ressaltar que na publicação “Museus em Números” (IBRAM, 2011), 

quando falam sobre o turismo e apresentam o programa de qualificação turística, os 

dados disponíveis só privilegiam os turistas estrangeiros, e se limitam a falar de 

folheteria, publicações e legendas em outros idiomas. No entanto, acreditamos que 

os turistas domésticos, também possuem necessidades específicas e que precisam 

ser observadas para que eles tenham uma melhor experiência nos museus. 

Para a pesquisa de campo, foram analisados fatores externos e internos 

relacionados ao turismo, algum deles apontados pelos próprios turistas na pesquisa 

de 2013 no MHN. Entre os fatores externos estão a sinalização turística do museu 

em áreas próximas, se ele está no guia turístico oficial da cidade e  se está 

sinalizado no mapa turístico oficial da cidade e se possui facilidade de transporte 

público para chegar ao museu. Entre os fatores internos estão a existência de site, 

se esse possui venda de ingressos online, se está disponível em outra língua além 

                                                           
20 O autor deste trabalho visitou alguns museus estrangeiros de grande importância turística – Museu 
do Prado, Museu Reina Sofia, Museu do Louvre, Museu D’Orsay e Centro Pompidou – durante seu 
intercâmbio acadêmico, na Espanha, no período de janeiro de 2013 a julho de 2013. 
21 O Jornal O Globo divulgou em 11/05/2014 uma reportagem intitulada “As instituições Culturais 
mostram Despreparo para receber turistas na Copa” em que analisa instituições culturais da cidade 
do Rio de Janeiro através de um levantamento feito pelo próprio jornal entre os meses de março e 
abril, e que indicou que os equipamentos culturais da cidade não se prepararam para oferecer 
serviços aos estrangeiros. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/instituicoes-culturais-do-
rio-mostram-despreparo-para-receber-turistas-na-copa-12450457>. 
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do português e se há a programação disponível no site; sinalização interna – como 

legendas bilíngues, placas e indicações como entrada, saída, recepção, banheiros 

etc. – visita guiadas, existência de audioguia, Cafeteria e/ou restaurante, loja de 

souvenires, área de descanso, banheiros e folheteria. 

Os Museus analisados foram Museu de Arte do Rio (MAR), Museu Histórico 

Nacional (MHN), Museu da República (MR), Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) 

e Museu Casa de Rui Barbosa (CR). Esses museus foram escolhidos por serem 

museus públicos e ligados ao MINC. Além disso, alguns deles foram citados pelo 

autor Camilo Vasconcellos (2006) como museus de grande potencialidade 

turística22. 

A maior parte dos museus escolhidos está localizada no centro histórico do 

Rio de Janeiro, área em que prevalece o casario remanescente da reforma Pereira 

Passos e que pode ser considerado o polo cultural da cidade. O Museu da 

República e a Casa de Rui Barbosa estão localizados na Zona Sul do Rio de 

Janeiro, no Catete e em Botafogo, respectivamente, que também possuem muitos 

edifícios do final do século XIX e início do século XX preservados. 

O MAR foi incluído na lista por ser um museu novo e por formar parte do 

processo de revitalização do porto do Rio de Janeiro. Além disso, será possível fazer 

um comparativo com as instituições mais antigas. Das instituições analisadas, 

somente o Museu Casa de Rui Barbosa e o MAR não são ligados ao IBRAM23. Além 

disso, das instituições analisadas, três nunca tinham sido visitadas pelo autor deste 

trabalho: Museu de Arte do Rio, Museu da República e Casa de Rui Barbosa. 

Nos dias 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2014 fomos a campo para 

preencher o formulário, um dia para cada museu. O formulário possui 23 perguntas 

abertas, sendo quatro referentes a fatores externos e 19 referentes a fatores 

internos que foram preenchidas através da observação do pesquisador. 

Para preencher os fatores internos, o pesquisador foi a campo e se passou 

por turista estrangeiro. A abordagem na recepção era em inglês ou espanhol para 

verificar se os funcionários eram bilíngues. E, a partir de então, era perguntado o 

preço do ingresso, forma de pagamento, se o museu possuía audioguia, visita 

guiada etc. No caso do funcionário da instituição não ser bilíngue ou falar somente o 

básico do idioma usado, não era possível prosseguir com as perguntas e conseguir 

                                                           
22  Exceto o MAR, que ainda não existia no momento da publicação do trabalho desse autor. 
23 O MAR é municipal e a Casa De Rui Barbosa é federal.  
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todas as informações falando idioma estrangeiro. Nesse caso, as informações foram 

obtidas por outros meios como site oficial, folheteria, entrando em contato com 

museu através de telefone e guias turísticos oficiais. 

  No Quadro 1, é possível ver o resultado simplificado desta pesquisa de 

campo. Como as perguntas eram abertas e a pesquisa tinha um cunho exploratório 

e de observação, não nos limitamos apenas em responder as perguntas, mas 

também a fazer anotações pertinentes ao tema. 

No que diz respeito ao acesso por transporte público, todos os museus 

possuem uma variedade de meios de transporte para serem utilizados, pelo fato de 

a maioria estar na área central da cidade onde há diversos ônibus, terminal de 

barcas estações de metrô. O MHN é o museu que está mais próximo das barcas, o 

que facilita a visita por pessoas provenientes de Niterói, Ilha do Governador e Ilha de 

Paquetá.  

A distância mais curta entre o MAR, localizado mais ao norte da cidade, e a 

Casa de Rui Barbosa, mais ao sul, passando por todos os outros museus desta 

pesquisa, é de aproximadamente sete quilômetros, em vias de fácil acesso e 

sinalizadas. Esse fato pode facilitar a visita a várias instituições no mesmo dia. Além 

disso, próximo a todos os museus pesquisados, há bicicletários do sistema de 

aluguel de bicicletas compartilhadas da cidade do Rio de Janeiro, que pode ser uma 

opção diferente de roteiro turístico de passeio de bicicleta pelo centro histórico e 

fazendo visitas aos museus que podem ser oferecidas por empresas do setor 

turístico e até mesmo pelos próprios museus, criando parcerias com as outras 

instituições e as empresas administradoras e patrocinadoras do sistema de aluguel 

de bicicletas compartilhadas. Porém, a cidade não dispõe de muitas ciclovias para 

poder oferecer segurança a esses turistas. 

Sobre a sinalização na área externa, todos os museus, exceto a Casa De Rui 

Barbosa, são privilegiados pela sinalização turística da cidade, que aponta a direção 

dos principais monumentos e atrativos existentes, porém somente em português. E 

também há totens na frente de cada museu explicando a história da instituição e 

características da arquitetura em português e inglês. Essa sinalização está 

localizada principalmente em áreas de grande importância turística. Por a Casa de 

Rui Barbosa estar numa área mais residencial, não é privilegiada pelas placas e 

totens. 
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Fatores externos MHN MNBA MAR MR CR 

Os museus estão no guia oficial do Rio de 
Janeiro? Sim Sim Sim Sim Não 

Os museus estão sinalizados no Mapa 
turístico do Rio? Sim Sim Sim Sim Sim 

Há facilidade de acesso através de 
transporte público? 

Sim, ônibus, metrô 
e barcas 

Sim, ônibus e 
metrô 

Sim, ônibus e 
metrô 

Sim, ônibus e 
metrô 

Sim, ônibus e 
metrô 

Há sinalização nas adjacências? Sim, sinalização 
turística da cidade 

Sim, sinalização 
turística da 

cidade 

Sim, sinalização 
turística da 

cidade 

Sim, sinalização 
turística da cidade 

Sim, somente 
uma placa na 

área externa do 
museu 

Fatores Internos MHN MNBA MAR MR CR 

O museu possui site oficial? Sim Sim Sim Sim Sim 

O site está disponível em outro idioma? Inglês, mas 
insuficiente Não Inglês Não Não 

Há venda de ingressos no site? Não Não Não Não Não 

A programação está disponível no site? Sim Sim, mas 
desatualizada Sim Sim Sim 

Os atendentes da recepção/bilheteria são 
bilíngues? Sim Não Sim, porém o 

básico Não Sim 

A bilheteria aceita cartão como forma de 
pagamento? Não Não Sim Não Não 

Possui folheteria bilíngue? Sim Não Sim, mas 
insuficiente. Sim Sim 

O museu possui mapa de orientação para a 
exposição? Sim Não Não Sim Sim 

O museu possui sinalização interna bilíngue 
( entrada, saída, recepção etc)? Sim Sim Sim Sim, mas 

insuficiente Não 

A exposição e objetos expostos possuem 
legendas bilíngues nas obras? Sim Sim Sim Não Sim 

O museu oferece visita guiada ou mediada 
aos visitantes? 

