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Resumo 

Os museus universitários são um exemplo do desenvolvimento da indústria criativa das 

instituições públicas de ensino superior. Além de preservar, esses espaços buscam, com 

criatividade, proporcionar o acesso ao património da universidade pelo público interno e externo 

à instituição. Nas últimas décadas, a redução no repasse de verbas pelo Estado e a concorrência 

de novas atividades de lazer têm desafiado as equipas destes locais a proporcionar experiências 

criativas com os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis, de maneira a fidelizar o 

público participante e capturar novas audiências. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa 

é analisar os desafios na gestão dos museus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 

Brasil, tendo como ponto de partida a participação da comunidade interna como público 

frequentador. Como ferramentas de coleta de dados, foram aplicados dois inquéritos distintos: 

um para comunidade interna - para saber suas impressões sobre estes locais - e outro para os 

gestores – de forma a compreender como esses espaços se estruturam, os recursos disponíveis e 

as principais necessidades. Ao cruzar estes questionários, os dados, de natureza quantitativa, 

mostram que os museus da UFRJ são amplamente conhecidos pela sua comunidade e que suas 

impressões dialogam com a infraestrutura, as estratégias e as dificuldades informadas pelos 

gestores. De forma a auxiliá-los, propõe-se a implantação de algumas ferramentas de marketing 

e comunicação, com o objetivo de fortalecer esses espaços museais interna e externamente e 

amplificar este património na sociedade. 

 

Palavras-chave: Indústria Criativa. Museus Universitários. Estudos de Público. Gestão, marketing 

e comunicação. 

 

  



 
 

Abstract 

University museums are an example of the development of the creative industry of public 

institutions of higher education. In addition to preserving, these spaces seek, with creativity, to 

provide access to the university's heritage by the internal and external public of the institution. 

In the last decades, the reduction in the transfer of funds by the State and the competition for 

new leisure activities have challenged the teams of these places to provide creative experiences 

with the human, financial and material resources available, in order to retain the current public 

and capture new audiences. Therefore, the main objective of this research is to analyse the 

challenges in the management of museums at the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) - 

Brazil, taking as a starting point the participation of the internal community as a frequent 

audience. As data collection tools, two different surveys were applied: one for the internal 

community - to know their impressions about these places - and another for the managers - in 

order to understand how these spaces are structured, the available resources and the main 

needs. When crossing these questionnaires, the data, of a quantitative nature, show that UFRJ 

museums are widely known by their community and that their impressions dialogue with the 

infrastructure, strategies and difficulties reported by the managers. In order to assist them, it is 

proposed to implement some marketing and communication tools, with the aim of strengthening 

these museum spaces internally and externally and amplifying this heritage in society. 

 

Key-words: Creative Industries. University Museums. Audience Studies. Management, marketing 

and communication. 
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Introdução 
 

O papel das universidades no campo da indústria criativa está para além da formação de 

profissionais para atuarem em todas as áreas deste mercado. Estas instituições também são um 

celeiro de atividades culturais dirigidas às suas comunidades interna e externa, as quais tem como 

base a criatividade, elemento chave para o funcionamento das Indústrias Criativas e Culturais 

(ICC’s).  

É por meio da criatividade que atividades com natureza artística serão transformadas em 

produtos simbólicos, com geração de propriedade intelectual, para a posterior utilização pelo 

público (UNCTAD, 2012). Esse processo é a base do funcionamento das Indústrias Criativas, as 

quais podem ser definidas, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e 

Desenvolvimento, como “os ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que 

utilizam a criatividade e capital intelectual como insumos primários”, constituindo “um conjunto 

de atividades baseadas em conhecimento (…), que potencialmente gerem receitas de vendas e 

direitos de propriedade intelectual” (UNCTAD, 2012, p.8). 

No âmbito universitário, a criatividade atua como um elemento de diferenciação na produção do 

conhecimento e um potencializador na geração de ideias e atividades culturais (Silva & 

Fernandes, 2019). Iniciativas como exposições, shows, festivais e recitais são alguns exemplos da 

capacidade criativa daqueles que integram a estrutura de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES).  

A oferta de atividades científicas, artísticas e culturais em universidades federais é um fenômeno 

comum no Brasil. Em levantamento realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

Brasil, Costa (2019) aponta que pelo menos 48% das universidades mantidas pelo governo estão 

em fase de criação e/ou implementação de políticas culturais. Uma das justificativas é o fato de 

que estas instituições são fontes de criatividade e inovação, itens fundamentais às ICC’s.  

Dentro desta engrenagem, os museus, espaços de ciência e de memória universitários possuem 

um papel importantíssimo, pois, além de salvaguardar o Património Cultural de Ciência e 

Tecnologia (PCCT), representam uma das formas de contato mais direta entre academia e 
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sociedade. Por definição, o PCCT é composto pelo “legado tangível e intangível relacionado ao 

conhecimento científico e tecnológico produzido pela humanidade em todas as áreas do 

conhecimento” (Araújo, Ribeiro & Granato, 2016, p.3).  

Os espaços museais universitários estão estruturados de forma similar a outras organizações 

culturais. Possuem departamentos com profissionais de diversas áreas os quais atuam em 

conjunto para oferecer experiências e produtos criativos ao seu público. Para que isso ocorra, 

irão estabelecer objetivos e metas, planejar e implementar estratégias de comunicação, atuar em 

parceria com outras instituições e avaliar os seus processos de gestão e a participação do público 

com os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis.  

O surgimento de novas formas de lazer e entretenimento, aliado ao crescente desenvolvimento 

da tecnologia, trouxeram novos desafios às organizações culturais, os quais impactaram 

diretamente as instituições museais, inclusive as de natureza universitária. De forma a não perder 

o seu público e tentar capturar novas audiências, essas organizações recorreram, portanto, às 

ferramentas de gestão, marketing e comunicação para se reinventarem e competirem com a 

concorrência, enfrentando ainda um contexto de redução de financiamentos públicos (Garcia, 

2003). 

Entretanto, o fato de museus, espaços de ciência e de memória universitários estarem sob tutela 

pública, ligados a uma IES, implica algumas dificuldades relacionadas à sua gestão que os 

distinguem de outras instituições deste gênero. Então, neste contexto, surgem alguns 

questionamentos como: quais são os atuais desafios enfrentados pelos gestores destes locais? 

De que forma e com quais recursos essas equipas têm planejado e entregue produtos culturais 

ao público, em um momento de diminuição de verbas? Como essas instituições se relacionam 

com os seus frequentadores? 

Por outro lado, a comunidade interna de uma instituição de ensino superior é ampla pela sua 

diversidade de vínculos. Alunos, técnicos, docentes, pesquisadores, aposentados, terceirizados e 

extraquadros são categorias que integram este segmento e, tendo como perspetiva a produção 

cultural universitária, são um público de grande potencial. Mas essas pessoas conhecem e 
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participam da programação dos equipamentos culturais da universidade em que estuda e/ou 

trabalha? 

Esses dois questionamentos relacionam-se à minha trajetória profissional na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuando na Pró-reitoria de Extensão desde 2012, trabalhei em 

parceria com instituições museais da universidade no planeamento de ações culturais e 

educativas e na análise de programas e projetos desta área a fim de concessão de recursos 

financeiros para as suas atividades. Ao longo destes anos, percebi dois fenômenos.  

O primeiro é que estas organizações têm um excelente corpo de colaboradores que planejam e 

executam, de forma criativa, programas, projetos e ações que corroboram a importância da 

universidade e de seu património científico, artístico e cultural. Porém, a complexa estrutura 

organizacional de uma instituição de ensino superior e as restrições financeiras, materiais e de 

pessoal pelas quais as universidades brasileiras têm passado nos últimos anos afetam 

diretamente o seu funcionamento e, consequentemente, o planeamento de novas ações. 

O segundo aspeto é a participação da comunidade interna como frequentador desses 

equipamentos culturais. A UFRJ conta, em sua estrutura, com aproximadamente 13.300 

servidores (técnicos e docentes) e mais de 69.000 alunos de graduação e pós-graduação1. Por ser 

uma comunidade tão grande, surge o questionamento se estas categorias conhecem e 

frequentam os museus, espaços de ciência e de memória da universidade.  

Estas duas inquietações, portanto, deram origem ao principal objetivo desta pesquisa: analisar os 

desafios na gestão de museus, espaços de ciência e de memória da UFRJ tendo como ponto de 

partida a participação da comunidade interna como público frequentador. Com base neste 

objetivo, as quatro perguntas de investigação a qual esta pesquisa pretende responder são:  

 

1. Em que medida o museus da UFRJ estão adotando práticas de gestão e marketing como 

parte integrante do seu projeto de desenvolvimento e relacionamento com a comunidade? 

 
1Recuperado de https://ufrj.br/a-ufrj/institucional/fatos-e-numeros/ 
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2. Qual o nível de eficácia das estratégias de comunicação adotadas por estas instituições no 

que diz respeito ao público interno da UFRJ? 

3. A atual estrutura, programação e recursos disponíveis auxiliam ou prejudicam a opinião 

da comunidade UFRJ sobre estes locais? 

4. De que forma os museus da UFRJ contribuem para o desenvolvimento da indústria criativa 

da universidade? 

 

De forma a responder essas perguntas, os objetivos específicos buscam:  

• Analisar como esses espaços se estruturam, de quais recursos dispõem e como têm 

planejado e entregue produtos e serviços ao público, com o uso de ferramentas de gestão, 

marketing e comunicação; 

• No que diz respeito à participação do público, descobrir qual meio de comunicação mais 

utilizado e quais as possíveis razões por aqueles que não frequentam; 

• Investigar de que forma a criatividade e a inovação são trabalhadas dentro dessas 

organizações; 

• Verificar a existência de parcerias com outras instituições, internas e externas à 

universidade; 

• Explorar semelhanças e diferenças entre as instituições pesquisadas. 

Para alcançar os objetivos propostos e responder às perguntas de investigação, a metodologia 

desta pesquisa estruturou-se em três etapas: a primeira com o levantamento dos dados sobre os 

museus da UFRJ, a escolha de quais seriam analisados, o contato com esses gestores e as visitas 

aos locais escolhidos.  

Na segunda, houve o desenvolvimento dos questionários e a coleta de dados junto à comunidade 

e aos responsáveis pelos espaços. Nesta etapa, o questionário aplicado junto à comunidade 

interna propôs que estes indivíduos avaliassem infraestrutura, programação, comunicação e 

acessibilidade destes lugares. Já o inquérito relacionado à gestão, objetivou o levantamento de 

informações a respeito da estrutura, demandas de recursos humanos e financeiros, estratégias 
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de comunicação, processos criativos e ferramentas de avaliação. A terceira e última etapa, 

destinou-se à análise, interpretação e discussão dos dados. 

