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1 Introdução
No Brasil, observa-se a carência de estudos periódicos que ofereçam subsídio para refletir sobre

a evolução das práticas culturais e de lazer, onde se inserem as visitas aos museus. A visita ao museu
pode ser percebida como uma experiência resultante de contextos pessoal, social e físico ancorada em
regras e referências mais ou menos compartilhadas entre visitantes, curadores, cientistas, diferentes
segmentos da sociedade, passíveis de negociação durante a situação observada. A pesquisa sobre o
perfil sociocultural dos visitantes dos museus e sobre as formas distintas de visita pressupõe que a visita
ao museu situa-se como prática cultural socialmente contextualizada. Pretende-se, neste trabalho,
descrever o perfil dos visitantes entrevistados na Pesquisa Perfil-Opinião 2005 e identificar os fatores
que definem a sua assiduidade.

2 Metodologia
Este estudo é desenvolvido considerando os resultados obtidos na Pesquisa Perfil-Opinião 2005

realizada pelo Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC). O OMCC é um programa de
pesquisa e serviço sobre museus e instituições afins que propõe a criação de um sistema em rede, de
produção, reunião e compartilhamento de dados e conhecimentos diversos sobre os museus em sua
relação com sua sociedade (I Boletim, 2006).

O questionário, composto de questões fechadas ou semi-abertas investigou através de um ques-
tionário auto-aplicado o visitante com 15 anos ou mais de idade, em situação de visita a um museu,
que não participava de visitas organizadas pelas escolas, pagante ou não pagante. O instrumento de
coleta dos dados foi estruturado em quatro blocos, a saber: circunstâncias e antecedentes da visita;
opinião sobre os serviços oferecidos nos museus; hábitos de visitas à museus e instituições afins e
perfil sócio-econômico do visitante.

Na grande maioria dos museus parceiros, a seleção dos informantes foi realizada pelo método de se-
leção de amostragem sistemática dos visitantes, tendo sido especificado, para cada Museu, o intervalo
de amostragem (ou de seleção) e o ponto de partida. No dimensionamento da amostra foi considerado
o número médio de visitantes, por mês, a partir do qual se estima o número médio de visitantes esper-
ado durante o período da pesquisa. A amostra foi dimensionada, de forma independente, para fornecer
um erro máximo absoluto no valor de 5% na estimação de uma proporção com um grau de confiança
de 95%. Na Tabela 1, a seguir, são apresentados as instituições museais participantes da pesquisa e o
número de entrevistas realizadas.

1



TABELA 1 – INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA PESQUISA PERFIL-OPINIÃO 2005, NÚMERO DE

ENTREVISTAS REALIZADAS E ERRO AMOSTRAL ASSOCIADO
Museus Questionários Válidos Erro Amostral
Museu Aeroespacial 349 0.052
Museu Antônio Parreiras 161 0.077
Museu de Arte Contemporânea 393 0.049
Museu de Astronomia e Ciências Afins 428 0.047
Museu Casa de Rui Barbosa 384 0.050
Museu Histórico Nacional 293 0.057
Museu do Índio1 95 0.101
Museu Nacional de História Natural 331 0.054
Museu do Primeiro Reinado 327 0.054
Museu do Universo - Planetário da Cidade 380 0.050
Museu da Vida 266 0.060
Total 3407 0.017
Fonte: Cadastro preenchido pelos museus participantes do Observatório - Pesquisa Perfil-Opinião 2005, OMCC
1 – Para este Museu a amostra não atingiu o número mínimo de entrevistas válidas

3 Análise Descritiva de Algumas Características dos Visitantes
O público de visitantes dos museus considerados no estudo é predominantemente do sexo femi-

nino. A distribuição amostral dos visitantes entrevistados nos museus, segundo o sexo, reflete o com-
portamento observado para a população residente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, con-
forme indicam os resultados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/2005

A população de visitantes dos museus é composta, principalmente, por adultos, na faixa entre 30 e
39 anos (26,4%) e 40 a 49 anos (22,3%). Os jovens, na faixa dos 15 aos 29 anos, representam 36,6%
dos visitantes com distribuição homogênea nas faixas de 15 a 19 (11%); 20 a 24 (12,7%) e 25 a 29
anos (12,9%). Nota-se a presença, ainda discreta, de visitantes com idade superior a 50 anos (14,7%)
considerando a soma dos percentuais observados nas faixas, 50 a 59 e 60 anos ou mais, valor inferior
ao observado na população residente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (32,54% - PNAD
2005 RM/RJ).

Segundo dados da PNAD/2005, 53,68% da população residente na região metropolitana do Rio
de Janeiro declara-se de cor branca. Nos museus, a presença de brancos é ainda maior: 67,4% dos
visitantes declararam-se de cor branca.

Quanto ao estado civil/situação conjugal, cerca da metade dos visitantes dos museus participantes
da pesquisa (47%) declara-se casado ou vivendo em união estável.