Para grupos 
mediante 

agendamento 

Para grupos 
mediante 

agendamento 

Para grupos 
mediante 

agendamento 

Para grupos 
mediante 

agendamento 

Possui, para 
qualquer visitante, 
em horários pré-
estabelecidos e 

feita por 
Bacharéis em 

Turismo 

O museu possui audioguia? 

Não, mas possui 
aplicativo gratuito 
para celular em 

português, inglês, 
espanhol e Libras. 

Não Não Não Sim, português e 
inglês 

O museu possui cafeteria/restaurante? Sim Não Sim Sim Não 

O museu possui loja de souvenir? Sim Não Não Não Não 

O museu possui área de descanso/ócio? Sim Sim Sim Sim Sim 

O museu possui acesso à internet por rede 
sem fio? Sim Não Sim Não Não 

O museu possui bebedouros? Sim Sim Sim Sim Sim 

O museu possui banheiros para uso dos 
visitantes? Sim Sim Sim Sim Sim 

Há algum tipo de acessibilidade para 
portadores de deficiência (elevadores, 

cadeira de todas, obras acessíveis etc.)? 

Sim, elevadores e 
braile no pátio dos 

canhões 
Sim, elevadores 

Sim, elevadores, 
cadeira de rodas 
e maquetes táctil. 

Sim, elevadores e 
cadeira de rodas Não 

QUADRO 1 - Infraestrutura Turística dos Museus. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outro fator observado na pesquisa foi se os museus constavam no Guia 

Oficial do Rio24 e se estavam sinalizados no Mapa Oficial da Empresa de Turismo do 

                                                           
24 O Guia Oficial do Rio é uma publicação mensal – Revista Guia do Rio – e sazonal – Guia do Rio 
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Município do Rio de Janeiro (RIOTUR). Exceto a Casa de Rui Barbosa, que está 

somente na página na internet do Guia Oficial e no mapa oficial, todos os museus 

pesquisados estão tanto no Guia Oficial quanto no mapa oficial. Acreditamos que 

essas publicações sejam um dos primeiros contatos do turista com folheteria 

turística da cidade e que é importante que os museus estejam no guia e no mapa, 

com informações como horário de funcionamento, preço de ingresso e programação, 

para que o turista esteja mais informado sobre os atrativos culturais da cidade. E é 

pertinente lembrar que, na pesquisa Turismo e Museus, o guia turístico apareceu 

como uma das principais fontes de informação para o turista. 

  Outra fonte de informação para o turista é a internet, que é democrática e 

disponível praticamente em todos os lugares, por meio de vários dispositivos. Por 

isso verificamos se as instituições possuem sites oficiais na internet, pois a internet 

apareceu na pesquisa Turismo e Museus como uma das principais fontes de 

informação para o turista.  

 Todos os museus possuem site oficial, no entanto, ainda em forma muito 

básica e apenas em português, exceto a página do MAR que, por ser o mais 

recente, possui um site mais interativo, em inglês com um layout bem parecido com 

os dos museus internacionais. No entanto, acreditamos que seja importante verter o 

site também para o idioma espanhol, tendo em vista que os turistas de língua 

espanhola são os que mais visitam o país (MTUR, 2013)25. O site do MHN possui 

somente informações básicas em inglês e um link para a tradução através de outras 

plataformas, mas que não funcionam. 

 Vale ressaltar que, dos museus do IBRAM, o MR é o que possui o site mais 

recente, ligado diretamente com o IBRAM e possui um layout similar com outros 

sites de órgãos federais do poder executivo. O MHN e o MNBA poderiam verificar 

com o IBRAM a possibilidade de atualização do site para ficar nos moldes do MR  

  Ainda em relação ao site das instituições pesquisadas, foi analisado se os 

museus possuem venda de ingresso online. Nenhum dos museus pesquisados 

possui venda de ingresso pela internet. Se compararmos com museus de grande 

visitação turística no mundo, que possuem esse serviço, podemos perceber o 

                                                                                                                                                                                     

Estações – da RIOTUR, também disponível em meio virtual. Foram verificadas as publicações de 
setembro e outubro e o Guia Estações de Inverno e Primavera, além da página oficial na internet: 
<http://www.rioguiaoficial.com.br/>. 
25

 O Brasil recebe em sua maioria turistas oriundos da Argentina e outros países da América do Sul, 
além de turistas dos Estados Unidos e da Alemanha. Para mais dados estatísticos sobre o turismo no 
Brasil, acessar: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/>. 
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quanto estamos atrasados no que diz respeito à qualificação turística em museus. 

Esse serviço é importante, pois além de evitar perda de tempo em filas na bilheteria, 

pois o turista poderá imprimir o ingresso diretamente no site e isso colaborará para 

que ele tenha mais tempo para visitar o museu ou outros atrativos, pois ele poderá 

comprar os ingressos antes mesmo da chegada ao destino. Além disso, os museus 

juntos podem criar pacotes de ingressos com descontos caso ele queira visitar 

outros museus. 

Sobre a recepção e bilheteria, fizemos o papel de turistas e abordamos os 

atendentes falando inglês ou espanhol para verificar se eram bilíngues. Os únicos 

museus que não possuem atendentes bilíngues foram o MR e o MNBA. No MAR, 

apesar da atendente falar somente o básico do inglês, o atendimento foi bem 

prestativo e acolhedor. Lembramos que para o museu estar qualificado para receber 

turistas internacionais, é imprescindível que haja pessoas na área de atendimento 

com proficiência, ao menos, em outro idioma além do português. O Inglês é 

aconselhável por ser língua franca mundial e, no caso do Brasil, por estar na 

América Latina e receber significante demanda de turistas dos países que o rodeia, 

há a necessidade de ter pessoas que falem também o espanhol. Porém, o segundo 

idioma estrangeiro a ser utilizado, deve ser verificado pelo próprio museu através de 

pesquisa de perfil dos visitantes e turistas, como quando percebemos, no Projeto 

Turismo e Museus, a necessidade de fazer os questionários em francês para 

atender a uma demanda expressiva de turistas franceses nos Museus Castro Maya 

e Casa de Benjamin Constant, em 2011. 

Ainda no fator língua estrangeira, verificamos a existência de folheteria 

informativa dos museus e das exposições, se havia nessa folheteria um mapa de 

orientação com o percurso da exposição a ser seguido, com apresentação das 

principais obras e se havia essa folheteria disponível também em outros idiomas. O 

MNBA foi o único museu que não possui nenhum tipo de folheteria. Todos os outros 

possuem folheteria tanto em português quanto em inglês, inclusive um mapa de 

orientação para a exposição, exceto o MAR que, apesar de possuir folheteria para 

todas as exposições, poucas têm tradução para o inglês e não possui mapa de 

orientação para a exposição. Vale ressaltar o MR que possui folheteria tanto em 

inglês quanto em espanhol. 

Porém, no que diz respeito a legendas bilíngues nas obras, o MR possui 

praticamente toda sua exposição somente em português. Há apenas alguns avisos 
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para não tocar no acervo e descrição de alguns salões em idioma inglês. Todos os 

outros museus possuem legenda nas obras tanto em português, quanto em inglês. 

Sobre visitas guiadas, todos oferecem esse serviço, porém somente mediante 

agendamento prévio, o que prejudica o público espontâneo e dentre esse o turista. 

Somente a Casa de Rui Barbosa possui visitas mediadas oferecidas todos os dias, 

em horários pré-estabalecidos e realizadas por Bacharéis em Turismo. Inclusive, a 

Casa de Rui Barbosa é o único dos museus pesquisados que possui Bacharéis em 

Turismo fazendo pesquisas efetivas dentro da instituição. 

Também verificamos a existência do serviço de audioguia e a Casa De Rui 

Barbosa é a única instituição que oferece esse serviço, tanto em português, quanto 

em inglês. O MR e o MNBA até possui algumas indicações de existência de 

audioguia em algumas obras expostas, mas o serviço se encontra indisponível por 

tempo indeterminado. Já o MHN, assim como existe no Museu do Louvre e no 

Museu de Arte Moderna De Nova Iorque, oferece um aplicativo de audioguia para 

celulares que está disponível em português, inglês, espanhol e em linguagem 

brasileira de sinais. Além disso, o aplicativo funciona através da internet do celular. 