Como ferramenta para a coleta de dados, optou-se pelo uso do questionário online, de natureza 

quantitativa, enviado pela plataforma Google Forms para os dois segmentos – comunidade 

interna e gestores. Para a análise, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2011), a 

qual consiste em explicar e sistematizar os conteúdos e expressões das mensagens através de 

índices, os quais podem ser quantitativos ou não. Nesta pesquisa, os índices gerados foram de 

natureza quantitativa, mediante a aplicação de operações estatísticas simples – percentagens 

(Laville & Dionne, 2008).  

Esta pesquisa está estruturada em três capítulos, finalizando com as conclusões e 

recomendações. O primeiro capítulo é o estado da arte, o qual tem por objetivo fornecer a base 

teórica necessária para a análise e discussão dos resultados e está dividido em três temáticas. 

Inicia-se com uma reflexão a respeito da importância das IES para as Indústrias Criativas e 

Culturais, discutindo as possibilidades de desenvolvimento desta relação e finaliza com um breve 

panorama sobre as ICC’s na UFRJ. A seguir, discute-se a respeito da importância econômica e 

social do património e a sua gestão - com foco nos recursos humanos, financeiros e comunicação, 

as particularidades na gestão do património universitário e a aplicação das ferramentas de 

marketing nos museus. O último ponto aborda a relevância das pesquisas de público para a gestão 

museal, cujas informações a respeito dos frequentadores nortearão a tomada de decisões e o 

planeamento para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.    

O segundo capítulo destina-se à descrição do percurso metodológico, com o detalhamento das 

três fases que basearam esta pesquisa, conforme já descrito anteriormente. Nos resultados e nas 

discussões, terceiro e quarto capítulos, apresentam-se os dados consolidados dos dois inquéritos 

e as suas conexões, para perceber quais são os atuais desafios e os recursos disponíveis nestas 

instituições museais e tentar compreender as possíveis razões para as avaliações feitas pela 

comunidade interna. Nas conclusões e recomendações, último item desta pesquisa, retorna-se 

às perguntas de investigação, de forma a respondê-las e aponta para novas possibilidades de 

pesquisa que podem ser derivadas desta análise. 
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Portanto, além de responder às perguntas de investigação estabelecidas, com esta pesquisa 

busca-se também mapear os produtos oferecidos ao público por museus, espaços de ciência e de 

memória da UFRJ; propor novas estratégias de comunicação e alternativas de captação de 

recursos; disponibilizar as informações da pesquisa para o público, os gestores e seus 

colaboradores e realçar a importância destas instituições para o património científico, artístico e 

cultural da UFRJ.  
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Capítulo I – Estado da Arte 

1.1 Indústrias Criativas e Universidades 

Esta secção aborda as múltiplas faces da relação entre indústrias criativas e instituições de ensino 

superior (IES). Inicialmente, há o enfoque nas repercussões econômicas e sociais deste fenômeno, 

o qual auxilia na construção de um novo posicionamento destas instituições no mercado de bens 

e consumo culturais. Em seguida, busca-se apontar de que forma essa relação se concretiza nas 

três missões universitárias (Veugelers & Rey, 2014) ou no ensino, pesquisa e extensão, tríade 

acadêmica sobre a qual as instituições de ensino superior brasileiras se fundamentam (Brasil, 

1988). Por último, faz-se uma análise sobre os instrumentos de fomento e divulgação da indústria 

criativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro - instituição-chave desta pesquisa. 

 

1.1.1 Desdobramentos econômicos e sociais 

Ao longo dos séculos XX e XXI, o fenômeno da globalização (Roodhouse, 2009), o qual 

transformou as relações econômicas e sociais nos cinco continentes, impactou o vínculo entre 

universidade e sociedade. De um lado, estas instituições buscam se adequar ao novo panorama 

social, financeiro e comunicacional e superar os desafios emergentes. Segundo Santos & Almeida 

(2012), essa capacidade que as universidades têm mantido para se transformar e adaptar à 

evolução do mundo é o que explicaria a longevidade da universidade no decorrer dos séculos.  

De outro, a sociedade percebe que as universidades possuem os ativos mais importantes para 

este tempo: educação, pessoas capacitadas e novas ideias (Veugelers & Rey, 2014). Então é 

mediante a presença destes preciosos ativos que as relações entre instituições de ensino superior 

e economia/indústria criativa começam a ser investigadas e, inclusive, fomentadas. 

É relevante perceber que esta relação é uma via de mão-dupla, ou seja, há um interesse do 

mercado de bens e consumo culturais nas universidades e vice-versa. Uma possível razão para a 

primeira situação está em uma das características apontadas por Porter (1998) & EU (2009) a 

respeito das Indústrias Criativas e Culturais (ICC´s). Os autores afirmam que as ICC´s são parte 

integrante de uma economia globalizada do conhecimento, dependentes de um constante 
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suprimento de criatividade, conhecimento e habilidades para inovar e/ou sustentar as vantagens 

competitivas locais (como citado em Hauge, Pinheiro & Zyzak, 2018, p.486). Portanto, ao levar-se 

em consideração que as universidades são ambientes de constante criatividade e inovação, é 

benéfico para o mercado estar próximo às IES, de forma a acompanhar o que é desenvolvido, 

visualizando novas tendências, o que, inclusive, pode lhe gerar uma vantagem competitiva 

perante a concorrência.  

Quando as IES se tornam centrais para as economias do conhecimento quando se envolvem 

ativamente na exploração de pesquisa por meio de transferência de tecnologia, processos de 

patentes e spin-offs2 (Gilmore & Comunian, 2016). Soma-se a isto o fato de que as universidades 

são os produtores primários de talentos e habilidades que alimentam as indústrias criativas e uma 

importante fonte de pesquisa que geram novas ideias, práticas e modelos de negócios que podem 

ser aplicados neste segmento e em outros (Universities UK, 2010). Portanto, estes são alguns 

motivos para que as universidades ocupem uma posição de destaque no mercado de bens e 

consumo culturais.  

Por outro lado, quando as IES tomam a iniciativa de se projetarem externamente, elas buscam 

atrair visibilidade ao que é desenvolvido por seus técnicos, docentes e alunos. 

Consequentemente, em termos financeiros, esta projeção pode proporcionar o estabelecimento 

de apoios, patrocínios e parcerias que beneficiam não apenas a comunidade acadêmica, mas a 

sua estrutura como um todo, potencializando e valorizando, assim, o que é desenvolvido no 

âmbito universitário. Esta é uma alternativa plausível inclusive em contextos de restrições 

orçamentárias pelas quais as universidades, neste âmbito aquelas que dependem de recursos 

públicos para a sua manutenção, estão a passar. 

Assim, em um contexto de maior empenho da universidade para sua projeção externa, Taylor 

(2013) aponta para um desafio a ser enfrentado em contexto mundial: estas instituições têm sido 

encorajadas a refletir sobre como o seu trabalho pode ter um maior impacto social e econômico, 

 
2Segundo o Dicionário Financeiro (www.dicionariofinanceiro.com), spin-off é “uma empresa derivada de outra, uma 

companhia independente que nasceu dentro de outra pessoa jurídica”. Dentro da universidade, uma spin-off é 
caracterizada, segundo Wright et al. (2007), como uma nova empresa criada para aplicar o conhecimento acadêmico, 
a infraestrutura acadêmica e os resultados obtidos pelas universidades, além de comercializá-los com sucesso. 
(conforme citado em Hunady, Orviska & Pisar, 2019, p.139).   
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inclusive com a possibilidade de gerar benefícios comerciais a esta, ainda que, de acordo com 

Mould, Vorley & Roodhouse (2008), comercializar o que é produzido em âmbito universitário seja 

um dos maiores desafios enfrentados pelas IES.  

Nas indústrias criativas e culturais, além da questão econômica, valoriza-se o aspeto social das 

iniciativas universitárias. Pelo fato de estas instituições serem  

instâncias produtoras do conhecimento, elas devem ser capazes de oferecer aos governos 
e à sociedade as tecnologias, teorias e processos, assim como os profissionais capazes de 
propulsionar o desenvolvimento, e, para que esse desenvolvimento não se restrinja à 
esfera econômica, seja sustentável e tenha um caráter ético, é preciso que esses 
‘produtos’ estejam afinados com os valores e interesses sociais (FORPROEX, 2012, p.12). 

 

Quando as universidades atuam de maneira criativa e com base em parâmetros éticos e sociais, 

Florida (2011) afirma que estas instituições promovem um ambiente mais tolerante, instigam a 

diversidade e auxiliam na construção de uma atmosfera humana progressista (como citado em 

Silva & Fernandes, 2019, p.106). Ou seja, ao agir desta maneira reforça-se, de forma positiva, a 

imagem das IES como instituições comprometidas com o desenvolvimento humano e bem-estar 

social. 

 

1.1.2 Na prática: iniciativas criativas e culturais no ensino, pesquisa e extensão 

Nesta relação entre ICC´s e IES, primeiramente, é inquestionável a importância das universidades 

no que diz respeito à formação de mão de obra para atuação na economia e, especificamente, no 

âmbito da indústria criativa. As variadas ofertas de cursos, seja na graduação ou na pós-

graduação, abrangem as mais diversas áreas que integram este setor. Scheer (2013) aponta para 

um protagonismo das IES no que diz respeito a essa formação de profissionais dentro de um 

contexto de desenvolvimento sustentável e inovador. Para além da base teórica, ao ingressarem 

no mercado de trabalho os recém-formados levam também novas práticas, produtos e processos 

inovadores a serem aplicados na sociedade (Gilmore & Comunian, 2016).  

Entretanto, restringir a atuação das IES na Indústria Criativa à função de ensino é limitar o 

potencial destas instituições e a sua capacidade de impactar a sociedade, visto que, além de 
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formação, as universidades são reconhecidas por atividades de pesquisa, pelas parcerias (seja 

com o mercado e/ou com outras entidades e movimentos sociais), assim como pela prestação de 

serviços à sociedade nas diversas áreas do conhecimento que compõem sua estrutura. Toda esta 

atuação é permeada pela criatividade e pela inovação, insumos necessários à indústria criativa os 

quais estão presentes no fazer universitário.  

Veugelers & Rey (2014), no relatório “The contribution of universities to innovation, (regional) 

growth and employment” (“A contribuição das universidades para a inovação, o crescimento 

regional e a empregabilidade” – tradução nossa), do grupo de trabalho de Economia da Educação 

da Comissão Europeia, categorizam as frentes de atuação das IES em missões. O ensino é 

considerado a “primeira missão”, no qual abrange a disseminação do conhecimento com a 

provisão de mão de obra especializada para o mercado. Na pesquisa, a “segunda missão”, 

estendem-se os horizontes do conhecimento, cujos resultados podem gerar patentes, produtos 

e serviços. Acrescenta-se, neste âmbito, a importância dos institutos da propriedade intelectual 

para a produção universitária.  

