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APRESENTAÇÕES

Desde 2005, o Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU) 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) par-
ticipa integralmente  da iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (FIO-

CRUZ) de implantar um Observatório voltado para os  museus e centros 
culturais. Saudamos a publicação do presente relatório, marco inicial  de 
uma série de publicações que o Observatório de Museus e Centros Culturais 
(OMCC), em parceria com o DEMU, pretende oferecer como contribuição 
à ação dos gestores da cultura, dos profissionais e pesquisadores do campo 
museal. 

O DEMU acredita no potencial das instituições museais para promover 
desenvolvimento social e riqueza coletiva, para apoiar a educação,  incentivar 
a solidariedade, defender a tolerância, fortalecer a coesão social, discutir es-
colhas, compartilhar descobertas e promover encontros. Assim, entende que 
no centro da missão do museu encontram-se os seus diferentes públicos. 

O sentido da instituição museal na sociedade contemporânea é plena-
mente percebido quando considera as diversas  formas de apropriação da 
cultura e  revela a variedade de leituras e usos que provocam os museus. 
Desta forma, para melhor compreender a relevância do museu na sociedade 
é importante identificar quem de fato são visitantes, usuários, não públicos 
e analisar os processos que promovem a aproximação ou o distanciamento 
entre indivíduos, grupos e museus. A construção de conhecimento sobre a 
relação dos museus com a sociedade e a proposta de uma relação dialógica 
entre instituições, os públicos e não públicos são elementos estruturantes da 
implantação da Política Nacional de Museus.

Finalmente, as atividades de pesquisa e os serviços de divulgação pro-
postos pelo OMCC representam o esforço de articulação entre diferentes 
atores do poder público -  DEMU/IPHAN, Ministério da Cultura,  Fiocruz, 
Ministério da Saúde, mas também  Museu de Astronomia e Ciências Afins, 
Ministério de Ciência e Tecnologia e a Escola Nacional de Ciências Estatísti-
cas,  Ministério do Planejamento, desvelando a capilaridade das instiuições 
museais no tecido cultural e sua importância na  dinâmica social de apro-
priação simbólica do espaço público.

JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR

Diretor do Departamento de Museus e 

Centros Culturais/IPHAN



O Observatório de Museus e Centros Culturais é um programa de pes-
quisa e serviços realizado em parceria entre a Diretoria Regional 
de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz, o Museu da Vida, departa-

mento da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, o Departamento de Museus e 
Centros Culturais, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional   
e o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Conta com o apoio da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas, ENCE, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE, da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 
da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e da Superintendência de 
Museus da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais. 

O presente relatório publica os resultados da pesquisa Perfil-Opinião 2005 
realizada pelo Observatório de Museus e Centros Culturais. O documento in-
troduz as circunstâncias de criação e os objetivos do Observatório, descreve 
a problemática, os objetivos e os procedimentos metodológicos da pesquisa 
Perfil-Opinião 2005 e apresenta os resultados encontrados, expressos em 
tabelas e comentados segundo análise descritiva. 

Este documento registra o processo de construção da proposta, expli-
citando as preocupações e os pressupostos que orientaram a pesquisa, e 
adianta exercícios preliminares de leitura dos resultados. Pretende, deste 
modo, compartilhar com os profissionais, pesquisadores e interessados pela 
área da cultura e dos museus o caminho trilhado pela investigação e as 
perspectivas vislumbradas a partir das primeiras análises. Considerando a 
ainda insipiente produção de informação sobre práticas culturais no Brasil, 
espera-se contribuir para o fortalecimento da construção de conhecimento 
sobre o assunto e sobre a dinâmica do campo. 

A pesquisa realizada bem como as ações do Observatório de Museus 
e Centros Culturais contam com a participação e o engajamento compro-
metido de um extenso número de instituições museais e de profissionais 
colaboradores com quem compartilhamos os créditos desta pesquisa, que 
se apresenta como marco, por ser a primeira realizada, mas que afirma a 
ambição de iniciar uma duradoura série de estudos sobre a relação dos 
museus com a sociedade e com a cultura.

 
LUCIANA SEPÚLVEDA KÖPTCKE

Coordenadora do OMCC 
Diretoria Regional de Brasília-Fiocruz
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IntRODUÇÃO

Os estudos sociológicos que fazem análises sistemáticas das polí
ticas culturais e das tendências gerais das práticas culturais dos 

indivíduos apresentam uma tipologia das práticas culturais (Brenner, 
Dayrell e Carrano, 2005; Lopes, 2000; Donnat, 1997). 

De modo geral, essa tipologia distingue, inicialmente, dois grandes 
grupos: práticas culturais e práticas de lazer e entretenimento. Está 
incluída no primeiro caso a ida a óperas/concertos de música clássi
ca, balé/espetáculos de dança, teatro, cinema, museu/exposição e 
livraria/biblioteca — consideradas práticas de caráter clássico (cultura 
cultivada). Já as práticas de lazer e entretenimento, também identifi
cadas como indicadores de uma “cultura das saídas”, incluem: sair 
com amigos, sair para dançar, sair para almoçar ou jantar, freqüentar 
cafés, ir à praia, ao shopping, a eventos esportivos etc. Essa “cultura 
das saídas” se opõe às atividades praticadas em casa, como assistir à 
televisão, ouvir rádio, ouvir música, ler jornais/revistas em geral, pintar, 
fazer jardinagem e outros passatempos. 

Os dados levantados pela pesquisa Informações Básicas Munici
pais (IBGE, 2001), que considera apenas cinco tipos de equipamentos 
culturais — os associados à expressão da cultura cultivada —, reve
lam que a biblioteca é o equipamento com maior presença municipal 
(79%). Menos da metade dos municípios brasileiros dispõe de livra
rias (43%). Já os teatros estão presentes em 19% dos municípios, os 
museus em 17% e os cinemas em apenas 8%. 

A seguir, apresentase o retrato da distribuição de equipamentos 
culturais na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser um dos mais 
importantes centros culturais do país, o Rio não conseguiu ainda pro
porcionar acesso à cultura de maneira equânime para seus habitantes. 
No tocante à distribuição de equipamentos culturais associados à ex
pressão da cultura cultivada, os resultados apresentados na TABELA 1 
mostram que estão quase todos no Centro, na Zona Sul, na Tijuca e na 
Barra — áreas de maior poder aquisitivo. 
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Chama a atenção, a ausência de museus na 
Zona Oeste (Campo Grande, Santa Cruz, Bangu 
e Guaratiba), bem como em Jacarepaguá e na 
Cidade de Deus. No Centro, na Zona Sul e na Ti
juca há 59 museus, enquanto os outros bairros 
somam apenas 9. Cabe mencionar que além 
dos cinco centros culturais existentes na Zona 
Oeste, as lonas culturais Hermeto Pascoal (Ban
gu), Elza Osborne (Campo Grande), Terra (Guada
lupe) e Gilberto Gil (Realengo) têm minimizado 
um pouco os gastos com deslocamento.

Nas áreas em que reside 75% da população 
(4.417.793 habitantes) do Rio de Janeiro (Leo
poldina, Madureira, Méier, Ilha do Governador, 
Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Guaratiba, 
Jacarepaguá e Cidade de Deus), existem ape
nas 73 equipamentos culturais (13% dos equi
pamentos instalados). Já o Centro, a Zona Sul, 
a Tijuca e a Barra, onde moram 25% dos ca
riocas (1.440.111 habitantes), dispõem de 483 
aparelhos culturais (87% da capacidade insta
lada). Em síntese, os equipamentos associados 
à expressão da cultura cultivada estão concen
trados nas áreas menos populosas e mais pro
vidas de capital cultural.

Quando o que está em foco é a oferta de ex
pressões culturais, a insuficiência e a concen
tração não equânime do equipamento cultural 
afetam, em especial, as pessoas dos setores 
menos favorecidos do ponto de vista socioe
conômico e cultural. Mesmo que instituições 

Tabela 1
Quantidade de museus, centros culturais, teatros, cinemas e bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro, 
por área

                               Equipamentos culturais  

                               Museus Centros Teatros Cinemas Bibliotecas
Regiões  culturais

Centro, Zona Sul e Tijuca 59 57  92  55 64

Leopoldina, Madureira, Méier e Ilha  8  4   9  22 10

Jacarepaguá e Cidade de Deus  0  1   0   0  1

Barra da Tijuca  1  0   4  37  0

Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Guaratiba  0  5   2   4  4

Total 68 67 107 118 79

Fonte: Levantamento de Eliomar Coelho com base em dados do Instituto Pereira Passos, 2003

*Segundo matéria de Caroline Menezes, intitulada “Domingo na 
Platéia” (Revista de Domingo, JB, outubro de 2004, p.12).

ligadas ou não a órgãos governamentais promo
vam atividades culturais clássicas por um valor 
simbólico, como é o caso da série Domingo no 
Municipal, que desde março de 2004 recebe 
milhares de pessoas para ouvir música erudita 
ou assistir a balé em seu prédio histórico no 
Centro do Rio*, esse tipo de espetáculo não 
é facilmente freqüentado por muitas pessoas 
dos setores menos favorecidos do ponto de 
vista socioeconômico e cultural. A distância 
de seus locais de moradia impõe um custo de 
transporte que é, entre outros, um grande obs
táculo quando se considera a relação existente 
entre classe e cultura. 

Essa relação se torna mais complexa quan
do o foco é direcionado para expressões cul
turais, entendidas no espaço social como algo 
pertencente às elites e legitimadas por uma 
socialização familiar e escolar que “distingue”, 
simbólica e materialmente, determinados 
grupos, não só pela posse de capital cultural 
(entre outros), mas pela constituição de habi-
tus distintos (Bourdieu, 1979)2. Por exemplo, 
freqüentar teatros, centros culturais, museus, 
galerias de arte, salas de música, bibliotecas 
seriam práticas que não fariam parte do hori
zonte e socialização culturais dos setores me
nos favorecidos. 
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Entretanto, inúmeros autores sinalizam uma 
alteração nos padrões de consumo cultural em 
virtude do impacto da globalização da cultura. 
Salientam a pluralidade das culturas urbanas, 
sua variação nos cenários de interação social 
e a emergência de novos padrões de gosto, o 
que tem se constituído em objeto de estudo 
da sociologia da cultura. García Canclini (2000)  
ressalta a diminuição de freqüência a espaços 
públicos relacionados à oferta cultural clássi
ca, em conseqüência das características de 
complexificação da vida urbana, como dispo
nibilidade de tempo, dificuldade nos desloca
mentos e medo da violência urbana. Do mes
mo modo, Ortiz (2000) argumenta que tanto 
a tradição como as artes não se configuram 
mais como padrões de legitimidade no novo 
contexto mundial globalizado. Mouchtouris 
(2003) propõe a construção de um quadro 
de interpretação para abordar a questão dos 
públicos da cultura enquanto uma categoria 
particular nas ciências sociais, uma formação 
social original. Define o público não apenas 
como o conjunto de pessoas interessadas por 
uma manifestação intelectual ou artística, mas 
como uma unidade social materializada na si
tuação em que um grupo de pessoas encontra, 
em determinado espaço (público), segundo 
certas regras e premissas partilhadas e com
portamentos preestabelecidos, um conjunto 
de objetos culturais. O grupo de indivíduos in
terligados em situação de ida a um museu ou 
a um espetáculo de música erudita ou de rock 
é caracterizado por determinado conjunto de 
condutas compartilhadas. O conceito de pú-
blico da cultura compreendido como uma en
tidade em ação dentro de um espaço público 
apresenta uma perspectiva interessante para 
analisar a dinâmica dos processos sociais de 
construção e da apropriação da cultura, que 
abarca também o movimento de investimento 
no fortalecimento das redes sociais. 

No contexto atual, ganham relevância ques
tões sobre a relação entre acesso à cultura e 
inserção na sociedade contemporânea. Refle

xões sobre as práticas culturais cultivadas, en
tre elas a visita aos museus, colocaram para 
a sociologia muitas questões e algumas res
postas sobre a natureza e o grau de importân
cia de tais práticas nas diferentes sociedades, 
sobre o que as motiva e sobre a relação entre 
o acesso à cultura e a posição social de indiví
duos e grupos (Bourdieu e Darbel, 1969, 2003; 
Becker, 1988; Lahire, 2004). Estudos desen
volvidos no bojo dessas reflexões procuraram 
identificar como as práticas cultivadas pode
riam oferecer benefícios (acesso a grupos se
letos, prestígio social que pode colaborar para 
o aumento de ganhos econômicos etc.) a seus 
praticantes. 

Por outro lado, a retórica da democratização 
segue social e politicamente relevante, buscan
do explicitar a existência e diminuir o impacto 
das desigualdades sociais face à cultura. Tal 
busca enfatiza a importância do acesso e da 
apropriação da cultura legitimada para a inclu
são dos excluídos ou para a mobilidade dos 
menos abastados no espaço social. Alguns 
autores observam que a promoção da cultura 
é desenvolvida por uma rede de instâncias cul
turais. Os museus, ambientes que favorecem 
intensa interação social, vêm ocupando lugar 
de destaque nessa rede. 

O museu moderno afirmouse como institui
ção no cenário europeu pósrevolucionário no 
final do século XVIII. Acumulou, desde então, 
percepções, expectativas e usos sociais dife
renciados: espaço público produtor e reformu
lador de conhecimento, locus de construção da 
memória coletiva, “tecnologia” de instrução e 
de educação, instância de afirmação de iden
tidades, espaço e prática de distinção ou de 
inclusão cultural. 

Nos séculos XIX e XX, diversificou sua natu
reza e multiplicaramse os campos dos acervos 
possíveis. Desenvolveu novas tecnologias de 
comunicação e, no início do século XXI, perma
nece presente no universo das práticas de frui
ção e de produção simbólica, com considerável 
captação de investimentos. 



OBerVatóriO de Museus e CentrOs Culturais

  Introdução n 13

Atualmente, museus compartilham finan
ciamento público e privado com outras insti
tuições (embora de forma particular segundo 
o tipo de museu) e estão inseridos em duas 
lógicas diferentes e nem sempre complemen
tares: uma lógica de mercado, da indústria cul
tural, e uma de legitimidade social. A segunda 
pautase no alargamento da missão dos mu
seus que afirmam, por meio de investimentos 
em ações voltadas para a educação e a media
ção cultural, o compromisso com a populariza
ção das ciências e de distintas expressões da 
cultura humana e ainda com a promoção de 
um espaço de discussão sobre conhecimen
tos, idéias e valores, de geração a geração e 
entre variados segmentos sociais coexistin
do em um dado momento histórico. Além da 
missão precípua de assegurar a preservação 
e a transmissão de aspectos da cultura, essas 
instituições almejam contribuir para o desen
volvimento humano e social das comunidades 
nas quais estão inseridas. 

Não obstante a construção do consenso social 
e político sobre a importância de democratizar o 
acesso aos bens da cultura “legítima”, os dados 
sobre visitas aos museus (Bourdieu e Darbel, 
1969, 2003; Donnat, 1973, 1997; Mironer, 2003; 
Almeida, 2003) reafirmam que o acesso a essas 
instituições permanece restrito, principalmente 
em função da relação entre capital cultural esco
lar e predisposição às práticas e bens culturais 
cultivados.

Nesse contexto, conhecer os visitantes, os 
usuários, os nãovisitantes, as formas de visita 
tornase uma ação estratégica para promover 
um espaço de escuta, de reflexão e de avalia
ção, construindo conhecimento capaz de subsi
diar tanto as decisões cotidianas de gestão ins
titucional como a compreensão dos processos 
de apropriação social da cultura e a elaboração 
de políticas públicas para o setor. Ademais, a 
pesquisa sobre o público e as práticas susci
tadas pelos museus tornase uma peça estra
tégica para a negociação de fundos e para a 
conquista de credibilidade junto à sociedade. 



O ObSeRvatÓRIO De mUSeUS 
e CentROS CULtURaIS

No Brasil, notase a carência de estudos periódicos que ofereçam 
subsídio para refletir sobre a evolução das práticas culturais e de la

zer, nas quais estão inseridas as visitas aos museus (Almeida, 2003). 

O Observatório de Museus e Centros Culturais propõe o desen
volvimento de um sistema de produção, reunião e compartilhamento 
de dados e conhecimentos diversos sobre os museus e sua relação 
com a sociedade. Reúne informações sobre instituições museais va
riadas, promovendo o intercâmbio entre museus de arte, históricos, 
militares, de ciência e demais temáticas do campo cultural. Fruto da 
necessidade de pesquisadores e gestores de terem acesso a dados 
sobre os visitantes e as visitas aos museus no Brasil, o projeto é 
uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz — o Museu da Vida, 
a Casa de Oswaldo Cruz e a Fiocruz em Brasília —, o Departamento 
de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), a Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins. 

A idéia de promover estruturas de acompanhamento e monitora
mento da realidade social vem ganhando espaço em múltiplas áreas 
do conhecimento e de atividade.* A proposta sustenta a gestão par
ticipativa da cultura. Assim, o Observatório de Museus e Centros 
Culturais propõe um espaço de escuta e de troca relacionando pes
quisadores, profissionais e público a partir de um ponto comum: 
o interesse em discutir, propor e conhecer a oferta e o uso social 
de museus e a capacidade dessas instituições em participarem ati
vamente de questões estratégicas para nossa sociedade, como o 
desenvolvimento humano, a democratização do conhecimento e 

* Os Observatórios podem estar relacionados com o monitoramento ambiental mas também 
com a violência, com a saúde, com a gestão da Ciência e da Tecnologia, da Imprensa, para citar 
alguns. Na área cultural pode-se citar o Observatório de Atividades Culturais, em Portugal, o Ob-
servatório Internacional de Políticas Culturais, com apoio da UNESCO, e, recentemente no Brasil, 
o Observatório Itaú Cultural. São implantados e mantidos tanto em instituições governamentais 
como em não-governamentais, universidades, institutos de pesquisa, entre outros.



a reflexão sobre o patrimônio cultural (consi
deramos a ciência e a tecnologia nesse âmbi
to, enquanto cultura científica e tecnológica). 
Nesse sentido, o Observatório pretende divul
gar também o resultado das pesquisas e sua 
importância para a gestão e para a percepção 
dessas instituições em nossa sociedade. 

Finalmente, cabe lembrar que a gestão coti
diana das questões relativas às exposições, à 

mediação, aos diversos serviços nos museus 
resulta da decisão de seus profissionais. Incor
porar, ou não, os elementos de informação pro
duzidos pelos dispositivos de pesquisa é uma 
opção. É fundamental que aqueles que solici
tam ou executam pesquisas em seus museus 
estejam predispostos a negociar e a escutar os 
visitantes, aceitando, eventualmente, a mudan
ça que tal escuta pode sugerir. 

ObjetIvOS DO ObSeRvatÓRIO

n	Subsidiar a elaboração e a avaliação de políticas públicas nos cam
pos da cultura, educação, ciência e tecnologia, qualidade de vida 
etc.

n	Subsidiar a prática profissional, produzindo e reunindo informações 
que contribuam para a tomada de decisão cotidiana nos museus, 
relativas a aspectos de gestão, planejamento, definição de projeto 
cultural, científico, político, educativo, de comunicação.

n	Subsidiar a pesquisa nas áreas da museologia, sociologia, história 
cultural, educação, antropologia, entre outras.

n	Promover um espaço de discussão, de reflexão e de divulgação dos 
resultados das pesquisas e estudos sobre o museu, voltados não só 
para os especialistas e profissionais, como também para o visitante 
e para o não visitante, ampliando o âmbito do debate sobre a insti
tuição para toda a sociedade.
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a PeSqUISa:
Problemática, objetivos 

e procedimentos metodológicos

PrOblemÁtica 

A Pesquisa PerfilOpinião foi construída com base em estudos ante
riores realizados em países europeus e norteamericanos. A teoria 

da legitimidade cultural*, o conceito de capital cultural e sua relação 
com o capital social e econômico, desenvolvido pelo sociólogo fran
cês Pierre Bourdieu, orientaram parcialmente sua construção. O soció
logo estabelece um princípio de homologia entre escolhas culturais 
e posição do sujeito no espaço social. A diferença encontrada entre 
escolhas culturais de grupos socialmente distintos foi analisada como 
decorrência de predisposições construídas pelos sistemas familiar e 
escolar, que difundem e reforçam reciprocamente, para alguns, as 
chaves de leitura e a legitimidade de certas práticas em detrimento 
de outras. O conceito de capital cultural pode ser definido como um 
conjunto de disposições adquiridas pelos diversos processos de so
cialização em ação em uma sociedade, num determinado momento 
(particularmente a família e a escola, em nossas sociedades ociden
tais, mas também os meios de comunicação de massa, as igrejas 
e outros), que permitem ao indivíduo possuir códigos de leitura e 
competência de interpretação de aspectos da cultura partilhada. Tais 
códigos e competências são propostos e reconhecidos por grupos 
cuja posição no espaço social é suficientemente forte para fazer va
ler, como legítimas, certas regras, códigos, formas de interpretar e 
expressar o mundo. Tais formas, produtos, conhecimentos são, em 
geral, transmitidos enquanto patrimônio do grupo em questão. Bour
dieu elaborou e aplicou o conceito de capital cultural pela primeira 
vez para tentar explicar a diferença do sucesso escolar entre crianças 
oriundas de famílias de origem social e bagagem cultural distintas, 

* A teoria da legitimidade cultural explica, segundo Bourdieu, a relação de homologia entre 
certos grupos sociais e algumas práticas e valores culturais. Tais grupos seriam capazes de im-
por, de forma arbitrária, regras e valores que se tornam referência legítima para o conjunto da 
sociedade.
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rompendo com o pressuposto das aptidões 
natas enquanto fatores determinantes do fra
casso ou do sucesso escolar. O autor identifica 
três formas distintas do capital cultural: 

(...) incorporado, ou seja, sob a forma de 
disposições duráveis no organismo; no 
estado objetivado, sob a forma de bens 
culturais — quadros, livros, dicionários, 
instrumentos, máquinas, (...) e, enfim, no 
estado institucionalizado, forma de ob-
jetivação que é preciso colocar à parte 
porque, como se observa em relação ao 
certificado escolar, ela confere ao capital 
cultural — de que é supostamente a ga-
rantia —, propriedades inteiramente origi-
nais. (Bourdieu, 1979, p.74). 