Todos os outros museus poderiam aproveitar esta ideia e aplicá-la em sua 

instituição. Porém, além de disponibilizar o aplicativo nas plataformas de vendas, o 

museu também precisaria se preocupar em disponibilizar internet de alta velocidade 

para que os visitantes possam usufruir desse serviço comodamente. 

Por esse motivo também verificamos se os museus oferecem internet sem fio 

para os visitantes. De todos os museus visitados, somente o MHN e o MAR 

oferecem esse serviço. O MHN tem a rede livre para que qualquer um acesse e o 

MAR disponibiliza a senha de acesso à rede impressa no ingresso. 

Também foi observado se os museus possuíam lojas de souvenires, já que a 

visita ao museu e o próprio turismo são um serviço intangível, e uma das formas de 

tornar tangível a experiência adquirida na viagem é a compra de produtos, seja para 

uso próprio ou para levar de presente para terceiros, que a farão o turista lembrar-se 

da viagem. A venda de souvenires no museu também é um meio de aumentar a 

receita da instituição.  

Dos museus pesquisados, somente o MHN possui uma loja de souvenires. O 

MR possui uma livraria que vende alguns souvenires, mas nada relacionado ao 

museu ou ao seu acervo. Já a Casa de Rui possuía loja de souvenires, mas ela se 

encontra fechada por tempo indeterminado. 
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Acreditamos que esses fatores observados são de grande importância para 

que o museu ofereça um serviço de qualidade ao turista, seja ele nacional ou 

estrangeiro, e que esse turista tenha uma experiência acima das expectativas. 

Assim sendo, o museu passaria a estar mais inserido no roteiro turístico da cidade, e 

também mais devidamente qualificado. 

Por isso, acreditamos que há necessidade de inserir profissionais do campo 

de turismo dentro das instituições museológicas para que elas sejam cada vez mais 

qualificadas para atividade turística, pois só assim o conhecimento da área turística 

estará inserido nos museus e a instituição poderá oferecer um serviço de qualidade. 

Porém, o profissional graduado em turismo também precisa entender as 

especificidades dos museus e, para isso, deve adquirir durante a graduação 

conhecimento da área museológica, para não ter somente a visão limitada ao campo 

do mercado turístico. 

A seguir, apresentaremos o profissional graduado em turismo, suas 

habilidades e competências e como ele poderá contribuir para uma melhor relação 

turista e museu. 
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4 O BACHAREL EM TURISMO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

Neste capítulo apontaremos as competências que o Bacharel em Turismo 

possui que o habilita ser um profissional atuante em museu, tendo em vista as novas 

tendências do turismo contemporâneo e o museu como um atrativo essencial para 

os turistas que buscam o turismo cultural, como discutido anteriormente. Porém, 

antes de começarmos a enumerar essas competências do Bacharel em Turismo, 

suas funções e o que diz o código de ética, há a necessidade resolver o primeiro 

problema de nomenclatura: Turismólogo X Bacharel em Turismo. 

Numa pesquisa bibliográfica, entre artigos, livros e páginas da internet, há 

uma dicotomia na definição. Vários autores consideram o turismólogo o egresso de 

instituições de ensino superior com o título de Bacharel em Turismo. 

O termo turismólogo vem da palavra Turismologia, ou seja, o estudo do 

turismo ou do fênomeno turismo. O termo turismologia se popularizou a partir da 

década de 70 com a criação da revista Turismologia pelo geógrafo ioguslavo Zivadin 

Jovicic, hoje considerado o pai da turismologia (ASCANIO, 2010). 

Margarita Barretto em entrevista para a Revista Virtual Partes (REVISTA 

VIRTUAL PARTES, 2006, [s.p.]) define a turismologia como “[...] o estudo do 

fenômeno turístico enquanto fato social – no sentido dado a esta expressão por 

Durkheim no século XIX –. O turismo é o fenômeno em si”. 

O estudo do turismo poderá em algum momento ter o status de ciência já que 

é responsável pela produção científica desse campo de estudo e sempre tendo uma 

abordagem pluridisciplinar: 

 

Se existe hoje um corpo de conhecimentos que possa ser reunido sob o 
nome de turismologia seria o conjunto de estudos realizados por geógrafos, 
economistas, sociólogos, mercadólogos, antropólogos e Bacharéis em 
Turismo, cada um analisando um aspecto diferente e com diferente nível de 
profundidade e análise. Há estudos descritivos, analíticos e aplicados 
visando a proposta de ação. (BANDUCCI JR; BARRETTO, 2006, p.8-9). 

 

Ainda em entrevista para a Revista Virtual Partes, Margarita Barretto fala 

sobre a diferença entre turismólogos e Bacharéis em Turismo: 

 

Primeiro deve ser separado o turismólogo do Bacharel em Turismo. O 
turismólogo é o pesquisador que estuda turismo, a partir de qualquer 
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referencial teórico. Um geógrafo pode ser um turismólogo, um antropólogo 
também. Há muitos Bacharéis em Turismo que não são turismólogos. Não 
estudam o turismo. Foi um grave erro propor que os Bacharéis em Turismo 
fossem chamados turismólogos. O que falta é dividir os cursos que vão 
ensinar a estudar turismo dos cursos que vão ensinar como trabalhar na 
área de turismo e separar conceitualmente as áreas. Deve ser apresentado 
um projeto ao Ministério de Educação-MEC, para que isto fique 
devidamente registrado. (REVISTA VIRTUAL PARTES, 2006, [s.p.]). 

 

O turismólogo, segundo essa acepção, seria o acadêmico que estuda o 

fênomeno do turismo de forma multidisciplinar em vários campos das ciências 

sociais., o que acontece tanto se a graduação for focada na operacionalização  do 

turismo como se ela for focada em pesquisas acadêmicas. A multi e inter 

disciplinaridade são características essenciais da graduação em turismo. Não se 

pode colocar em um patamar mais baixo a graduação de quatro anos de estudo que 

os alunos que possuem uma formação mais focada na área operacional do turismo 

tiveram. 

Aqui no Brasil, a lei n° 12.591, de 18 de janeiro de 2012, que reconhece a 

profissão de turismólogo, não deixa claro quem é o turismólogo. O primeiro artigo 

dessa lei, que foi vetado dizia: 

 

Art. 1
o
 A profissão de Turismólogo será exercida: 

I - pelos diplomados em curso superior de Bacharelado em Turismo, ou em 
Hotelaria, ministrados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou 
reconhecidos em todo o território nacional; 
II - pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos 
equivalentes no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a 
legislação em vigor; 
III - por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II, 
venham exercendo, até a data da publicação desta Lei, as atividades de 
Turismólogo, elencadas no art. 2

o
, comprovada e ininterruptamente há, pelo 

menos, cinco anos.” (BRASIL, 2012, [s.p.]). 

 

 A lei sancionada deixa uma brecha sobre quem seria esse profissional. O 

turismólogo passa a ser qualquer profissional que trabalhe na área do turismo, 

independente de ele possuir ou não uma formação superior ou técnica em Turismo 

e/ou Hotelaria. 

 A Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo (ABBTUR) faz uma 

diferenciação entre Turismólogo e Bacharéis em Turismo, dando uma visão mais 

acadêmica da profissão: 

 

O Bacharel em Turismo é um profissional de nível superior egresso dos 
cursos superiores de turismo e/ou turismo e hotelaria que disseminam 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.591-2012?OpenDocument
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ideias, planejam atividades e as gerenciam, através de sua capacidade de 
análise crítica e reflexiva agindo com responsabilidade técnica e 
procedimento ético para garantir o desenvolvimento sustentável da 
atividade nos seus diferentes segmentos, fomentando a pesquisa e o 
desenvolvimento de novas tecnologias. (ABBTUR, 2012 [s.p.]) 

 

Já o turismólogo é o profissional isento de qualquer pré-requisito de formação 

acadêmica ou atuação profissional e de registro junto a qualquer órgão federal 

autárquico, pois é livre o exercício da profissão de turismólogo, em atenção à Lei 

12591/12 (ABBTUR, 2012). 

Margarita Barretto, em 2006, já apontava esse problema na regulamentação 

da profissão de turismólogo, pois é comum a utilização do termo turismólogo para 

designar o Bacharel em Turismo, e nem todos os Bacharéis em Turismo são 

estudiosos do turismo. Basta vermos na etimologia o significado do sufixo “logo”. 

