
Para inglês ver 
Elaine Bittencourt 
 

 
 
 
"O Rio não é só Copacabana." A frase do ministro do Turismo, Luiz Barretto, é uma prova 
de como o Brasil se esforça para fugir de antigos estereótipos. Até bem pouco tempo atrás, 
areia branca e finíssima, banhada por um mar verde-esmeralda, parecia ser o único objetivo 
de qualquer turista que viajasse pelo Brasil. Nada mais lógico para um país com mais de 8 
mil quilômetros de litoral. Assim, por muitos anos acreditou-se que vender essa imagem era 
um bom negócio. Mas, ao propagar mundo afora o Brasil como destino de sol e mar, a 
economia nacional deixou de lucrar com turistas que poderiam ter explorado um pouco além 
dos calçadões. 
 
Pouco a pouco, porém, os órgãos públicos perceberam que o Brasil é dono de uma cultura 
rica e diversificada que merece ganhar destaque nos guias turísticos tanto quanto as belas 
paisagens. Mais especificamente, tomaram consciência de que os museus podem ser um 
grande atrativo. Pode parecer uma associação óbvia, ainda mais se nos lembramos, por 
exemplo, dos 8,5 milhões de pessoas que visitam o Louvre, mas durante anos o Brasil 
ignorou essa receita. Agora, no entanto, o quadro mudou de tal forma que em maio será 
iniciada uma campanha nacional com um slogan sugestivo, algo como "Coloque os museus 
na sua bagagem". E a próxima Semana Nacional de Museus, no mesmo mês, terá como 
tema Museus e Turismo. 
 
"O Brasil empobreceu-se ao passar a idéia de que só temos futebol, praias e belas 
mulheres", diz Barretto. Para o ministro, hoje é fundamental revelar ao turista nossa 
diversidade cultural. Por coincidência, o futebol, que tanto nos traz fama, é a grande 
inspiração para essa mudança. De olho nas oportunidades de eventos como a Copa de 
2014, o Brasil quer aproveitar a exposição para revelar aos turistas a diversidade de 
opções, seja com o turismo cultural ou de aventura, em diversos pontos do país. 
 
Uma das formas encontradas para isso é a valorização dos museus nacionais. A ênfase de 
Barretto em relação aos museus não revela apenas uma questão cultural. "Notamos o papel 
dos museus como gerador de desenvolvimento", diz José do Nascimento Jr., diretor do 
Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu), órgão ligado ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Nascimento cita, como exemplo, o Museu 
Imperial, em Petrópolis (RJ), responsável por um dia a mais de hospedagem na cidade. Vale 
lembrar ainda que os museus são responsáveis pela criação de 27,13 mil empregos diretos. 



Efetivamente, para mudar o quadro atual e transformar de fato os museus em instituições 
capazes de trazer divisas ao país primeiramente entrou em cena o Ministério da Cultura 
(MinC). Desde 2003, com a adoção da Política Nacional de Museus (PNM), foram criadas 
algumas diretrizes para recuperar e equipar adequadamente as instituições museológicas e 
aumentar sua visitação. Para isso, o governo fez investimentos pouco comuns no Brasil 
quando se trata de cultura. 
 
Enquanto em 2001 e 2002 o total anual foi de R$ 20 milhões, com a criação da PNM os 
recursos superaram R$ 40 milhões em 2003 e 2004. Em 2005, atingiram R$ 95 milhões e, 
em 2006, o montante ultrapassou R$ 120 milhões. Já em 2007, os investimentos chegaram 
a cerca de R$ 140 milhões. Por sua vez, o Ministério do Turismo investiu, em 2008, R$ 4,75 
milhões no setor, valor que incluiu ações como compra de acervo quadros da Coleção 
Família Ferrez destinados ao Museu Nacional de Belas Artes. 
 
Seis anos depois da criação da PNM, que teve o importante papel de fazer um diagnóstico 
da situação dos museus, descobrindo questões simples como o número de instituições 
desse tipo e suas carências, chegou a vez de dar um passo além. Em agosto, o MinC 
assinou acordo com o Ministério do Turismo para que possam atuar juntos na revitalização 
do setor museológico. Na sua primeira etapa, o Programa de Qualificação de Museus para o 
Turismo destinou R$ 2 milhões para as seguintes instituições: Museu de Arte Sacra da UFBA 
(BA), Casa das Artes do Divino, Pirenópolis (GO), Museu da Inconfidência, Ouro Preto (MG), 
Museu Emílio Goeldi, Belém (PA), Museu do Homem do Nordeste, Recife (PE), Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio (RJ), e Museu Oceanográfico, Rio Grande (RS). 
 