Nesse sentido, podem constituir o capital 
cultural do sujeito aspectos como acesso e do
mínio de linguagens distintas; desenvolvimento 
do gosto e do valor por certos produtos e prá
ticas da cultura, transmitidos como patrimônio 
de forma mais ou menos explícita; posse de 
bens culturais que colaboram para enriquecer 
a apropriação da cultura legítima ou afirmam a 
adesão a essa cultura e a obtenção de títulos 
que certificam a incorporação de conhecimen
tos e competências particulares de modo a per
mitir o exercício profissional e o reconhecimen
to público, com conseqüências na definição 
da posição ocupada pelo indivíduo no espaço 
social. 

O capital social é uma noção que ajuda a des
crever e a compreender “os recursos atuais ou 
potenciais que estão ligados à posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos insti
tucionalizadas de interconhecimento e de inter
reconhecimento ou, em outros termos, à vincu
lação a um grupo, como conjunto de agentes 
que não somente são dotados de propriedades 
comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), 
mas que também são unidos por ligações per

manentes e úteis. (...) O volume do capital so
cial que um agente individual possui depende, 
então, da extensão da rede de relações que ele 
pode efetivamente mobilizar e do volume do 
capital (econômico, cultural ou simbólico) que 
é posse exclusiva de cada um daqueles a quem 
está ligado” (Bourdieu, 1980, p.67). As opera
ções de interreconhecimento que fundam a 
manutenção da rede de contatos resultam de 
trocas materiais e simbólicas, em que circulam 
como moeda de troca aspectos do capital cul
tural dos integrantes da rede. Nesse sentido, 
a visita ao museu faria parte de estratégias de 
afirmação ou de aquisição de posições no es
paço social operacionalizadas pela conversão 
do capital cultural (simbólico) em capital social 
e financeiro.

No entanto, releituras da teoria da legitimi-
dade cultural (Lahire, 2004; Donnat, 2002) si
nalizam transformações nos campos da cultu
ra, nos meios de difusão dos valores culturais 
(como a escola e os meios de comunicação de 
massa), na estrutura do campo social em de
corrência do acesso de massa à educação es
colar, entre outras, como fatores que complexi
ficam a análise dos processos de apropriação 
da cultura manifesta nos museus e do sentido 
da visita. Esta análise deve considerar o público 
dos museus como um grupo em construção, 
podendo ser composto por segmentos sociais 
diferentes segundo um dado período (Becker, 
1988) e focalizar a investigação na situação da 
visita a museus enquanto experiência dinâmica 
do sujeito social. Uma vez identificadas as situ
ações de visita possíveis, estas serão analisa
das segundo as características mais ou menos 
determinantes e determinadas dos sujeitos que 
as praticam e as características da instituição 
visitada. Ao definir o foco deste estudo, com
preendese a visita ao museu como uma expe
riência resultante de contextos pessoal, social 
e físico (Falk e Dierking, 1992), ancorada em 
regras e referências mais ou menos compar
tilhadas entre visitantes, curadores, cientistas, 
diferentes segmentos da sociedade, passíveis 
de negociação durante a situação observada. O 
significado dessa prática não resulta apenas de 
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atributos do sujeito, mas se constrói na com
plexa relação entre diversos fatores.

Pretendese, neste trabalho, descrever os 
perfis de visita e dos visitantes e os processos 
de acesso às instituições consideradas no es
tudo. Procurase analisar as possíveis configu
rações de relação entre capital cultural escolar 
e capital social, decorrente da socialização fa
miliar ou de outras instâncias de socialização 
que operam na determinação das práticas de 
visita. Segundo cada museu e a cada visita, 
qual a importância dos tipos de capital (social 
e cultural)? Como se imbricam na construção 
do sentido da situação de visita? Quais as mar
gens de intervenção de outras redes sociais 
fora da família e da escola (como associações, 
clubes etc.) na determinação da visita? Qual o 
impacto das ações propostas pelas políticas 
culturais (sugestão de políticas tarifárias, cam

panhas de informação, gestão participativa das 
instituições) e pelos museus (formas diversifi
cadas do acolhimento nos museus, desenvol
vimento de ações de mediação pautadas pela 
realização de pesquisas de público, produção 
de materiais de apoio à visita etc.) na dinâmica 
do fluxo de acesso a essas instituições?

Pesquisas anteriores afirmam a relação de 
dependência entre classe econômica e nível 
de instrução, sendo o nível de instrução, em 
geral, mais determinante no acesso a museus 
que a renda. As análises que comparam os vi
sitantes — público efetivo — e a população de 
referência, com relação ao nível de escolarida
de, ao nível de renda, à composição sociode
mográfica e à atividade e situação profissional, 
permitem traçar o perfil médio desse público e 
sua variação dentro de cada museu e entre os 
mesmos.

Identificar os processos e os contextos pro
motores de acesso aos museus para os va
riados segmentos sociais. Dessa maneira, 
esperase contribuir para a reflexão sobre o 
papel atual dos museus na sociedade e para 
a compreensão de fatores e situações deter

ObjetivOs

minantes de experiências museais cultural
mente inclusivas (democratização do acesso, 
representatividade nos processos que institu
cionalizam e legitimam o bem cultural coleti
vo e apropriação reflexiva e plural da cultura 
exposta). 

ObjetIvOS eSPeCíFICOS

n	Traçar o perfil dos visitantes em cada um dos museus investiga
dos em relação ao perfil geral do conjunto dos informantes da 
pesquisa.

n	Identificar diferentes modalidades de visita, para cada uma das ins
tituições e entre elas. 
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PrOcedimentOs metOdOlógicOs

A pesquisa PerfilOpinião foi um estudo pilo
to que deverá ser repetido em outras institui
ções e de forma periódica. Além da enquete 
quantitativa realizada a partir da utilização de 
um questionário autoaplicado, o Observató
rio prevê, futuramente, pesquisas de cunho 
qualitativo, visando a aprofundar e investigar 
aspectos não contemplados pela pesquisa de 
tipo survey.

a formulação do instrumento de coleta 
de dados (desenho e validação do 
questionário da pesquisa Perfil-Opinião)

A primeira fase do trabalho consistiu em va
lidar e aplicar um protocolo para a coleta de 
dados que pudesse ser compartilhado entre 
diferentes instituições e que fosse aplicado re
gularmente, alimentando uma base de dados 
comum. A construção do protocolo de pesqui
sa inspirouse na experiência do Observatoire 
Permanent des Publiques, de Lucien Mironer, 
pesquisador convidado, que participou da ofici
na de lançamento da proposta do Observatório, 
em 2003, na cidade de Petrópolis, RJ.

O questionário, composto de questões fe
chadas ou semiabertas, foi escolhido como 
instrumento de coleta de informações sobre 
públicos visitantes de museus. Responde à ne
cessidade de se obter informações dentro de 
padrões de generalização passíveis de compa
rabilidade sincrônica e diacrônica. Produz da
dos estatísticos referentes às práticas reais de 
visita, ou seja, construídos junto ao público em 
situação de visita nos museus considerados no 
estudo. Tais dados ganham vigor explicativo 
quando articulados com outros dados de refe
rência sobre a população de estudo, bem como 
com informações oriundas de outras pesqui
sas. Procurouse adequar conceitos, definições 
e também o uso de códigos (para profissões 
e logradouros, por exemplo) e categorias, utili
zando aqueles das pesquisas socioeconômicas 
desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística, a fim de dialogar com os 
dados das pesquisas oficiais sobre a realidade 
social da população brasileira.

O questionário da pesquisa foi concebido 
para ser preenchido tanto pelo visitante (auto
aplicado) como por um entrevistador. Nesse 
sentido, especial atenção foi acordada à sua 
diagramação, à clareza e à facilidade de com
preensão das questões, ao tempo médio leva
do pelo visitante para preenchêlo, de forma a 
intervir por menos tempo na experiência de visi
ta e facilitar a taxa de retorno dos questionários 
distribuídos. Fruto do trabalho do GT Questio-
nário*, que reuniu profissionais dos 11 museus 
participantes do projeto de implantação do Ob-
servatório de Museus e Centros de Culturais, a 
partir de novembro de 2003, o questionário foi 
estruturado em quatro (04) blocos:

Antecedentes e circunstâncias da visita 

Neste bloco é sinalizado se houve ou não 
visitas anteriores e são identificadas as fontes 
de informação na origem da descoberta sobre 
o museu. Observamse ainda os motivos de
clarados para aquela visita e o fato de visitar 
o museu sozinho ou acompanhado. Conhecer 
quem acompanha o visitante é também um 
dos pontos abordados neste bloco do ques
tionário. Também é investigado o tempo de 
duração da visita. Essas questões informam 
sobre o tipo de sociabilidade relacionado à vi

* O Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do questio-
nário e do conjunto do protocolo de pesquisa reuniu-se regular-
mente, a cada mês, entre dezembro de 2003 e dezembro de 
2005. Integraram o grupo técnicos do Museu da Vida, do Museu 
de Astronomia e Ciências Afins, da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas do IBGE, do Museu do Índio, do Museu Casa de Rui 
Barbosa, do Museu Nacional de História Natural, do Museu do 
Universo – Planetário da Cidade, do Museu do Primeiro Reinado, 
do Museu Antonio Parreiras, do Museu de Arte Contemporâ-
nea, do Museu Histórico Nacional e do Museu Aeroespacial. 
Após a aplicação da pesquisa 2005 os resultados foram tratados 
e apresentados aos museus, antes da publicação do I Boletim 
do Observatório de Museus e Centros Culturais, em 2006, no III 
Fórum Nacional de Museus promovido pelo Departamento de 
Museus e Centros Culturais do IPHAN.
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sita. Ademais, o contexto social é fator deter
minante para compreender o comportamento, 
as atitudes e as estratégias de visita. A análi
se dessas informações pode indicar, para os 
profissionais dos museus, a necessidade de 
reconsiderar as estratégias de mediação e as 
atividades de acolhimento necessárias (jogos, 
oficinas de curta duração, material impresso de 
apoio direcionado etc.).

 

Conhecendo sua opinião sobre a visita  
e sobre o museu 

O bloco que trata das questões de opinião 
traz informações sobre a satisfação do visitante 
com relação à visita realizada, sobre a avalia
ção que faz dos serviços oferecidos no museu 
e sobre a intenção de retorno à instituição nos 
próximos 12 meses. As informações obtidas 
neste bloco podem indicar a necessidade de 
avaliações mais específicas dos serviços e es
paços de visita para os museus participantes 
do estudo.

Hábitos de visita a museus e  
a centros culturais

As questões tratadas nesta parte do questio
nário fazem referência às práticas anteriores de 
visita a outros museus. São igualmente investi
gados os motivos apontados como empecilho 
para visitar museus.

Conhecendo você  
(Perfil sociocultural do visitante)

O bloco registra informações sobre sexo, 
escolaridade, idade, renda domiciliar mensal, 
ocupação e tipo de atividade remunerada do 
visitante. Tais variáveis são tradicionalmente 
utilizadas para analisar os padrões de acesso 
aos museus no âmbito da apropriação social
mente diferenciada da cultura. A organização 
do questionário em blocos autônomos permite 
intercalar partes do instrumento em outros pro
tocolos de pesquisa. 

Universo do estudo

A pesquisa interroga o visitante com 15 anos 
ou mais de idade, em situação de visita a um 
museu, exceto em visitas organizadas pelas 
escolas, pagante ou nãopagante. Foram ex
cluídos da pesquisa os grupos escolares com 
visitas agendadas caracterizadas como visitas 
escolares de todas as idades e séries. Trata da 
prática real de visita, ao contrário das pesqui
sas realizadas em domicílios ou em situações 
diversas em que a visita ao museu é informada, 
constituindo prática declarada.

Períodos de aplicação e instituições 
participantes

A pesquisa piloto foi realizada durante 
os meses de junho, julho e agosto de 2005. 
Onze instituições participaram dessa aplica
ção. A Tabela 2 apresenta as instituições, a 
data de fundação, o tipo de acervo e a tutela 
a que corresponde cada uma.

Processo de seleção dos informantes

A seleção dos informantes foi realizada por 
método de amostragem probabilística com 
seleção sistemática dos visitantes, tendo sido 
especificado, para cada museu, o intervalo de 
amostragem (ou de seleção) e o ponto aleató
rio de partida. No dimensionamento da amos
tra foi considerado o número médio de visi
tantes, por mês, a partir do qual se estima o 
número médio de visitantes esperado durante 
o período da pesquisa. A amostra foi dimen
sionada por museus, de forma independente, 
para fornecer um erro máximo absoluto no va
lor de 5% na estimação de uma proporção de 
algum atributo de interesse, com um grau de 
confiança de 95%.

A fase de coleta de dados foi de grande 
importância na elaboração da pesquisa. Foi 
necessário treinar as pessoas responsáveis 
pela aplicação da pesquisa em cada museu e 
criar uma supervisão para que fosse garanti
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Instituições participantes da pesquisa Perfil-Opinião 2005   

        Museus Data de fundação   Tipo de acervo      Tutela

Museu Aeroespacial 1973 História, técnica, ciência INCAER/Comando da aeronáutica/MD

Museu Antônio Parreiras 1941 Arte FUNARJ/SEC 

Museu de Arte Contemporânea   Arte SMC-Niterói

Museu de Ast+A1:D14ronomia e Ciências Afins 1985 Ciência, técnica MCT

Museu Casa de Rui Barbosa 1930 História MINC

Museu Histórico Nacional 1922 História IPHAN

Museu do Índio 1952 Etnografia FUNAI/MJ

Museu Nacional de História Natural 1818 Etnografia, história natural UFRJ

Museu do Primeiro Reinado 1965/1979 História FUNARJ/SEC 

Museu do Universo Planetário da Cidade 1970/2005 Ciência SMC/RJ

Museu da Vida 1999 Ciência COC-Fiocruz/MS

Fonte: Cadastro preenchido pelos museus participantes do Observatório   

Tabela 2

da a aleatoriedade na seleção dos visitantes e 

proporcionasse apoio aos visitantes seleciona

dos, quando necessário, no entendimento dos 

quesitos indagados no questionário utilizado.

Na Tabela 3, encontramse os quantitativos 

de questionários, válidos, obtidos em cada um 

dos museus considerados no estudo.

Dados coletados 

                                 Museus Questionários válidos

Museu da Vida 266

Museu de Astronomia e Ciências Afins 428

Museu do Índio 95

Museu Casa de Rui Barbosa 384

Museu do Universo — Planetário da Cidade 380

Museu Nacional 331

Museu do Primeiro Reinado 327

Museu Antonio Parreira 161

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 393

Museu Aeroespacial 349

Museu Histórico Nacional 293

Total  3.407

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 3 Tabela 4 Análise dos dados faltantes

Respostas em branco Variáveis Número de variáveis

Abaixo de 2%  48% 29

De 2% a 10%  35% 21

De 10% a 15%  17% 10

Total 100% 60

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Após a fase de coleta de dados foi realiza
da uma análise dos dados faltantes, tendo sido 
observado um índice de não resposta inferior a 
2% em 48% das variáveis do questionário. Ape
nas 17% das variáveis apresentaram percentual 
de 10% a 15% de respostas em branco, con
forme indicam os resultados apresentados na 
Tabela 4.



OS ReSULtaDOS
Objetivos e estrutura da apresentação 

dos dados

O relatório sobre a pesquisa PerfilOpinião 2005 visa a compartilhar 
os achados da pesquisa. Os resultados encontrados estão orga

nizados em blocos temáticos correspondentes àqueles definidos no 
questionário da pesquisa: perfil socioeconômico e cultural dos visitan
tes dos museus considerados no estudo; freqüência e hábito de visita 
a museus e centros culturais dos visitantes considerados no estudo; 
antecedentes e circunstâncias da visita nos museus considerados no 
estudo; avaliação dos visitantes, referente aos serviços oferecidos 
nos museus considerados no estudo. 

Os resultados são apresentados em tabelas, considerando os mu
seus participantes. São igualmente apresentados em gráficos que 
sintetizam os percentuais gerais do conjunto das instituições repre
sentadas do estudo.Também estão expressos os achados segun
do a agregação dessas instituições em categorias estabelecidas de 
acordo com a natureza do acervo principal declarado por cada mu
seu no preenchimento do cadastro do Observatório. Ficaram assim 
classificadas: 

n	Museus de ciências: Museu Aeroespacial, Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, Museu do Universo – Planetário da Cidade e Museu 
da Vida.

n	Museus históricos: Museu Casa de Rui Barbosa, Museu Histórico 
Nacional e Museu do Primeiro Reinado.

n	Museus de arte: Museu Antônio Parreira e Museu de Arte Contem
porânea de Niterói.

n	Museus etnográficos e de história natural: Museu do Índio e Museu 
Nacional. 

É importante lembrar que a análise dos agregados por acervo prin
cipal consiste em estudo exploratório. Os resultados podem trazer vie
ses decorrentes do tamanho da amostragem deste piloto. Por exem
plo, notase o caso da categoria “museus etnográficos e de história 
natural” composta por dois museus: o Museu Nacional de História 
Natural e o Museu do Índio. Este último não alcançou, no período de 
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estudo, a meta de amostragem predefinida, e 
os resultados devem ser apreciados de forma 
exploratória.

Classificar os museus por tema principal 
do acervo em instituições museológicas que 
guardam acervos de natureza diversa não é 
tarefa evidente. Nessas instituições, o que de
terminará sua natureza temática será o enfo
que, dado pelo museu, nas linhas de pesquisa 
e nas formas de apresentar o acervo em suas 
exposições. Podese citar o caso do Museu 
Aeroespacial, que reúne acervo de natureza 
histórica, científica e tecnológica. Tradicional
mente a instituição era considerada por seus 
profissionais um museu de história. Paulatina
mente, a dimensão tecnocientífica começa a 
ganhar espaço. Precisamente, com relação ao 
Museu Aeroespacial, optouse por incluílo en
tre os museus de ciência. Seus visitantes, de 
fato, comportamse e se assemelham àqueles 
dos museus de ciência.

Podese inferir que semelhanças e diferen
ças no perfil e no comportamento dos visitan
tes possam diferir entre os museus por motivos 
distintos não excludentes, a saber:

n	Proximidade ou distanciamento do visitante 
com o campo cultural/temático do museu.

n	Localização da instituição: a cidade é social
mente ocupada de forma segmentada e a 
localização da instituição implica na proximi
dade ou na distância física de determinados 
grupos sociais.

n	Projeto museográfico, serviços e estratégias 
de mediação cultural.

n	Relação do museu com o sistema de educa
ção formal.

n	Estratégias e investimento na divulgação.

Finalmente, apesar dos limites impostos 
pelo tamanho desta amostra e pelo fato de não 
poder ter sido realizada ao longo de um ano in
teiro, considerase grande a contribuição deste 
estudo piloto para a compreensão da dinâmica 
de acesso aos museus e para a construção me
todológica da compreensão desta dinâmica.

O objetivo desta parte é apresentar o perfil so
cioeconômico e cultural dos visitantes dos 11 
museus participantes da Pesquisa Piloto 2005 
do Observatório de Museus e Centros Cultu
rais. Os quesitos operacionalizam os atributos 

contidos nos conceitos: sexo, idade, estado 
civil, escolaridade, cor/raça, exercício de ativi
dade remunerada, situação de ocupação, renda 
domiciliar mensal e local de residência.

Sexo

Considerando o total de visitantes que res
ponderam ao questionário dos museus nos 
quais a pesquisa foi realizada, observase, na 
Tabela 5, que 53,8% são do sexo feminino. 
Segundo dados provenientes da PNAD 2004, 
54,4% das pessoas de 15 anos ou mais de ida
de, residentes na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, são do sexo feminino. Os resulta

Perfil sOciOecOnÔmicO e cultural dOs visitantes dOs 
museus cOnsideradOs nO estudO

dos obtidos na pesquisa estão de acordo com 
a distribuição da população residente na região, 
em relação ao sexo.