Barreto critica as Instituições de Ensino Superior que formam "turismólogos", 

principalmente algumas universidades particulares que, segundo ela, não dão a 

devida atenção aos estudos universitários. No máximo, eles oferecem conteúdos 

técnicos instrumentais (REVISTA VIRTUAL PARTES, 2006). 

Porém, ao mesmo tempo em que o turismo é um fenômeno social que precisa 

ser estudado e entendido, é também um negócio e uma atividade econômica. Há 

necessidade de entender o turismo em todas suas vertentes como uma área do 

saber que gera conhecimentos para a aplicação de técnicas eficientes para o 

planejamento, desenvolvimento e prática do turismo. 

Margarita Barretto (2003) discute em um de seus inúmeros trabalhos a 

questão entre ciência, técnica, teoria e prática. Enquanto no meio acadêmico se faz 

o saber, ou seja, onde o conhecimento é construído, fora dele, o mercado de 

trabalho exige do profissional que saiba fazer. O conhecimento será gerado a partir 

do estudo de um produto a pesquisas sobre motivações dos turistas passando pela 

propaganda de um produto turístico. Em todos eles está sendo gerado um 

conhecimento sobre um local ou assunto. A venda de um produto turístico, o 

atendimento de um turista ou a viagem com um guia abrange a técnica do turismo: 

 

Toda teoria é um corpo de conhecimentos que sistematiza as práticas, 
encontrando os pontos que elas têm em comum, estabelecendo leis de 
funcionamento de acordo com o que foi observado. Para elaborar uma 
teoria é necessário realizar um número de observações suficientemente 
grande para poder, por exemplo, estabelecer que determinados 
comportamentos repetem-se na maior parte dos casos. (BARRETTO, 2003, 
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p.131). 
 
 

O cientista é o que estabelece as teorias a partir das observações entre os 

pontos em comum das diferentes práticas. Com isso, ciência e teoria, e técnica e 

prática, estão vinculados. No caso do turismo, para que se crie um conhecimento a 

partir de uma teoria, o cientista precisa criar um trabalho prático que vai exigir deste 

cientista um conhecimento técnico. Porém, há profissionais de turismo que tem 

conhecimentos técnicos adquiridos independentes de formação acadêmica e há 

profissionais que além do conhecimento técnico, são capazes de pensar o fenômeno 

em sua totalidade (BARRETTO, 2003). 

Apesar de a autora criticar os cursos de turismo do Brasil ao dizer que a 

maioria deles são vendedores de diplomas, que formam turismólogos que têm 

somente conhecimento técnico e estão longe de serem “cientistas do turismo”, 

acreditamos que a ciência e a teoria não podem existir sem a técnica e a prática. 

Na verdade, pensamos que os conhecimentos de nível operacional, técnico e 

superior do turismo devem ser trabalhados juntos para o melhor planejamento e 

desenvolvimento do turismo, inclusive dentro dos museus. 

Decidimos neste trabalho usar o termo Bacharel em Turismo no lugar do 

termo turismólogo pelo simples fato de tratarmos dos profissionais de nível superior 

com título de Bacharel, lembrando que também há profissionais Licenciados em 

Turismo e Tecnólogos em Turismo. Porém, entendemos que esses Bacharéis em 

Turismo devem ser turismólogos no sentido de pensar, estudar, planejar o turismo e 

ter ciência da importância de todos os níveis do saber, seja ele operacional, técnico 

ou superior, para o desenvolvimento da área, pois as competências por eles 

adquiridas não pertencem exclusivamente à atividade profissional, mas à área do 

saber. 

Os museus, como atrativo turístico, precisam do Bacharel em Turismo em sua 

organização para que ele possa estabelecer um plano de turismo dentro dos 

museus, de forma transversal por todos os setores da instituição que tem relação 

com os visitantes e turistas, desde os prestadores de serviço até a diretoria, 

passando pelo educativo, pesquisa, conservação, museografia, entre outros. O 

Bacharel em Turismo precisa estar inserido na instituição para poder entender suas 

especificidades e atuar de dentro pra fora. Assim como um antropólogo precisa ir a 

campo e se inserir na sociedade humana que será estudada para entender seus 
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costumes, culturas, crenças e como os seres humanos dessa realidade social 

estudada se relacionam entre si. Ele não obterá respostas suficientes apenas com a 

visão de fora. 

Por isso também não consideramos somente a consultoria turística como um 

instrumento para a qualificação dos museus para o turismo. Pois, talvez, esse 

profissional de turismo tenha uma visão fechada de quem olha o museu de fora para 

dentro, sem considerar suas características, necessidades e dificuldades. 

Porém, para que o Bacharel em Turismo se insira no museu ele precisa ter 

uma formação em que ele adquirirá competências que contribuirão para a 

qualificação turística dos museus. Para isso é preciso entender como os cursos de 

turismo no Brasil são estruturados e quais competências os alunos egressos 

adquirem ao se graduarem. 

Sobre os cursos de graduação em turismo no Brasil, que formam os 

Bacharéis em Turismo, a Resolução do MEC nº 13, de 24 de novembro de 2006 

especifica o objetivo desses cursos e quais as competências e habilidades que os 

alunos egressos devem ter: 

 

Art. 3º O curso de graduação em Turismo deve ensejar, como perfil 
desejado do graduando, capacitado e aptidão para compreender as 
questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, 
relacionadas com o mercado turístico, sua expansão e seu 
gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de 
decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 
contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, 
nos vários segmentos do campo de atuação profissional. 
Art. 4º O curso de graduação em Turismo deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades: 
I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo; 
II - utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações 
turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos 
locais, regionais, nacionais e internacionais; 
III - positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais 
de turismo; 
IV - domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à 
operacionalização do Inventário Turístico, detectando áreas de novos 
negócios e de novos campos turísticos e de permutas culturais; 
V - domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos 
de viabilidade econômico-financeira para os empreendimentos e projetos 
turísticos; 
VI - adequada aplicação da legislação pertinente; 
VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos 
relacionados com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento; 
VIII - intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em 
espaços novos, emergentes ou inventariados; 
IX - classificação, sobre critérios prévios e adequados, de 
estabelecimentosprestadores de serviços turísticos, incluindo meios de 
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hospedagens, transportadoras, agências de turismo, empresas 
promotoras de eventos e outras áreas, postas com segurança à 
disposição do mercado turístico e de sua expansão; 
X - domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de 
informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de 
entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas 
e outros traços culturais, como diversas formas de manifestação da 
comunidade humana; 
XI - domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos 
diferentes mercados turísticos, identificando os prioritários, inclusive para 
efeito de oferta adequada a cada perfil do turista ; 
XII - comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa 
sobre aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das 
organizações e dos traços culturais de cada comunidade ou segmento 
social; 
XIII - utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, 
assessorar, planejar e administrar a satisfação das necessidades dos 
turistas e das empresas, instituições públicas ou privadas, e dos demais 
segmentos populacionais; 
XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista 
em sua intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda não 
conhecida; 
XV - habilidade no manejo com a informática e com outros recursos 
tecnológicos; 
XVI - integração nas ações de equipes interdisciplinares e 
multidisciplinares, interagindo criativamente face aos diferentes contextos 
organizacionais e sociais; 
XVII - compreensão da complexidade do mundo globalizado e das 
sociedades pósindustriais, onde os setores de turismo e entretenimento 
encontram ambientes propícios para se desenvolverem; 
XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de 
relações públicas, das articulações interpessoais, com posturas 
estratégicas do êxito de qualquer evento turístico; 
XIX - conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-
profissional, com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética. 
(MEC, 2006, [s.p.]). 
 
 

As competências e habilidades citadas como fundamentais para um Bacharel 

em Turismo são voltadas principalmente para o turismo como setor econômico, 

gerador de divisas e empregos. No entanto, vale ressaltar que as habilidades e 

competências citadas nos incisos I, IV, V, VIII, XIII, XVI e XVII, do artigo 4º dessa 

resolução, podem ser trabalhadas por esse profissional atuante dentro de uma 

instituição museológica ou em qualquer instituição cultural, sendo um planejador do 

turismo dentro dessas instituições. 