Os principais pontos do programa são a divulgação dessas instituições como atrativos 
turísticos, apoio à renovação ou inovação das técnicas expositivas e incremento do potencial 
turístico dos museus, por meio de consultoria nas áreas de museologia e museografia. O 
projeto, por enquanto piloto, deve ser estendido a outras instituições. 
 
Outra ação em curso é o Cadastro Nacional de Museus (CNM), coordenado pelo Iphan, que 
já mapeou a existência de 2.626 instituições museológicas. Dessas, só 1.368 responderam 
ao questionário de cadastramento. Entre as informações obtidas, destacam-se algumas que 
foram importantes na orientação das políticas públicas adotadas desde então. Do total de 
museus cadastrados, apenas 334 afirmam ter infraestrutura para receber turistas 
estrangeiros, ou seja, 24,4% do total. 
 
"A maior incidência de mecanismos para o recebimento do turista refere-se à utilização de 
etiquetas de objetos ou textos explicativos em outros idiomas, com 157 museus. Em 
segundo lugar, verifica-se a utilização de sinalização visual em outro idioma, com 138 
museus, e o item publicações em outro idioma é apontado por 132 instituições", relata Rose 
Miranda, coordenadora do CNM. 
 
Abaixa qualidade do atendimento ao turista pode ser creditada tanto a falhas de 
infraestrutura quanto à falta de treinamento. Não por acaso, em cinco anos o MinC 
trabalhou na qualificação de 20 mil pessoas. Ações desse tipo serão ampliadas com o apoio 
do Ministério do Turismo. "Tem de haver estrutura para receber os turistas, seguir horários 
adequados. Um museu não pode fechar nos fins de semana, por exemplo", afirma Carlos 
Alberto Amorim Ferreira, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem 
(Abav) nacional. "Não nos envolvemos diretamente, mas vemos com bons olhos essas 
ações. O empresariado e o governo começam a entender o turismo com todas as suas 
faces, inclusive a cultural." 
 
Pode parecer estranho pensar que os museus precisem aprender a se preocupar com os 
visitantes, mas o público, em muitos casos, é questão secundária para alguns gestores. 
Presos a uma antiga idéia de que essas instituições têm função muito mais relacionada à 
guarda e à preservação da memória, não raras vezes relegam a um segundo plano a 
visitação. 
 



Exemplo desse tipo de atitude é a do Museu da Casa Brasileira (MCB), ligado à Secretaria 
de Estado da Cultura de São Paulo, cujos imponentes portões ficaram apenas entreabertos 
por alguns anos, dando a falsa idéia de que estava fechado ao público. Uma mudança na 
diretoria alterou os rumos do MCB, que, mesmo localizado numa das regiões mais 
movimentadas de São Paulo, no primeiro trimestre de 2003 havia recebido apenas 247 
pessoas. 
 
"A primeira providência da gestão foi determinar que os portões do museu passa sem a ficar 
totalmente abertos. O horário de funcionamento, antes de terça a domingo das 13 às 18 
horas, foi estendido para o período das 10 às 18 horas. Essas providências, aliadas à 
dinamização da programação e à sua maior divulgação, levaram a grande aumento de 
público. No período 2003-2006, a freqüência de visitantes cresceu 444%, passando de 
20.089 para 109.281 pessoas por ano", diz o texto do balanço "Museu da Casa Brasileira, 
maio 2003 maio 2007". 
 