Destacamos o Museu da Vida (74,6% dos 
visitantes entrevistados são do sexo feminino) 
e o Museu Casa de Rui Barbosa (65,9%), que 
apresentam os maiores percentuais de visitan
tes do sexo feminino, seguidos do Museu An
tonio Parreira e do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (56,1% e 56%, respectivamente), 
constituindo assim o grupo de museus em que 
o público de visitantes é predominantemente 
do sexo feminino. Por outro lado, é no Museu 
Aeroespacial que se encontra o maior percen
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Tabela 5
Distribuição percentual dos visitantes 
entrevistados, por sexo, segundo os museus 
considerados no estudo

                            Sexo

                                   Museus Feminino Masculino

PNAD 2004 - RM/RJ 54,4% 45,6%

Museu da Vida 74,6% 25,4%

Museu Nacional  49,5% 50,5%

Museu do Índio  50,5% 49,5%

Museu Histórico Nacional 50,7% 49,3%

Museu do Primeiro Reinado 51,4% 48,6%

Museu do Universo – Planetário da Cidade 52,1% 47,9%

Museu de Arte Contemporânea  48,6% 51,4%

Museu de Astronomia e Ciências Afins  56,0% 44,0%

Museu Antonio Parreira  56,1% 43,9%

Museu Casa de Rui Barbosa 65,9% 32,1%

Museu Aeroespacial 32,1% 67,9%

Total 53,8% 46,2%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Legenda:

MV – Museu da Vida

FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa

MAP – Museu Antônio Parreiras

MAST – Museus da Astronomia e Ciências Afins

MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói

MU – Museu do Universo

MPR – Museu do Primeiro Reinado

MH – Museu Histórico Nacional

MI – Museu do Índio 

MN – Museu Nacional

MA – Museu Aeroespacial

Gráfico 1 – Visitantes do sexo feminino, segundo os museus considerados no estudo.

 Total MV FRCB MAP MAST MAC MU MPR MH MI MN MA

tual de visitantes do sexo masculino, provavel
mente em decorrência da temática principal do 
museu. Os resultados também estão expressos 
no Gráfico 1.

Esses resultados estão em consonância com 
aqueles encontrados em outras investigações 
sobre o perfil do público visitante de museus e 
centros culturais. 

Não existem estudos de âmbito nacional so
bre a caracterização sociocultural do público vi
sitante de museus. No entanto, merecem des
taque os que foram desenvolvidos pela Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), 
que traçaram o perfil do público visitante de al
guns museus situados na cidade do Rio de Ja
neiro: Museu Nacional de Belas Artes, Museu 
da República e Centro Cultural do Banco do Bra
sil (CCBB).* Os achados foram os seguintes: no 
Museu Nacional de Belas Artes a proporção de 
visitantes do sexo feminino (52%) é maior do 
que a do masculino (48%); no Museu da Re
pública o público feminino (58%) é maior que 
o masculino (42%). Em levantamento reali zado 
pela SCIENCE, associação científica criada por 
professores e pesquisadores da Escola Nacio
nal de Ciências Estatísticas, junto aos visitan
tes do CCBB, ao longo dos meses de outubro a 
dezembro de 2005, fora identificado que 56,2% 
dos visitantes eram do sexo feminino e 43,8%, 
do sexo masculino.

* As pesquisas sobre o perfil dos visitantes do Museu Nacional de 
Belas Artes, Museu da República e Centro Cultural do Banco do 
Brasil foram desenvolvidas na década de 1990.

53,8%

74,6%

65,9%

56,1% 56,0% 54,1% 52,1% 51,4% 50,7% 50,5% 49,5%

32,1%
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a classe modal da idade dos visitantes dos mu
seus considerados na pesquisa é aquela com
preendida entre 30 a 39 anos, correspondendo 
a 26,4% dos visitantes entrevistados, conforme 
indicam os resultados no Gráfico 2.

Quando analisados os museus individual
mente e considerando as agregações de algu
mas faixas etárias, observase na Tabela 7 que o 
Museu Casa de Rui Barbosa (43,5%), o Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (43,3%), o Mu
seu Histórico Nacional (40,8%) e o Museu do 
Índio (40%) são aqueles que apresentam a maior 
concentração de visitantes com idade entre 15 
a 29 anos. 

Cabe ressaltar que a maior concentração de 
visitante com idade compreendida entre 15 e 
19 anos se dá no Museu Aeroespacial (15,6%), 
no Museu do Primeiro Reinado (12,9%), no Mu
seu Histórico Nacional (12,7%) e no Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (12,6%).

 Por outro lado, no Museu Antônio Parreiras 
foi observado o maior percentual de visitante 
com 60 anos ou mais de idade (15,7%), segui
do do Museu do Primeiro Reinado (10%), do 
Museu do Universo — Planetário da Cidade 

Distribuição percentual dos visitantes,  
por sexo, segundo agregação dos museus 
considerados no estudo  

                              Sexo 

                          Museus agregados Masculino Feminino

PNAD 2004 - RM/RJ 45,6% 54,4%

Museus de ciência 47,4% 52,6%

Museus de arte  45,3% 54,7%

Museus etnográficos e de historia natural 50,2% 49,8%

Museus históricos 43,2% 56,8%

Total 46,2% 53,8%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 6

 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59  ≥  60

Faixa etária (anos)

11,0%
12,7% 12,9%

26,4%

22,3%

9,3%

5,4%

GRáFiCo 2 – Distribuição etária dos visitantes entrevistados nos museus considerados no estudo.

Os resultados apresentados na Tabela 6,  per
mitem uma análise considerando a agregação 
dos museus participantes do estudo, segundo 
a natureza de seu principal acervo. Notase que 
não existem diferenças significativas quanto ao 
sexo em relação aos percentuais encontrados 
nos 11 museus considerados neste estudo.

Idade

Em relação à variável idade, constatase que 
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Distribuição percentual dos visitantes, por faixa etária, segundo os museus 
considerados no estudo    

                                 Faixa etária   

                                            Museus 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos 60 ou mais

PNAD 2004 - RM/RJ 30,7% 18,4% 33,2% 17,7%

Museu da Vida 35,5% 30,5% 29,3% 4,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 43,3% 26,4% 28,3% 1,9%

Museu do Índio 40,0% 24,3% 35,7% -

Museu Casa de Rui Barbosa 43,5% 24,4% 30,0% 2,1%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 28,5% 29,9% 34,1% 7,5%

Museu Nacional 30,4% 31,1% 34,2% 4,3%

Museu do Primeiro Reinado 32,2% 22,8% 35,0% 10,0%

Museu Antonio Parreira 31,4% 15,7% 37,3% 15,7%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 39,8% 22,3% 30,6% 7,3%

Museu Aeroespacial 35,0% 30,3% 30,9% 3,8%

Museu Histórico Nacional 40,8% 26,4% 28,9% 3,9%

Total 36,6% 26,4% 31,6% 5,4%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

(7,5%) e do Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói (7,3%).

Em geral, o público dos museus considera
dos no estudo é um público de adultos e jo
vens, uma vez que quase a metade dos visitan
tes (48,7%) encontrase na faixa entre 30 e 49 
anos, conforme indicado no Gráfico 2, e mais 
de um terço (36,6%) é formado por pessoas 
com idade compreendida entre 15 a 29 anos. 
Segundo resultados da Pesquisa Nacional de 
Amostragem Domiciliar, IBGE/PNAD/2004, 
esse percentual é de 30,7% na Região Metro
politana do Rio de Janeiro, o que revela a im
portância do segmento jovem na composição 
etária do público de visitantes dos museus, sob 
consideração no estudo.*

Considerando o total de visitantes entrevis
tados na pesquisa, observase que 36,6% es
tão na faixa etária entre 15 a 29 anos; 48,7% 

* Do ponto de vista demográfico, os jovens são, principalmente, um grupo populacional que corresponde a uma determinada faixa etária. 
De acordo com a maioria dos organismos internacionais, considera-se como jovem a faixa de 15 a 24 anos. Com base nesta última con-
sideração, constata-se que 23,7% dos visitantes investigados nas pesquisas realizadas nos museus considerados são jovens. Em estratos 
sociais médios e altos urbanizados, o limite da faixa etária que caracteriza o jovem é ampliada para incluir o grupo de 25 a 29 anos.

entre 30 a 49 anos; 9,3% entre 50 a 59 anos 
de idade e 5,4% têm 60 anos ou mais. Estes 
resultados estão indicados no Gráfico 2, apre
sentado anteriormente.

Os resultados apresentados na Tabela 8, a 
seguir, considerando a agregação dos museus 
participantes do estudo, não indica existir di
ferença significativa quanto ao comportamen
to observado nos resultados apresentados na 
Tabela 7, referente à distribuição percentual 
das faixas etárias entre os diferentes museus. 
Cabe ressaltar que, excetuando o agregado 
de museus etnográficos e de história natural, 
nos demais, o público predominante tem ida
de compreendida entre 15 a 29 anos, e que os 
museus de arte são aqueles que apresentam 
maior concentração de visitantes com idade 
acima de 49 anos.

Tabela 7
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Distribuição percentual dos visitantes, por faixa etária, segundo agregação dos 
museus considerados no estudo

                                       Faixa etária   

                                   Museus agregados 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos 60 ou mais

PNAD 2004 - RM/RJ 30,7% 18,4% 33,2% 17,7%

Museus de ciências 35,8% 29,0% 30,7% 4,4%

Museus de arte 37,4% 20,4% 32,5% 9,7%

Museus etnográficos e de história natural 32,1% 29,8% 34,4% 3,6%

Museus históricos 39,1% 24,5% 31,3% 5,1%

Total 36,6% 26,4% 31,6% 5,4%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 8

estado civil

Em relação ao estado civil/situação conjugal, 
47% dos visitantes declaramse casados ou vi
vendo em união estável, conforme indicam os 
resultados apresentados no Gráfico 3.

Os museus Nacional e Aeroespacial apre
sentam os maiores percentuais de visitantes 
casados ou vivendo em união estável, enquan
to os museus Casa de Rui Barbosa e de Arte 

Contemporânea são aqueles que detêm maio
res percentuais de solteiros, conforme os resul
tados expressos na Tabela 9.

Dentre os visitantes pesquisados, é interes
sante sinalizar predominância de homens casa
dos ou vivendo em união estável, como mos
tra a Tabela 10. Metade dos visitantes de sexo 
masculino participantes da pesquisa (50,9%) 
declararam ser casados ou terem uma união es

 Solteiro(a) Casado(a)/ Viúvo(a) Separado(a)/ Outro
  União estável  Divorciado(a)

39,2%

47,0%

2,1%

9,3%

2,4%

GRáFiCo 3 – Distribuição dos visitantes  entrevistados, por estado civil ou situação conjugal atual.
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Distribuição percentual dos visitantes, por estado civil ou situação conjugal atual,  
segundo os museus considerados no estudo

   Estado civil/situação conjugal atual

                                       Museus Solteiro(a) Casado(a)/união estável Viúvo(a) Separado(a)/divorciado(a) outro

Museu da Vida 40,2% 44,8% 2,7%  8,0% 4,2%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 43,3% 44,0% 0,5%  9,9% 2,4%

Museu do Índio 28,4% 47,4% 7,4% 15,8% 1,1%

Museu Casa de Rui Barbosa 48,2% 38,9% 2,1%  8,4% 2,4%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 29,1% 53,2% 2,4% 12,4% 2,9%

Museu Nacional 28,2% 58,2% 2,8%  8,0% 2,8%

Museu do Primeiro Reinado 43,2% 41,3% 3,2%  9,2% 3,2%

Museu Antonio Parreira 42,7% 42,7% 5,1%  7,6% 1,9%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 44,3% 42,2% 1,0% 10,7% 1,8%

Museu Aeroespacial 35,7% 55,0% 0,9%  7,0% 1,5%

Museu Histórico Nacional 40,5% 49,1% 1,0%  8,0% 1,4%

Total 39,2% 47,0% 2,1%  9,3% 2,4%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

tável, enquanto este percentual mostrouse me
nor entre as mulheres (43,8%). Ainda entre os 
homens, 36,3% declararamse solteiros, contra 
41,5% de mulheres solteiras que visitaram os 
museus da pesquisa. Estar casado ou em união 
estável parece incidir positivamente para a visi
ta masculina. Os dados apresentados na Tabela 
11, considerando a agregação dos museus par
ticipantes do estudo, indicam que os museus 
de arte e de história são aqueles com maior 
concentração de visitantes solteiros, enquanto 

Distribuição percentual dos visitantes, por sexo, 
segundo estado civil/situação conjugal atual

                             Sexo

Estado Civil/situação conjugal atual Masculino Feminino Total

Solteiro(a)  36,3%  41,5%  39,1%

Casado(a)/União Estável  50,9%  43,8%  47,0%

Viúvo   1,6%   2,6%   2,1%

Separado(a) / divorciado(a)   8,9%   9,7%   9,3%

Outro   2,4%   2,5%   2,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

os museus de ciência e de história natural pa
recem ser freqüentados, principalmente, por vi
sitantes casados ou vivendo em união estável, 
caracterizando uma visita familiar. 

escolaridade

A escolaridade é um dos aspectos mais re
correntes dos diferentes tipos de capital cultu
ral que inúmeros estudos quantitativos têm se 
empenhado para operacionalizar. Foi solicitado 
aos visitantes que participaram da pesquisa que 
informassem a sua escolaridade. Os resultados 
estão expressos na Tabela 12.

O Museu do Universo — Planetário da Ci
dade apresenta o maior percentual (61,3%) de 
visitantes que já concluíram o ensino superior, 
seguido pelo Museu de Arte Contemporâ
nea (57,3%) e pelo Museu Antônio Parreiras 
(54,5%).

O percentual de visitantes cuja escolarida
de se restringe ao ensino fundamental (4,8%) 
é bem menor do que o relativo ao ensino mé
dio (24%). Bastante expressivos são os per

Tabela 10

Tabela 9



OBerVatóriO de Museus e CentrOs Culturais

  Os Resultados: Objetivos e estrutura da apresentação dos dados n 29

Distribuição percentual dos visitantes, por estado civil ou situação conjugal atual,  
segundo agregação dos museus considerados no estudo

   Estado civil/situação conjugal atual

                                Museus agregados Solteiro(a) Casado(a)/união estável Viúvo(a) Separado(a)/divorciado(a) outro

Museus de ciências 37,0% 49,3% 1,5% 9,5% 2,6%

Museus de arte 43,8% 42,3% 2,2% 9,8% 1,8%

Museus etnográficos e de história natural 28,2% 55,7% 3,8% 9,8% 2,4%

Museus históricos 44,3% 42,7% 2,1% 8,5% 2,3%

Total 39,2% 47,0% 2,1% 9,3% 2,4%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

Distribuição percentual dos visitantes, por nível de escolaridade, segundo  
os museus considerados no estudo 

                                             Nivel de escolaridade

                                        Museus Até o fundamental completo Ensino médio Superior incompleto Superior em diante

PNAD 2004 - RM/RJ 31,2% 45,7% 5,7% 17,4%

Museu da Vida 4,6% 28,7% 26,4% 40,2%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 5,7% 24,9% 32,5% 36,8%

Museu do Índio 3,2% 34,7% 25,3% 36,8%

Museu Casa de Rui Barbosa 5,8% 21,3% 23,2% 49,7%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 4,7% 12,1% 21,8% 61,3%

Museu Nacional 4,6% 26,7% 21,5% 47,2%

Museu do Primeiro Reinado 5,6% 28,8% 16,9% 48,6%

Museu Antonio Parreira 0,6% 18,4% 26,6% 54,4%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 2,6% 15,4% 24,7% 57,3%

Museu Aeroespacial 6,6% 42,7% 17,9% 32,9%

Museu Histórico Nacional 5,5% 17,7% 25,3% 51,5%

Total 4,8% 24,0% 23,7% 47,5%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC    

centuais de visitantes que têm ensino supe
rior incompleto (23,7%) e superior em diante 
(47,5%).

Os dados apresentados na Tabela 13 consi
deram a agregação dos museus participantes do 
estudo. Cabe enfatizar que mais da metade dos 
visitantes dos museus de arte (56,5%) possuem 
nível de escolaridade superior em diante, seguido 
pelos museus históricos (49,9%). Em contrapon
to, os museus históricos também são aqueles 

que apresentam maior percentual de visitantes 
com até ensino fundamental completo (5,6%), 
seguidos pelos museus de ciência (5,5%). 

A classe modal de escolaridade observa
da para o total de visitantes corresponde ao 
ensino superior completo (29,2%), conforme 
resultados expressos no Gráfico 4, caracteri
zando um público com alto nível de escolari
dade, ou seja, 47,5% têm como escolaridade 
mínima o ensino superior completo.

Tabela 11

Tabela 12
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Distribuição percentual dos visitantes, por nível de escolaridade, segundo  
a agregação dos museus considerados no estudo    

                                      Nivel de escolaridade   

                             Museus agregados Até fundamental completo Ensino médio Superior incompleto Superior em diante

PNAD 2004 - RM/RJ 31,2% 45,7% 5,7% 17,4%

Museus de ciências 5,5% 26,5% 24,9% 43,1%

Museus de arte 2,0% 16,3% 25,2% 56,5%

Museus etnográficos e de história natural 4,3% 28,5% 22,3% 44,9%

Museus históricos 5,6% 22,7% 21,8% 49,9%

Total 4,8% 24,0% 23,7% 47,5%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

 Sem instrução Fundamental Fundamental Médio Médio Superior Superior Pós-graduação
  incompleto completo incompleto completo incompleto completo

0,2%
1,9%

2,8%

8,4%

15,5%

23,7%

29,2%

18,3%

GRáFiCo 4 – Distribuiçãos dos visitantes entrevistados, por nível de escolaridade.

Os resultados, de modo geral, indicam 
que o público dos museus considerados 
tem nível de escolaridade bastante supe
rior ao nível médio da população residente 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Segundo os resultados da PNAD 2004, a mé
dia de anos de estudos da população de 15 
anos ou mais de idade, residente nesta re
gião, é de 8,3 anos, correspondendo a um 

nível de escolaridade equivalente ao ensino 
fundamental.

Cor/raça

No que diz respeito à variável cor/raça, os re
sultados encontrados, expressos na Tabela 14, 
indicam que 67,4% dos visitantes entrevistados 
na pesquisa declararamse brancos (na Região 

Tabela 13
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Metropolitana do Rio de Janeiro esse percen
tual atinge 57,9%); 7% pretos (na RMRJ este 
percentual é de 10,6%); 23,2% pardos (31,2% 
na RMRJ) e 2,4% de outra cor/raça (0,3% na 
RMRJ). 

Observase ainda, na Tabela 15, que o Mu
seu do Índio, o Museu da Vida e o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins são aqueles que 
detêm os maiores percentuais de não brancos, 
52,7%, 48% e 46% respectivamente. Por outro 
lado, a maior concentração de visitantes que se 
declarou da cor branca (brancos ou amarelos) 
corresponde ao público de visitantes do Museu 
do Universo — Planetário da Cidade (79,5%), do 
Museu Antônio Parreira (78,8%) e do Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói (74,9%).

Uma análise considerando a agregação dos 
museus, segundo a variável cor ou raça auto
declarada revela, de acordo com os dados 
apresentados na Tabela 16, que os museus de 
ciências e os etnográficos e de história natural 
apresentam os maiores percentuais de visitan
tes que se declararam de cor não branca. Os 

Distribuição percentual dos visitantes, por cor ou raça, segundo  
os museus considerados no estudo     

   Cor ou raça

                                           Museus Branco Preto Pardo Amarelo indígena

PNAD 2004 - RM/RJ 57,9% 10,6% 31,2% 0,2% 0,1%

Museu da Vida 52,0% 11,3% 33,2% 2,3% 1,2%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 54,0% 11,5% 30,5% 2,0% 2,0%

Museu do Índio 47,4% 21,1% 29,5% 2,1% -

Museu Casa de Rui Barbosa 71,7% 7,5% 18,1% 1,9% 0,8%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 79,5% 4,3% 14,3% 1,1% 0,8%

Museu Nacional 69,5% 5,0% 23,9% 1,3% 0,3%

Museu do Primeiro Reinado 69,2% 5,0% 23,2% 1,3% 1,3%

Museu Antonio Parreira 78,8% 0,7% 19,2% 0,0% 1,3%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 74,9% 5,7% 17,7% 1,1% 0,5%

Museu Aeroespacial 68,2% 4,5% 25,9% 1,2% 0,3%

Museu Histórico Nacional 64,8% 7,7% 25,1% 2,1% 0,3%

Total 67,4% 7,0% 23,2% 1,5% 0,9%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Distribuição percentual dos visitantes, por cor 
ou raça branca ou amarela, segundo os museus 
considerados no estudo  

                            Cor ou Raça 

                                   Museus Brancos Não Brancos

PNAD 2004 – RMRJ  58,1% 41,9%

Museu da Vida 54,3% 45,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins  56,0% 44,0%

Museu do Índio 49,5% 50,5%

Museu Casa de Rui Barbosa 73,6% 26,4%

Museu do Universo – Planetário da Cidade 80,6% 19,4%

Museu Nacional 70,8% 29,2%

Museu do Primeiro Reinado 70,5% 29,5%

Museu Antônio Pareira 78,8% 21,2%

Museu Arte Contemporânea de Niterói 76,0% 24,0%

Museu Aeroespacial 69,3% 30,7%

Museu Histórico Nacional 66,9% 33,1%

Total 68,9% 31,1%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 14

Tabela 15
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museus de arte e os históricos são aqueles em 
que os percentuais de visitantes que se decla
raram de cor branca ultrapassam 70%.

atividade remunerada/ 
Situação de ocupação

Os achados relativos ao exercício de ativida
de remunerada mostram que, no geral, 75% do 

Distribuição percentual dos visitantes, por cor ou 
raça branca ou amarela, segundo agregação dos 
museus considerados no estudo

                           Cor ou raça 

                           Museus agregados Brancos Não brancos

PNAD 2004 – RMRJ  58,1% 41,9%

Museus de ciências 65,7% 34,3%

Museus de arte 76,8% 23,2%

Museus etnográficos e de história natural 65,9% 34,1%

Museus históricos 70,6% 29,4%

Total 68,9% 31,1%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC  

Distribuição percentual dos visitantes, que exercem atividade remunerada, segundo  
os museus considerados no estudo

         Condição ocupacional

                                   Museus Setor privado Setor público Profissional liberal Autônomo Empresário Bolsista outra

Museu da Vida 37,8% 37,8% 4,4% 11,1% 3,9% 4,4% 0,6%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 31,2% 33,9% 8,9% 13,7% 3,1% 7,9% 1,4%

Museu do Índio 39,1% 13,0% 13,0% 20,3% 7,2% 7,2% 0,0%

Museu Casa de Rui Barbosa 32,0% 32,2% 11,9% 11,5% 2,0% 8,7% 1,2%

Museu do Universo – Planetário  28,3% 33,5% 11,5% 10,8% 11,2% 3,7% 1,1%

Museu Nacional 30,8% 30,4% 8,8% 16,0% 7,6% 3,2% 3,2%

Museu do Primeiro Reinado 32,3% 28,8% 6,1% 14,8% 6,1% 7,0% 4,8%

Museu Antonio Parreira 25,5% 29,8% 18,1% 16,0% 3,2% 5,3% 2,1%

Museu de Arte Contemporânea 29,6% 28,8% 11,6% 10,1% 6,7% 7,1% 6,0%

Museu Aeroespacial 30,3% 30,7% 10,4% 14,5% 5,8% 3,3% 5,0%

Museu Histórico Nacional 33,2% 28,3% 12,7% 17,1% 2,9% 4,4% 1,5%

Total 31,4% 31,0% 10,2% 13,5% 5,5% 5,7% 2,7%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

público visitante dos museus sob consideração 
exercia alguma atividade remunerada no perío
do de realização da pesquisa. 