O Bacharel em Turismo pode ser o profissional responsável por participar 

ativamente na construção de instrumento de pesquisa de público seja ele grupo, 

espontâneo ou turistas, junto com o museólogo e outros profissionais que trabalham 

na gestão de museus a fim de estabelecer o perfil de visitante, gerar diagnóstico e 

fomentar o plano museológico. 
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O Bacharel em Turismo com o museólogo e os demais profissionais de 

museus podem trabalhar juntos na “[...] mediação de grupos de trabalhos 

interdisciplinares envolvidos em processos de comunicação e gestão de informação 

proveniente de outros campos, chamados áreas básicas”, gerando conhecimento 

novo tanto no campo da museologia quanto no campo do turismo (CÂNDIDO, 2013, 

p. 59). 

Além de participar como pesquisador dentro da instituição museológica, o 

Bacharel em Turismo pode participar do processo de criação do Plano Museológico 

da instituição a fim de incluir na missão, visão, objetivos e estratégias do museu a 

importância de tratar o turista como um visitante com outras necessidades e 

especificidades. O Bacharel em Turismo pode ser um mediador entre o museu e o 

turista. 

Segundo Azevedo (2008 apud CÂNDIDO, 2013, p. 59) o mediador é: 

 

É um terceiro elemento num processo de construção de uma qualquer 
realidade fortemente comunicacional no qual desempenha o papel 
simultaneamente de tradutor, facilitador, negociador, anfitrião, embaixador, 
parceiro, moderador, descodificador, orientador, catalisador e intermediário 
entre dois ou mais interlocutores, tendo como cenário diferentes contextos 
de sociabilidade, sendo por isso a sua identidade redefinida 
constantemente. 

 

 O profissional de turismo inserido no museu pode, além de fazer pesquisa de 

público, a fim de traçar o perfil dos turistas e outras especificidades, contribuir com a 

capacitação de funcionários para que haja uma melhor hospitalidade no museu; 

entrar em contato com o trade turístico com a finalidade de atrair novos visitantes, 

porém respeitando a capacidade de carga do museu e seu acervo; traçar a 

capacidade de carga do museu e das salas de exposição a fim de que o visitante 

tenha uma melhor experiência museal; trabalhar junto com a área educacional a fim 

de fazer visitas guiadas e/ou mediadas que atendam não só grupos escolares, mas 

todo tipo de visitantes: residentes, turistas, crianças, adultos e idosos; participar de 

pesquisas dentro dessas instituições a fim de criar conhecimento científico na área 

turismo e museus entre outras coisas que agregariam conhecimento da área do 

turismo a área do museu. Assim sendo, o Bacharel em Turismo participará 

ativamente do plano museológico. 

Para que o Bacharel em Turismo seja a voz do turista dentro do museu, é 

necessário que ele seja capaz de entender o museu como instituição aberta ao 
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público, com toda sua complexidade, funções e deveres a favor desse público e da 

sociedade, e não somente como uma mercadoria a ser exposta e vendida: 

 

Há que se considerar, todavia, que os museus são instituições para além de 
sua apropriação como produto. Seu “consumo” – como produto vendável – 
não poderá abrir mão das peculiaridades que os constituem. 
Evidentemente, assim como não se pode aprisionar um indivíduo a um 
grupo típico de visitantes, como se ele fosse único e estático, os museus, 
não devem ser compreendidos pela visão reducionista de que é um “lugar 
que guarda coisas velhas” e que deveriam “modernizar-se” só para atender 
a um público cada vez mais heterogêneo e apressado. (GODOY, K. 2010, 
p. 200). 
 
 

 E, para isso, o Bacharel em Turismo em sua formação na graduação, além 

das disciplinas básicas relacionadas a turismo, gestão, economia, sociologia e 

antropologia, há necessidade que ele curse disciplinas relacionadas à cultura, 

patrimônio cultural, museus e turismo cultural. 

Apesar das competências do Bacharel em Turismo relacionadas na 

Resolução nº 13 do MEC, de 2006, citadas anteriormente, será que os cursos de 

turismo existentes no Brasil são capazes de formar profissionais que possam 

entender as instituições museológicas independentes do mercado econômico? 

 

 

4.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

 Nesta seção vamos apontar os objetivos dos principais cursos de turismo em 

instituição federal no Estado do Rio de Janeiro. Além de verificar se há disciplinas 

referentes à Turismo cultural, Patrimônio Cultural e Museus. Serão verificados os 

cursos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade 

Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal 

Fluminense (UFF). As informações foram obtidas através dos dados divulgados nos 

sites oficiais dos cursos e através de seus projetos pedagógicos. 

 Como foi abordado anteriormente neste capítulo, o MEC tem uma resolução 

em que institui as diretrizes curriculares dos cursos de turismo no Brasil. Segundo 

essa resolução no parágrafo 1° do artigo 2°: 

 

§ 1º O projeto pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 
graduação em Turismo, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes 
elementos estruturais: 
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I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática;[...] 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica;[...]  
§ 2º O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Turismo poderá 
admitir Linhas de Formação Específicas, direcionadas para diferentes áreas 
ocupacionais relacionadas com o turismo, abrangendo os segmentos 
ecológicos e ambientais, econômicos, culturais, de lazer, de intercâmbio de 
negócios e promoção de eventos e serviços, para melhor atender as 
necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a região exigirem. 
(MEC, 2006). 

 

 Os cursos de turismo devem ter integradas a teoria e a prática além de 

promover uma formação interdisciplinar entre as diferentes áreas do saber 

relacionadas ao turismo. Além disso, esses cursos podem criar formações 

específicas direcionadas para outras áreas do turismo, inclusive área de cultura, se 

assim o aluno desejar. No entanto, a graduação em turismo, por abranger disciplinas 

de várias áreas do saber, pode possuir focos de ensino e formação diferentes 

dependendo da instituição de ensino. O projeto pedagógico de cada curso vai 

depender da origem do curso e de seu colegiado. A seguir apresentaremos os 

cursos das instituições supracitadas, com seus objetivos e quantidade de carga 

horária de disciplinas relacionadas a Cultura, Turismo Cultural, Patrimônio Cultural e 

Museu. 

A metodologia utilizada foi a consulta ao projeto pedagógico do curso de cada 

instituição, verificação das ementas e contabilização da carga horária das disciplinas 

em que apareceram as palavras-chave cultura, turismo cultural, patrimônio, 

patrimônio cultural e museus. 

 

4.1.1 Curso de Turismo da UFF 

 

O curso de Turismo da UFF foi criado 2003. A primeira turma foi aprovada no 

vestibular de 2003 e, iniciou suas atividades em março de 2004, nas instalações da 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, campus do Valonguinho. A 

estrutura curricular estava organizada em oito períodos, com carga horária total em 

torno de 3300 horas (UFF, 2008). 

O Curso de Turismo da UFF está focado em formar Bacharéis em Turismo 

“[...] qualificados para assumir o planejamento, a gestão e administração de 
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sistemas turísticos de qualquer natureza e escala, nos seus diferentes níveis 

específicos – estratégico, gerencial e operacional –”, com uma visão holística de 

acordo com a exigência do fenômeno turístico na contemporaneidade (UFF, 2008, 

[s.p.]). 

O Bacharel em Turismo formado pela UFF é capacitado para contribuir com o 

desenvolvimento e crescimento do turismo, mas de forma consciente, respeitando a 

qualidade de vida das sociedades em que esse profissional atua, através do 

conhecimento teórico-prático específico da área adquirido no percurso acadêmico. 

O currículo do curso de Turismo da UFF está estruturado para a gestão 

pública e privada do turismo, e esta gestão está dividida em quatro dimensões: 

gestão e operação do turismo, patrimônio natural e cultural, planejamento público e 

empreendedorismo e iniciativas sociais. Essa organização curricular articula-se com 

as com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Turismo, na medida em 

que: 

 

1. Possibilita ao aluno a compreender criticamente as políticas nacionais, 
estaduais e locais de turismo em prática no país; 
2. Fornece oportunidades para que a formação do discente compreenda 
uma visão holística e crítica do mundo contemporâneo e do turismo, com 
base em princípios éticos profissionais e no respeito às diferenças, 
oferecidos por uma fundamentação teórica das ciências sociais; 
3. Capacita o futuro bacharel com instrumentos e metodologias voltados 
para a ação dentro do mercado de trabalho atual, tornando-o apto para o 
desenvolvimento de planos e projetos de desenvolvimento turístico, tanto no 
âmbito das organizações privadas quanto públicas; 
4. Oferece uma base multidisciplinar de conhecimentos, que estimula o 
aluno para o estudo, a pesquisa e a gestão de situações relacionadas com 
o funcionamento de sistemas turísticos; 
5. Coloca a prática do estágio profissional como requisito curricular para a 
formação do Bacharel em Turismo, entendendo essa prática como 
oportunidade do aluno entrar em contato direto com o mundo profissional, 
vivenciar situações reais do mundo do trabalho, relacionando os 
conhecimentos teóricos à realidade encontrada; 
6. Possibilita ao aluno a iniciação científica e a realização de atividades de 
extensão junto à comunidade, ampliando-lhe os horizontes do mundo 
acadêmico e do mundo social em que está inserido; (UFF, 2008, [s.p.]) 