Por último, os autores definem a “terceira missão”, caracterizada como a transferência direta de 

conhecimento para a sociedade, a parceria com a indústria e a criação de sementes que podem 

levar a novas empresas. Acrescenta-se a este ponto a definição de Hunady et al. (2019), que 

apontam esta terceira missão como o resultado da junção das duas primeiras e que está 

relacionada ao capital humano e à garantia do progresso tecnológico da economia. É neste 

âmbito que a relação entre universidades e indústria criativa encontra um terreno fértil para gerar 

frutos e posicionar a IES como um elemento de grande importância neste mercado.  

Taylor (2013), ao afirmar que atualmente “não é incomum ver as universidades implementarem 

programas de pós-graduação na área de empreendedorismo criativo, investir em incubadoras e 

programas de spin-out, e, talvez, o mais comum, estabelecer parcerias de inovação com empresas 

criativas dos setores privado, público e terceiro setor” (Taylor, 2013, p.178), exemplifica algumas 

possibilidades de integração entre IES e ICC´s dentro das três missões propostas por Veugelers & 

Rey (2014).  
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Esta tríade de atividades é uma característica comum às universidades espalhadas pelo globo, 

ainda que cada uma esteja inserida em contextos culturais e econômicos distintos. 

Especificamente no Brasil, por determinação legal na Constituição Federal da República (1988), 

em seu artigo 207, as universidades, além de gozarem de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão patrimonial, devem obedecer ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino-pesquisa-extensão.  

No contexto brasileiro, ensino, pesquisa e extensão podem ser interpretados como a primeira, 

segunda e terceira missões, respetivamente, conforme proposto por Veugelers & Rey (2014). 

Ensino e pesquisa são funções de essência e objetivos comuns às IES espalhadas pelo globo. Já a 

extensão universitária brasileira tem características semelhantes ao conceito de “terceira-

missão” proposto pelos autores, porém com princípios singulares que irão nortear as ações 

universitárias desenvolvidas no Brasil e que, mediante o objeto de estudo deste trabalho, importa 

registar. 

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), ao 

estabelecer a Política Nacional de Extensão Universitária (2012), define-a como “processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora 

entre Universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012, p.15), sendo uma atividade 

que deve ser pautada por cinco diretrizes, sintetizadas na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Diretrizes para as ações de extensão nas IES brasileiras  
 

Princípio Definição 

Interação dialógica 

Orienta o desenvolvimento de relações entre Universidade e setores sociais 
marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando, assim, o discurso da 
hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos, 
setores e organizações sociais. 

 

Interdisciplinaridade e 
Interprofissionalidade 

Interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e 
áreas do conhecimento, assim como pela construção de alianças intersetoriais, 
interorganizacionais e interprofissionais. 

 



 

26 
 

Indissociabilidade Ensino – 
Pesquisa – Extensão 

As ações de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao 
processo de formação de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento 
(Pesquisa), inclusive com a ampliação destas ações para a pós-graduação e a 
geração de produtos acadêmicos. 

 

Impacto na formação do 
estudante 

As atividades de extensão proporcionam ao estudante a ampliação do universo de 
referência que ensejam, assim como o contato direto com as grandes questões 
contemporâneas. Esses resultados permitem o enriquecimento da experiência 
discente em termos teóricos e metodológicos. 

 

Impacto e Transformação 
Social 

Reafirma a Extensão Universitária como o mecanismo por meio do qual se 
estabelece a inter-relação da Universidade com os outros setores da sociedade, com 
vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da 
maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim 
como para o aprimoramento das políticas públicas. 

Fonte. Adaptado de "5 Diretrizes para as ações de Extensão Universitária", do Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), 2012, Política Nacional de Extensão Universitária.  

 

Com base na tabela 1, dentre as três atividades centrais de uma universidade, a extensão mostra-

se como um terreno fértil para o desenvolvimento da indústria criativa nas IES. Algumas das 

diretrizes corroboram isto, como a importância do ensino e a pesquisa na prática extensionista; 

a parceria com entidades externas como um elemento fundamental em sua realização; e a fusão 

entre diferentes áreas do conhecimento através da interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

Este último ponto vai ao encontro do que Taylor (2013) afirma sobre a interface entre indústrias 

criativas e universidades - um rico campo de trabalho interdisciplinar. O autor aponta que este é 

um largo espectro de atividades, não estando confinado apenas à arte ou às disciplinas das 

ciências humanas, mas que também engloba áreas como design, computação, dentre outras do 

âmbito tecnológico.  

Uma outra forma de perceber a indústria criativa em um âmbito universitário, para além desta 

segmentação acadêmica e institucional entre ensino, pesquisa e extensão, é por meio das 

programações científicas, artísticas e culturais propostas por seus alunos, docentes e técnicos, 

destinadas à comunidade interna e à sociedade. Segundo Silva & Fernandes (2019), a criatividade 

contribui para que este fenômeno ocorra. Os autores apontam que, em um âmbito universitário, 

além de esta ser elemento de diferenciação na produção do conhecimento, pode ser também um 
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fator potencializador na geração de ideias e atividades culturais. Acrescentam que, para além do 

impacto acadêmico, as indústrias criativas das IES também impulsionam o desenvolvimento 

econômico, social e cultural do território em que estão inseridas. 

Portanto, iniciativas como exposições, shows, festivais de dança e teatro, recitais de música, 

seminários e palestras são apenas alguns exemplos concretos de produtos criativos produzidos 

pelas IES e destinados à fruição pela comunidade interna universitária e pela sociedade.  

Ressalta-se que, para o desenvolvimento das indústrias criativas nas universidades, criatividade 

e conhecimento não são suficientes, conforme ponderam Barcellos, Botura & Ramirez (2015). De 

acordo com os autores, outros elementos são fundamentais a este processo como governança, 

capacitação, infraestrutura, tecnologia e comunicações, ciência e educação (como citado em Silva 

& Fernandes, 2019, p.106).  

Nesta perspetiva, 

Reconhecer, portanto, as atividades criativas e culturais, constituir espaços de fomento à 
produção do conhecimento – que, com criatividade, materializam inovação e tecnologia – 
e, ainda, agregar e integrar profissionais criativos são aspetos que possibilitam visualizar 
a universidade tanto como um espaço para a criatividade quanto como um espaço de 
fortalecimento das indústrias criativas (Silva & Fernandes, 2019, p.107). 

   

Pensar a universidade como um espaço de fortalecimento das indústrias criativas, como Silva & 

Fernandes (2019) destacaram, é um dos grandes desafios destas instituições. Sendo assim, o 

próximo tópico irá se debruçar sobre os instrumentos criados e atualmente implementados pelos 

órgãos superiores da UFRJ que buscam estimular e consolidar estas iniciativas. 

 

1.1.3 Indústria cultural da UFRJ: breve panorama  

De que maneira pode-se fomentar a produção criativa por alunos, técnicos e docentes, levando-

se em consideração o contexto de diminuição no repasse de recursos governamentais? Quais 

instrumentos da estrutura universitária podem servir de apoio? Como trazer visibilidade à 
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produção cultural universitária perante a comunidade externa? Estes são apenas alguns dos 

desafios enfrentados pelos gestores das IES no que diz respeito à indústria criativa universitária.  

Na UFRJ, mapear os produtos e serviços criativos desenvolvidos e disponibilizá-los tanto para a 

comunidade interna como para a sociedade, assim como centralizá-los em uma única plataforma, 

é um árduo desafio, visto a sua grande estrutura e a ininterrupta produção de conhecimento 

espalhadas pelos seus campi, centros e unidades acadêmicas.  

O estímulo, a criação, o fomento e a difusão da produção cultural universitária constituem alguns 

dos objetivos da UFRJ, os quais estão elencados no artigo 7º do seu Estatuto (UFRJ, 2019). Dentre 

eles, três estão diretamente relacionados a este assunto, conforme destacado abaixo:  

Art. 7º Em cumprimento ao disposto no artigo anterior3 constituem objetivos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro:  
II – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; (...) 
V – a criação artística;  
VI – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação. 

 

Os incisos acima estimulam o espírito criativo nas diferentes áreas do conhecimento nas quais a 

universidade se organiza4 e demonstram um comprometimento da instituição em sua difusão.  

 
3O artigo 6º dispõe que “A Universidade destina-se a completar a educação integral do estudante, à busca e 

ampliação dos conhecimentos e à preservação e difusão da cultura” (UFRJ, 2019). 
 
4Os artigos 96 e 97 do Estatuto da UFRJ (2019) propõe a divisão dos grupos de conhecimento em duas áreas. O grupo 

I abrange as Ciências Matemáticas, Ciências Físicas, Ciências Químicas, Ciências Biológicas, Ciências Geológicas, 
Ciências Humanas, Letras e Artes. Já o grupo II inclui Arquitetura e Urbanismo, Educação, Comunicação, Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuárias, Direito, Serviço Social, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia e 
Tecnologia. Segundo o Estatuto, nos §§ 1º e 2º do artigo 96, a divisão nestas áreas se justifica pelas seguintes razões: 
o grupo I compreende “os conhecimentos fundamentais, a formação universitária, estudados em si mesmo ou como 
condições a cursos profissionais correlacionados com a pesquisa básica e com a  extensão”, enquanto que o grupo II 
“compreende os conhecimentos estreitamente vinculados à formação profissional, à pesquisa aplicada e à 
extensão”. 
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O artigo 13º do Estatuto (UFRJ, 2019), ao dispor que a UFRJ tem a função de promover “a difusão 

da cultura através de seus órgãos e de meios próprios de comunicação com o povo, de maneira 

a atingir os seus objetivos”, corrobora a responsabilidade da instituição em não apenas fomentar 

a criatividade, mas também em divulgá-la através dos seus instrumentos oficiais de comunicação, 

os quais serão apontados no último ponto deste bloco.  

Sendo assim, de acordo com os objetivos descritos acima e com a finalidade de registar os 

recursos disponibilizados à comunidade interna para fomentar a indústria criativa da UFRJ, opta-

se, neste trabalho, por agrupar as informações necessárias em dois grandes grupos: 

políticas/fomento e plataformas de comunicação, com destaque às linhas destinadas às 

organizações analisadas neste trabalho: museus, espaços de ciência e de memória.  

Ressalta-se que, devido à grande estrutura da universidade, esta organização dos dados 

concentrou-se apenas nas iniciativas propostas pela estrutura superior da instituição (Reitoria e 

Pró-reitorias), cujas ações buscam beneficiar a universidade como um todo.  