Dentre o segmento dos visitantes que exer
cem atividade remunerada, segundo a condição 
ocupacional, os resultados apresentados na Ta
bela 17, a seguir, indicam que 62,4% são em
pregados (do setor público ou privado); 13,5% 
são autônomos ou trabalhadores por conta 
própria; 10,2% são profissionais liberais, 5,7% 
declararamse alunos bolsistas ou estagiá rios 
remunerados e 5,5% são empresários.

A Tabela 18 apresenta os resultados que per
mitem uma análise considerando a agregação 
dos museus, segundo a condição ocupacional 
daqueles que declaram exercer alguma ativida
de remunerada, confirmando o comportamento 
observado na Tabela 17.

Por outro lado, entre os visitantes que de
clararam não exercer atividade remunerada 
cabe enfatizar que a maioria são estudantes 
(53,4%). Os aposentados constituem o se
gundo maior grupo entre os visitantes que 

Tabela 16

Tabela 17
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Distribuição percentual dos visitantes que exercem atividade remunerada, por agregação 
dos museus considerados no estudo, segundo a condição ocupacional

                                             Museus agregados

          Condição ocupacional Museus de ciências Museus de arte Museus etnográficos e  Museus históricos 
   de história natural  Total

Empregado no setor privado 31,4% 28,5% 32,6% 32,5% 31,4%

Empregado no setor público 33,7% 29,1% 26,6% 30,1% 31,0%

Profissional liberal 9,2% 13,3% 9,7% 10,2% 10,2%

Autônomo 12,6% 11,6% 16,9% 14,3% 13,5%

Empresário 6,1% 5,8% 7,5% 3,6% 5,5%

Bolsista 5,0% 6,6% 4,1% 6,8% 5,7%

Outra 2,0% 5,0% 2,5% 2,5% 2,7%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Distribuição percentual dos visitantes que não exercem atividade remunerada, por condição 
ocupacional, segundo os museus considerados no estudo    

   Condição ocupacional

                                      Museus Desempregado ou à  Cuida dos afazeres  Estudante Aposentado ou  outra 
 procura de trabalho domésticos  pensionista

Museu da Vida 18,8% 12,5% 53,1% 14,1% 1,6%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 15,7% 10,2% 60,2% 9,3% 4,6%

Museu do Índio 29,6% 18,5% 44,4% 7,4% 0,0%

Museu Casa de Rui Barbosa 13,0% 11,3% 60,0% 9,6% 6,1%

Museu do Universo - Planetário da Cidade 11,7% 11,7% 53,2% 22,3% 1,1%

Museu Nacional 19,4% 17,7% 41,9% 21,0% 0,0%

Museu do Primeiro Reinado 11,3% 13,8% 50,0% 21,3% 3,8%

Museu Antonio Parreira 5,6% 9,3% 40,7% 42,6% 1,9%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 12,5% 7,7% 52,9% 24,0% 2,9%

Museu Aeroespacial 15,1% 8,6% 51,6% 18,3% 6,5%

Museu Histórico Nacional 16,9% 6,5% 62,3% 11,7% 2,6%

Total 14,5% 10,9% 53,4% 17,9% 3,3%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

não exerciam atividade remunerada (17,9%). 
Em seguida, destacaramse os visitantes que 
declararam estar desempregados, a procurar 
trabalho (14,5%) e, em quarta posição, os que 
declararam cuidar dos afazeres domésticos 
(10,9%), conforme indicam os resultados apre
sentados na Tabela 19.

Os museus com maior concentração de vi
sitantes que declararam não exercer atividade 
remunerada no período da pesquisa e que eram 
estudantes foram: Museu Histórico Nacional 
(62,3%), Museu de Astronomia e Ciências Afins 
(60,2%) e Museu Casa de Rui Barbosa (60%). 
Uma análise por gênero indica a prevalência da 

Tabela 18

Tabela 19
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presença feminina (68,7%) entre os visitantes de 
museus que não exercem atividade remunerada, 
segundo a Tabela 20. Constatase que se entre 
os estudantes homens e mulheres estão igual
mente representados, o mesmo não ocorre en
tre os aposentados: são 24,3% de visitantes do 
sexo masculino, aposentados ou pensionistas, 
contra 15,1% de mulheres. Da mesma forma, os 
visitantes que cuidam dos afazeres domésticos 
são encontrados em maior número entre as mu
lheres (15,1%) do que entre os homens (1,8%).

A Tabela 21 permite considerar a situação 
dos que não exercem atividade remunerada se
gundo o nível declarado de escolaridade. Cabe 
sinalizar dentre os que declararam estudar 
que a maioria está cursando o ensino superior 
(40,8%) enquanto que 27,4% são estudantes 
do ensino médio. Observase, ainda, entre os 
aposentados, o mais alto nível de escolaridade 
declarado, em que 52,6% possuem pelo me
nos o nível superior completo, enfatizando a 
alta escolarização desse segmento.

Observase na Tabela 22 resultados que per
mitem uma análise considerando a agregação 
dos museus, segundo a condição ocupacional 
dos visitantes que não exercem atividade remu
nerada. É importante notar que um pouco mais 
da metade é constituída de estudantes que se 
concentram, particularmente, nos museus his

Distribuição percentual dos visitantes que 
não exercem atividade remunerada, segundo 
condição ocupacional, por sexo

                      Sexo

               Condição ocupacional Masculino Feminino Total

Desempregado à procura de trabalho 17,6% 13,2% 14,5%

Cuida dos afazeres domésticos 1,8% 15,1% 10,9%

Estudante 50,7% 54,5% 53,4%

Aposentado/pensionista 24,3% 15,1% 17,9%

Outra 5,5% 2,2% 3,3%

Total 31,3% 68,7% 100,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Distribuição percentual da escolaridade, segundo condição ocupacional dos que não exercem  
atividade remunerada

   Situação dos que exercem atividade remunerada

 Desempregado Cuida dos afazeres Estudante Aposentado/ outra 
                       Escolaridade à procura de trabalho domésticos  pensionista  Total

Sem instrução escolar 0,8% 0,0% 0,4% 0,6% 0,0% 0,5%

Fundamental incompleto 2,4% 4,2% 6,0% 2,6% 3,4% 4,6%

Fundamental completo 2,4% 6,3% 3,8% 7,1% 10,3% 4,7%

Médio incompleto 12,0% 15,8% 27,4% 7,7% 20,7% 20,2%

Médio completo 25,6% 30,5% 9,4% 22,4% 17,2% 16,6%

Superior incompleto 20,0% 13,7% 40,8% 7,1% 10,3% 27,8%

Superior completo 31,2% 26,3% 6,6% 42,3% 27,6% 19,4%

Pós-graduação 5,6% 3,2% 5,6% 10,3% 10,3% 6,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

tóricos e nos de ciências. Notase ainda que os 

visitantes aposentados ou pensionistas estão 

mais presentes nos museus de arte (30,4%). 

Tabela 21

Tabela 20
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Distribuição percentual dos visitantes que não exercem atividade remunerada, por condição  
ocupacional, segundo agregação dos museus considerados no estudo

   Condição ocupacional

 Desempregado ou  Cuida dos afazeres  Estudante Aposentado ou  outra 
       Museus agregados à procura de trabalho domésticos  pensionista

Museus de ciências 15,0% 10,6% 54,9% 15,9% 3,6%

Museus de arte 10,1% 8,2% 48,7% 30,4% 2,5%

Museus etnográficos e de história natural 22,5% 18,0% 42,7% 16,9% 0,0%

Museus históricos 13,6% 10,7% 57,7% 13,6% 4,4%

Total 14,5% 10,9% 53,4% 17,9% 3,3%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

Tabela 22

Renda domiciliar mensal

Quanto à renda domiciliar mensal (salário, 
pensão e outros ganhos de todos os que mo
ram na residência), constatase que a classe de 
renda modal observada para o total de visitan
tes que responderam ao quesito corresponde 
ao rendimento domiciliar mensal compreendi
do entre R$ 501 e R$ 2.000, conforme resulta
dos expressos na Tabela 23. Entretanto, obser
vase que 48,8% dos visitantes entrevistados 
declararam renda domiciliar mensal superior a  
R$ 2.000, enquanto na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro apenas 25,4% dos domicílios 
tinham, em 2004, renda domiciliar mensal supe
rior a R$ 2.000, segundo dados da PNAD 2004.

O Museu da Vida (20,9%) e o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (15,2%) apresen
tam os maiores percentuais de visitantes que 
declararam renda domiciliar mensal de até R$ 
500 e, portanto, apresentando percentuais 
significativamente superiores àqueles obser
vados junto aos visitantes dos demais museus 
(no total 9,8% declararam renda domiciliar 
mensal máxima de R$ 500). Por outro lado, o 
Museu do Universo — Planetário da Cidade e 
o Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
são aqueles que detêm os maiores percentu
ais de visitantes com renda domiciliar mensal 
superior a R$ 4.000, superando a renda média 
domiciliar mensal da população residente na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, esti

Síntese sobre a situação  
ocupacional dos visitantes

Posto que 75% dos visitantes partici
pantes da pesquisa são economicamente 
ativos e que dentre os 25% que não exer
cem atividade remunerada mais da me
tade estuda, e considerando ainda o alto 
nível de escolaridade, tanto entre aque
les que exercem como entre os que não 
exercem atividade remunerada, podese 
relacionar a freqüência de visita aos mu
seus considerados neste estudo ao capi
tal escolar do visitante, por um lado, mas 
igualmente à sua inserção no mundo do 
trabalho. 

Esse fato sugere que a visita tende a 
ser privilegiada por aqueles que participam 
de redes sociais ricas em capital cultural, 
onde potencialmente a prática de visita 
pode sevir como moeda simbólica de afir
mação e reconhecimento. 

É interessante notar que se a perma
nência por longos anos no sistema formal 
de educação parece facilitar a visita de 
aposentados e pensionistas, a proximida
de atual com a instituição escolar entre 
os jovens bem como a inserção na vida 
economicamente ativa parece promover, 
para este segmento etário, o acesso ao 
museu.



36 n Os Resultados: Objetivos e estrutura da apresentação dos dados

 relatóriO de Pesquisa Perfil-OPiniãO 2005

Distribuição percentual dos visitantes, por classe de renda domiciliar mensal, segundo  
os museus considerados no estudo  

   Classes de renda domiciliar mensal

Museus Até 500 reais De 501 a 2 mil reais De 2.001 a 4 mil reais Mais de 4 mil reais Não soube informar

PNAD 2004 - RM/RJ 14,1% 51,8% 16,0% 9,4% 8,6%

Museu da Vida 20,9% 44,7% 18,0% 11,9% 4,5%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 15,2% 40,5% 22,8% 14,1% 7,3%

Museu do Índio 2,2% 41,9% 41,9% 12,9% 1,1%

Museu Casa de Rui Barbosa 9,8% 38,5% 20,7% 24,5% 6,6%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 5,1% 23,1% 21,3% 43,5% 7,1%

Museu Nacional 7,7% 37,5% 25,1% 23,7% 6,0%

Museu do Primeiro Reinado 10,9% 35,6% 25,8% 23,1% 4,7%

Museu Antonio Parreira 5,6% 27,5% 28,9% 26,8% 11,3%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 5,0% 30,5% 25,5% 32,0% 7,0%

Museu Aeroespacial 10,5% 37,0% 26,5% 20,3% 5,6%

Museu Histórico Nacional 9,5% 30,9% 22,1% 31,2% 6,3%

Total 9,8% 35,1% 24,0% 24,8% 6,3%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

Distribuição percentual dos visitantes, por classe de renda domiciliar mensal, segundo  
agregação dos museus considerados no estudo     

   Classes de renda

                     Museus agregados Até 500 reais De 501 a 2 mil reais De 2.001 a 4 mil reais Mais de 4 mil reais Não soube informar

PNAD 2004 - RM/RJ 14,1% 51,8% 16,0% 9,4% 8,6%

Museus de ciências 12,4% 35,9% 22,4% 23,0% 6,3%

Museus de arte 5,2% 29,7% 26,5% 30,5% 8,2%

Museus etnográficos e de história natural 6,4% 38,5% 29,1% 21,2% 4,8%

Museus históricos 10,1% 35,3% 22,7% 26,0% 5,9%

Total 9,8% 35,1% 24,0% 24,8% 6,3%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

mada, segundo os dados da PNAD/2004, em 
R$ 1.841,94. Os resultados indicam que o pú
blico que visita esses dois museus apresenta 
uma situação financeira privilegiada em rela
ção aos visitantes dos demais museus consi
derados na pesquisa.

Uma análise considerando a agregação dos 
museus, conforme a Tabela 24, indica que a 
maior concentração de visitantes com renda 

domiciliar mensal de até R$ 500 ocorre nos mu
seus de ciências e nos históricos. Por outro lado, 
são os museus de arte que concentram a classe 
de visitantes de maior renda domiciliar mensal. 
Cabe ressaltar que nos museus de arte foi ob
servada a maior taxa (8,2%) de visitantes que 
não souberam informar sobre esse quesito.

Os resultados expressos na Tabela 25 indi
cam que os visitantes brancos detêm maior 

Tabela 24

Tabela 23
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renda domiciliar mensal que os demais. En
tre aqueles que declararam renda domiciliar 
mensal de até R$ 500 predominam os não 
brancos (54,3%). Por outro lado, entre os que 
declararam renda domiciliar mensal superior a  
R$ 4.000 os brancos são a maioria (83,1%).

Uma análise preliminar da Tabela 26 indica que 
a renda domiciliar mensal cresce à medida que o 
nível de escolaridade aumenta. A classe modal 
da renda domiciliar para os visitantes com esco
laridade inferior ao nível superior é a classe de 
valores compreendidos de R$ 501 a R$ 2.000. 
Por outro lado, a classe modal dentre os que 
detêm nível de escolaridade superior em diante 
corresponde à renda acima de R$ 4.000. 

A maior taxa de resposta não sei informar 
a renda está entre os visitantes com escola

Distribuição percentual dos visitantes, por cor ou 
raça declarada, segundo renda domiciliar mensal

                                               Cor/raça

       Renda domiciliar mensal Branco Não branco

Até 500 reais 45,7% 54,3%

Entre 501 e 2 mil reais 58,3% 41,7%

Entre 2.001 e 4 mil reais 72,3% 27,7%

Mais de 4 mil reais 83,1% 16,9%

Não soube informar 70,4% 29,6%

Total 67,4% 32,6%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 26 Distribuição percentual dos visitantes, por nível de escolaridade, segundo renda domiciliar mensal

   Nível de escolaridade

Renda domiciliar mensal Até fundamental completo Ensino médio Superior incompleto Superior em diante Total

Até 500 reais 20,2% 10,8% 2,7% 9,8% 27,9%

Entre 501 e 2 mil reais 50,6% 42,9% 23,5% 35,1% 39,0%

Entre 2.001 e 4 mil reais 13,5% 24,4% 30,0% 24,0% 11,0%

Mais de 4 mil reais 7,2% 14,7% 39,5% 24,9% 12,5%

Não soube informar 8,5% 7,3% 4,4% 6,3% 9,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

ridade até o ensino fundamental (9,6%), de
crescendo para 8,5% entre os visitantes com 
o ensino médio, 7,3% para aqueles com su
perior completo e 4,4% para os que cursavam 
do superior em diante. Podese supor que os 
visitantes com menor escolaridade sejam 
mais jovens, eventualmente desconhecem o 
valor da renda domiciliar mensal. A omissão 
dessa informação entre os visitantes com 
menor escolaridade (associada aos estratos 
de renda inferiores) poderia, ainda, decorrer 
de certo constrangimento em informar sobre 
a renda — percebida pelo sujeito da pesquisa 
como baixa ou insuficiente em relação à sua 
percepção da faixa de renda padrão do “visi
tante de museu”.

A maioria dos visitantes com idade entre 
15 e 29 anos declarou renda domiciliar mensal 
de R$ 501 a R$ 2.000, conforme indicam os 
resultados apresentados na Tabela 27. Cerca 

Visitantes de 15 a 29 anos de idade, 
segundo renda domiciliar mensal

Renda domiciliar mensal idade (15 a 29 anos)

Até 500 reais 16%

Entre 501 e 2 mil reais 41%

Entre 2.001 e 4 mil reais 19%

Mais de 4 mil reais 13%

Não soube informar 11%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 27

Tabela 25
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de um terço destes visitantes indicou renda 
domiciliar mensal maior que R$ 2.000. No en
tanto, notase que os jovens declararam renda 
domiciliar mensal ligeiramente inferior àquela 
do agregado de todas as faixas etárias. Para 
o conjunto de visitantes que participaram da 
pesquisa, apenas 9,8% declarou renda de até 
R$ 500, enquanto entre os jovens com idade 
entre 15 e 29 anos esse percentual chega a 
16%. Por outro lado, apenas 13% dos visitan
tes com idade entre 15 e 29 anos declarou 
renda domiciliar mensal superior a R$ 4.000 
enquanto para o agregado das faixas etárias 
24,8% dos participantes da pesquisa declara
ram renda acima de R$ 4.000. 

Local de residência

No que diz respeito ao local de residência, 
verificase que 73,9% dos visitantes entrevis
tados residem no estado do Rio de Janeiro, 
58,2% residem no município do Rio de Janei
ro, enquanto 15,6% residem em outro municí
pio do estado do Rio e 13,2% são de outros 
estados. 

Dentre os visitantes entrevistados que resi
dem no município do Rio de Janeiro, observa
se maior concentração de visitantes residentes 

nas áreas de planejamento AP2 (38,3% dos 
residentes no município), que integra as re
giões administrativas de Botafogo, Copacaba
na, Lagoa, Vila Isabel, Tijuca e Rocinha, e AP3 
(30,4%), que integra as regiões administrativas 
de Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Irajá, Madu
reira, Ilha do Governador, Anchieta e Pavuna.

A Tabela 28 apresenta os percentuais de vi
sitantes residentes no município do Rio de Ja
neiro, segundo as três áreas de planejamento 
mais citadas. Cabe ressaltar que a maioria dos 
museus recebe visitantes procedentes, princi
palmente, da AP2. Apenas o Museu da Vida, 
o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o 
Museu Aeroespacial são freqüentados, majo
ritariamente, por visitantes residentes na AP3. 
Notase ainda que o Museu Aeroespacial é o 
único que apresenta percentual significativo de 
visitantes oriundos da AP5 (regiões administra
tivas de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, 
Guaratiba e Realengo).

Tendo em vista a distribuição espacial dos 
visitantes ao total de museus, vemos maior 
concentração dos mesmos nas zonas Norte e 
Sul de nosso município, como é mostrado no 
Cartograma 1.

Em se tratando da agregação dos museus, o 
Cartograma 2 reflete a distribuição espacial dos 
visitantes aos museus históricos.

Distribuição percentual dos visitantes residentes no município do Rio de Janeiro,  
por Área de Planejamento (AP), segundo os museus considerados no estudo*

           área de planejamento

                                          Museus AP1 AP2 AP3 AP4 AP5

Museu da Vida — 21,2% 50,3% — 13,2%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 16,4% 21,0% 41,3% — —

Museu do Índio — 79,5% 10,3% 7,7% —

Museu Casa de Rui Barbosa — 57,8% 18,6% 16,5% —

Museu do Universo – Planetário da Cidade  — 58,7% 19,3% 17,8% —

Museu Nacional — 32,8% 34,9%  13,3%

Museu do Primeiro Reinado 20,3% 34,8% 27,5% — —

Museu Aeroespacial — — 38,8% 19,4% 31,5%

Museu Histórico Nacional — 44,2% 32,1% 10,3% —

* Não foram considerados o Museu de Arte Contemporânea e o Museu Antônio Parreiras, localizados em Niterói. 
Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 28
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Já o Cartograma 3 nos mostra a distribuição 
espacial dos visitantes aos museus de arte.