 

 Tendo em vista a carga horária total para a formação do Bacharel em Turismo 

da UFF, o curso de turismo oferece quatro disciplinas obrigatórias relacionadas a 

turismo cultural e patrimônio histórico-cultural que totalizam 120 horas. O curso 

também oferece oito disciplinas optativas relacionadas à cultura, turismo cultural, 

patrimônio cultural, sendo três delas relacionadas diretamente com estudos de e 

museus e museologia, que totalizam 420 horas. Levando em consideração que o 
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aluno do curso de turismo da UFF precisa de uma carga horária mínima de 300 

horas de disciplinas optativas, se o aluno quiser atuar na área de museus, cultura e 

patrimônio, poderá direcionar sua formação facilmente para essa área ao escolher 

disciplinas relacionadas. 

 Além disso, há a disciplina de Estágio Supervisionado que totalizam 300 

horas de atividade profissional que poderá ser feita em instituições museológicas 

com convênio com o curso de turismo dessa instituição. 

 

4.1.2 Curso de Turismo da UFRRJ 

 

O curso de bacharelado em Turismo da UFRRJ teve início em abril de 2006. 

Seu plano curricular foi elaborado baseado nas competências e habilidades exigidas 

do futuro profissional que constam das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Segundo seu plano pedagógico, o curso de turismo da UFRRJ deverá 

oferecer condições para que os futuros Bacharéis em Turismo desenvolvam sua 

capacidade crítica e reflexiva acerca do fenômeno turístico, em suas vertentes 

relacionados ao planejamento e desenvolvimento da atividade, gerenciamento e 

operacionalização das rotinas profissionais e compreensão das variantes 

socioculturais nela envolvidas (UFRRJ, 2009). 

Os objetivos do curso segundo o plano pedagógico do curso são: 

 

1. Possibilitar a total compreensão de elementos componentes do 
planejamento sustentável de localidades, capacitando os profissionais para 
a gestão de destinos, localidades e regiões turísticas de forma a equacionar 
as dificuldades relacionadas à questão de divisão e distribuição territorial, 
de aproveitamento e preservação de recursos ambientais, bem como da 
compreensão das condicionantes políticas e gerenciais envolvidas na 
atividade em sua intersecção com as condicionantes socioambientais; 
2. Conhecer técnicas de gestão que promovam a integração de elementos 
componentes das diversas empresas ligadas ao setor turístico, 
proporcionando a capacidade operacional necessária à execução eficaz e 
de qualidade dos diversos empreendimentos turísticos e capacidade para 
propor cenários estratégicos alternativos, favorecendo não apenas a 
operacionalidade do sistema turístico, como sua vinculação adequada às 
condicionantes socioeconômicas, ambientais e culturais; 
3. Formar profissionais capazes de compreender e atuar diante das 
questões colocadas contemporaneamente em relação ao aumento e 
dinamização das trocas culturais em nível mundial e a transformação da 
diversidade cultural na questão a ser compreendida por todas as atividades 
humanas em nível global. (UFRRJ, 2009, p. 8-9). 

 

O Bacharel em Turismo formado pela UFRRJ estará habilitado para atuação 

no turismo em vários âmbitos. Para isso, a formação engloba aspectos 
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socioculturais, ambientais e gerenciais da atividade turística, ou seja, uma formação 

generalista. Assim, pretende-se formar um profissional capaz de atuar de maneira 

crítica em empresas públicas e privadas de turismo e órgãos reguladores e 

planejadores das atividades nos níveis municipal, regional e nacional, bem como em 

instituições diversas de pesquisa e produção de conhecimento científico em turismo 

(UFRRJ, 2009). 

Estes profissionais receberão formação técnica relacionada à atuação em 

agências de turismo, hotéis, organizações não governamentais ou privadas e órgãos 

públicos diversos, atuando, tanto no nível de operacionalização da atividade, quanto 

em seu planejamento e dinâmicas de gestão em nível mais amplo. Aliada a essa 

formação técnica e como um dos objetivos principais, pretende-se que o egresso do 

Curso de Turismo da UFRRJ seja um profissional crítico, com conhecimentos que 

permitam problematizar as condicionantes socioculturais, ambientais, políticas, 

macro e microeconômicas da atividade; além de ser capaz de propor soluções 

criativas e voltadas para modelos de desenvolvimento da atividade que beneficiem a 

sociedade brasileira e as comunidades de cada uma das localidades receptoras do 

turismo, buscando racionalizar os recursos utilizados pela atividade. Também serão 

propiciadas aos egressos competências e qualificação profissional caracterizadas 

como iniciação às atividades científicas, buscando desenvolver um perfil profissional 

voltado para a pesquisa nos setores público e privado. 

 O curso de turismo da UFRRJ possui uma carga horária total de 3020 horas 

divididas em disciplinas obrigatórias, optativas, atividades complementares e 

estágio. A carga horária mínima de disciplinas optativas é de 180 horas. Esse curso 

oferece duas disciplinas obrigatórias relacionadas à área de turismo cultural e 

patrimônio, com um total de 120 horas. Além disso, oferece três disciplinas optativas 

relacionadas às áreas em questão com um total de 180 horas. 

 No Campus de Seropédica são oferecidas outras disciplinas relacionadas  a 

arte e cultura, mas pela distância entre os campi de Nova Iguaçu e Seropédica, 

dificulta o aluno querer cursar tais disciplinas em outro município. E vale ressaltar a 

existência de disciplinas optativas relacionada a meio ambiente, ecoturismo e 

desenvolvimento sustentável, que pelo que foi observado no ementário do projeto 

pedagógico desse curso, é o foco do curso de turismo dessa instituição. 
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4.1.3 Curso de Turismo da UNIRIO 

 

O curso em questão foi aprovado em agosto de 2002 estando associado à 

Escola de Museologia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da UNIRIO que foi 

o primeiro centro de formação profissional da América Latina e que forma 

profissionais com relevante papel do estudo, avaliação, proteção e divulgação do 

Patrimônio nacional, bem como na geração dos produtos culturais (UNIRIO, 2006). 

Por ter nascido na Escola de Museologia da UNIRIO, o plano pedagógico 

está focado na articulação do patrimônio natural e cultural no contexto da formulação 

das políticas públicas para a área, possibilitando a formação de profissionais com as 

seguintes competências e habilidades: 

 

- Valorização do Patrimônio Cultural e Natural e suas interfaces com a 
atividade turística; 
- Compreensão das políticas públicas federal, estadual e municipal sobre 
o turismo; 
- Utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações 
turísticas, abrangendo projeto, planos e programas; 
- Adequada aplicação da legislação pertinente; 
- Comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa 
sobre aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das 
organizações e dos traços culturais de cada comunidade; 
- Utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, 
assessorar, planejar e administrar a satisfação das necessidades dos 
turistas e das empresas, instituições públicas e privadas, e dos demais 
segmentos populacionais; 
- Integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, 
interagindo criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e 
sociais; 
- Compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades 
pós-industriais, onde os setores de turismo e lazer encontram ambientes 
propícios para se desenvolverem; 
- Profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações 
públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas do 
êxito de qualquer evento turístico; 
- Conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-
profissional, com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética. 
(UNIRIO, 2006, p. 39). 
 