1.1.3.1) Políticas e instrumentos de fomento 

Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ: Segundo o documento que a 

institui (UFRJ, 2016), as discussões para a formulação de uma política cultural unificada da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro começaram em 2012 no ciclo de seminários “Você Faz 

Cultura”, uma iniciativa conjunta do Fórum de Ciência e Cultura5 (FCC/UFRJ) e da Pró-Reitoria de 

Extensão (PR-5/UFRJ). Nesta ocasião, a comunidade acadêmica esteve reunida para debater e 

pensar em uma política cultural para a instituição. Como resultado, criou-se a “Política Cultural, 

Artística e de Difusão Científico-Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro”, homologada 

 
5O Estatuto da UFRJ (2019) confere, em seu artigo 55, a categoria de Centro Universitário ao Fórum de Ciência e 

Cultura. No artigo 111, é estabelecido, a este órgão, as atividades de difusão cultural (uma função não exclusiva, visto 
que outros órgãos também podem exercer este tipo de atividade). Possui, em sua estrutura, os seguintes órgãos 
suplementares: Museu Nacional; Colégio Brasileiro de Altos Estudos;  Editora UFRJ; Sistema de Bibliotecas e 
Informação; Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e Tecnologia; Universidade da Cidadania; Sistema de 
Museus, Acervos e Patrimônio Cultural; e Núcleo de Rádio e TV. 
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em 2012 pelo Conselho Diretor do FCC/UFRJ e posteriormente em 2014 pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI/UFRJ).  

O primeiro plano de ação foi definido para o período de 2012-2015. Após o término, a 

comunidade acadêmica da UFRJ se reuniu novamente para estabelecer o plano de ação 2017-

2019, com as ações prioritárias para os próximos quatro anos.  

Esta política é baseada em doze princípios6, complementares entre si, que abrangem temas como 

os princípios da extensão universitária brasileira, acessibilidade, diálogo entre arte/ciência, 

financiamento público, novas formas de comunicação, cultura digital, entre outros. Além disso, 

está estruturada em cinco eixos, os quais desdobram-se, cada um, em programas, projetos e 

ações. São eles: museus, espaços de ciência e patrimônio edificado; ensino, pesquisa e extensão 

em artes e difusão científico-cultural; comunicação e cultura digital; interfaces urbanas; 

intercâmbio, cooperação e relações institucionais. 

Para este trabalho, o foco volta-se para o Eixo I - Museus, Espaços de Ciência e Patrimônio 

Edificado, o qual busca, resumidamente, preservar e promover estes locais, com destaque para 

algumas ações como: a institucionalização e implantação do Sistema Integrado de Museus, 

Acervos e Patrimônio Cultural (SIMAP/UFRJ); programa de acessibilidade cultural; programa 

permanente de contratação e qualificação de mão de obra para atendimentos nestes locais; e 

ações de difusão cultural e científico-cultural com atividades de produção cultural, rádio, 

televisão e internet (UFRJ, 2016).  

Editais das Pró-Reitorias acadêmicas: Na Pró-reitoria de Graduação (PR-1/UFRJ), o Programa de 

Bolsas de Iniciação Artística e Cultural (PIBIAC/UFRJ) objetiva “promover e incentivar o 

desenvolvimento das vocações criativas e investigativas de alunos de graduação da UFRJ nas 

diferentes áreas artístico-culturais, mediante sua participação em projetos desta natureza ou que 

 
6Os princípios norteadores da Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ são: 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; Pluridisciplinaridade e para além da pluridisciplinaridade - Diálogos 
internos e externos; Interação e diálogo entre arte e ciência/mútua fertilização; Reconhecimento e Promoção da 
Diversidade Cultural, Reconhecimento e Acolhimento de Saberes Insurgentes; Ensino básico, escola pública; 
Acessibilidade e direitos culturais; Autonomia e engajamento; Cultura Nacional; Políticas Culturais e Financiamento 
Público; Promoção e difusão de novas formas de comunicação e expressão e cultura digital; Intercâmbio e 
cooperação interuniversitárias; e Responsabilidade Ambiental (UFRJ, 2016). 
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envolvam atividade artístico-cultural, inclusive os de caráter interdisciplinar e 

interdepartamental” (PR-1/UFRJ, 2020, p.1). Com edição anual, disponibilizam-se bolsas, no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para que alunos de graduação atuem em iniciativas artísticas 

e culturais da instituição. 

A PR-5/UFRJ é a outra pró-reitoria acadêmica que possui um programa de auxílio financeiro a 

iniciativas dos âmbitos artístico, cultural e de divulgação científica da universidade.  

Através do Programa Institucional de Fomento Único das Ações de Extensão da UFRJ 

(PROFAEX/UFRJ), estruturado em 8 programas articulados7, esta pró-reitoria seleciona e investe 

em ações que estejam de acordo com os princípios da extensão universitária brasileira e estejam 

ligadas a estas áreas. 

Salienta-se que os recursos financeiros de todas as ações citadas acima são de caráter público, 

previstos no orçamento da universidade (PR-5/UFRJ, 2018). 

 

Veículos de comunicação oficiais: Como plataformas de comunicação, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro possui um site oficial (https://ufrj.br/) e perfis nas principais redes sociais, como 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e LinkedIn.  

Além dos citados acima, há a plataforma “Eventos UFRJ” (https://eventos.ufrj.br/), criada pela 

Coordenadoria de Comunicação Social (COORDCOM/UFRJ) para divulgar os eventos propostos 

pela comunidade interna de diferentes naturezas, desde seminários e simpósios a apresentações 

culturais. Organizada como uma espécie de agenda, esta plataforma pretende conferir 

 
7As ações de extensão que buscam registo e fomento junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ devem se enquadrar 

em um dos oito programas articulados, que buscam qualificar a apresentação institucional e social das ações, assim 
como potencializar os recursos e ampliar as atividades, visando facilitar o processo de implementação da acreditação 
da Extensão na UFRJ. Os oito programas são: 1. Complexo de formação de professores da educação básica; 2. 
Construindo cidades humanas e saudáveis: articulação campo-cidade; 3. Cuidando da vida: metabolismo natural e 
metabolismo social; 4. Educação pública, educação popular e formação permanente; 5. Expressões e linguagens: 
saberes em movimento; 6. Internacionalismo, identidades e prazer; 7. Memória cultural, social e da terra; e 8. 
Transformação das forças produtivas e sociais. Recuperados de https://xn--extenso-
2wa.ufrj.br/index.php/programas-articulados e https://xn--extenso-
2wa.ufrj.br/images/FOMENTO/EDITAL_Programas_Articulados-07.2018.pdf.   
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visibilidade ao que é desenvolvido perante a sociedade, tornando-se também mais uma opção de 

divulgação da programação universitária.  

A COORDCOM/UFRJ é a responsável por não apenas propor, mas também executar a política 

global de comunicação da instituição. Os veículos sob sua gestão buscam intermediar o contato 

entre diferentes instâncias dentro e fora da universidade (https://ufrj.br/coordenadoria-de-

comunicacao-social, recuperado em 01 de abril, 2020).  

Além das plataformas citadas anteriormente, esta Coordenadoria também coloca à disposição da 

comunidade interna o auxílio em outros serviços como assessoria de imprensa, audiovisual, 

divulgação por listas de e-mail, fotografia, programação visual, jornalismo, revisão, entre outros8.  

É importante ressaltar que, mesmo a COORDCOM/UFRJ sendo o órgão gestor dos veículos de 

comunicação oficiais da instituição, os centros e unidades acadêmicas, de forma complementar, 

criaram mecanismos para divulgar as suas próprias ações, o que pode ser visto através dos seus 

sites e perfis em redes sociais.   

Portanto, o painel exposto ao longo deste tópico, ainda que de forma sucinta, mostra as 

iniciativas, no âmbito da administração superior da UFRJ, para fomentar a criação artística, 

científica e cultural pela sua comunidade acadêmica e disponibiliza algumas plataformas para a 

sua difusão. Com as políticas e os editais lançados, verifica-se uma atenção especial ao património 

universitário, relevante não apenas para alunos, técnicos e docentes, mas para a sociedade como 

um todo. Geri-lo neste contexto de ensino, pesquisa e extensão é um grande desafio. Portanto, 

será sobre a relevância social do património e as nuances que envolvem a sua gestão em espaços 

museais, principalmente no âmbito universitário, que a próxima secção irá discutir.  

 

1.2 Gestão de espaços museais em um novo panorama do entretenimento 

É inegável a importância do património para a sociedade e mantê-lo acessível é um dos maiores 

desafios enfrentados por gestores em todo o mundo. Para compreender de que maneira ocorre 

a relação entre público e museus, assim como a complexidade de uma estrutura museal, objetivo 

 
8Recuperado de https://xn--servios-yxa.coordcom.ufrj.br/?&lang=pt_br 
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principal deste trabalho, esta secção irá se debruçar sobre o valor social e econômico do 

património - inclusive o de ciência e tecnologia, a definição de museus - ao discutir de que forma 

se estruturam, as funções-chave a serem desenvolvidas para o cumprimento da sua missão 

(recursos humanos, financeiros e comunicação) e as singularidades na gestão dos museus 

universitários. Por fim, destaca-se a importância do marketing na gestão destes espaços, de forma 

a melhor posicioná-los no mercado de bens e consumo culturais. 

 

1.2.1 O património e sua relevância econômica e social 

O património tem uma grande importância na sociedade pelo fato de representar seu legado 

cultural e científico. Tradições, crenças, descobertas científicas, manifestações culturais, dentre 

outros, encontram abrigo neste grande leque. Preservá-lo e difundi-lo são ações fundamentais à 

continuação de sua existência, visto o valor inestimável da memória de um povo.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)9 define 

património como   

um conjunto de valores tangíveis e intangíveis, e expressões que pessoas selecionam e 
identificam, independentemente do direito de propriedade, como reflexo e expressão de 
suas identidades, crenças, conhecimento e tradições, e ambientes que demandem 
proteção e melhoramento pelas gerações contemporâneas e transmissão para as 
gerações futuras (UNESCO, 2015, p.4). 

 

Este conceito, além de validar a importância de preservar aspetos fundamentais na cultura de 

uma nação - como crenças, conhecimento, tradições e ambientes, serve também como ponto de 

 
9A UNESCO é a agência das Nações Unidas, criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, que atua nas seguintes 

áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação”. 
Na área da Cultura, o órgão busca “elaborar e promover a aplicação de instrumentos normativos no âmbito cultural, 
além de desenvolver atividades para a salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade 
cultural, bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e civilizações”. Recuperado de 
https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. 
 
 



 

34 
 

partida para uma análise de que o património, para além de sua relevância social, possui também 

um significativo impacto na economia. 

Orteja (2018) corrobora essa dualidade ao caracterizar o património como uma riqueza 

multidimensional, abrangendo aspetos sociais e econômicos. No que tange ao social, para o 

autor, protegê-lo significa fortalecer a identidade e a autoestima coletiva de um povo. Quanto a 

níveis econômicos, o património promove o turismo e a produção, difusão e comercialização de 

bens, serviços e atividades artísticas e culturais, assim como outras atividades conexas. 

Aprofundando-se na seara econômica, o património tem destaque no Relatório de Economia 

Criativa 2010, da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 

(UNCTAD). O órgão o considera “a origem de todas as formas de arte e a alma das indústrias 

culturais e criativas” (UNCTAD, 2012, p.8), ou seja, é o ponto de partida para as classificações das 

ICC´s pelo fato de unir aspetos culturais de natureza histórica, antropológica, étnica e social, de 

influenciar a criatividade e, assim como Orjeda (2018) já afirmara, de gerar uma série de produtos, 

serviços patrimoniais e atividades culturais.  