Em se tratando de museus de ciências, ve
mos que o Cartograma 4 nos mostra uma su
til alteração no quadro da distribuição do local 
de residência; nele, temos que na Zona Norte 
(AP3) há maior concentração dos visitantes se
guida da Zona Sul (AP2).

No que diz respeito aos museus etnográ
ficos e de história natural temos novamente 
a Zona Sul como principal local de residên

cia do público, como indicam os resultados 
apresentados no Cartograma 5.

Observase que os visitantes residentes da 
AP2 (Zona Sul do Rio de Janeiro) encontram
se expressivamente representados em todas 
as instituições consideradas no estudo. En
tretanto, nos museus de ciências e nos de 
história natural situados na Zona Norte, como 
o Museu da Vida, o Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, o Museu Nacional e o Museu 
Aeroespacial, situado na Zona Oeste, a maio

CARToGRAMA 1 – Distribuição do local de residência (área de planejamento) dos visitantes dos museus considerados no estudo.

Freqüência de visitantes 
por área de planejamento

153 AP1

214 AP5

249 AP4

600 AP3

756 AP2

CARToGRAMA 2 – Distribuição do local de residência (área de planejamento) dos visitantes dos museus históricos.

Freqüência de visitantes 
por área de planejamento

38 AP5

63 AP1

72 AP4

154 AP3

283 AP2
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CARToGRAMA 5 – Distribuição do local de residência (área de planejamento) dos visitantes dos museus etnográficos e de história natural.

Freqüência de visitantes 
por área de planejamento

15 AP1

27 AP5

29 AP4

76 AP3

126 AP2

CARToGRAMA 4 – Distribuição do local de residência (área de planejamento) dos visitantes dos museus ciências.

Freqüência de visitantes 
por área de planejamento

69 AP1

117 AP4

144 AP5

264 AP2

334 AP3

CARToGRAMA 3 – Distribuição do local de residência (área de planejamento) dos visitantes dos museus de artes.

Freqüência de visitantes 
por área de planejamento

5 AP5

6 AP1

31 AP4

36 AP3

84 AP2
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ria dos visitantes reside na AP3, que agrega 
bairros mais próximos desses museus. A 
apropriação do espaço cultural é analisada 
a partir do esforço de deslocamento, do in
vestimento de tempo dedicado a alcançar o 
local de visita, da possibilidade de repetição 
desse gesto ou da impossibilidade de fazêlo, 

marcandolhe o caráter excepcional. Todavia, é 
notório que a distância que separa o visitante 
do museu é também de ordem cultural, psi
cossociológica e pragmática: inscrevese nos 
hábitos e nas representações em que a fre
qüentação dessas instituições não encontra, 
necessariamente, um lugar (Mironer, 2002).

cOstume de visitar museus e centrOs culturais 
dOs visitantes cOnsideradOs nO estudO

O objetivo desta parte é apresentar as infor
mações fornecidas pelos visitantes sobre seus 
hábitos de visita a museus e centros culturais. 
Foi solicitado aos participantes do estudo que 
informassem a ocorrência e a freqüência de 
visita a outras instituições museológicas nos 
últimos 12 meses (ano de referência: 2004); os 
dias e horários de sua preferência e os fatores 
que dificultam a visita.

Freqüência de visita a museus e 
centros culturais

Foi solicitado que os visitantes informas
sem sobre a freqüência com que nos últimos 
12 meses (referentes ao ano de 2004) visitaram 
museus e centros culturais. Os resultados apu
rados estão expressos na Tabela 29.

Chama a atenção o caso do Museu Antônio 
Parreiras, cujo percentual dos visitantes que 

Distribuição dos visitantes entrevistados, por freqüência de visita a museus nos últimos 
12 meses, segundo os museus considerados no estudo

                                      Número de visitas

                                         Museus Não visitou 1 vez 2 ou 3 vezes Mais de 3 vezes

Museu da Vida 43,7% 34,1% 37,2% 28,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 40,4% 24,5% 35,0% 40,5%

Museu do Índio 47,3% 14,1% 43,8% 42,2%

Museu Casa de Rui Barbosa  30,6% 21,9% 32,1% 46,0%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 29,0% 19,4% 41,9% 38,8%

Museu Nacional  50,3% 28,4% 28,4% 43,2%

Museu do Primeiro Reinado  32,6% 19,3% 32,5% 48,1%

Museu Antônio Parreira 6,9% 13,1% 34,4% 52,5%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 37,6% 23,0% 31,7% 45,2%

Museu Aeroespacial 51,1% 36,8% 31,6% 31,6%

Museu Histórico Nacional 20,8% 17,9% 31,8% 50,2%

Total  36,4% 23,4% 34,1% 42,5%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC    

Tabela 29
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não freqüentaram outros museus e centros 
culturais (6,9%) é bem inferior aos resultados 
observados nos demais museus considerados 
no estudo (36,4%). Em seguida vem o Museu 
Histórico Nacional, com percentual de não vi
sita na ordem de 20,8%. Em torno do valor 
(36,4%) observado para o total de visitantes 
entrevistados estão as seguintes instituições 
museológicas: Casa de Rui (30,6%); Museu do 
Universo — Planetário da Cidade (29%); Museu 
do Primeiro Reinado (32,6%) e Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (37,6%).

É interessante perceber que quase metade 
dos museus integrantes deste estudo com per
centuais de não visita acima do valor observado 
para o total de visitantes (36,4%) é de temática 
científica — Museu Aeroespacial (50%), Museu 
Nacional (50%), Museu da Vida (44%), Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (40%) — e etnográ
fica — Museu do Índio (47%). 

Portanto, podese dizer que a prática de vi
sita a museus existe, embora assuma traços 
distintos entre os visitantes dos museus consi
derados neste estudo.

Uma análise considerando a agregação 
dos museus, segundo a freqüência de visita 
a museus e centros culturais nos últimos 12 
meses, indica a prevalência de não visita aos 
museus etnográficos e de história natural e 
aos museus de ciências, conforme indicam 
os resultados apresentados na Tabela 30. Em 
contrapartida, os museus históricos e os de 
arte são aqueles cujos visitantes declararam 
maior freqüência. 

Distribuição percentual dos visitantes entrevistados, por freqüência de visita a museus 
nos últimos 12 meses, segundo agregação dos museus considerados no estudo

                                          Número de visitas

                                  Museus agregados Não visitou 1 vez 2 ou 3 vezes Mais de 3 vezes

Museus de ciências 40,6% 27,6% 36,7% 35,7%

Museus de arte 29,0% 19,8% 32,6% 47,6%

Museus etnográficos e de história natural 49,6% 24,6% 32,5% 42,9%

Museus históricos 28,3% 19,8% 32,1% 48,1%

Total 36,4% 23,4% 34,1% 42,5%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

Dia da semana preferido para a visita

Em relação à preferência de dia da semana 
para visitar museus e centros culturais, foram 
observados os resultados expressos na Tabela 
31. Em síntese, o fim de semana tem a prefe
rência dos freqüentadores dos museus consi
derados neste estudo.

Cabe destacar o caso do Museu da Vida, 
uma vez que o percentual de seus freqüenta
dores que declararam preferência para visitar 
museus e centros culturais aos sábados (62%) 
é maior que o valor observado para o total de 
visitantes (48,8%), seguido pelo Museu do 
Universo — Planetário da Cidade (56,8%), pelo 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (53,1%) 
e pelo Museu Aeroespacial (52,5%). Ocorre o 
oposto com o Museu do Índio, ou seja, o per
centual de seus visitantes com preferência pelo 
dia em questão é de apenas 31,5%, embora 
deva ser ressaltado o reduzido número de in
formantes desse museu. 

Horário preferido para a visita

Em relação à preferência de horário para visi
tar museus e centros culturais, observamse os 
resultados expressos na Tabela 32. Fica eviden
ciada a preferência pelos períodos da manhã e 
da tarde para visitar as instituições.

Praticamente na metade dos museus, o 
percentual de visitantes que opta pelo período 
da tarde está acima do valor observado para 

Tabela 30
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Distribuição percentual dos visitantes, por dia da semana preferido  
para visitar museus, segundo os museus considerados no estudo

                                   Dias da semana

                                         Museus Sábados Domingos outros dias Feriados

Museu da Vida 62,0% 51,3% 19,3% 26,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 53,1% 46,5% 36,2% 20,4%

Museu do Índio 31,5% 59,8% 57,6% 43,5%

Museu Casa de Rui Barbosa  45,0% 43,8% 39,6% 26,8%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 56,8% 52,7% 31,7% 27,0%

Museu Nacional  41,9% 51,9% 30,9% 30,9%

Museu do Primeiro Reinado  39,3% 37,3% 52,4% 27,0%

Museu Antonio Parreira 47,6% 43,7% 50,8% 22,2%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 49,6% 46,6% 40,6% 27,1%

Museu Aeroespacial 52,5% 43,8% 29,5% 30,4%

Museu Histórico Nacional 49,3% 50,7% 42,9% 21,9%

Total  48,8% 47,5% 37,8% 27,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC   

Tabela 31

Distribuição percentual dos visitantes, por horário preferido  
para visitar museus, segundo os museus considerados no estudo 

                                  Horário   

                                         Museus Manhã Hora do almoço Tarde Noite

Museu da Vida 50,6% 5,4% 40,4% 3,6%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 22,5% 2,9% 72,5% 2,1%

Museu do Índio 19,4% 10,8% 69,9% —

Museu Casa de Rui Barbosa  23,5% 5,0% 69,4% 2,1%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 16,7% 2,8% 78,0% 2,4%

Museu Nacional  56,0% 7,3% 35,1% 1,5%

Museu do Primeiro Reinado  25,3% 10,1% 63,7% 0,8%

Museu Antonio Parreira 21,2% 3,5% 72,6% 2,7%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 25,2% 5,4% 67,8% 1,7%

Museu Aeroespacial 54,4% 5,1% 39,5% 1,0%

 Museu Histórico Nacional 24,3% 4,5% 69,3% 2,0%

Total 30,9% 5,5% 61,8% 1,9%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

o total de visitantes investigados na pesquisa 
(61,8%): Museu do Universo — Planetário da 
Cidade (78%), Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (72,5%); Museu Antônio Parreira (72,6%); 

Museu do Índio (69,9%); Museu Casa de Rui 
Barbosa (69,4%); Museu Histórico Nacional 
(69,3%) e Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói (67,8%). Em torno do valor observado 

Tabela 32
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para o total de museus está o Museu do Primei
ro Reinado (63,7%). Já o percentual de visitan
tes do Museu da Vida (40,4%), do Museu Aero
espacial (39,5%) e do Museu Nacional (35,1%) 
está abaixo do valor para o total de visitantes 
investigados na pesquisa, ou seja, a preferência 
de horário para a visitação incide no período da 
manhã, não no da tarde.

Fatores que dificultam a visita

No tocante aos fatores que dificultam a vi
sita a museus e centros culturais, chamam 
a atenção a falta de divulgação e a violência 
urbana, conforme os resultados expressos na 
Tabela 33.

A violência urbana é uma questão que nos 
últimos 15 anos passou a integrar a pauta coti
diana dos habitantes dos grandes centros urba
nos. Contudo, é importante ressaltar que é uma 
marca dos tempos atuais, não é algo particular 

dos setores menos favorecidos do ponto de 
vista socioeconômico e cultural. A preocupação 
com a violência urbana tem provocado diminui
ção na freqüência às instituições culturais em 
todos os segmentos sociais.

Considerando a falta de divulgação e/ou in
formação sobre os museus, exposições, ativi
dades, podese destacar o caso do Museu do 
Primeiro Reinado: o percentual de seus visitan
tes que enfatizam a falta de divulgação como 
um fator que dificulta a freqüência a museus 
(78,9%) supera o valor observado para o con
junto dos museus (72,4%). Em torno do valor 
observado para o total dos museus considera
dos no estudo estão as seguintes instituições 
museológicas: Museu de Astronomia e Ciên
cias Afins (76,8%); Museu Nacional (74,6%); 
Museu Aeroespacial (74,9%); Museu Casa de 
Rui Barbosa (72,6%); Museu Histórico Nacio
nal (73,4%); Museu do Universo — Planetário 
da Cidade (70,5%); Museu Antônio Parreira 
(70,9%); Museu de Arte Contemporânea de Ni

Distribuição percentual visitantes, por fatores que dificultam a visita a museus,  
segundo os museus considerados no estudo

                  Fatores dificultantes   

 Falta de  Violência Custos de Dificuldade Custo do  Dificuldade de Dias e 
 divulgação/ urbana uma visita de transporte/ ingresso estacionamento horários de 
                                  Museus informação   acesso    funcionamento

Museu da Vida 68,3% 53,7% 50,4% 38,4% 45,1% 28,0% 31,4%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 76,8% 53,3% 43,9% 45,3% 41,3% 35,5% 40,6%

Museu do Índio 40,9% 33,3% 47,3% 28,0% 31,2% 32,3% 17,2%

Museu Casa de Rui Barbosa  72,6% 53,2% 36,2% 35,2% 28,8% 32,9% 28,3%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 70,5% 56,3% 40,1% 38,8% 33,7% 43,5% 38,5%

Museu Nacional  74,6% 59,7% 38,3% 27,4% 29,6% 27,6% 23,5%

Museu do Primeiro Reinado  78,9% 50,5% 36,6% 38,3% 34,0% 33,4% 36,3%

Museu Antonio Parreira 70,9% 46,6% 27,0% 33,1% 32,4% 36,1% 28,4%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 70,8% 48,2% 37,0% 39,8% 35,9% 42,4% 27,2%

Museu Aeroespacial 74,9% 49,7% 42,4% 46,0% 40,9% 30,6% 35,4%

Museu Histórico Nacional 73,4% 54,8% 40,2% 42,4% 42,8% 35,1% 35,1%

Total  72,4% 52,3% 39,9% 38,6% 36,3% 34,7% 32,4%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

Tabela 33
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Cabe destacar que os museus históricos e 
os de ciências são aqueles que parecem mais 
sofrer com a deficiência de divulgação e infor
mação. A influência da violência na visitação a 
museus e centros culturais parece ligeiramente 
menor nos museus de arte. 

terói (70,8%) e Museu da Vida (68,3%). O Mu
seu do Índio (31,2%) apresentase abaixo do 
valor observado para o conjunto de museus.

Na Tabela 34, estão expressos os resultados 
oriundos da agregação dos museus considera
dos no estudo. 

Distribuição percentual dos visitantes, por fatores que dificultam a visita a museus e centros culturais, segundo 
agregação dos museus considerados no estudo    

    Fatores dificultantes   

 Falta de  Violência Custos de Dificuldade Custo do  Dificuldade de Dias e 
 divulgação/ urbana uma visita de transporte/ ingresso estacionamento horários de 
                                Museus agregados informação   acesso   funcionamento

Museus de ciências 73,0% 53,3% 43,7% 42,4% 36,3% 34,7% 32,4%

Museus de arte 70,8% 47,8% 34,2% 37,9% 39,9% 35,0% 37,0%

Museus etnográficos e de história natural 66,7% 53,5% 40,4% 27,5% 34,9% 40,6% 27,5%

Museus históricos 74,9% 52,8% 37,5% 38,3% 30,0% 28,7% 22,0%

Total 72,4% 52,3% 39,9% 38,6% 34,5% 33,7% 32,8%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     

antecedentes e circunstâncias da visita nOs museus 
cOnsideradOs nO estudO

O objetivo desta parte é conhecer as ques
tões relativas à ocorrência, à freqüência e ao 
intervalo de visitas anteriores, às fontes de in
formação a respeito do museu, aos motivos de
clarados, ao contexto social (com quem visita) 
e ao tempo de duração da visita. 

Ocorrência de visitas anteriores

A maioria dos visitantes que participaram da 
pesquisa visitava pela primeira vez o museu, 
conforme indicam os resultados apresentados 
na Tabela 35.

Os resultados apresentados indicam que 
64,4% das visitas são feitas por primovisitan-
tes (ou novos visitantes), ou seja, visitantes 
que foram àquele museu pela primeira vez. 
Este percentual varia segundo o museu. Dessa 
maneira, o Museu Casa de Rui Barbosa conta 
com 84,4% primovisitantes, e o Museu Nacio
nal com 35,2%. 

Distribuição percentual dos visitantes que 
declararam visitar o museu pela primeira vez, 
segundo os museus considerados no estudo

                       Primeira visita

                                      Museus Sim Não

Museu da Vida 73,3% 26,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 69,0% 31,0%

Museu do Índio 56,8% 43,2%

Museu Casa de Rui Barbosa 84,4% 15,6%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 49,5% 50,5%

Museu Nacional 35,2% 64,8%

Museu do Primeiro Reinado 79,1% 20,9%

Museu Antonio Parreira 60,8% 39,2%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 70,2% 29,8%

Museu Aeroespacial 57,8% 42,2%

Museu Histórico Nacional 65,8% 34,2%

Total 64,4% 35,6%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 34

Tabela 35
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Tais resultados confirmam a prevalência de 
novos visitantes nos museus, de acordo com 
pesquisas anteriores. Mortara (2003) apresenta 
dados que comparam sete pesquisas realizadas 
em diferentes museus brasileiros entre 1994 e 
2003. Esses estudos mostraram que uma maio
ria significativa dos informantes das pesquisas 
estava visitando aquele museu pela primeira 
vez. No Museu de Zoologia da USP, 59% dos 
entrevistados eram primovisitantes; no Museu 
do Instituto Butantan, 48%; no Museu Paulista 
(USP), 56%. A proporção de novos visitantes 
aumentava ligeiramente no Museu Lasar Segall 
(63%) e de forma mais acentuada no Museu Na
cional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, (74%). 
Mironer (2002), ao analisar os dados no Obser-
vatoire Permanent des Publics de 100 museus 
franceses, constatou que a maioria dos visitan
tes estava visitando o museu da pesquisa pela 
primeira vez e comenta que a prática das visitas 
aos museus parece relacionada com a curio
sidade, com a descoberta de novos espaços 
culturais e pouco afeita a uma relação intensa e 
duradoura com uma instituição ou uma coleção 
em especial. O autor sugere ainda que esses 
museus, com poucos visitantes fidelizados e 
alguns antigos visitantes (a maioria dos que já  
haviam visitado o fizeram havia muito tempo), 
poderiam desenvolver estratégias para tornar 
fidelizado esse público potencial.

A Tabela 36 aponta a distribuição percentual 
dos visitantes que declararam visitar o museu 
pela primeira vez, segundo agregação dos mu
seus considerados no estudo. 

A análise dos resultados correspondentes 
ao agregado de museus evidencia prevalência 
de novos visitantes nos museus históricos e 
nos de arte, enquanto nos museus etnográ
ficos e de história natural a taxa de visitantes 
recorrentes é expressiva quando comparada 
com os demais agregados de museus. 

O percentual de primovisitantes em um 
dado museu pode ajudar a identificar a capa
cidade dessa instituição em atrair novos públi
cos ou contribuir para perceber a dificuldade 
da instituição em fazêlos retornar. Para anali

sar o poder de atração ou de fidelização da ins
tituição outros dados devem ser considerados, 
como a evolução da taxa de visitação do museu 
(diminui ou aumenta?) e ainda o tempo de re
torno desde a última visita e a freqüência.

tempo de conhecimento do museu

Os resultados apresentados na Tabela 37 
sugerem que a maioria dos visitantes (70%) 
conhecia o museu havia mais de um ano. O 
Museu Nacional é aquele com maior freqüência 
de visitantes que o conheciam há mais de um 
ano (87,9%), enquanto no Museu de Astrono
mia e Ciências Afins apenas metade de seus 
visitantes declararam conhecêlo por mais de 
12 meses.

É interessante sinalizar que o Museu do 
Universo — Planetário da Cidade (84,4%) e o 
Museu de Arte Contemporânea (83,9%), mu
seus relativamente novos no cenário da oferta 
cultural dos municípios do Rio de Janeiro e de 
Niterói, respectivamente, constam entre os co
nhecidos há mais de um ano pela grande maio
ria dos visitantes, enquanto instituições mais 
antigas como o Museu Casa de Rui Barbosa 
(57,9%) e o Museu do Primeiro Reinado (62,8%) 
apresentam percentuais inferiores àqueles. 

Cabe notar que o Museu do Primeiro Rei
nado (16,3%), o Museu Casa de Rui Barbosa 
(14,8%), o Museu Antônio Parreira (14,3%) e o 

Distribuição percentual dos visitantes que 
declararam visitar o museu pela primeira vez, 
segundo agregação dos museus considerados  
no estudo

                       Primeira visita 

                              Museus agregados Sim Não

Museus de ciências 61,8% 38,2%

Museus de arte 67,5% 32,5%

Museus etnográficos e de história natural 40,1% 59,9%

Museus históricos 77,3% 22,7%

Total 64,4% 35,6%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 36



OBerVatóriO de Museus e CentrOs Culturais

  Os Resultados: Objetivos e estrutura da apresentação dos dados n 47

Distribuição percentual dos visitantes, por tempo de conhecimento da existência 
do museu, segundo os museus considerados no estudo

                            Conhecimento da existência  

                                             Museus Hoje Há menos de 1 ano Há mais de 1 ano

Museu da Vida 14,2% 29,2% 56,5%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 12,1% 37,7% 50,2%

Museu do Índio 3,3% 41,8% 54,9%

Museu Casa de Rui Barbosa 14,8% 27,2% 57,9%

Museu do Universo - Planetário da Cidade 3,2% 12,5% 84,4%

Museu Nacional 5,0% 7,2% 87,9%

Museu do Primeiro Reinado 16,3% 20,9% 62,8%

Museu Antonio Parreira 14,3% 24,0% 61,7%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 4,9% 11,1% 83,9%

Museu Aeroespacial 7,2% 15,0% 77,7%

Museu Histórico Nacional 7,7% 15,1% 77,2%

Total 9,4% 20,6% 70,0%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Museu da Vida (14,2%) apresentam percentu
ais pouco acima de 14% referentes à desco
berta das instituições pelos visitantes no dia da 
visita. 