 

 O curso de turismo da UNIRIO visa à formação de um profissional que esteja 

apto para planejar, organizar e gerenciar atividades turísticas em consonância com o 

patrimônio natural e cultural, além de ter como objetivo a preparação de 

planejadores de destinos turísticos e de pesquisadores e docentes. Esse processo 

educacional possui os seguintes objetivos: 

 
- Agregar conhecimentos específicos sobre as interfaces da atividade 
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turística e do patrimônio natural e cultural das sociedades brasileiras; 
- Oferecer formação para o desempenho de atividades profissionais de 
planejamento, gestão e elaboração de produtos e destinos turísticos nas 
áreas de âmbito privado e/ou público; 
- Proporcionar aos alunos uma consistente formação em pesquisa e 
projetos turísticos; 
- Desenvolver atividades complementares que contribuam para a 
formação dos futuros profissionais: ciclos de palestras, seminários, 
viagens técnicas, organização e participação de eventos e visitas técnicas 
a sítios históricos e localidades de interesse potencial turístico; 
- Desenvolver nos alunos habilidades e competências necessárias para o 
bom desempenho em cargos diretivos, a saber: comunicação efetiva e 
interpessoal e ética da cidadania e profissional para com a sociedade. 
(UNIRIO, 2006, p.37-38). 

 

Esse curso possui um total de 3420 horas, sendo que são exigidas 300 horas 

mínimas de disciplinas optativas. O curso oferece 11 disciplinas obrigatórias 

relacionadas a patrimônio, cultura e turismo cultural que totalizam 30 horas e 17 

disciplinas optativas, sendo 10 relacionadas a museu e museologia, que totalizam 

870 horas de disciplinas optativas.  Além disso, o curso de turismo da UNIRIO 

também possui um eixo de formação relacionado somente em Turismo e Cultura. 

A grande quantidade de disciplinas de museologia, turismo cultural e 

patrimônio se deve ao fato de o curso ter nascido da Escola de Museologia dessa 

instituição. Assim sendo, levando em consideração somente a carga horária e a 

quantidade de disciplinas relacionadas, o aluno egresso de turismo da UNIRIO seria 

o profissional com o maior conhecimento teórico e prático relacionado a patrimônio 

cultural, museu e turismo. 

 Assim, percebemos que cada curso de turismo aqui apresentado possui uma 

característica e um foco para o ensino do turismo. E esse foco está relacionado 

praticamente à escola, centro ou instituto onde o curso nasceu. Então, independente 

onde o profissional de turismo obteve seu título, se ele deseja seguir sua profissão 

atuando na área de cultura, patrimônio e museus, deverá construir seu currículo com 

essas disciplinas, mas sem esquecer discipĺinas básicas e de grande importância 

para a construção do saber turístico. Também são de grande importância os 

estágios profissionais na área para que os conhecimentos técnicos, operacionais e 

científicos sejam colocados em prática. Fora que, com o contato com profissionais 

da área de museus, o aluno poderá experimentar visões diferentes do que foi 

aprendido na universidade e assim se aperfeiçoar.  

Além disso, cabe também ao aluno formado que queira atuar em instituições 

museológicas sempre buscar aprimoramento em sua área e na área de museus, 
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seja com cursos de especialização, mestrados e doutorados, para assim ser um 

profissional qualificado para o trabalho nessas instituições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar da existência das políticas públicas de museu e turismo, elas pouco 

se comunicam e interagem entre si. E isso se deve à rara inserção de profissionais 

com o conhecimento da área de turismo, principalmente os graduados em turismo, 

nas instituições que criam essas políticas, além da falta desses profissionais também 

nos museus. 

Por esse motivo, talvez o Programa de Qualificação de Museu para o Turismo 

não tenha obtido o sucesso esperado, pois, tendo em vista que a Copa do Mundo da 

FIFA já passou, os museus estavam em greve e ao observarmos a infraestrutura 

turística dos museus, muito ainda precisa ser feito para que essas instituições 

estejam qualificadas para o turismo.  

No que diz respeito a fatores básicos para a oferta de um serviço de 

qualidade ao turista, nem todos os museus estão aptos, pois não possuem sequer 

folheteria, seja em português ou em outro idioma. Mas como oferecer um serviço de 

qualidade se não se sabe quem é o público? 

O Bacharel em Turismo possui conhecimentos que foram obtidas no decorrer 

da graduação, através de disciplinas cursadas de forma interdisciplinar, que fazem 

com que ele conheça vários campos do saber. E o fato de ter como característica a 

interdisciplinaridade, poderá intermediar a comunicação entre as áreas que há 

dentro do museu para que essas áreas deem a importância necessária ao público 

turista, diferenciando-o do público residente. 

O Bacharel em Turismo possui conhecimento de outros idiomas, 

conhecimento de metodologias adequadas para desenvolver ações turísticas nos 

museus, o domínio de técnicas adequadas para identificar o perfil do público do 

museu, traçando o perfil do turista e a compreensão da complexidade do mundo 

globalizado e das sociedades da pós-modernidade, onde os setores de turismo e 

entretenimento encontram ambientes ideais para se desenvolverem.  

Essas competências podem ser aplicadas dentro do museu para contribuir 

com sua qualificação para o turismo. Além do mais, possui conhecimento de gestão, 

o que o habilita a participar do plano museológico junto com os demais profissionais 

de museu, incluir nesse plano a importância que também se deve dar ao público 
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turista e ser o profissional que vai planejar e gerir o turismo dentro da instituição. 

No entanto, vale salientar que também é relevante inserir outros profissionais 

da área de turismo nos museus, como técnicos em turismo, pois eles possuem 

conhecimentos que podem auxiliar o Bacharel em Turismo e outros profissionais de 

museus. Além disso, os museus devem também abrir espaço para que alunos de 

turismo estagiem dentro da instituição e, assim também, refletirem sobre qual o 

papel da área de turismo dentro dos museus. 

É necessário, também, saber se os cursos de turismo, sejam eles técnicos ou 

superiores, capacitam esses profissionais para o trabalho dentro do museu, mas, 

também, caberá sempre ao profissional de turismo se especializar nessa área para 

poder traçar seu caminho nesse campo. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DO PROJETO TURISMO E 

MUSEUS 

 

 

Pesquisa de Demanda Turística em Museus – UFF 

1. Data: _____/______/______. 

1.1. Entrevistador: _____________________________________ 

2. Museu: _____________________________________________ 

3. Cidade: _____________________________________________ 

4. (FILTRO): Reside na Cidade? 

[ ] 1. SIM 

[ ] 2. NÃO 

 

♦INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM 

5. Cidade e Estado onde reside (Se estrangeiro, informar país de residência): 

_____________________________________________ 

 

6. É a sua primeira visita ao Brasil? (Somente para estrangeiros). 

[ ] 1. SIM  

[ ] 2. NÃO  

[ ] 99. Não se aplica 

 

7. É a sua primeira visita à cidade? 

[ ] 1. SIM 

[ ] 2. NÃO 

 

7.1. Qual foi o meio de transporte utilizado para chegar à cidade? 

[ ] 1. Avião  

[ ] 2. Carro particular 

[ ] 3. Ônibus  

[ ] 4. Carro alugado 

[ ] 5. Ônibus fretado 

[ ] 6. Outros 
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8. Qual o tipo de hospedagem está utilizando? 

[ ] 1.Hotel  

[ ] 2.Flat 

[ ] 3.Casa própria 

[ ] 4.Casa alugada 

[ ] 5.Casa de parentes/amigos 

[ ] 6.Pousada 

[ ] 7.Outros 

[ ] 99.Não se aplica 

 

8.1. Se 'Outros', defina: __________________________________ 

 

9. Quantos pernoites realizará, no total desta viagem, na 

cidade?_______________________________________ 

 

10. Pretende retornar à cidade nos próximos 5 anos? 

[ ] 1. SIM 

[ ] 2. NÃO 

 

11. Pretende retornar ao Brasil? (Somente para estrangeiros). 

[ ] 1. SIM 

[ ] 2. NÃO  

[ ] 99.Não se aplica 

 

12. Quais os principais motivos de retornar à Cidade? 

[ ] 1.Negócios  

[ ] 2.Atividades pessoais  

[ ] 3.Visita a amigos/parentes 

[ ] 4.Lazer 

[ ] 5.Outros  

[ ] 99.Não se aplica 
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♦AVALIAÇÃO DA VISITA E DO MUSEU 

13. Primeira vez no museu? 

[ ] 1. SIM 

[ ] 2. NÃO 

 

13.1. Última vez que visitou o museu (Caso resposta 13 seja 

negativa): 

[ ] 1.Há menos de 6 meses 

[ ] 2.De 6 a 12 meses 

[ ] 3.De 1 a 5 anos 

[ ] 4.Há mais de 5 anos 

[ ] 9.9. Não se aplica 

 