Pela sua natureza, o património pode ser classificado em diferentes tipos. Neste trabalho, o 

conceito norteador é o de Património Cultural da Ciência e Tecnologia (PCCT). Compreendido 

como todo o conhecimento científico e tecnológico produzido pela humanidade, este património 

é resultado das práticas e dos ensinos das diversas ciências em uma instituição de ensino superior 

e encontra-se preservado nestes locais. São bens que podem ser transformados ao longo do 

tempo, sendo-lhes atribuídos valores, significados e sentidos, podendo ser considerados, 

portanto, bens culturais (Handfas, Granato & Lourenço, 2016; UMAC, 2016). 

O património universitário é amplo e diverso, pois representa o legado compartilhado pela 

comunidade científica, a qual deve estar consciente de que este representa a sua identidade e 

deve se comprometer a transmiti-lo à sociedade, perpassando-o por gerações (Novaes, 2018). As 

coleções universitárias, uma das formas tangíveis de representação desse património, possuem 

um valor inestimável (Tirrell, 2002) pelo fato de simbolizarem a evolução do conhecimento 

científico na sociedade, o qual se encontra em constante aperfeiçoamento.      
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Uma das formas mais democráticas de acesso ao património é via museus. São instituições que 

criam e disponibilizam produtos, serviços e atividades científicas e culturais ao público em geral. 

A lei brasileira define-os como  

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento 
(Lei 11.904, 2009). 

 

Os museus, portanto, possuem uma gama de atividades que os singularizam frente a outros 

equipamentos culturais. Além de proporcionar entretenimento e apoiar o desenvolvimento 

econômico - inclusive no âmbito do turismo (UNCTAD, 2012), um dos seus diferenciais reside no 

fato de que são instituições que possuem uma função social e devem cumpri-la.  

O aspeto social, inclusive, é um dos destaques na nova proposta de definição sobre museus, em 

discussão no Conselho Internacional de Museus (ICOM)10, a qual destaca o museu como um 

espaço democrático e inclusivo, que incentiva o diálogo entre passado e futuro e garante o direito 

de acesso e de fruição por todas as pessoas, sem distinção.  

Este novo conceito valida a sua importância como órgão articulador de diálogo e parceria entre 

diferentes comunidades e como locais que contribuem para a dignidade humana e justiça social. 

Neste sentido, Medina (2008) destaca a capacidade dos museus de “acionar mecanismos de 

mudança que lhes permitem acompanhar o mundo contemporâneo nas variadas ligações que 

estabelecem com o meio envolvente e com outros parceiros sociais” (pp.8-9). 

Na definição conferida pela UNESCO (2015), os museus são considerados espaços públicos com 

um importante papel na construção da cidadania e na reflexão de sobre identidades coletivas. 

Conceituar o museu como um espaço público reforça uma universalidade de acesso que o 

 
10A nova definição em discussão, assim como o conceito em vigor, aprovado na Assembleia Geral do ICOM em Viena 

em 2007 (“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to 
the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of 
humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment”), estão disponíveis na página do 
órgão no seguinte endereço: https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/. 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
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singulariza frente a outros equipamentos culturais, em que o acesso pode ser mais restrito por 

questões econômicas, como por exemplo casas de show/espetáculo. O compromisso de ser um 

lugar aberto a todos pode proporcionar uma experiência significativa a qualquer visitante, 

independentemente de raça, nível de escolaridade e classe econômica (Tirrell, 2002).   

Essa particularidade consequentemente reforça a importância da implementação de políticas 

públicas para este setor, podendo ser também, simultaneamente, um fator atrativo para o 

investimento por parte da iniciativa privada, fortalecendo assim a relevância dos museus no 

mercado de bens e consumo culturais.  

Em termos financeiros, os museus são considerados, por definição, instituições sem fins lucrativos 

(ICOM, 2007; Lei 11.904, 2009). Mesmo que em um primeiro momento pareça contraditório pelo 

fato de alguns museus cobrarem entradas para exposições ou para outros tipos de programação, 

o objetivo não é obter lucro. Ainda assim, a sua atividade provoca impactos econômicos diretos 

no âmbito da instituição, como a geração de emprego e renda (IBRAM, 2014), assim como 

território no qual está inserido, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da comunidade 

e da região (UNESCO, 2015).  

Os aspetos sociais e econômicos discutidos acima podem ser aplicados, de forma genérica, aos 

museus universitários. São instituições com grande relevância social pelo fato de preservarem e 

difundirem o PCCT, desempenhando um importante papel articulador entre universidade e 

sociedade.   

Segundo Almeida (2001), os museus universitários foram criados juntamente com a constituição 

das IES ou, posteriormente, com a formação ou doação de coleções originárias da pesquisa 

universitária. A autora confere grande importância destas instituições principalmente em cidades 

onde não há museus municipais ou regionais, ou seja, o museu universitário existe de forma a 

suprir esta lacuna. Além desta possibilidade, museus universitários são plataformas que 

possibilitam investigações, incentivam questionamentos e potencializam desafios intelectuais em 

uma sociedade global em constante crescimento (Nykänen, Rothermel & Simpson, 2018).  
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Por integrarem a estrutura de uma instituição de ensino superior, os museus universitários lidam 

com questões relativas à estrutura e gestão que os diferenciam frente a outros museus, gerando 

dificuldades específicas, as quais serão aprofundadas no último ponto deste tópico.   

Para atingir os objetivos traçados, cumprir a sua função social e se posicionar no mercado de bens 

e consumo culturais, os museus, de forma geral, estruturam-se em departamentos, com diversos 

profissionais especializados e que demandam verbas para viabilizar os planos estabelecidos. 

Refletir sobre a estrutura necessária, assim como os desafios atualmente enfrentados na gestão 

destes espaços, são duas questões fundamentais para compreender de que forma esta instituição 

se coloca no atual panorama do entretenimento.  

 

1.2.2 Além da ponta do iceberg: estrutura e os desafios na gestão dos museus 

Os produtos culturais oferecidos ao público por um museu (exposições, cursos, palestras, oficinas, 

apresentações culturais etc.) são resultados do trabalho de uma equipa interdisciplinar, que atua 

de forma conjunta para realizá-los. O que o visitante vê e experimenta é apenas a ponta de um 

iceberg dentro de um complexo sistema de gestão.    

Os museus, no âmbito administrativo, organizam-se semelhantemente a outras empresas da área 

cultural: são diferentes departamentos com profissionais que atuam em conjunto para preservar 

e difundir o património, proporcionando lazer, entretenimento, acesso ao conhecimento e 

possibilitando o exercício da cidadania.  

Dentre os desafios enfrentados pelos gestores destas instituições, dois deles obtiveram destaque 

nas últimas décadas. O primeiro baseia-se na concorrência pelo público com outros 

equipamentos de lazer. As múltiplas possibilidades de entretenimento, principalmente após a 

popularização dos serviços de streaming (em que o espectador tem acesso, a poucos cliques e 

em qualquer lugar, a uma infinidade de filmes, séries e programas), puseram à prova a capacidade 

destas instituições de atrair visitantes e, consequentemente, fidelizá-los. 

O segundo está relacionado a um contexto de redução no repasse de verbas por parte das 

instituições financiadoras públicas aos museus, o que dificulta a manutenção de sua estrutura, 
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profissionais e, consequentemente, impacta nas atividades planejadas. Esses dois aspetos são 

corroborados por Garcia (2003) ao afirmar que  

o museu como instituição sem fins lucrativos, “ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento”, começa a sentir dificuldades de sobrevivência, num contexto de 
diminuição do financiamento público e de crescente concorrência pela captação de 
audiências, devido ao crescimento do número de museus e de outras alternativas que o 
cidadão dispõe para passar o seu tempo livre ou aceder à cultura e à aprendizagem 
(Garcia, 2003, pp. 21-22). 

 

Ambos os desafios exigem que os gestores dessas instituições estejam em constante 

aperfeiçoamento dos métodos criativos e administrativos que compõem uma estrutura museal. 

Neste processo, as ferramentas de marketing e comunicação podem vir a ser incorporadas à 

gestão com o objetivo de diagnosticar lacunas, reformular procedimentos e estabelecer novas 

práticas que viabilizem não apenas a sobrevivência, mas também o sucesso destes locais. 

Debruçar-se sobre a importância da gestão é fundamental, principalmente em um contexto de 

incertezas (especialmente econômicas) no qual os museus estão inseridos, o que pode 

comprometer, inclusive, a sua sobrevivência. Faustino (2019) afirma que essa instabilidade faz 

com que os museus ajam de forma mais empreendedora. Como consequência, o autor acrescenta 

que, devido a esta instabilidade financeira, os museus vêm refletindo sobre os modelos de 

negócios já existentes, sobre os desafios de se adaptarem a nova era digital e a respeito das 

estratégias para gerar receitas e atrair visitantes. Neste contexto surge, então, a reflexão acerca 

da importância de métodos e ferramentas de gestão em um contexto não lucrativo como os 

museus.  

A gestão é um processo contínuo e essencial, seja a uma ação pontual ou a uma organização, 

pública ou privada, lucrativa ou não. Com natureza complexa, é uma atividade que envolve uma 

sequência de etapas executadas por diferentes profissionais, os quais trabalham, em conjunto, 

para alcançar os objetivos estabelecidos. Um dos principais autores desta área, Peter Drucker 

(2006) a define como o processo responsável por tornar recursos produtivos, capaz de influenciar 

a tomada de decisões, comportamentos e ações que irão impactar uma organização de forma 

global.  
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Drucker (2011) aponta para uma diferenciação de métodos e abordagens de acordo com a 

natureza da organização: lucrativa ou não lucrativa. No primeiro contexto, a gestão é um processo 

que tem como principal finalidade atender às demandas da sociedade através do fornecimento 

de produtos e serviços. A partir do momento em que ocorre o consumo deste bem ou utilização 

do serviço e o cliente encontra-se satisfeito, encerra-se a responsabilidade da empresa. Já no 

âmbito não lucrativo, a gestão terá um importante papel no suporte ao cumprimento de sua 

missão, visto que, segundo o autor, organizações deste gênero têm como foco o ser humano e 

suas possibilidades de mudança.  

Esta última visão proposta por Drucker (2011) se enquadra no âmbito dos museus pelo fato de 

serem instituições não lucrativas com grande relevância social. É um ponto de vista que dialoga 

com a definição de gestão museal proposta por Lord & Lord (2009). Os autores conceituam-na 

como uma ferramenta cujo objetivo é facilitar a tomada de decisões que levem ao cumprimento 

da missão, à conquista dos objetivos, à comunicação com a sociedade e com outras instituições 

e à avaliação dos processos administrativos.  

Sendo assim, as definições acima ratificam a importância, para um museu, de instituir-se a 

missão, os objetivos e as metas, visto que são parâmetros orientadores dos processos de gestão. 