A Tabela 38 apresenta os resultados da agre
gação dos museus.

A análise da agregação indica que a maior 
ocorrência de visitantes que declararam ter co
nhecido o museu no dia da visita se dá dentre 
os museus históricos. Por outro lado, é nos mu
seus etnográficos e de história natural que são 

observados os menores percentuais de visitan
tes que souberam da existência do museu no 
dia da visita. Também são esses museus que 
detêm os maiores percentuais de visitantes 
com tempo de conhecimento destes museus 
sendo superior a um ano.

A Tabela 39 apresenta os resultados apura
dos, considerando o tempo de conhecimento 
da existência do museu de até um mês a há 
mais de cinco anos.

Dentre os 11 museus participantes do estu

Distribuição percentual dos visitantes, por tempo de conhecimento da existência 
do museu, segundo agregação dos museus considerados no estudo

                 Conhecimento do museu

                              Museus agregados Hoje Há menos de 1 ano Há mais de 1 ano

Museus de ciências 8,9% 23,8% 67,3%

Museus de arte 7,6% 14,8% 77,6%

Museus etnográficos e de história natural 4,6% 14,8% 80,6%

Museus históricos 13,2% 21,7% 65,1%

Total 9,4% 20,6% 70,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 37

Tabela 38
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do, seis receberam mais de 50% de visitantes 
que já os conheciam havia mais de cinco anos. 
Essa notoriedade antiga varia entre os museus. 
O Museu Nacional é conhecido há mais de 
cinco anos por 82,6% dos visitantes, seguido 
pelo Museu do Universo — Planetário da Cida
de, conhecido por 74%. Os museus do Índio, 
o da Vida e o de Astronomia e Ciências Afins 
são aqueles nos quais a proporção de notorie-
dade antiga entre os visitantes é menor: 17,6%, 
32,3% e 33,2%, respectivamente.

O interesse em identificar há quanto tempo 
uma instituição é conhecida pelos visitantes 
se refere à compreensão da relação entre no
toriedade e prática de visita (basta conhecer o 
museu para visitálo?) e ao impacto das ações 
de promoção e divulgação de uma instituição 
sobre a visita. Por outro lado, os museus fazem 
parte da vida das cidades onde estão inseridos, 
e também é importante saber se, efetivamente, 
são conhecidos por seus habitantes, mesmo 
que ainda não os tenham visitado.

Mironer (2002), ao comentar os resultados 
das pesquisas do Observatório Permanente de 
Públicos (OPP) na França, aponta que em 30% 

dos museus participantes das pesquisas pelo 
menos metade dos visitantes já conheciam a 
instituição havia mais de cinco anos. Ele explica 
esta notoriedade antiga por diferentes motivos: 
alguns daqueles museus são conhecidos de 
longa data por conta do prestígio de seus pré
dios, que podem ser classificados como parte 
do patrimônio históricocultural.

Um outro motivo apresentado pelo autor é o 
impacto das visitas escolares e familiares para 
alguns museus das capitais ou ainda a tradição 
da instituição. Esse parece ser o caso do Museu 
Nacional de História Natural do Rio de Janeiro. 
Outros museus são conhecidos como marcos 
de referência na paisagem urbana, como, por 
exemplo, o Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói.

Data da última visita ao museu

A Tabela 40 apresenta os resultados referen
tes à data da última visita ao museu considera
do no estudo. Conforme os resultados expres
sos anteriormente, na Tabela 35, 35,6% dos 

Distribuição percentual dos visitantes, por tempo de conhecimento da 
existência do museu, segundo os museus considerados no estudo

                                                       Tempo de conhecimento

                                              Museus Até 1 mês Há mais de 5 anos

Museu da Vida 28,1% 32,3%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 32,9% 33,2%

Museu do Índio 33,0% 17,6%

Museu Casa de Rui Barbosa 28,3% 42,1%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 12,7% 74,0%

Museu Nacional 9,7% 82,6%

Museu do Primeiro Reinado 26,9% 45,6%

Museu Antonio Parreira 29,9% 50,6%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 10,1% 52,3%

Museu Aeroespacial 15,6% 58,4%

Museu Histórico Nacional 16,5% 60,4%

Total 21,0% 52,2%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC 

Tabela 39
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visitantes informantes declararam já ter estado 
no museu considerado no estudo em uma visi
ta anterior. Dentre estes visitantes, 46% vieram 
ao museu menos de um ano antes.

O Museu de Astronomia e Ciências Afins 
lidera o ranking de visitas anteriores mais re
centes, com o maior percentual de visitas há 
menos de seis meses (47,5%). Em seguida, 
despontam o Museu Histórico Nacional (36,4%) 
e o Museu Antônio Parreira (34,5%). A preva
lência de visitas anteriores recentes merece 
investigação mais detalhada, em que possam 
ser identificadas as circunstâncias e os motivos 
dessas visitas. A análise do número de visitas 
anteriores (quesito 1.1 no questionário) pode
ria revelar um eventual processo de fidelização 
dos visitantes, em curso nesses museus. 

Ao analisar a data da última visita segundo o 
museu participante do estudo, cabe notar que 
apenas no Museu Nacional (RJ) mais da meta
de dos visitantes (54,3%) declararam ter reali
zado visita anterior havia mais de cinco anos. O 
Museu Casa de Rui Barbosa (32,1%), o Museu 
do Primeiro Reinado (25,8%) e o Museu do Uni
verso — Planetário da Cidade (25%) foram, res

pectivamente, o segundo, o terceiro e o quarto 
museus com maior número de visitas anterio
res realizadas há mais de cincos anos.

 A visita anterior, quando realizada muito 
tempo antes, pode apontar, por um lado, o im
pacto das visitas escolares e em família, como 
origem de práticas muito antigas, e, por outro, 
a dificuldade daquela instituição em propor no
vas exposições ou atividades que motivem o 
retorno do visitante.

Fontes de informação 

Os resultados expressos na Tabela 41 des
crevem as fontes de informação sobre o museu 
considerado no estudo. As fontes de informa
ção mais citadas pelo conjunto dos visitantes 
são: recomendação do professor (19,9%), pas-
sando em frente ao museu (19,9%) e recomen-
dação de amigos (18,6%). Jornais e revistas 
(18%), tevê (15,9%) e recomendação de fami-
liares (14,8%) constituem o segundo bloco das 
outras fontes mais citadas. É importante sina
lizar o efeito do “boca a boca” na origem das 
visitas. Mais da metade dos visitantes (53,3%) 

Distribuição percentual dos visitantes, por data da última visita ao museu,  
segundo os museus considerados no estudo

   Data da última visita

                                    Museus Há menos de 6 meses De 6 meses a 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Há mais de 5 anos

Museu da Vida 32,3% 26,2% 26,2% 12,3% 3,1%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 47,5% 19,2% 9,2% 12,5% 11,7%

Museu do Índio 32,5% 22,5% 25,0% 17,5% 2,5%

Museu Casa de Rui Barbosa 20,8% 20,8% 13,2% 13,2% 32,1%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 21,1% 22,2% 11,1% 20,6% 25,0%

Museu Nacional 7,0% 9,5% 17,1% 12,1% 54,3%

Museu do Primeiro Reinado 32,3% 21,0% 16,1% 4,8% 25,8%

Museu Antonio Parreira 34,5% 13,8% 19,0% 15,5% 17,2%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 33,9% 27,5% 17,4% 16,5% 4,6%

Museu Aeroespacial 30,4% 13,3% 17,8% 16,3% 22,2%

Museu Histórico Nacional 36,4% 20,5% 17,0% 6,8% 19,3%

Total 27,4% 18,6% 16,1% 14,1% 23,9%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 40
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declara ter obtido informação sobre o museu 
por meio da recomendação de alguém.

Outras mídias foram mencionadas por me
nos de 8% dos informantes. Dentre os menos 
citados constam o guia turístico (7,6%), a visi-
ta a outros museus (6%), a sinalização de rua 
(5,6%), a internet (5,1%), os outdoors, panfle-
tos e cartazes (4,5%), a rádio (2,2%). A respos
ta outras fontes de informação correspondeu 
a 11%. 

A fonte de informação também varia entre 
os museus: enquanto a tevê é a fonte mais re
levante na origem de uma visita ao Museu de 
Arte Contemporânea (43,5%), a recomendação 
de professores é responsável por um terço das 
visitas ao Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (33,3%) e por 29,1% daquelas feitas ao 
Museu da Vida. Por outro lado, a passagem 
diante da instituição é citada por 35% dos visi
tantes do Museu Histórico e por 36,9% dos vi
sitantes do Museu do Primeiro Reinado. Tais di
ferenças sugerem a existência ou a inexistência 
de estratégias de divulgação das instituições 

nas mídias e ainda a proximidade ou a distância 
com relação ao sistema de educação formal.

O Museu de Arte Contemporânea concen
tra a divulgação prioritariamente em mídias 
como tevê, jornais e revistas. A recomendação 
de professores (10%) é relativamente baixa se 
comparada aos valores da maioria dos outros 
museus, visto que 6 dos 11 museus apresen
tam pelo menos 20% de visitantes que ficaram 
sabendo sobre o museu através do professor. 

O Museu Casa de Rui Barbosa foi desco
berto em proporções semelhantes por meio 
das seguintes fontes: recomendação de outras 
pessoas que não sejam os professores (17,7%), 
familiares (18%), amigos (14,8%) ou ainda ao 
passar em frente ao museu (18,8%). Poucos fo
ram aqueles que o descobriram por algum tipo 
de mídia, tanto impressa como pela televisão. 

Tanto no Museu do Primeiro Reinado como 
no Museu Histórico é interessante sinalizar o 
alto índice de visitantes que souberam sobre 
o museu ao passar em frente: no primeiro fo
ram 36,9% dos visitantes a descobrir sobre 
o museu passando diante do mesmo; no se

Distribuição percentual dos visitantes, por fonte de informação sobre a existência do museu, segundo os museus 
considerados no estudo

          Fonte de informação

                                          Museus Professores Amigos Familiares Passando em frente Jornais e revistas Tevê

Museu da Vida 29,1% 24,5% 7,9% 27,5% 15,1% 15,1%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 33,3% 19,0% 7,3% 10,6% 12,7% 14,1%

Museu do Índio 9,5% 25,3% 12,6% 20,0% 28,4% 23,2%

Museu Casa de Rui Barbosa 17,7% 14,8% 18,0% 18,8% 10,2% 6,0%

Museu do Universo - Planetário da Cidade 20,9% 13,8% 16,4% 20,4% 29,9% 17,2%

Museu Nacional 29,4% 15,5% 33,0% 1,5% 16,4% 18,3%

Museu do Primeiro Reinado 11,0% 15,3% 8,3% 36,9% 12,6% 5,5%

Museu Antonio Parreira 21,7% 21,7% 14,0% 14,0% 10,8% 1,3%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 10,0% 20,7% 10,2% 22,1% 34,3% 43,5%

Museu Aeroespacial 8,0% 26,6% 22,1% 15,2% 10,9% 12,3%

Museu Histórico Nacional 23,4% 14,3% 10,8% 35,0% 18,2% 12,6%

Total 19,9% 18,6% 14,8% 19,9% 18,0% 15,9%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC       
*A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 41
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gundo, 35%. Notase ainda que no Museu 
do Primeiro Reinado a soma das respostas 
referentes às recomendações de outros (pro
fessores, familiares ou amigos) não ultrapassa 
34% das fontes citadas, sugerindo que o acaso 
vem sendo a principal situação de descoberta 
ou de informação sobre a instituição. É válido 
lembrar que o quesito sobre a fonte de informa
ção a respeito do museu considerado admitia 
múltiplas respostas.

O Museu Nacional destacase pelo grande 
número de visitantes que descobriram sobre 
o museu por intermédio da família (33%). A re
comendação de professores também é impor
tante (29,4%), enquanto a dos amigos (15,5%) 
é tão importante quanto as mídias impressas 
(16,4%). A família e a escola representam as 
principais fontes de informação dessa tradicio
nal instituição carioca que goza de notoriedade 
antiga, como foi anteriormente sinalizado na 
análise das respostas à questão referente ao 
tempo de conhecimento sobre a instituição. 

De forma geral, percebese uma ação dis
creta de informação sobre museus nas mídias 
de massa. Maior investimento na divulgação 
periódica dos serviços, atividades e coleções 
dessas instituições contribuiriam para atrair no
vos e antigos visitantes aos museus.

A Tabela 42 expressa os resultados sobre as 
fontes de conhecimento sobre os museus, se
gundo a agregação proposta. 

Cabe observar que as fontes de informação 
mais citadas nos museus de arte do estudo, 
no período da pesquisa, foram a tevê (31,4%), 
seguida pelos jornais e revistas (27,6%). Quanto 
aos museus de ciências, prevalece a recomen-
dação de professores (23%), seguida daquela 
de amigos (20,5%). Os museus etnográficos e 
de história natural apresentam elevado percen
tual de visitantes que foram informados sobre 
o museu por recomendação familiar (28,4%) e 
de professores (24,9%). 

motivos da visita 

Encontramse na Tabela 43 os achados rela
tivos aos motivos declarados pelos visitantes 
para a visita ao museu considerado no estudo.

Os cinco motivos mais citados foram: co-
nhecer o museu (73,7%), alargar horizontes, 
conhecer novidades (64,9%), interesse pelos te-
mas tratados nas exposições (62,1%), divertir-se 
(60,5%) e acompanhar outras pessoas (43,3%). 
De modo geral, as respostas indicam principal
mente motivos de abertura cultural (conhecer o 
museu, alargar horizontes), seguido pelo interes-
se sobre as temáticas desenvolvidas pelo museu 
em suas exposições – aprimoramento – e final
mente por lazer cultural (divertirse, acompanhar 
outras pessoas). A dimensão social da saída ao 
museu é enfatizada.

Conhecer o museu, que aparece como a 
classe modal de resposta, parece ser um mo
tivo legítimo e coerente para novos visitantes, 

Distribuição percentual dos visitantes, por fonte de informação sobre a existência do museu,  
segundo os museus considerados no estudo

         Fonte de informação

                                   Museus agregados Professores Amigos Familiares Passando em frente Jornais e revistas Tevê

Museus de ciências 23,0% 20,5% 13,5% 17,5% 17,3% 14,7%

Museus de arte 13,3% 21,0% 11,3% 19,7% 27,6% 31,4%

Museus etnográficos e de história natural 24,9% 17,7% 28,4% 5,7% 19,1% 19,4%

Museus históricos 17,2% 14,9% 12,8% 29,3% 13,3% 7,7%

Total 19,9% 18,6% 14,8% 19,9% 18,0% 15,9%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 42
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como é o caso da maioria dos informantes. 
A curiosidade é característica da maior parte 
das visitas consideradas. Essa curiosidade, no 
entanto, é alimentada de informações prévias, 
sem as quais o desejo de conhecer dificilmente 
consegue brotar. Mironer (2002) sustenta que 
os primovisitantes de um museu possuem, em 
geral, uma imagem prévia da instituição que 
pode ser mais ou menos definida. 

Dentre os diferentes museus, o motivo para 
a visita varia. Dessa forma, conhecer o museu 
é um motivo de visita bastante popular entre 
os visitantes do Museu Casa de Rui Barbosa 
(85,6%) e do Primeiro Reinado (85,5%), do 
Museu do Universo — Planetário da Cidade 
(79,9%) e do Museu da Vida (78,9%), enquanto 
no Museu Nacional de História Natural 50,3% 
dos visitantes apontaram ser esse um dos moti
vos da visita. A freqüência desse motivo parece 
estar relacionada com o número de primovisi-
tantes na instituição. 

Por outro lado, cabe notar que a diversão é o 
principal motivo citado no Museu do Universo 

— Planetário da Cidade (76,6%), no Museu do 
Índio (75,3%) e no Museu de Arte Contemporâ
nea de Niterói (67%). O Museu Antônio Parrei
ras (47,4%), o Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (50,5%) e o Museu do Primeiro Reinado 
(51,4%) apresentam percentuais menores de 
visitantes que mencionaram a diversão entre os 
motivos de visita.

A Tabela 44 apresenta os motivos declarados 
para a visita segundo a agregação dos museus. 
Os museus históricos são aqueles nos quais 
conhecer o museu apresenta maior percentual 
de escolha (81,9%).

O interesse pelos assuntos tratados nas ex-
posições foi mais citado nos museus de ciên
cias (68,4%). Alargar horizontes encontrase 
equanimente representado nas diferentes 
agregações, enquanto a diversão parece me
nos presente nos museus históricos (55,4%). 
Finalmente, são os museus de arte (50,4%) 
aqueles que despontam como os ligeiramente 
mais visitados com o motivo de acompanhar 
outras pessoas.

Distribuiçã percentual dos visitantes, por motivo declarado para a visita,  
segundo os museus considerados no estudo*

   Motivo da visita

 Conhecer o museu interesse pelos  Alargar horizontes Divertir-se Acompanhar outras  
                                       Museus  assuntos/exposições    pessoas

Museu da Vida 78,9% 65,3% 65,4% 60,9% 43,2%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 72,6% 64,5% 62,6% 50,5% 43,7%

Museu do Índio 66,0% 77,7% 83,0% 75,3% 42,6%

Museu Casa de Rui Barbosa 85,6% 56,5% 66,7% 56,1% 40,9%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 79,9% 76,3% 74,1% 76,6% 36,8%

Museu Nacional 50,3% 63,2% 59,2% 60,1% 42,3%

Museu do Primeiro Reinado 85,5% 58,3% 60,6% 51,4% 42,2%

Museu Antonio Parreira 56,7% 55,1% 54,5% 47,4% 40,4%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 77,9% 42,8% 67,9% 67,0% 54,3%

Museu Aeroespacial 66,9% 67,0% 61,0% 64,2% 48,6%

Museu Histórico Nacional 72,9% 66,8% 65,2% 59,0% 37,9%

Total 73,7% 62,1% 64,9% 60,5% 43,3%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     
* A questão admitia múltiplas respostas     

Tabela 43
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Distribuição percentual dos visitantes, por motivo declarado para a visita,  
segundo agregação dos museus considerados no estudo*

              Motivo da visita

 Conhecer o museu interesse pelos  Alargar horizontes Divertir-se Acompanhar outras  
                                 Museus agregados  assuntos/exposições    pessoas

Museus de ciências 74,4% 68,4% 65,8% 62,8% 43,0%

Museus de arte 71,8% 46,3% 64,1% 61,4% 50,4%

Museus etnográficos e de história natural 53,9% 66,5% 64,6% 63,5% 42,4%

Museus históricos 81,9% 60,1% 64,3% 55,4% 40,4%

Total 73,7% 62,1% 64,9% 60,5% 43,3%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC     
* A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 44

Na Tabela 45, são apresentados os motivos 
menos citados pelos visitantes dos museus 
participantes do estudo. 

O baixo valor do ingresso justifica uma visi
ta para 39,6% dos informantes. No Museu do 
Índio, 59,1% dos visitantes declararam que o 
valor do ingresso era um motivo de visita. No 
Museu Aeroespacial (50,7%) e no Museu da 
Vida (47,9%), cerca da metade dos visitantes 

Distribuição percentual dos visitantes, por motivo declarado para a visita,  
segundo os museus considerados no estudo*

                              Motivo da visita

 Valor do  Complementar Pesquisar/estudar Atividades Espetáculos Filhos 
                                        Museus ingresso visita anterior  específicas   

Museu da Vida 47,9% 18,8% 21,4% 28,6% 31,2% 33,5%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 45,3% 16,5% 26,5% 34,3% 20,9% 28,9%

Museu do Índio 59,1% 31,9% 16,0% 8,5% 7,4% 39,4%

Museu Casa de Rui Barbosa 40,7% 11,5% 20,6% 17,2% 16,4% 21,9%

Museu do Universo - Planetário da Cidade 35,0% 29,5% 12,4% 20,3% 32,2% 56,6%

Museu Nacional 28,5% 45,3% 16,3% 12,9% 11,9% 46,1%

Museu do Primeiro Reinado 40,7% 17,0% 13,6% 10,5% 12,4% 25,2%

Museu Antonio Parreira 33,5% 24,2% 30,6% 16,1% 15,4% 14,1%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 33,2% 17,9% 7,4% 6,1% 12,0% 25,1%

Museu Aeroespacial 50,7% 36,4% 14,6% 13,5% 16,3% 42,4%

Museu Histórico Nacional 31,6% 23,5% 21,0% 12,1% 11,7% 26,6%

Total 39,6% 23,9% 17,6% 17,1% 17,9% 33,2%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
* A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 45

também consideram o baixo valor do ingresso 
um bom motivo para visitar os museus. 