Os visitantes dos museus possuem nível de escolaridade bastante elevado, 47,5% declararam ter
concluído o ensino superior. Cabe lembrar que o nível médio de anos de estudo da população da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro é de 8,3 anos, correspondendo ao ensino fundamental.

Três quartos dos visitantes dos museus considerados no estudo declararam exercer atividade remu-
nerada. Dentre estes, 62,4% são empregados do setor público ou privado, 13,5% são autônomos ou
trabalhadores por conta própria e 10,2% são profissionais liberais. Os bolsistas ou estagiários remu-
nerados (5,7%) assim como os empresários (5,5%), estão pouco presentes nos museus considerados
no estudo.

Com relação à renda mensal domiciliar cerca da metade dos visitantes (48,8%) participantes da
pesquisa declarou renda domiciliar mensal superior a R$2.000,00. Na Região metropolitana do Rio
de Janeiro apenas 7,57% das famílias informaram renda mensal superior R$2.000,00. Por outro lado,
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58,76% da população residente na região metropolitana do Rio de Janeiro declararam renda familiar
mensal de até R$500,00.

Os visitantes residem em sua maior parte no município do Rio de Janeiro. O local de residência
declarado pelo visitante foi agrupado por Área de Planejamento. Na AP2, que corresponde às regiões
administrativas de Botafogo, Copacabana, Lagoa, Vila Isabel, Tijuca e Rocinha reside 38,3% dos visi-
tantes dos museus e 30,4% na AP3 que integra as regiões administrativas de Ramos, Penha, Inhaúma,
Méier, Irajá, Madureira, Ilha do Governador, Anchieta e Pavuna.

A grande maioria dos visitantes entrevistados nos museus considerados no estudo conhecia o museu
há mais de um ano (70%). Dentre os 11 museus participantes do estudo, seis receberam mais de 50%
de visitantes com conhecimento prévio do museu superior há mais de cinco anos. Esta notoriedade
antiga varia entre os museus.

Quando interrogados sobre os motivos para a visita, 73,7% dos visitantes declararam que visitavam
para conhecer o museu. Alargar os horizontes, conhecer coisas novas (64,9%), foi o segundo motivo
mais citado, seguido pelo Interesse pelos assuntos expostos (62,1%). Cabe ainda sinalizar que para
60,5% dos visitantes a Diversão conta entre os motivos para a visita e que 43,3% visitam também para
Acompanhar outras pessoas.

Poucos declararam visitar sozinho (13,5%), sustentando que a visita a museus é uma prática de
sociabilidade. Apenas dois museus entre os participantes da pesquisa apresentaram mais de 20% de
visitas desacompanhas.

4 Procedimentos metodológicos
Visando identificar os principais fatores que definiriam a assiduidade dos visitantes nos museus

investigados, procedeu-se o ajuste de um modelo de regressão logística (Dobson, 1990). No modelo
de regressão logística, a variável resposta é uma variável Bernoulli(π), definida da seguinte forma: Yi

é 1 se o evento ocorrer e 0 caso contrário.
O modelo relaciona a vantagem a favor da ocorrência do evento, com variáveis explicativas através

da função de ligação da forma:

ηi = logit(πi) = ln

(
πi

1− πi

)
= ~X

′

i
~β

Define-se a razão de vantagens (Oi), que mede a vantagem do sucesso em relação ao fracasso por:
Oi =

π

1− π
.

Dado que o objetivo é identificar os principais fatores relacionados à freqüência de visitas aos
museus estudados, um modelo logístico foi ajustado considerando parte do elenco de variáveis con-
templadas no questionário. O modelo foi ajustado, considerando o nível de significância máximo de
10% e incorpora as seguintes variáveis:

ln

(
πi

1− πi

)
= β1X1i + β2X2i + β3X3iβ4X4i + β5X5i + β6X6iβ7X7i + β8X8i + β9X9iβ10X10i

onde todas as variáveis são categorizadas e: X1i = 1 se o visitante solteiro; X2i = 1 se o visitante
possui até o Ensino Médio Completo; X3i = 1 se o visitante exerce atividade remunerada; X4i = 1
se o visitante estudante; X5i = 1 se o visitante possui renda domiciliar mensal entre R$ 2.000 e R$
4.000; X6i = 1 se o visitante mora fora da Cidade do Rio de Janeiro; X7i = 1 se o visitante mora nas
Áreas de Planejamento 1 ou 5; X8i = 1 se o visitante mora na Área de Planejamento 3; X9i = 1 se o
visitante está visitando sozinho o museu; X10i = 1 se o visitante não foi recomendado por professores;
Também foram testadas as interações entre as variáveis, porém não foram siginificativas no modelo.
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A variável resposta (ser visitante assíduo) é definida como a condição de duas ou mais visitas anuais
aos museus. A Tabela 2, apresenta as estimativas das razões de vantagens e seus respectivos intervalos
de 95% de confiança.