Missão, segundo Lord & Lord (2009), aponta para o amplo espectro das razões pelas quais o 

museu existe e serve de base para o desenvolvimento das políticas da instituição. Kotler et. al. 

(2008) afirmam que a declaração de missão é uma importante ferramenta para o planeamento 

estratégico, assim como para o engajamento dos gestores e seus colaboradores. Essa declaração 

deve ser simples, abrangendo fatores como o que o museu é, o que faz, o quê, como, onde e por 

que coleciona (Edson, 2015). Ainda sobre este ponto, Medina (2008) reforça a importância da 

missão ao afirmar que, através dela, “o museu estabelece os seus princípios estratégicos e dá a 

conhecer os seus objectivos últimos, a sua visão, o seu horizonte, as suas promessas e os papéis 

que pretende desempenhar” (Medina, 2008, p.6). 

Como objetivos, Lord & Lord (2009) definem como os propósitos a serem atingidos em um curto 

prazo, de caráter mais quantitativo. Estes estão inseridos no contexto abrangente das metas, de 

caráter mais qualitativo, as quais devem ser atingidas a longo prazo. Os autores ponderam que 
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também é cabível inverter as definições de objetivos e metas (se aproximando mais do senso 

comum em que objetivos são qualitativos e de longo prazo, e metas são quantitativas e de prazo 

mais curto), sem trazer prejuízo à instituição.     

Esses três fundamentos nortearão os processos de gestão para que museu desempenhe suas 

funções de preservação, pesquisa, educação, difusão e entretenimento (Lei 11.904, 2009). Para 

que essas atividades sejam realizadas, três ativos servirão de base: recursos humanos, recursos 

financeiros e comunicação.  

Ainda que cada museu esteja inserido em um contexto geográfico, econômico e cultural distintos, 

gerir pessoas, equilibrar receitas e despesas e traçar estratégias para conectar a sociedade ao 

património sob sua tutela são processos comuns a instituições deste gênero espalhadas por todo 

o mundo.   

 

1.2.2.1 Recursos humanos  

Os colaboradores, pagos ou voluntários, são os ativos mais valiosos de um museu (Boylan, 2015), 

pois é através deles que todas as atividades são realizadas. O gestor deve estar atento àqueles 

que estão sob sua liderança e deve se empenhar para que eles conheçam o contexto em que 

estão inseridos e se sintam verdadeiramente parte da instituição.  

Gary Edson (2015) ao afirmar que “uma boa gestão de museu está relacionada diretamente à 

construção do trabalho em equipa (...) e à criação de um ambiente onde todos possam trabalhar 

efetiva e eficientemente juntos” (Edson, 2015, p.113) corrobora a importância de uma boa gestão 

de recursos humanos dentro de uma estrutura museal. Para manter funcionários e voluntários 

informados, integrados em sua equipa e em contato com outras, assim como construir um espaço 

de diálogo em que eles tenham liberdade de colaborar e emitir suas próprias opiniões, demanda 

que os gestores invistam em comunicação interna (Garcia, 2003).  

Uma das orientações mencionadas por Abreu (2008) para a gestão de pessoas neste contexto é 

a de “promover a participação de todos no trabalho interessante e criativo” (Abreu, 2008, p.48). 

No momento em que todos participam do processo criativo, não restringindo suas tarefas apenas 
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às funções burocráticas, reforça o sentimento de pertencimento e zelo pelo património que está, 

diariamente, sob a sua responsabilidade, ainda que esteja aplicado em uma função não 

diretamente ligada à pesquisa e conservação, por exemplo.  

Além de promover a integração dos funcionários e voluntários com os processos criativos e entre 

departamentos, é primordial que a gestão viabilize e incentive a participação, com frequência, de 

ações de treinamento e capacitação, seja nas áreas em que atuam especificamente, seja em 

temáticas que abrangem todo o museu, como por exemplo atendimento ao público. Estar 

atualizado em relação à contemporaneidade do museu e as implicações decorrentes disso é 

fundamental. Sobre este assunto, Boylan (2015) relata que o treinamento de pessoal é uma 

importante diretriz reforçada pelo Código de Ética Profissional do ICOM, desde 1986.  

Com base nas atividades realizadas por um museu, Lord & Lord (2009) propõem uma estruturação 

de equipa que se organiza, de forma macro, em torno de três divisões: coleções, programação e 

administrativo. Com a representação gráfica de uma pirâmide, com conexões entre eles, os 

autores afirmam que este modelo pode ser aplicado a qualquer museu, desde os muito pequenos 

(neste caso possuem uma equipa bastante reduzida, com um acúmulo de funções por 

colaborador) até aos de grande porte, os quais poderão agrupar os departamentos especializados 

na divisão mais adequada.  

Figura 1 - Modelo de agrupamento das atividades museais segundo Lord & Lord (2009) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Recuperado de “The Manual of Museum Management”, de Lord, G. D., & Lord, B., 2009, p.37.  



 

42 
 

 

A estrutura acima demonstra uma interessante forma de organização dos recursos humanos, com 

flexibilidade para atender a diferentes dimensões de museus existentes. Todavia, para que esta 

máquina funcione, é necessária a eficiente gestão dos recursos financeiros e materiais de um 

museu, próximo tópico a ser abordado. 

 

1.2.2.2 Recursos financeiros  

Compreendida como “o processo de desenvolvimento do orçamento, a responsabilidade pelos 

recursos e o planeamento financeiro” (Edson, 2015, p.116), a gestão financeira é uma das tarefas 

mais complexas da estrutura organizacional de um museu. Essa complexidade reside no fato de 

que os museus se encontram em uma relação inversamente proporcional entre receitas e 

despesas: há um repasse de verbas cada vez menor por parte do Estado - tradicionalmente o 

principal mantenedor dessas instituições por conta do seu compromisso em preservar e valorizar 

o património, enquanto que os seus custos operacionais estão cada vez maiores (Edson, 2015; 

Rendeiro, 2011).  

Garcia (2003) explica que esse aumento pode ser justificado pelo fato de que os museus, no atual 

contexto cultural, têm buscado atender às exigências dos seus frequentadores, assim como 

captar novos segmentos de público, o que, consequentemente, demanda um investimento maior 

em estrutura e nos processos que geram os produtos e serviços disponibilizados ao público. Esse 

desequilíbrio orçamentário pressiona a uma busca pelo estabelecimento de parcerias e de outras 

fontes de recursos.    

O principal instrumento da gestão financeira é o orçamento. Presente nas etapas de 

planeamento, execução e prestação de contas, ele deve prever as receitas (de diversas fontes, se 

for o caso) e despesas, objetivando um equilíbrio entre esses dois polos. Edson (2015) aponta que 

o orçamento proporciona uma visão integral da situação financeira da instituição, o que 

consequentemente habilita aos gestores tanto aplicar no que foi anteriormente planejado como 

também reposicionar recursos para atender a possíveis emergências ou, se possível, investir em 
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novos projetos. O autor ainda afirma que ele é “uma declaração de intenção utilizada para guiar 

as atividades de uma instituição e que dá poderes para a administração do museu decidir como 

usar os recursos financeiros de maneira mais eficaz” (Edson, 2015, p.116).  

No que diz respeito às receitas, os museus têm buscado outras fontes para manter suas 

atividades, por conta da redução nos repasses de verbas governamentais. Edson (2015) e Faustino 

(2019) apontam para algumas possibilidades alternativas de financiamento, as quais vêm sendo 

aplicadas por estas instituições, como cobrança de ingressos, aluguel dos espaços para realização 

de eventos por terceiros, patrocínios corporativos, serviços de alimentação, publicação e venda 

de obras, loja de presentes, contribuições voluntárias, serviços relacionados ao turismo, 

crowdfunding11.  

Um exemplo recente da aplicação de uma dessas alternativas foi a campanha de crowdfunding 

lançada para a reconstrução e recuperação do acervo da Biblioteca Francisca Keller, do Museu 

Nacional12, que foi destruída com o incêndio que atingiu grande parte da estrutura do museu em 

setembro de 2018. A meta inicial da campanha era de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), 

mas foi ultrapassada, tendo arrecadado R$ 216.315,00 (duzentos e dezasseis mil e trezentos e 

quinze reais) através de 862 apoiadores13. Esse exemplo mostra a relevância deste museu para a 

sociedade brasileira, ao engajar tantas pessoas e ter arrecadado um valor 367% maior ao que foi 

inicialmente estabelecido, e mostra que outras alternativas podem, de fato, auxiliar a instituição 

a atingir os seus objetivos.   

Uma outra forma de viabilizar a realização das atividades de um museu é através do 

estabelecimento de parcerias com outros museus, empresas e entidades públicas e privadas. 

Parceria é “a contratualização de um protocolo de colaboração entre duas entidades, na procura 

 
11Crowdfunding “é um método de financiamento coletivo, através de plataformas online, que permite que entidades 

ou projetos concretos sejam financiados por vários investidores, que contribuem com pequenas parcelas do 
investimento total necessário. O termo crowdfunding surge da conjugação das palavras "crowd" (comunidade) e 
"funding" (financiamento)”. Recuperado de https://www.economias.pt/crowdfunding-em-portugal-legislacao/. 
 
12Fundado em 1818, o Museu Nacional é o museu científico mais antigo do Brasil e foi incorporado à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 1946. 
 
13 Recuperado de https://benfeitoria.com/livrosvivosnomuseu. 
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da realização de um determinado objectivo ou projecto” (Rendeiro, 2011, p.4). O autor 

acrescenta que, para além de uma questão financeira, as parcerias também possibilitam uma 

promoção da imagem, tornando-se uma vantagem competitiva. É importante pontuar que a 

parceria, em algumas situações, pode não envolver a aplicação direta de recursos financeiros, 

mas sim a troca ou disponibilização de um serviço ou produto entre duas organizações, 

atendendo à necessidade daquele momento. 

1.2.2.3 Comunicação 

Na definição do que são museus pelo ICOM (2007), comunicar é uma das funções a serem 

desempenhadas assim como preservar, pesquisar e expor. Entretanto, comunicar-se de forma 

efetiva com o público no atual contexto informacional, em que tantas informações são produzidas 

e disponibilizadas em tempo real, é um grande desafio. Para as instituições museais, destacar-se 

em meio a múltiplas possibilidades de entretenimento, atingindo o público-alvo e transmitindo a 

mensagem desejada, é uma árdua tarefa, a qual demanda um planeamento que envolve recursos 

humanos e financeiros. 