14. Notoriedade do museu: 

[ ] 1.Descobriu o museu hoje 

[ ] 2.Sabe da existência há até um mês 

[ ] 3.Soube da existência entre 1 e 5 anos 

[ ] 4.Sabe da existência há mais de 5 anos 

[ ] 5.Soube da existência entre 1 mês e 1 ano 

 

15. Motivos da visita ao Museu: 

[ ] 1.Conhecer o museu  

[ ] 2.Tema da exposição  

[ ] 3.Acompanhar pessoas  

[ ] 4.Pesquisa e estudo 

[ ] 5.Lazer e entretenimento 

[ ] 6.Valor do ingresso 

[ ] 7.Trazer os filhos 

[ ] 8.Outros 
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16. Tempo estimado da visita: 

[ ] 1.Até 30 minutos 

[ ] 2.Entre 30 e 60 minutos 

[.] 3.Entre 1 e 2 horas 

[ ] 4.Mais de 2 horas 

 

17. Contexto social da visita: 

 [ ] 1.Sozinho  

[ ] 2.Com 1 pessoa  

[ ] 3.Com 2 a 5pessoas 

[ ] 4.Com 6 a 10pessoas 

[ ] 5.Com 11 a 30 pessoas 

[ ] 6.Mais de 30 pessoas 

 

17.1. Caso "17" seja diferente de "Sozinho". Tipo de 

Acompanhante: 

[ ] 1.Cônjuge, namorado(a) 

[ ] 2.Familiares 

[ ] 3.Amigos 

[ ] 4.Grupo organizado 

Outros ___________________________________________ 

 

18. Fontes de Informação: 

[ ] 1.Recomendação de amigos 

[ ] 2.Jornais e revistas 

[ ] 3.Recomendação de Professores 

[ ] 4. Passando em frente 

[ ] 5.Televisão 

[ ] 6.Internet 

[ ] 7.Recomendação de familiares 

[ ] 8.Outros: ______________________________________ 
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19. Nível de Satisfação: 

[ ] 1.Muito satisfeito 

[ ] 2.Satisfeito 

[ ] 3.Pouco satisfeito 

[ ] 4.Insatisfeito 

 

20. Intenção de Retorno (nos próximos 12 meses): 

[ ] 1.Certamente 

[ ] 2.Provavelmente sim 

[ ] 3.Provavelmente não 

[ ] 4.Não 

 

21. Motivos para retornar ao museu (nos próximos 12 meses): 

[ ] 1.Nova exposição 

[ ] 2.Mostrar à alguém 

[ ] 3.Espetáculo ou atividade 

[ ] 4.Rever o que mais gostou 

[ ] 5.Complementar ou aprofundar a visita 

[ ] 6.Estudar ou aprofundar o conhecimento 

[ ] 7.Trazer os filhos 

 

22. Visitou museus e centros culturais nos últimos 12 meses: 

[ ] 1.SIM 

[ ] 2.NÃO 

 

23. Frequências das visitas a museus e centros culturais nos 

últimos 12 meses: 

[ ] 1.Nenhuma vez 

[ ] 2.Uma ou duas visitas 

[ ] 3.Três visitas 

[ ] 4.Mais de três visitas 
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24. Fatores que dificultam a visita a outros museus e centros 

culturais: 

[ ] 1.Falta de divulgação 

[ ] 2.Dificuldade de transporte/acesso 

[ ] 3.Custo do ingresso 

[ ] 4.Custos de uma visita (transporte+ ingresso+ possíveis gastos 

durante a visita) 

[ ] 5.Dificuldade de estacionamento 

[ ] 6.Violência urbana 

[ ] 7.Dias/horários de funcionamento 

[ ] 8.Outro fator:___________________________________ 

[ ] 9.Nenhum 

 

♦PERFIL DO ENTREVISTADO 

25. Gênero 

[ ] 1.Masculino 

[ ] 2.Feminino 

 

26. Estado Civil: 

[ ] 1.Solteiro 

[ ] 2.Casado ou com união estável 

[ ] 3.Divorciado / separado 

[ ] 4.Viúvo 

 

27. Idade: 

[ ] 1. 15 a 19 anos 

[ ] 2. 20 a 24 anos 

[ ] 3. 25 a 29 anos 

[ ] 4. 30 a 39 anos 

[ ] 5. 40 a 49 anos 

[ ] 6. 50 a 59 anos 

[ ] 7. 60 anos ou mais 
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28. Qual o seu grau de instrução / nível de formação escolar (o 

último completo)? 

[ ] 1.Ensino Fundamental 

[ ] 2.Ensino Médio 

[ ] 3.Ensino Superior Incompleto 

[ ] 4.Ensino Superior Completo 

[ ] 5.Pós-Graduação 

[ ] 6.Mestrado 

[ ] 7.Doutorado 

 

29. Atualmente, qual é a sua ocupação principal? 

[ ] 1.Empresário(a) 

[ ] 2.Emprego no setor privado 

[ ] 3.Emprego no setor público 

 [ ] 4.Profissional liberal/autônomo 

[ ] 5.Estudante 

[ ] 6.Aposentado/Pensionista 

[ ] 7.Desempregado(a) 

[ ] 8.Outros 

 

29.1. Se 'Outros', defina: __________________________________ 

 

30. Renda Domiciliar Mensal: (R$)? 

[ ] 1. Até R$540,00 

[ ] 2. R$540,00 a R$2000,00 

[ ] 3. R$2001,00 a R$4000,00 

[ ] 4. Mais de R$4000,00 

[ ] 5. Não Declarado 

[ ] 6. Não possui renda 

[ ] Se estrangeiro, informar em moeda do país de residência: 
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31. E-MAIL do entrevistado: (Caso deseje informar) 

_______________________________________________________ 

32. Observações: (Se o turista tem alguma sugestão) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

33. Data de digitação ____/____/______. 
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ANEXO B – LEI Nº 12.591, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 

 

LEI Nº 12.591, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. 

 Reconhece a profissão de 

Turismólogo e disciplina o seu 

exercício.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  (VETADO).  

Art. 2o  Consideram-se atividades do Turismólogo:  

I - planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições 

e estabelecimentos ligados ao turismo;  

II - coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e 

áreas de interesse turístico, visando ao adequado aproveitamento dos recursos 

naturais e culturais, de acordo com sua natureza geográfica, histórica, artística e 

cultural, bem como realizar estudos de viabilidade econômica ou técnica;  

III - atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham o 

turismo e o lazer como seu objetivo social ou estatutário;  

IV - diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o 

desenvolvimento do turismo nos Municípios, regiões e Estados da Federação;  

V - formular e implantar prognósticos e proposições para o 

desenvolvimento do turismo nos Municípios, regiões e Estados da Federação;  

VI - criar e implantar roteiros e rotas turísticas;  

VII - desenvolver e comercializar novos produtos turísticos;  

VIII - analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e 

culturais, na área de turismo ou em outras áreas que tenham influência sobre as 

atividades e serviços de turismo;  

IX - pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a 

demanda turística;  

X - coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico;  

XI - identificar, desenvolver e operacionalizar formas de divulgação dos 

produtos turísticos existentes;  

XII - formular programas e projetos que viabilizem a permanência de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.591-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.591-2012?OpenDocument
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turistas nos centros receptivos;  

XIII - organizar eventos de âmbito público e privado, em diferentes escalas 

e tipologias;  

XIV - planejar, organizar, controlar, implantar, gerir e operacionalizar 

empresas turísticas de todas as esferas, em conjunto com outros profissionais 

afins, como agências de viagens e turismo, transportadoras e terminais 

turísticos, organizadoras de eventos, serviços de animação, parques temáticos, 

hotelaria e demais empreendimentos do setor; 

XV - planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e 

empreendimentos turísticos, conforme normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes;  

XVI - emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não 

de locais e estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, 

conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes;  

XVII - lecionar em estabelecimentos de ensino técnico ou superior;  

XVIII - coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas 

relativamente a instituições, empresas e estabelecimentos privados que 

atendam ao setor turístico.  

Art. 3o  (VETADO).  

Art. 4o  (VETADO).  

Art. 5o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  18  de janeiro de 2012; 191o da Independência e 124o da 

República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Paulo Roberto dos Santos Pinto 

Gastão Vieira 

Luís Inácio Lucena Adams 

 