Complementar visita anterior apresentou 
percentuais mais elevados entre os visitantes 
do Museu Nacional (45,3%), do Museu Aeroes
pacial (36,4%) e do Museu do Universo — Pla
netário da Cidade (29,5%). Esses percentuais 
parecem acompanhar aqueles referentes aos 
visitantes que haviam visitado o museu ante
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riormente (resultados expressos na Tabela 34). 
Isso denota satisfação com a visita anterior que 
traz o visitante de volta ao museu. 

As visitas para pesquisar/estudar foram sina
lizadas por quase um terço dos visitantes do 
Museu Antônio Parreiras (30,6%), 26,5% dos 
visitantes do Museu de Astronomia e Ciências 
Afins, 21,4% dos visitantes do Museu da Vida, 
21% daqueles do Museu Histórico e 20,6% da
queles do Museu Casa de Rui Barbosa. 

Participar de Atividades específicas foi um 
motivo de visita mencionado por 17,1% dos vi
sitantes. Os espetáculos foram motivos citados 
por 17,8%. O percentual varia segundo o mu
seu. As atividades foram citadas por 34,3% dos 
visitantes no Museu do Índio, 28,6% daqueles 
em visita ao Museu da Vida e 20,3% das pes
soas no Museu do Universo – Planetário da Ci
dade. Assistir a um espetáculo foi mencionado 
como motivo por 32,2% dos visitantes do Mu
seu do Universo – Planetário da Cidade, 31,2% 
dos visitantes do Museu da Vida e 20,9% da
queles do Museu de Astronomia e Ciências 
Afins.

Trazer os filhos é um bom motivo para visitar 
o museu para 32,2% dos informantes. Alguns 
museus parecem ser particularmente visitados 
para trazer as crianças, como o Museu do Uni
verso (56,6%), o Museu Nacional (46,1%) e o 
Museu Aeroespacial (42,4%), por exemplo. 

Os motivos para a visita, em geral, não apre
sentaram variações significativas segundo a 
faixa etária. Todavia, a leitura da Tabela 46 si

Distribuição percentual dos visitantes, por motivo 
da visita*, segundo faixa etária

                                   Motivo da visita*

              Faixa etária Pesquisar/estudar  Divertir-se

Entre 15 a 29 anos 21,7% 67,5%

Entre 30 e 39 anos 15,0% 64,5%

Entre 40 e 59 anos 15,5% 55,1%

Mais de 60 anos 16,5% 38,8%

Total 17,6% 60,5%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
*A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 46

Distribuição percentual dos visitantes, por motivo declarado para a visita,  
segundo agregação dos museus considerados no estudo*

                                    Motivo da visita

 Valor do  Complementar Pesquisar/estudar Atividades Espetáculos Filhos 
                                 Museus agregados ingresso visita anterior  específicas

Museus de ciências 44,4% 25,3% 18,8% 24,3% 24,7% 40,5%

Museus de arte 33,3% 19,7% 14,1% 9,0% 13,0% 22,0%

Museus etnográficos e de história natural 35,4% 42,2% 16,2% 11,9% 10,9% 44,6%

Museus históricos 38,0% 16,8% 18,4% 13,5% 13,7% 24,3%

Total 39,6% 23,9% 17,6% 17,1% 17,9% 33,2%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC      
*A questão admitia múltiplas respostas      

naliza que o percentual de visitantes que decla
raram a diversão como um motivo para a visita 
decresce de acordo com o aumento da faixa 
etária. Talvez esta variação ocorra em função 
de padrões de uso e de percepção de museus 
singulares, segundo a “geração” dos visitantes. 
Pesquisar/estudar, também é um motivo ligei
ramente mais citado entre os visitantes jovens, 
com idade entre 15 e 29 anos, devido, prova
velmente, à relação direta entre a visita e a 
freqüência da escola ou da universidade. 

A Tabela 47 expressa os percentuais dos cin
co motivos menos citados para a visita segun
do os museus agregados. Cabe lembrar que a 
questão admitia múltiplas respostas.

Nos museus de ciências (44,4%) o valor do 
ingresso é o motivo mais presente, seguido 
por trazer os filhos (40,5%), enquanto nos mu

Tabela 47
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seus etnográficos e de história natural trazer 
os filhos aparece como o mais citado (44,6%), 
seguido por complementar visita anterior 
(42,2%). Tanto nos museus de arte como nos 
históricos o valor do ingresso constitui a clas
se modal de resposta, 33,3% e 38%, respec
tivamente.

Cabe enfatizar a prevalência do baixo cus-
to do valor do ingresso entre os visitantes dos 
museus de ciências e de trazer os filhos entre 
aqueles dos museus etnográficos e de história 
natural. Os museus de ciências e os históricos 
apresentam percentual ligeiramente superior 
de visitantes que declararam a pesquisa/estudo 
como motivo de visita (18,8% e 18,4%, respec
tivamente). Os museus de ciências são tam
bém aqueles nos quais prevalecem os motivos 
relacionados às atividades e aos espetáculos, 
24,3% e 24,7%, respectivamente. 

Contexto social da visita 

A visita a museus é uma prática de sociabi
lidade; a maioria dos visitantes declarou reali
zar a visita em companhia de alguém (86,5%), 
conforme indicam os resultados apresentados 
na Tabela 48.

Dentre os 11 museus participantes da pes
quisa, o Museu da Vida (2,3%), o Museu do Uni
verso – Planetário da Cidade (6,1%), o Museu 
de Arte Contemporânea de Niterói (7,8%) e o 
Museu Nacional (8,6%) apresentam menos de 
10% de visitantes desacompanhados. O per
centual geral para todos os museus é de 13,5%. 
O Museu do Índio foge ao padrão, com 42,1% 
de visitantes que declararam estar sozinhos. O 
número reduzido da amostragem nessa institui
ção, porém, não permite generalizar o resultado 
à sua população de visitantes. Em outros qua
tro museus observase percentual máximo de 
cerca de 20% de visitantes desacompanhados: 
Museu Histórico (18,8%), Museu Casa de Rui 
Barbosa (19,6%), Museu do Primeiro Reinado 
(21,2%) e Museu Antônio Parreira (22,5%). 

A Tabela 49 apresenta os achados refe
rentes ao tipo de acompanhante para os visi

Distribuição percentual dos visitantes que visitam 
o museu desacompanhados, segundo os museus 
participantes do estudo

  Visita o museu  
  desecompanhado 

                                    Museus Sim  Não

Museu da Vida 2,3%  97,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 11,2%  88,8%

Museu do Índio 42,1%  57,9%

Museu Casa de Rui Barbosa 19,6%  80,4%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 6,1%  93,9%

Museu Nacional 8,6%  91,4%

Museu do Primeiro Reinado 21,2%  78,8%

Museu Antonio Parreira 22,5%  77,5%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 7,8%  92,2%

Museu Aeroespacial 14,2%  85,8%

Museu Histórico Nacional 18,8%  81,2%

Total 13,5%  86,5%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

tantes que declararam não visitar sozinhos. 
Considerando os visitantes de todas as insti
tuições participantes do estudo, observase 
que a visita exclusivamente familiar é a mais 
freqüente (43,6%). Amigos e namorados são a 
companhia de 26,8% dos visitantes, enquanto 
18,2% dos informantes visitaram com gru
pos mesclando familiares e amigos. Notase 
que ao reunir as visitas exclusivamente em 
família com as mescladas encontrase um 
percentual de 61,8% de visitantes em com
panhia de algum membro da família contra 
45% dos que visitavam em companhia de 
algum amigo. Apenas 11% dos visitantes vie
ram em grupos organizados. Cabe enfatizar a 
prevalência da visita familiar.

O contexto social da visita pode ainda variar 
segundo a condição ocupacional do visitante e 
o fato de exercer atividade remunerada. Esse 
fator parece relacionarse, por outro lado, com 
a faixa etária que corresponde a diferentes 
fases da vida social. Nesse sentido, não sur
preende que seja confirmada maior incidência 

Tabela 48
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Distribuição percentual dos visitantes, por tipo de acompanhante,  
segundo os museus considerados no estudo

                                                       Acompanhante

 Só familiares Familiares e amigos,  Somente amigos,  Grupo organizado 
                                        Museus  namorados namorados

Museu da Vida 30,2% 13,7% 13,7% 42,3%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 26,9% 17,7% 28,2% 27,2%

Museu do Índio 42,6% 24,1% 27,8% 5,6%

Museu Casa de Rui Barbosa 39,5% 13,9% 34,4% 12,2%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 62,0% 17,6% 14,4% 5,9%

Museu Nacional 62,8% 21,2% 16,0% 0,0%

Museu do Primeiro Reinado 37,9% 19,6% 41,3% 1,3%

Museu Antonio Parreira 31,6% 20,5% 34,2% 13,7%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 43,3% 20,9% 31,8% 4,0%

Museu Aeroespacial 52,6% 15,0% 27,6% 4,8%

Museu Histórico Nacional 39,2% 22,0% 33,5% 5,3%

Total 43,6% 18,2% 26,8% 11,4%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Distribuição percentual dos visitantes, por situação ocupacional,  
segundo o contexto social da visita

                                        Exerce atividade remunerada

                        Contexto social Sim Não Total

Somente com familiares 46,30% 36,70% 43,90%

Com familiares e/ou amigos 18,30% 17,60% 18,20%

Somente com amigos ou namorado(a) 24,90% 32,10% 26,70%

Com grupo de turismo organizado 10,50% 13,60% 11,30%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC   

Tabela 50

de visitas em família entre a população eco
nomicamente ativa. A Tabela 50 mostra que, 
dentre os que exercem atividade remunerada, 
46,3% visitaram em companhia exclusiva de 
familiares e 18,3% com familiares e amigos, 
totalizando 64,6% de visitas em família entre 
os economicamente ativos. A visita somente 
entre amigos representa aproximadamente um 
quarto (24,9%) dos visitantes participantes da 
pesquisa que exerciam atividade remunerada. 
Entre os que não exerciam atividade remunera

da, 54,3% visitou com familiares e/ou amigos e 
32,1% somente na companhia de amigos.

As visitas em grupos de turismo ou demais 
grupos organizados representaram 10,5% den
tre os que exerciam atividade remunerada e 
13,6% dentre os que não exerciam. Cabe sina
lizar, dentre os visitantes que vieram em grupos 
organizados e exercem ou não atividade remu
nerada, a prevalência de mulheres (72,5%) con
forme indicam os resultados apresentados na 
Tabela 51.

Tabela 49



OBerVatóriO de Museus e CentrOs Culturais

  Os Resultados: Objetivos e estrutura da apresentação dos dados n 57

Dentre aqueles que visitaram em família, 
cabe notar que a companhia do(a) cônjuge/
companheiro(a) foi mais freqüente entre os que 
exercem atividade remunerada (53,5%) do que 
entre os que não exercem (33,8%), conforme 
mostra a Tabela 52. A companhia dos filhos 
também caracteriza a visita familiar da popula
ção economicamente ativa (54,7%), enquanto 
a visita com os pais ou com outros membros 
da família é mais importante entre os que não 
exercem atividade remunerada (24,4% e 42%, 
respectivamente).

Dentre os que exercem atividade remune
rada, pouco mais da metade declarou visitar 
com o núcleo familiar:cônjuge e filhos (53,5% 
e 54,7%, respectivamente). Dentro dos grupos 
familiares, conforme ilustra a Tabela 53, é inte
ressante notar que os homens que exercem ati-
vidade remunerada visitam acompanhados pela 
esposa (61%) (admitia múltiplas respostas), pe

Distribuição percentual dos visitantes, por sexo,  
segundo o contexto social da visita

                                       Sexo

Contexto social Masculino Feminino Total

Somente com familiares 47,2% 52,8% 43,8%

Com familiares e/ou amigos 41,9% 58,1% 18,1%

Somente com amigos ou namorado(a) 45,6% 54,4% 26,8%

Com grupo de turismo organizado 27,5% 72,5% 11,3%

Total 43,6% 56,4% 100,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005 - OMCC

Tabela 51

Distribuição percentual dos visitantes, por situação ocupacional, 
segundo o tipo de acompanhante

                                                                           Situação ocupacional

                     Acompanhante Exerce atividade remunerada Não exerce atividade remunerada

Cônjuge/companheiro(a) 53,6% 33,8%

Pai e/ou mãe 11,1% 24,4%

Um ou mais filhos 64,7% 31,8%

Outros membros da família 28,0% 42,0%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

los filhos (56,8%), por outro membro da família 
(24,3%) e apenas 8,2% com os pais. Já as mu-
lheres que exercem atividade remunerada visi
taram principalmente em companhia dos filhos 
(53,2%), do marido ou companheiro (45,6%), de 
outro membro da família (31,9%) e finalmente 
14,4% dos pais. Podese supor que as jovens 
saiam mais com os pais do que os jovens. Entre 
os economicamente ativos, é mais comum en
tre as mulheres a visita ao museu acompanhan
do os filhos sem o marido do que o inverso. As 
mulheres também tendem, ligeiramente, a reu
nir outros membros da família em suas visitas 
aos museus. Cabe sinalizar que, independente
mente da condição de exercer ou não atividade 
remunerada, é o segmento feminino aquele que 
agrega com maior freqüência outros membros 
da família à visita aos museus.

O contexto social da visita varia segundo o 
museu. No Museu da Vida a classe modal é 

Tabela 52
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Distribuição percentual dos visitantes que 
declararam exercer atividade remunerada, por 
sexo, segundo o contexto familiar da visita*

                                    Sexo

                        Contexto Familiar Masculino Feminino

Cônjuge/companheiro(a) 61,00% 45,60%

Pai e/ou mãe 8,20% 14,40%

Um ou mais filhos 56,80% 53,20%

Outros membros da família 24,30% 31,90%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
*A pergunta admitia múltiplas respostas

Tabela 53

Distribuição percentual dos visitantes, por tipo de acompanhante,  
segundo agregação dos museus considerados no estudo

                                                            Acompanhante   

 Só familiares Familiares e amigos,  Somente amigos,  Grupo organizado 
                                 Museus agregados  namorados namorados

Museus de ciências 43,3% 16,3% 21,4% 19,0%

Museus de arte 40,3% 20,8% 32,4% 6,4%

Museus etnográficos e de história natural 59,7% 21,6% 17,9% 0,9%

Museus históricos 38,9% 18,1% 36,3% 6,7%

Total 43,6% 18,2% 26,8% 11,4%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC    

a visita em grupo organizado (42,3%), seguida 
pela visita exclusivamente em família (30,2%). 
No Museu de Astronomia e Ciências Afins os 
valores distribuemse de forma bastante ho
mogênea entre as categorias de resposta em 
torno de 27%, apenas a visita mesclando fami-
liares e amigos sofre decréscimo significativo 
com 17,7% das respostas. 

O Museu Nacional (62,8%) e o Museu do 
Universo — Planetário da Cidade (62%) são 
aqueles nos quais a maioria das visitas acon
tece exclusivamente entre familiares. Segue o 
Museu Aeroespacial, com 52,6% de visitas em 
família.

O percentual de visitantes que declarou es
tar em companhia de amigos ou namorado(a) 
é superior a 30% no Museu do Primeiro Rei
nado (41,3%), no Museu Casa de Rui Barbosa 

(34,4%), no Museu Antônio Parreira (34,2%), no 
Museu Histórico (33,5%) e no Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (31,8%).

A Tabela 54 apresenta os resultados referen
tes ao tipo de acompanhante declarado pelos 
visitantes entre os agregados de museus con
siderados na análise.

Os museus etnográficos e de história natu
ral apresentam o maior percentual de visitantes 
acompanhados por familiares (59,7%). Os mu
seus de ciências registram igualmente a preva
lência de visitas em família (43,3%). É nesses 
museus que se nota o maior percentual de vi
sitas em grupo organizado (19%). Cabe obser
var que a visita entre amigos e namorado(a) é 
mais freqüente entre os visitantes dos museus 
históricos (36,3%) e de arte (32,4%), embora 
a classe modal nestas instituições seja a visita 
em família.

Dentre os visitantes que declararam vir ao 
museu na companhia de seus familiares, obser
vase, na Tabela 55, a composição do grupo.

Com relação à composição da visita fami
liar, observase que 49,1% dos visitantes em 
família vieram acompanhados do cônjuge. O 
mesmo percentual é registrado para os que 
declararam estar na companhia de filhos. As 
pessoas acompanhadas de um ou ambos os 
pais correspondem a 13,7%, enquanto 31,4% 
vêm em companhia de outros membros da 
família.

Tabela 54
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Cabe notar que o Museu Histórico (61,6%), 
o Museu Aeroespacial (58%) e o Museu Antô
nio Parreiras (55,8%) apresentam os maiores 
percentuais de visitas em companhia do cônju
ge. Os filhos foram mais citados nos museus 
do Universo — Planetário da Cidade (66,7%), no 
da Vida (60,2%), no Aeroespacial (55,9%) e no 
Nacional (55,3%). A visita com o pai ou com a 
mãe foi mais expressiva nos Museus do Índio 
(36,1%), no Histórico (17,7%), no de Arte Con
temporânea de Niterói e no Museu Casa de Rui 
Barbosa, ambos com 15,6%. Outros membros 
da família fizeram parte da visita de 41,5% dos 
visitantes no Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói, de 38,8% daqueles no Museu da Vida 
e de 37,1% das visitas no Museu do Primeiro 
Reinado.

A Tabela 56 expressa os resultados da com
posição do grupo familiar segundo os museus 
agregados. Uma análise da agregação dos 
museus participantes do estudo indica que a 
maior ocorrência de visitantes que declararam 
visitar na companhia do cônjuge dáse nos 
museus etnográficos e de história natural. Por 

outro lado, os museus de ciências registram o 
maior percentual de visitas em companhia dos 
filhos. Visitas na companhia dos pais ocorrem 
com maior freqüência nos museus históricos 
e nos de arte enquanto a visita com outros 
membros da família é mais importante nos 
museus de arte.

tempo de duração da visita

Observase, na Tabela 57, os resultados refe
rentes ao tempo de duração da visita realizada 
nos diferentes museus. A classe modal das res
postas dadas, considerando o percentual geral, 
revela que 36,3% das visitas durou entre 30 e 
60 minutos. De fato, 51,5% das visitas declara
das teve duração de até 1 hora. Entre as visitas 
mais longas, 28,1% duraram entre 1 e 2 horas, 
e 20,4% dos visitantes declararam ter visitado 
o museu por mais de 2 horas. 

O tempo de duração de uma visita varia se
gundo o museu. O percentual mais elevado 
de visitas muito longas, com duração supe
rior a 2 horas, foi registrado no Museu da Vida 
(64,7%). No Museu de Astronomia e Ciências 

Distribuição percentual dos visitantes, por composição do grupo familiar acompanhante, 
segundo os museus considerados no estudo*    

                                               Acompanhante

                                         Museus Cônjuge Filhos Mão e ou Pai outros membros

Museu da Vida 52,4% 60,2% 11,7% 38,8%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 49,7% 51,0% 12,1% 31,5%

Museu do Índio 52,8% 50,0% 36,1% 11,4%

Museu Casa de Rui Barbosa 39,7% 37,6% 15,6% 33,3%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 41,0% 66,7% 12,1% 29,7%

Museu Nacional 53,2% 55,3% 11,0% 28,7%

Museu do Primeiro Reinado 43,5% 37,1% 12,1% 37,1%

Museu Antonio Parreira 55,8% 19,2% 13,5% 25,0%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 45,0% 36,3% 15,6% 41,5%

Museu Aeroespacial 58,0% 55,9% 12,2% 31,4%

Museu Histórico Nacional 61,6% 36,3% 17,7% 17,1%

Total 49,1% 49,1% 13,7% 31,4%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMC
* A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 55
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Distribuição percentual dos visitantes, por composição do grupo familiar acompanhante, 
segundo agregação dos museus considerados no estudo*

                                      Grupo familiar

        Museus agregados Cônjuge Filhos Mão e/ou pai outros membros

Museus de ciências 48,9% 59,6% 12,1% 31,8%

Museus de arte 47,1% 33,0% 15,2% 38,3%

Museus etnográficos e de história natural 53,1% 54,6% 14,3% 26,5%

Museus históricos 47,9% 37,0% 15,2% 29,4%

Total 49,1% 49,1% 13,7% 31,4%

Fonte: Pesquisa  Perfil-Opinião 2005, OMCC    
* A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 56

Distribuição percentual dos visitantes, por tempo de declaração da visita, segundo os 
museus considerados no estudo     

                                    Tempo de visita

 Até 30 min De 30 min De 1 a Mais 
                                           Museus  a 1 hora 2 horas de 2 horas

Museu da Vida 5,5% 9,4% 20,4% 64,7%

Museu de Astronomia e Ciências Afins 3,7% 27,0% 35,4% 33,9%

Museu do Índio 2,4% 19,0% 48,8% 29,8%

Museu Casa de Rui Barbosa 26,2% 53,0% 18,4% 2,4%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 5,4% 20,5% 40,1% 34,0%

Museu Nacional 10,5% 44,8% 34,3% 10,5%

Museu do Primeiro Reinado 35,2% 55,2% 7,9% 1,7%

Museu Antonio Parreira 33,6% 54,3% 8,6% 3,6%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 28,2% 54,7% 13,9% 3,2%

Museu Aeroespacial 5,8% 20,7% 43,7% 29,8%

Museu Histórico Nacional 7,6% 32,6% 43,8% 16,1%

Total 15,2% 36,3% 28,1% 20,4%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Afins, 33,9% dos visitantes passaram mais de 
2 horas no museu, enquanto 34% das visitas 
ao Museu do Universo — Planetário da Cida
de e 29,8% daquelas ao Museu Aeroespacial e 
ao Museu do Índio também duraram mais de 2 
horas. O Museu do Primeiro Reinado (35,2%), 
os dois museus de arte de Niterói participan
tes do estudo, o Antonio Parreira (33,6%) e o 
Museu de Arte Contemporânea (28,2%), assim 
como o Museu Casa de Rui Barbosa (26,2%), 

foram os que apresentaram o percentual mais 
elevado de visitas rápidas com duração de até 
30 minutos.