Um dos objetivos da comunicação no mercado de consumo de bens e serviços culturais é de 

informar ao público-alvo, de uma maneira criativa, acerca dos produtos e serviços oferecidos, de 

tal forma que desperte nestes indivíduos a vontade de consumi-los (Kotler et al., 2008). Agir desta 

forma significa que aquilo que for desenvolvido deverá ter o público como foco, pelo fato de este 

ser o recetor da mensagem e, consequentemente, o consumidor final. Sendo assim, a 

comunicação deixa de ser apenas mais um departamento para atingir, então, um patamar de 

prioridade dentro do planeamento estratégico de uma organização, conforme exposto por 

Remelgado (2014): 

 
a comunicação deixou de ser encarada como uma “ferramenta tática”, de utilização 
pontual, para se assumir, cada vez mais, como uma ferramenta estratégica ao nível da 
gestão e organização da instituição, essencial à concretização dos seus objetivos, 
contribuindo para a sua afirmação junto dos públicos (Remelgado, 2014, p.123). 
 

Mas, para atingir os objetivos e se afirmar perante o público, Garcia (2003) orienta que “se 

conheça com profundidade o perfil dos seus públicos, reais e potenciais, em termos de gostos, 
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necessidades de aprendizagem, background cultural, origem, etc. (...), procurar prever “à 

distância” as características dos futuros visitantes” (Garcia, 2003, pp. 74-75). Portanto, antes da 

criação e do lançamento de peças / campanhas de divulgação, o museu precisa investir tempo e 

recursos para compreender com quem ele está se comunicando. No momento em que o museu 

investe nessas novas práticas comunicacionais, ele direciona-se mais ao mercado, assim como 

outras indústrias culturais (Faustino, 2019).   

Para conhecer o perfil do público frequentador, assim como alcançar novas audiências, é 

necessário informar-se também sobre as estratégias de promoção e as plataformas de 

comunicação disponíveis e utilizadas por esses indivíduos, escolhendo, portanto, as que mais se 

adequam aos objetivos traçados. Kotler et al. (2008) descrevem múltiplas possibilidades de 

promoção e comunicação a serem utilizadas pelos museus, categorizando-as em quatro grandes 

áreas: propaganda (advertising), promoção de vendas (sales promotion), marketing direto (direct 

marketing) e relações públicas (public relations).  

Tabela 2 - Ferramentas e métodos promocionais para museus 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Recuperado de “Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating revenue 
and resources”, Kotler, N. Kotler, P. Kotler, W., 2008, p.349. 
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No panorama apresentado, destacam-se as ferramentas de promoção online, como sites, blogs e 

podcasts, que foram ganhando notoriedade ao longo das últimas décadas. Ainda que não 

configurem no quadro acima, é fundamental registar aqui as mídias sociais, as quais têm sido 

amplamente utilizadas pelos museus e são umas das principais plataformas de comunicação com 

o público.  

A possibilidade de atingir milhões ou um grupo segmentado de indivíduos, geograficamente 

espalhados, de forma instantânea e gratuita (ou através de anúncios pagos) fez com que as 

gestões dos espaços museais, sejam eles grandes ou pequenos, começassem a investir na 

comunicação com o seu público através de páginas e perfis em redes sociais, como Facebook, 

Youtube, Instagram, Twitter, entre outros. Para além da instantaneidade e do baixo custo, as 

mídias sociais são essenciais nos processos de comunicação museal pelo fator de interação que 

elas proporcionam entre a instituição e o seu público, conforme apontado por Martínez-Sanz 

(2012). A autora acrescenta que essas redes, para além da questão de divulgação, podem 

funcionar também como um canal de escuta, em que o museu obtém o retorno por parte do 

público a respeito das suas ações, criando assim uma relação de confiança.     

Para que todas essas ações sejam realizadas, é necessário que exista um departamento de 

comunicação ou pelo menos um profissional desta área na estrutura organizacional de um 

museu. Porém, esta não é “uma realidade comum à maioria das instituições museológicas, por 

razões de ordem diversa, nomeadamente financeira, o que não deverá constituir um 

impedimento à existência de uma estratégia de comunicação com metodologias próprias” 

(Remelgado, 2014, p.124).  

A comunicação, portanto, mostra-se como uma das principais atividades a serem realizadas pelos 

museus e deve ser priorizada. Junto à gestão de recursos humanos e financeiros, servirá de apoio 

às outras atividades a serem realizadas pelos museus de diferentes naturezas, inclusive os 

universitários, objetos de estudo dessa pesquisa cujas particularidades serão brevemente 

discutidas no próximo tópico.   
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1.2.3 Peculiaridades na gestão dos museus universitários 

As funções de um museu estabelecidas pelo ICOM podem ser aplicadas a todas as instituições 

museais, sem distinção (Medina, 2008). Porém, no que diz respeito à gestão, o museu 

universitário possui algumas características que o singularizam em comparação aos outros 

museus não vinculados à uma instituição de ensino superior e que irá impactar na criação e 

disponibilização dos produtos e serviços ao público.  

Almeida (2001) atribui a criação dos museus universitários a diferentes possibilidades como “pela 

aquisição de objetos ou coleções de particulares por doação ou compra, pela transferência de um 

museu já formado para responsabilidade da universidade, pela coleta e pesquisa de campo e pela 

combinação desses processos” (Almeida, 2001, p.13). A autora acrescenta ainda que as funções 

destes museus estão relacionadas não apenas à exibição das coleções, mas também à história da 

instituição de ensino ao qual ele está vinculado e da região na qual está inserido.    

Os museus universitários estão subordinados, administrativa e financeiramente, a uma unidade 

/ centro acadêmico da área do conhecimento em que se enquadram. Estes, por sua vez, 

compõem o organograma da instituição de ensino superior ao qual se vinculam, o que, 

consequentemente, gera uma “dependência directa da universidade, das direcções das 

faculdades ou mesmo de departamentos e serviços” (Medina, 2008, p.13).  

O quadro funcional de um museu universitário, no que diz respeito às suas atividades-fim 

(preservar, pesquisar, educar e comunicar), é composto por técnicos administrativos, 

pesquisadores e docentes concursados, portanto, com um vínculo estável com a instituição. 

Somados a esta equipa estão os discentes que, diferentemente do primeiro grupo, possuem uma 

vinculação temporária, ou seja, atuam nesses espaços enquanto estiverem na universidade.  

A contratação de novos técnicos, pesquisadores e docentes ocorre mediante concurso público, 

com expressa autorização governamental (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

Pelo fato de as unidades acadêmicas, as quais os museus estão subordinados, estarem 

subordinadas a uma instância superior de gestão de pessoal da universidade, este processo 

seletivo será realizado para atender as demandas de pessoal de toda a IES, não apenas para o 

museu. É um processo longo, o qual não responde a tempo às necessidades urgentes de mão de 
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obra para atuação nestes espaços, fazendo com que estas instituições estejam com uma lacuna 

constante de pessoal para determinadas funções.  

No que diz respeito aos discentes, os processos são autônomos e mais simplificados: os gestores 

são responsáveis pela escolha, com duas possibilidades de vínculo: curricular (sem bolsa) ou via 

concessão de bolsas de ensino, pesquisa ou extensão pela universidade ou por uma instituição 

externa durante um determinado período.  

Quanto às questões financeiras, cada museu tem uma particularidade que estará de acordo com 

a dinâmica orçamentária da unidade ou centro acadêmico ao qual está vinculado. Alguns 

possuem dotações orçamentárias próprias, outros não possuem previsão de verba, outros 

contam com verbas externas, dentre outros. Não há um padrão estabelecido. 

Essa subordinação, administrativa e financeira, impacta diretamente a gestão desses espaços, 

pois, em um contexto de diminuição no repasse de verbas pelo Estado às universidades 

(Fagundes, 2019), as unidades acadêmicas escolherão atividades mais urgentes em detrimento a 

outras, o que pode vir a colocar os museus em segundo plano.    

O painel exposto incentiva estes museus a buscarem externamente patrocínios, apoios e 

financiamentos externos, sejam públicos ou privados (Almeida, 2001; Fagundes, 2019). Mas, 

ainda que pareça uma alternativa viável, Almeida (2001) pondera que "muitas dessas instituições 

não estavam ou ainda não estão preparadas para competir nesse mercado, talvez por serem 

burocratizadas demais ou carecerem de profissionais para lidar com essa questão” (Almeida, 

2001, pp. 4-5). 

A carência de profissionais para lidar não apenas com a gestão de recursos financeiros oriundos 

de patrocínio, conforme apontado por Almeida (2001), mas também para outras funções de um 

museu, demonstra mais um ponto delicado deste contexto: a gestão dos recursos humanos.  

No Brasil, os museus universitários possuem um quadro funcional “reduzido e com carências em 

formação técnica” (Fagundes, 2019, p.81), o que já foi explicado anteriormente. Fagundes (2019) 

observa que muitos desses colaboradores acumulam as funções desempenhadas nos museus 

com outras dentro da universidade, o que pode vir a ser prejudicial para a organização.  
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Um último ponto relativo às dificuldades da gestão museal universitária é a comunicação. Apesar 

da existência dos veículos de comunicação oficiais das universidades, eles não conseguem 

informar tudo o que é realizado por estes museus, visto que eles devem abranger toda a 

comunidade acadêmica. Sendo assim, os museus universitários criaram suas próprias formas de 

comunicação e os alimentam de forma autônoma. Entretanto, é importante ressaltar que ter um 

profissional de comunicação dentro do quadro funcional de um museu universitário é uma 

situação excecional, ou seja, essa atividade será realizada por outros profissionais, acumulando-

se assim com outras funções.  

As singularidades apresentadas acima estão presentes no dia a dia dos museus universitários e 

trazem desafios ainda maiores para aqueles que estão a frente destas instituições e suas equipas. 

A utilização de algumas ferramentas de gestão, principalmente do marketing, tem se mostrado 

úteis no contexto museal e serão o assunto do próximo tópico. 

  

1.2.4 Marketing e Museus; 

As ferramentas de marketing são importantes aliadas da gestão das organizações, sendo 

lucrativas ou não. Ao longo dos séculos XX e XXI, o conceito de marketing sofreu mudanças que 

o aperfeiçoaram de forma a se tornar essencial na atualidade. Alguns autores descrevem essa 

trajetória (Mork, 2015; Faustino, 2019 & Kotler et al., 2008), começando pelo início do século XX.  

Antes e durante a década de 1920, a possibilidade de produção em escala proporcionada pelos 

avanços da era industrial fez com que as empresas seguissem uma orientação para o produto, ou 

seja, a ideia era maximizar a venda de produtos e serviços obtendo a maior rentabilidade possível, 

o que foi alcançado pelo fato de a procura ser maior que a oferta. Entre 1930 e 1950, a situação 

se inverte: há uma grande oferta de produtos e serviços, gerando uma acirrada concorrência 

entre as organizações. Sendo assim, elas são obrigadas a investir demasiadamente em canais de 

venda e propaganda para se destacar e conseguir escoar o que era produzido. Neste período, 

então, há uma orientação para distribuição e vendas.  
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Esta acirrada concorrência provoca uma mudança no ambiente corporativo a partir da década de 

1950: o indivíduo, com suas necessidades e vontades, torna-se o foco dos processos 

organizacionais, ou seja, a empresa passa a produzir com base nas suas necessidades, para um 

segmento mais específico. Kotler et al. (2008) apontam que o objetivo não era mais localizar 

clientes para os produtos e serviços, mas sim de criá-los para estes indivíduos, substituindo a 

“orientação para o produto” por uma “orientação de marketing”.  