Não se trata, porém, só de uma questão de gestão e treinamento. Muitos museus têm 
problemas estruturais básicos. No Nacional de Belas Artes, um dos escolhidos pelo 
Programa de Qualificação, por exemplo, o prédio e o acervo estavam ameaçados pelo risco 
de incêndios e cupins, entre outros problemas. "Requalificamos a portaria e todo o setor 
receptivo", explica a diretora, Mônica Xexéo. Até o fim de maio, segundo ela, a reforma da 
portaria terá terminado e estará disponível nova folhetaria e audio-guias, todos trilíngues. O 
museu, entre outras medidas, também ampliou a reserva técnica, que dobrou de tamanho, 
restaurou parte da fachada, reforçou a segurança, reformou banheiros e ganhou 
bebedouros, estes adequados agora a crianças e deficientes. "Acho que estamos no 
caminho certo. Há 25 anos não havia tantos investimentos tão expressivos", afirma Mônica. 
Investimentos que não se restringem ao governo federal. O Museu do Futebol, inaugurado 
há quatro meses em São Paulo, foi idéia do governador José Serra. "A proposta era ter na 
cidade um equipamento cultural tão simbólico quando o Pão de Açúcar", diz seu diretor 
executivo, Leonel Kaz. Desde o início concebida para ser um atrativo turístico, a instituição 
nasceu com todos os pré-requisitos para estar na rota de visitantes brasileiros ou 
estrangeiros. Além do preparo interno, houve uma preocupação em informar o "trade" 
sobre as atividades do museu, a partir de encontros com as agências e entrega de material 
explicativo. Com isso, o museu já atrai cerca de mil visitantes por dia e 3 mil nos fins de 
semana. 
 
Nem mesmo a iniciativa privada tem deixado de atentar para a importância da relação entre 
museus e turistas, mesmo que às vezes sem querer. Um destino típico de sol e mar, a 
Grande Vitória (ES), ganhou há dez anos o Museu Vale, instalado numa antiga estação 
ferroviária na região portuária de Vila Velha. Na área antes degradada, a Fundação Vale 
restaurou o prédio principal, que hoje recebe uma exposição permanente sobre memória 
ferroviária, e criou um grande galpão para mostras temporárias de arte contemporânea. 
 
O museu foi criado, a princípio, com uma função educativa importante, por estar numa área 
de população de baixa renda. Em poucos anos, percebeu-se que esses limites haviam sido 
extrapolados. Turistas brasileiros são os mais comuns, mas nos meses do verão, os 
estrangeiros marcam presença. "Colocamos o Espírito Santo no calendário nacional", diz o 
diretor do museu, Ronaldo Barbosa. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Ausência dos museus nos pianos de investimento público é inexplicável 
Teixeira Coelho 
 

 
 
 



Tratar enfim os museus como componentes adultos da cadeia economicamente produtiva, 
quer dizer, como objetos e sujeitos de investimento, é sinal de sensibilidade e inteligência. 
Números oficiais mostram que a cultura emprega (dá trabalho, em todo caso) mais pessoas 
que o setor automobilístico. Talvez o PIB da cultura não seja maior que o PIB 
automobilístico. Mas um país não vive só de PIBs concentracionários e sim, 
primordialmente, de uma renda difusa ao alcance direto de cada um, por menor que seja 
essa renda na cultura (e não é tão pequena). 
 
Portanto, bem-vinda essa iniciativa MinC/Ministério do Turismo em favor dos museus. 
Talvez conduza a uma correspondente ação do BNDES, que já apoiou a indústria 
automobilística e é agora chamado a socorrer as faculdades privadas. 
 
A ausência dos museus nos planos de investimento público vem de longe e é inexplicável. O 
cinema leva fatias enormes desses recursos, que incluem programas como o paulista Vá ao 
Cinema, que distribui neste ano 2,5 milhões de ingressos, rendendo, ao distribuidor, R$ 3 
por cabeça que ingresse numa sala escura. Um único museu de São Paulo recebe por ano 
um quarto desse público. Todos os museus somados, o número final é eloqüente. Mas, para 
os museus, nada existe. 
 
Que o Turismo seja o primeiro parceiro desse projeto é mais que justo. A publicidade oficial 
de algumas cidades, como São Paulo, sempre incluem imagens de seus museus destacados 
(um deles aparece sempre) e o mesmo fazem os filmes de boas-vindas que empresas 
aéreas mostram a seus viajantes para o Brasil. Um certo museu paulistano (o mesmo) 
aparece como um dos mil lugares a ver antes de morrer no livro de mesmo título de uma 
jornalista americana. A propaganda para a cidade é grande. Mas, na hora de pagar as 
contas, cada museu que se vire como puder. 
 