TABELA 2 — RAZÃO DE VANTAGENS ESTIMADAS E RESPECTIVO INTERVALO DE CONFIANÇA
Variável Efeito RV1 IC de 95%
Est. Civil Solteiro vs Outros 1.457 1.135 1.871

Escol. Até Médio completo vs Acima de Superior 0.448 0.337 0.596
Escol. Superior Incompleto vs Acima de Superior 0.753 0.568 0.998

Ativ. Rem. Afazeres domésticos vs Atividade Remunerada 1.923 1.008 3.668
Ativ. Rem. Estudante vs Atividade Remunerada 2.354 1.149 4.826
Ativ. Rem. Outros vs Atividade Remunerada 1.538 0.738 3.202

Renda Não soube informar vs Acima de 4.000 reais 0.627 0.385 1.023
Renda Até 500 reais vs Acima de 4.000 reais 0.546 0.351 0.852
Renda Entre 500 e 2.000 reais vs Entre 2.000 e 4.000 reais 0.651 0.478 0.887
Renda Entre 2.000 e 4.000 reais vs Acima de 4.000 reais 0.939 0.678 1.299

Residência Outras cidades vs AP2 0.638 0.478 0.851
Residência AP1 e AP5 vs AP2 0.593 0.397 0.887
Residência AP3 vs AP2 0.701 0.497 0.988

Visita Sozinho vs Acompanhado 1.698 1.209 2.385
Recomend. Prof. Não vs Sim 1.288 0.996 1.664
1 RV = Razão de Vantagens

Como já fora anteriormente indicado na análise exploratória de dados, o nível de escolaridade é um
dos principais fatores que explicam a assiduidade de visita nos museus considerados. A chance do vis-
itante ser um freqüentador assíduo cresce com seu nível de escolaridade, por exemplo, as pessoas com
nível de escolaridade superior completo em diante tem 2, 23 mais chances de vir a ser um freqüentador
assíduo que aqueles visitantes que detém no máximo o ensino médio completo.

Com relação ao estado civil, os solteiros são aqueles que possuem maior vantagem de ser freqüen-
tador assíduo comparando com as pessoas que declararam outra condição de estado civil, nestes se
incluem casados ou vivendo em união consensual, os desquitados e separados e os viúvos.

Os resultados obtidos no ajuste corroboram com aqueles já obtidos na análise exploratória de dados
que indicava renda domiciliar mensal como uma outra variável importante na caracterização do perfil
sócio-econômico do visitante dos museus investigados. Quanto maior a renda domiciliar mensal maior
a chance do entrevistado ser um freqüentador assíduo, conforme estimativa da razão de chances (0,546)
entre aqueles que declararam renda domiciliar mensal de até R$ 500,00 comparada com os residentes
em domicílios com renda domiciliar mensal superior a R$ 4.000,00, conforme indicam os resultados
observados na Tabela 2.

Dentre aqueles que declararam não exercer atividade remunerada destaca-se o público estudantil
que tem um pouco mais que o dobro de chances (2,354) do que os que exercem atividade remunerada.
Cabe ressaltar que a freqüência deste segmento de público não é decorrente da indicação de profes-
sores, pois conforme observado na Tabela 2, a razão de chances estimada é de apenas 1,28, ou seja, o
visitante assíduo tem 28% mais chances de ter chegado no museu sem a indicação do professor.

Em se tratando do local de residência do visitante, os resultados apresentados na Tabela 2 indicam
que os visitantes residentes na área de planejamento 2 (composta em grande parte pelos bairros da
zona sul do Rio de Janeiro) têm 2,66 mais chances de serem assíduos freqüentadores dos museus
considerados no estudo que aqueles residentes na área de planejamento 4 (composta em sua maioria
pelos bairros da zona oeste). Por outro lado, a área de planejamento 3 (bairros da zona norte) é aquela
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que está em segundo lugar quanto a representatividade geográfica no local de residência dos visitantes
entrevistados.

Embora tenha ficado caracterizado que a visita aos museus é uma prática de sociabilidade quando
considerado a freqüência de visitas estima-se que os visitantes desacompanhados tenham 70% mais
chances de serem freqüentadores assíduos que aqueles que declaram visitar acompanhados, seja com
seus familiares, amigos, namorado(a) ou grupo de turismo organizado.

5 Considerações Finais
Os resultados, além de confirmarem algumas tendências clássicas do perfil dos visitantes dos

museus, indicam ainda as principais características sócio-econômicos e culturais que possibilitam clas-
sificar os visitantes como freqüentadores assíduos dos museus fluminenses, tais como: o seu nível de
escolaridade, a sua renda, seu estado civil, o local de residência e o contexto social da visita. Os re-
sultados contribuem para estabelecer um espaço de reflexão sobre a dinâmica de acesso aos museus
e indicam a necessidade de pesquisas contínuas, tanto quantitativas como qualitativas, que ajudem a
perceber a complexidade dos processos sociais da apropriação da cultura.
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