O tempo dedicado à visita pode ser ana
lisado segundo diversos fatores, como, por 
exemplo, o tamanho do museu (área, tama
nho do acervo exposto) e sua natureza (proje
to museográfico, uso de módulos interativos, 
atividades monitoradas, área de alimentação 
e descanso, outros serviços etc.) do que pro

Tabela 57
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põe ao visitante. O motivo e a circunstância 
da visita observados, compondo o contexto 
pessoal e social da visita, também podem in
tervir no tempo de duração. Os visitantes dos 
museus científicos (com módulos interativos, 
jardins ou atividades com monitores), acom
panhados dos filhos, em visitas familiares, 
parecem realizar visitas mais longas, como 
mostra a Tabela 58.

Constatase que o maior percentual de visi
tas com mais de 2 horas de duração ocorre nos 
museus de ciências (39%). Por outro lado, os 

Distribuição percentual dos visitantes, por tempo de duração da visita,  
segundo agreagação dos museus considerados no estudo

                                                        Duração da visita   

                                Museus agregados Até 30 min De 30 min a 1 hora De 1 a 2 horas Mais de 2 horas

Museus de ciências 5,1% 20,1% 35,8% 39,0%

Museus de arte 29,8% 54,6% 12,2% 3,3%

Museus etnográficos e de história natural 8,6% 38,8% 37,7% 15,0%

Museus históricos 24,3% 48,3% 21,5% 5,8%

Total 15,2% 36,3% 28,1% 20,4%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC

Tabela 58

museus de arte são aqueles em que 29,8% das 
visitas duram até 30 minutos, embora a classe 
modal dessas instituições seja de visitas com 
duração entre 30 e 60 minutos (54,6%). Os 
museus históricos apresentam 24,3% de visi
tas rápidas, de até 30 minutos, enquanto qua
se metade de seus visitantes (48,3%) declarou 
levar de 30 a 60 minutos para concluir a visita. 
Dentre os museus etnográficos e de história 
natural participantes do estudo, observase que 
a maioria de seus visitantes declarou gastar na 
visita de 30 minutos a 2 horas. 

avaliaçãO, dOs visitantes, referente aOs serviçOs 
OferecidOs nOs museus cOnsideradOs nO estudO

Esta parte visa a conhecer a opinião dos vi
sitantes sobre os serviços nos museus consi
derados no estudo, a intenção de retorno ao 
museu nos próximos 12 meses e os objetivos 
da visita em caso de retorno.

Foi solicitado aos visitantes que avaliassem 
os serviços oferecidos nos museus, segundo 
as seguintes categorias de resposta: ótimo 
(valor = 4), bom (valor = 3), regular (valor = 
2), ruim (valor = 1) e péssimo (valor = 0). Fo
ram avaliadas as sinalizações (orientação de 
entrada, saída, banheiros etc.) o conforto (ba
nheiro, guardavolume, temperatura nas sa
las, assentos, bebedouros, lanchonete etc.); a 
conservação e manutenção (dos equipamen

tos, dos objetos expostos etc.); a limpeza; a 
iluminação; a segurança; as informações e ex
plicações disponíveis (painéis, textos, áudios
guias, filmes etc.); o acolhimento (recepcionis
ta, monitor, guarda, guia etc.).

A Tabela 59 apresenta a média da avaliação 
dos visitantes referente aos serviços supraci
tados. A avaliação geral indica que os serviços 
oferecidos são, no mínimo, considerados bons 
em todos os museus participantes do estudo.

O Museu Nacional apresenta média de ava
liação 2,7, considerada regular para boa. Os 
serviços que obtiveram avaliação inferior a 3 
nesse museu foram, em ordem crescente: a 
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segundo os agregados de museus considera
dos no estudo.

Uma análise dos resultados corresponden
tes aos museus agregados indica que os mu
seus de ciências apresentam maior percentual 
de intenção de retorno (87,5%). Por outro lado, 
os museus de arte e os etnográficos ou de his
tória natural registraram menores percentuais, 
74,3% e 74,9% respectivamente. 

motivo de retorno

As tabelas 62 e 63 expressam os acha
dos relativos aos motivos para retornar ao 
museu nos próximos 12 meses declarados 
pelos visitantes.

Uma análise da agregação dos museus 
considerados no estudo indica que os moti
vos de retorno mais citados dentre os visitan
tes de todos os museus foram: mostrar para 
alguém (74,9%) e nova exposição (70,5%). Ao 
observar a variação entre os agregados, nota
se, dentre os museus históricos, a prevalência 
do motivo mostrar para alguém (76,3%) segui
do de rever o que gostou (64,8%).

Média da avaliação dos visitantes dos serviços oferecidos nos museus considerados no estudo

                                         intervalo de confiança (95%)

                                            Museus (N – 1)* Nível médio de satisfação Mínimo Máximo

Museu da Vida 265 3,4 3,34 3,46

Museu de Astronomia e Ciências Afins  427 3,25 3,2 3,29

Museu do Índio 94 3,35 3,29 3,41

Museu Casa de Rui Barbosa 383 3,44 3,39 3,49

Museu do Universo — Planetário da Cidade 379 3,5 3,46 3,55

Museu Nacional 330 2,78 2,7 2,86

Museu do Primeiro Reinado 326 3,27 3,21 3,32

Museu Antônio Pareira 160 3,34 3,27 3,4

Museu Arte Contemporânea de Niterói 392 3,35 3,31 3,4

Museu Aeroespacial 348 3,58 3,54 3,62

Museu Histórico Nacional 292 3,34 3,28 3,4

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC    
* Número de respostas menos um.    

Tabela 59

conservação e manutenção; o conforto; a sina
lização; as informações e explicações disponí
veis e a iluminação. 

Intenção de retorno 

Observase na Tabela 60 o percentual refe
rente à intenção declarada pelo visitante de re
tornar ao museu nos próximos 12 meses.

Cabe enfatizar que 81,8% dos visitantes de
clararam intenção de retornar ao museu consi
derado no estudo nesse período. Esse percen
tual varia segundo o museu.

O Museu do Índio (91,5%), o Museu de As
tronomia e Ciências Afins (91%), o Museu Ae
roespacial (88,5%) e o Museu da Vida (88,4%) 
apresentaram os maiores percentuais de inten
ção de retorno. Por outro lado, o Museu Na
cional (70,1%), o Museu de Arte Contemporâ
nea de Niterói (71,2%) e o Museu Casa de Rui 
Barbosa (77,7%) registraram os percentuais 
menos importantes em comparação com os 
demais museus.

A Tabela 61 apresenta a intenção de retorno 
ao museu visitado, nos 12 meses seguintes, 
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Distribuição percentual dos visitantes, por intenção de retorno, nos próximos  
12 meses, aos museus considerados no estudo

                                                                intenção de Retorno

Museus Certamente e Provavelmente sim Provavelmente não e Não

Museu da Vida 88,4% 11,6%

Museu de Astronomia e Ciências Afins  91,0% 9,0%

Museu do Índio 91,5% 8,5%

Museu Casa de Rui Barbosa 77,7% 22,3%

Museu do Universo – Planetário da Cidade 82,1% 17,8%

Museu Nacional 70,1% 29,9%

Museu do Primeiro Reinado 82,4% 17,6%

Museu Antônio Parreira 81,9% 18,1%

Museu Arte Contemporânea de Niterói 71,2% 28,8%

Museu Aeroespacial 88,5% 11,5%

Museu Histórico Nacional 83,8% 16,2%

Total 81,8% 18,2%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC 

Tabela 60

Distribuição percentual dos visitantes, por intenção de retorno nos próximos  
12 meses, segundo agregação dos museus considerados no estudo  

                                                              intenção de Retorno 

                                      Museus Certamente e Provavelmente sim Provavelmente não e Não

Museus de Ciência 87,5% 12,5%

Museus de Arte 74,3% 25,7%

Museus Etnográficos e de História Natural 74,9% 25,1%

Museus Históricos 81,0% 19,0%

Total 81,8% 18,2%

Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC  

Tabela 61

Rever o que gostou é mais citado dentre os 
visitantes dos museus de ciências (67%), se 
comparado com os demais agregados. Entre
tanto, os visitantes desses museus elegeram 
como principais motivos de eventual retorno 
mostrar para alguém (72,7%), ver uma nova 
exposição (72,2%) e participar de evento ou 
atividade (68,7%). Por outro lado, visitar nova 
exposição (78,1%) e mostrar para alguém 
(78,6%) foram mencionados com maior fre
qüência dentre os visitantes dos museus de arte. 

Estudar/aprofundar uma visita (47,4%) foi o 
motivo mais presente dentre os visitantes dos 
museus históricos, nos quais cerca da metade 
dos visitantes retornariam ao museu com essa 
motivação. Cabe ainda sinalizar que cerca da 
metade dos visitantes dos museus de ciências 
(48,8%) e 53,3% daqueles nos museus etno
gráficos e de história natural retornariam para 
trazer os filhos. 
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Distribuição percentual dos visitantes, por motivo declarado para retornar ao museu considerado no estudo,  
nos 12 meses seguintes*       

    Motivo de retorno ao Museu

 Rever o que  Completar ou Nova Espetáculo, Estudar/ Mostrar para Trazer os  
 gostou aprofundar  exposição atividade, aprofundar alguém filhos 
                                     Museus  visita  evento visita  

Museu da Vida 69,3% 68,9% 75,5% 73,4% 43,6% 75,8% 55,0%

Museu de Astronomia e Ciências Afins  66,2% 66,0% 68,0% 63,9% 44,8% 65,5% 42,8%

Museu do Índio 82,6% 78,0% 92,4% 83,7% 48,4% 85,9% 54,3%

Museu Casa de Rui Barbosa 63,0% 61,7% 58,3% 62,8% 48,3% 79,9% 40,5%

Museu do Universo — Planetário da Cidade 63,9% 69,9% 82,1% 76,1% 40,1% 74,8% 50,0%

Museu Nacional 58,5% 56,7% 69,7% 50,7% 35,2% 70,8% 53,0%

Museu do Primeiro Reinado 63,1% 57,6% 51,7% 50,8% 44,1% 77,6% 38,8%

Museu Antônio Parreira 63,8% 60,0% 75,2% 55,7% 40,4% 77,9% 33,3%

Museu de Arte Contemporânea de Niterói 40,1% 37,8% 79,2% 56,4% 32,8% 78,9% 39,7%

Museu Aeroespacial 69,3% 63,8% 65,0% 63,5% 39,5% 76,9% 50,0%

Museu Histórico Nacional 69,5% 65,9% 78,3% 64,7% 50,2% 69,9% 43,4%

Total 62,9% 61,2% 70,5% 62,8% 42,0% 74,9% 45,3%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
*A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 62

Distribuição percentual dos visitantes, por motivo declarado para retornar ao museu nos próximos 12 meses, 
segundo agregação dos museus considerados no estudo*

    Motivo de retorno ao museu

 Rever o que  Completar ou Nova Espetáculo, Estudar/ Mostrar para Trazer os  
 gostou aprofundar visita exposição atividade,  aprofundar alguém filhos 
                                        Museus    evento visita  

Museus de ciências 67,0% 66,9% 72,2% 68,7% 42,0% 72,7% 48,8%

Museus de arte  47,0% 44,3% 78,1% 56,2% 35,1% 78,6% 37,8%

Museus etnográficos e de história natural 64,4% 61,9% 75,3% 58,8% 38,4% 74,5% 53,3%

Museus Históricos 64,8% 61,5% 61,8% 59,3% 47,4% 76,3% 40,8%

Total 62,9% 61,2% 70,5% 62,8% 42,0% 74,9% 45,3%

 Fonte: Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
*A questão admitia múltiplas respostas

Tabela 63



A análise preliminar dos resultados revelados por este primeiro estu
do do OMCC sobre o perfil dos visitantes e das visitas a 11 museus 

do Rio de Janeiro vem contribuir para a compreensão da apropriação 
social dessas instituições. Qual a importância dos diferentes tipos de 
capital (social e cultural) na visita ao museu? Quais são as redes sociais 
que promovem a visita? Qual o impacto das ações propostas pelas po
líticas culturais e pelos museus na dinâmica do fluxo de acesso a estas 
instituições? Estas foram algumas questões avançadas nesta pesquisa 
e abordadas a partir da análise do nível de instrução de um indivíduo, 
da familiaridade com a prática de visita, da inserção na vida profissio
nal, do contexto social da visita em questão e da comparação do perfil 
do visitante e da forma de visita entre os diferentes museus participan
tes. A análise do capital cultural do visitante expresso nos dados da 
pesquisa restringiuse, quase de maneira total, à averiguação do capital 
cultural escolar, objetivado pela certificação e incorporado como refe
rência de conhecimento e valor compartilhados pela cultura escolar. 
Já no que diz respeito ao capital social, este foi caracterizado na pes
quisa pela variável ocupação: fazer parte de uma (ou várias) rede(s) de 
sociabilidade profissional (exercer ou não atividade remunerada, tipo 
de situação no caso de atividade não remunerada) ou a proximidade do 
ambiente escolar (estudante); pela variável fonte de informação sobre 
os museus (como ficou sabendo sobre a instituição visitada), sugerin
do os procedimentos de busca de informação e a valorização ou não 
da informação direta de outra pessoa (recomendação, boca a boca); 
e pelo contexto social da visita (com quem visita), indicando a visita 
como uma experiência de interação entre membros de uma família, 
entre amigos, entre colegas de trabalho e ou de escola, um espaço de 
troca de conhecimento, de lazer e de sociabilidade entre gerações. A 
experiência vivenciada pelo visitante pode remeter a um tipo de ritual 
de afirmação de valores, de gosto e de acesso a territórios culturais a 
ser compartilhado em outros espaços de interação social. 

COnSIDeRaÇÕeS 



                      De FORma PReLImInaR Se PôDe InFeRIR qUe

1. O acúmulo de capital cultural escolar favorece o acesso a museus, visto que 
entre seus visitantes predomina a presença de indivíduos com maior número 
de anos passados no sistema escolar (71,2% dos informantes declararam ter 
pelo menos ingressado no ensino superior e quase metade, 47,5%, concluiu 
o curso e obteve diploma de nível superior).

2. A familiaridade com a instituição museu parece ser fator de promoção do 
acesso. Dentre os visitantes participantes da pesquisa, a maioria (63,6%) cos
tuma visitar outros museus. A pergunta sobre visitas anteriores a museus nos 
últimos 12 meses sugere o sentido de execpcionalidade ou de familiaridade 
da visita a um museu para o informante, ou seja, como aquela visita se insere 
na economia das suas práticas culturais. Caracteriza, dessa forma, o visitante 
como neófito, iniciado, praticante assíduo ou eventual no que se refere a mu
seus. Cabe sinalizar que dentre aqueles que declaram ter visitado museus nos 
últimos 12 meses, 42,5% o fizeram mais de três vezes e apenas 23,4% uma 
só vez, sugerindo familiaridade com a prática de visita. 

3. A inserção na vida economicamente ativa parece ser uma característica po
sitiva na determinação do acesso aos museus: de fato 75% dos visitantes 
participantes da pesquisa são economicamente ativos. Entre os não ativos, 
mais da metade estuda, 40% cursa o ensino superior e 27% o ensino médio. 

4. A análise das fontes de informação citadas pelos participantes da pesquisa 
indica que mais da metade dos visitantes (53%) citou o boca a boca. A infor
mação proveniente da recomendação de terceiros varia segundo a natureza do 
informante (amigos, família ou meio escolar) de acordo com características dos 
museus, investimentos realizados com divulgação, trabalho junto às escolas. 
Mas cabe ressaltar que, no conjunto, mais da metade dos visitantes partici
pantes da pesquisa privilegia a informação que circula nas rodas de conversa, 
na porta da escola, na mesa de refeições, sugerindo a importância das redes 
sociais na origem dessas saídas, com ênfase para a família e a escola. 

5. A maioria dos participantes da pesquisa declarou visitar na companhia de al
guém (86,5%). De fato, a visita em família com ou sem a adesão de amigos foi 
declarada por 61,8% dos participantes da pesquisa. A visita exclusivamente 
em companhia de familiares correspondeu a resposta de 44,6% dos visitantes. 
A visita em família é mais freqüente tanto entre os economicamente ativos 
como entre os não ativos. Apenas 10,5% veio em grupos organizados (asso
ciações de moradores, turismo, escolar, profissional, sindical etc.). Todavia o 
percentual de visitas em grupo organizado variou segundo o museu e segundo 
o sexo de forma expressiva (p. 48 e 49). A visita entre amigos ou namorados 
foi praticada por 26,7% dos informantes, sugerindo um estudo complementar 
que pudesse analisar as circunstâncias de promoção à saída ao museu entre 
amigos e ainda esquadrinhar as modalidades de visita para os 13% que decla
raram visitar museus sozinhos.
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As constatações relativas ao perfil do público 
das instituições museais cariocas não contraria 
as pesquisas de apropriação desses espaços, 
que desde o final dos anos 1960 vêm identifi
cando o uso do museu por grupos majoritaria
mente educados e com renda acima da média 
de sua população de referência. Tão pouco foi 
surpresa a predominância das visitas familiares 
entre o público espontâneo: inúmeros estudos 
já registraram o uso dos museus como espaço 
de socialização, de compartilhamento e de lazer 
cultural privilegiado entre as famílias. A maneira 
de visitar ou ainda as diferentes modalidades 
de visita identificadas na pesquisa colocaram 
em relação as seguintes variáveis: motivo de 
visita, primeira visita, tempo de visita, contexto 
social da visita. Na maioria, os participantes da 
pesquisa declararam visitar aquele museu pela 
primeira vez, demonstrando grande curiosidade 
em conhecer novas instituições (são a maioria 
visitantes assíduos). 

Com relação ao impacto de políticas como 
a redução tarifária, a gratuidade ou a distribui
ção mais equânime de equipamentos cultu
rais (como museus), a pesquisa sugere que a 
distância entre a residência do visitante e o 
museu, bem como os custos anexos de uma 
visita, podem ser fatores de inibição da prá
tica. Em todos os museus, a maioria dos vi
sitantes reside em bairro próximo, e o custo 
de uma visita (transporte, alimentação etc.) 
consta como fator inibidor para cerca de 40% 
dos participantes da pesquisa. A falta de in
formação ampla sobre as instituições e sua 
programação é o fator mais citado entre as di
ficuldades de acesso. A maioria dos museus 
que participaram desta pesquisa não cobra 
ingresso, e não foram encontradas diferen
ças significativas entre o perfil dos visitantes 
destes espaços com relação àqueles em que 
há cobrança de ingresso. Logo, não se pode 
considerar a gratuidade como elemento deter
minante do acesso no âmbito desta pesquisa. 
No entanto, cabe notar que dentre os motivos 
declarados para a visita, o valor do ingresso 
(em alguns casos a gratuidade) foi menciona
do por 39,6% dos visitantes.

Apresentar em linhas gerais o perfil de pra
ticantes e práticas relativas aos 11 museus 
investigados foi o objetivo deste trabalho; no 
entanto, creditase o grande mérito desta pes
quisa à possibilidade que ela oferece de cons
tatar diferenças entre práticas e praticantes 
segundo o museu observado. Poder comparar 
formas de apropriação entre instituições dife
rentes revela a responsabilidade ou a margem 
de ação dos museus como atores sociais em 
processo de negociação com seu público. As 
características do perfil sociocultural do público 
visitante, da notoriedade, das fontes de infor
mação mais citadas, dos motivos e da satis
fação, para citar apenas alguns aspectos, são 
mais bem compreendidas quando comparadas 
a valores das outras instituições, pois não há 
parâmetro de referência ou de situação ideal. 
No espaço aberto pela pesquisa ainda explora
tória, mostrase uma parcela de realidade cons
truída cujo sentido será fruto de muitas leituras, 
plurais e sempre relativas. Assim, constatar que 
42% dos visitantes espontâneos do Museu da 
Vida realizam visitas em grupos organizados pa
rece mais significativo ao compararmos esse 
percentual com o total de todos os museus in
vestigados na pesquisa (11%), ou ainda com o 
segundo maior percentual de visitantes em gru
pos organizados, no Museu de Astronomia, de 
27%. Todavia, as diferenças assim apontadas 
decorrem de relações complexas entre as múl
tiplas características dos museus e do contexto 
das visitas a cada instituição, o que suscita a 
necessidade de outros estudos qualitativos. 

Porém, além da constatação da importância 
de estudos comparativos para a análise da dinâ
mica museal e do processo espiral da pesqui
sa, que nos remete continuamente ao objeto/
sujeito com um novo olhar, é preciso ressaltar o 
empenho das equipes responsáveis pela aplica
ção da pesquisa nos 11 museus participantes. 
O entusiasmo manifestado pelos profissionais 
dos museus atesta o desejo de escuta, consti
tuindo um belo indicador de abertura e de pre
disposição para a mudança, para a negociação 
com os visitantes, com o público e com o não 
público de nossos museus.
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