O campo de desenvolvimento econômico autônomo dos museus não é elástico no Brasil. O 
Louvre recebeu em 2008 mais de 8 milhões de visitantes, recorde histórico seu. E uma 
visão cultural e empresarial atualizada dotou-o de infraestrutura comercial que o ajuda a 
pagar parte de seus custos (o museu é um "negócio" sui generis: quanto mais aumenta seu 
público, mais aumenta sua despesa...). Museus brasileiros não conseguirão multiplicar por 
10 seus públicos. São Paulo não é Paris nem o Rio tem um Guggenheim Bilbao. Mas se o 
MinC e o Turismo propuserem, com o BNDES, programas de estímulo ao aumento das 
coleções, estagnadas há décadas (por enquanto, as obras só saem do Brasil, não entram 
nem ficam), o público aumentará e a renda também. Números existem para comprová-lo. 
 
Em suma, museus são bons negócios para a cidade, para a região, para o país. Menos para 
eles mesmos. Ainda que poucos, já há visitantes que vão a certas cidades do Brasil ver 
certas obras de certos museus. E uma ida ao museu corresponde, por baixo, a duas noites 
de hotel, duas viagens em táxi, duas refeições em restaurantes... É fatia do bolo econômico 
para não desprezar, sobretudo numa época em que, felizmente, o PIB do país não depende 
só de dois ou três produtos. 
 
Museus são estratégicos sob mais de um aspecto, a começar pelo simbólico. São signos de 
cidades desenvolvidas, de cidades mundiais, diversificadas no lazer e no conhecimento, 
capazes por isso de atrair investimento. Museus são bandeiras das cidades criativas, parte 
importante do índice de qualidade de vida. Portanto, nada mais correto, inteligente e 
sensível que surja um plano de apoio econômico aos museus, mesmo que sob o pretexto do 
turismo. 
 
Mas os museus são dignos de apoio público pelo contrário de tudo isso. Museus não são 
apenas valor de troca, como carros e roupas (que quase nunca chegam ao fim de seu ciclo: 
transformam-se em sucata antes de morrer de suas mortes naturais). Museus são valor de 
uso. De certo modo, tratar os museus como alternativa de lazer é, senão um insulto, no 
mínimo um menosprezo. Museu é lugar de produção do conhecimento, de modos de ver, 
entender e agir sobre a vida e o mundo. Tão bons quanto os modos que fornecem as 
faculdades, privadas ou públicas. Freqüentemente, melhores porque não sectários, sempre 



renovados, não obrigatórios. E modos de produção da socialidade como poucos outros 
lugares, práticas e instituições podem ser. 
 
Um museu atravessa fronteiras, projeta a cidade, a região e o país no cenário internacional, 
aquele onde todos precisam estar hoje num mundo afinal pequeno, minúsculo, que não 
mais tem espaço para confinamentos. Quer dizer: o museu faz isso se, como no resto do 
mundo, houver uma política pública de estímulo, compreensão e cooperação que será o 
exato oposto de uma política de esquecimento, confronto e apequenamento. 
 
Portanto, não é só por seu valor de troca que o museu deve ser apoiado. Nem só por seu 
valor de uso. O museu é o lugar do excesso, do que não tem valor, do que não tem mais 
sentido nem nunca terá e que valor enorme tem tudo isso... O museu é o símbolo do 
antipro-dutivismo, vírus que se revela outra vez exacerbado nesta nova e cataclísmica crise 
financeira que já é econômica e será social. Muito além de ser o minúsculo e limitado altar 
do culto à memória em que querem confiná-lo, numa visão cultural curta, o museu é o lugar 
dos valores opostos àqueles em circulação, valores que toda sociedade atenta deveria 
cultivar. Em outras palavras, o museu é um dos marcadores fortes deste outro mundo que 
se quer ver possível, desta alteridade que se prega hoje como a grande novidade e muitas 
vezes não é nada mais do que o mesmo modelo atual com sinal trocado. 
 
São argumentos mais que suficientes para justificar a ação do MinC, do Turismo e do 
BNDES que, se espera, logo deverá vir atrás. Uma ação que seja completa, que pense no 
sistema: apoio à aquisição, à manutenção, ao ingresso, à arquitetura brilhante (definida 
sem reserva corporativa de mercado), à educação no e para o museu. Num setor que não 
está em crise: que vive em crise há muito tempo. Mesmo quando o país ia bem. 
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