Este último conceito, segundo Mork (2015), “não apenas inclui um processo de promoção de 

produtos ao cliente, mas também uma comunicação e pesquisa para identificar as necessidades 

do cliente” (Mork, 2015, pp.134-135). O autor acrescenta que o marketing moderno é o “processo 

político que vai da conceção do produto, segmentação de mercado, gestão da promoção até a 

pesquisa final de satisfação do cliente” (Mork, 2015, p.134).  

A ideia de aplicação do marketing para organizações não lucrativas inicia-se nos meados da 

década de 1970, de acordo com Kotler et al. (2008). Os autores afirmam que estas instituições 

também estavam focadas em um estilo de produção com “orientação para o produto”, e que, 

assim como as organizações de caráter lucrativo, tiveram de se adaptar para uma orientação para 

o marketing.  

Mork (2015) afirma que um museu de sucesso é aquele capaz de integrar o marketing, de forma 

global, “ao processo de planeamento estratégico e orçamento. Todos os esforços orientados ao 

público são então efetuados com o visitante em mente. Os comportamentos, necessidades e 

desejos de visitantes são regularmente pesquisados e novos programas são desenvolvidos de 

acordo com eles” (Mork, 2015, p.135). 

Garcia (2003) afirma que, quando o museu interpreta o conceito de marketing, ele está a assumir 

“que o seu público é diverso e que tem diferentes expectativas e necessidades enquanto visitante 

ou utilizador da instituição” (Garcia, 2003, p.71). A consequência deste entendimento, segundo 

o autor, faz com que o museu desenvolva, com a colaboração dos profissionais de comunicação, 

ações destinadas a grupos-alvo específicos, com o objetivo de saber o que o público quer como 

experiência museológica e utilizando ferramentas que possibilitam a comunicação entre esses 
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dois polos - museu e o seu público. O autor acrescenta neste contexto a importância do feedback 

para o que é desenvolvido. 

Três fases marcaram a relação entre o marketing e gestão museal segundo Tobelem (2007). Na 

primeira, o foco das ações residia nas coleções, em que o curador criava e oferecia produtos os 

quais ignoravam as preferências - e também uma possível indiferença - do público. 

Posteriormente, o curador é forçado a aperfeiçoar a eficácia do museu, melhorando então a 

qualidade da visita. Por último, em um painel mais contemporâneo, o museu “utiliza as 

ferramentas de comunicação e relações públicas para elevar o seu perfil” (Tobelem, 2007, p.296). 

O autor ainda aponta para quatro razões que justificam a aplicação das ferramentas de marketing 

nos museus, conforme elencado a seguir: 

1. O crescimento dos museus, com o desenvolvimento de múltiplas atividades, gera 

impactos orçamentários, políticos e governamentais. Apesar de impulsionar uma maior projeção, 

as consequências deste processo, principalmente para os museus públicos, impactam 

diretamente na falta de verbas para cobrir o aumento de gastos com estrutura e pessoal, ao 

contrário dos museus privados, que se beneficiam da possibilidade do uso de suas próprias 

receitas; 

2. Questões relacionadas ao financiamento: a diminuição de verbas públicas somadas à 

necessidade de recursos para expansão das atividades, assim como o aumento das despesas 

gerais, o desaquecimento econômico, diminuição nas vantagens fiscais são alguns fatores que 

impulsionam essas instituições a buscar outras fontes de recursos; 

3. O ambiente competitivo: o surgimento de outras instituições culturais e o aumento na 

quantidade de atividades de lazer, o que significa uma maior competitividade na disputa pelos 

recursos públicos e privados; 

4. A necessidade de conhecer melhor quem são os seus visitantes: ao descobrir os gostos, 

necessidades e vontades daqueles que os visitam, a chance de realizar ações com melhores 

resultados, e consequentemente cumprir a sua missão, é maior.    
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As razões apontadas contextualizam a importância do marketing para os museus. Entretanto, 

surge o questionamento de como fazer isto na prática, isto é, quais ferramentas e como devem 

ser utilizadas para diagnosticar o contexto interno e externo, orientar a tomada de decisões e 

subsidiar a implantação de novas práticas de forma a alcançar um melhor desempenho e se 

estabelecer no mercado?  

As questões relacionadas ao marketing estão presentes no planeamento estratégico da 

organização, conforme descrito por Mork (2015): 

 
Tabela 3 - Questões de marketing no plano estratégico segundo Mork (2015) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recuperado de “Como gerir um museu: manual prático”, Mork, P., 2015, p.136. 

 

Da tabela 3, alguns segmentos já foram explicitados e discutidos anteriormente, como missão e 

objetivos (tópico 2.2 Além da ponta do iceberg: estrutura e os desafios na gestão dos museus). 

Das outras 04 questões apontadas por Mork (2015) – análise da situação, segmentação de 

mercado, promoção e controle, a análise da situação (SWOT – em inglês e FOFA – em português) 

será a ferramenta utilizada para sintetizar os resultados provenientes das respostas ao 

questionário enviado aos gestores dos 13 museus participantes desta pesquisa.  

Conhecida como análise SWOT (em inglês) ou FOFA (em português), Kotler et al. (2008) afirmam 

que esta é uma das principais ferramentas de análise no marketing a qual, após o estudo de 

fatores internos (strengths - forças e weaknesses – fraquezas) e externos (opportunities - 

oportunidades e threats – ameaças) à organização, fornece um panorama à gestão para a tomada 

de decisões. Especificamente no âmbito museal, os autores apontam que esta ferramenta deve 
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ser considerada no momento de elaborar programas que irão impactar a performance da 

instituição. Ainda neste âmbito, Hooper-Greenhiil (2013) afirma que através desta ferramenta, 

alguns riscos podem se tornar oportunidades através do pensamento criativo.  

Mediante o exposto, o marketing é um importante recurso no contexto econômico, social e 

cultural no qual os museus estão imersos. As suas ferramentas, conforme Kotler et al. (2008), 

podem converter transações em duradouras relações. Os autores afirmam que este é um 

importante objetivo a ser alcançado pelos museus, porque essas instituições “dependem do 

suporte dos visitantes regulares, membros, doadores e das suas comunidades” (Kotler et al., 

2008, p.25). 

Portanto, este último tópico finaliza o quadro teórico a respeito das questões que envolvem a 

gestão museal. Como esta pesquisa busca cruzar os desafios enfrentados pelos gestores com a 

participação do público, o próximo e último ponto irá discutir a importância dos estudos de 

público, o qual, como já afirmado, deve ser o foco nos processos de criação e disponibilização das 

atividades desenvolvidas pelos museus na contemporaneidade.   

 

1.3 A importância dos estudos de público para a gestão museal 

Para analisar a participação da comunidade interna da UFRJ nos museus, espaços de ciência e de 

memória da universidade, relacionando-a aos desafios enfrentados pelos gestores destes locais, 

os estudos de público são importantes instrumentos neste processo, visto que é por meio destes 

que os museus coletam informações sobre o perfil dos seus visitantes, assim como as suas 

impressões sobre as experiências vividas nestes espaços. Sendo assim, esse último tópico busca 

discutir a relevância desta ferramenta à luz da sua colaboração na tomada de decisões pelos 

gestores e seus colaboradores.  

Após comprar um produto ou utilizar um serviço, é comum solicitar ao cliente que forneça a sua 

opinião sobre o todo o processo, desde a pesquisa inicial até a aquisição do produto ou serviço. 

Então, esta impressão do público-alvo, destinatário e utilizador da ação, é um ativo mais precioso 

para aquele que idealizou e proporcionou esta experiência, pois as opiniões fornecidas servirão 
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para que o produtor / vendedor / prestador de serviço verifique se os seus objetivos estão sendo 

alcançados e assim como permitirá conhecer mais aqueles que consomem seu produto ou 

utilizam o seu serviço. Assim, terá em mãos as informações para traçar estratégias e tomar 

decisões de forma mais assertiva, consolidando essa relação e ampliar seus horizontes ao captar 

novos clientes.  

Essa procura pela avaliação dos consumidores se aplica também às organizações culturais. A 

pesquisa de opinião é uma importante ferramenta para os gestores, pois é uma forma clara de 

saber quem está usufruindo e auxilia a medir o seu aproveitamento. A sua importância é tal que 

Eilian Hooper-Greenhill (2013) já afirmara “nenhum negócio pode ser bem sucedido se os seus 

gestores não sabem quem deseja seus produtos ou serviços” (Hooper-Greenhill, 2013, p.54). 

Porém, em um contexto não lucrativo como os museus, qual a relevância deste instrumento? Por 

que aplicá-lo? 

A natureza de prestação de serviço público dos museus, os quais têm um compromisso em 

preservar o património e difundi-lo na sociedade, somado ao seu caráter educativo, imputam-

lhes a responsabilidade de se manterem atentos às necessidades e gostos dos seus 

frequentadores, assim como permanecerem incentivados a oferecer experiências marcantes, até 

como forma de garantir a sua sobrevivência neste século (Alves, 2010). Essas necessidades e 

gostos serão descobertas através destas pesquisas junto ao público frequentador.  

Ainda sobre este aspeto, Lima & Santos (2016) reforçam a realização das pesquisas de opinião 

dos museus “em prol da democratização do conhecimento humano” e julgam ser necessário 

intensificá-las, “almejando, cada vez mais, a satisfação e melhoria da imagem do espaço 

museológico, possibilitando à sociedade um acesso mais fluido à educação” (Lima & Santos, 2016, 

p.45). 

Devido à relevância deste instrumento, no contexto brasileiro, há uma obrigação legal para que 

os museus o realizem. O Estatuto dos Museus (Lei 11.904, 2009) estabelece, no artigo 28, 2º 

parágrafo, que “os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico de participação e 

avaliações periódicas objetivando a progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o 

atendimento às necessidades dos visitantes”. Orientação similar também é encontrada na Lei 
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Quadro dos Museus Portugueses, ao declarar que “o museu deve realizar periodicamente 

estudos de público e de avaliação em ordem a melhorar a qualidade do seu funcionamento e 

atender às necessidades dos visitantes” (Lei 47/2004, art. 57). 

Sob a ótica da gestão, as ferramentas de pesquisa junto ao público podem contribuir, segundo 

Hooper-Greenhill (2013), no monitoramento de mudanças ou no planeamento futuro. Para um 

processo bem sucedido, é fundamental o envolvimento dos colaboradores destas instituições 

como um todo, não apenas dos gestores. Neste sentido, a autora alerta que se os trabalhadores 

museais ignorarem esses procedimentos que levarão a descobertas de gostos e preferências do 

público, assim como estes interagem com os museus, os motivos que os levaram a frequentá-lo, 

isso pode levar a demandas que não correspondem à realidade daquele público. Hopper-

Greenhill (2013) conclui afirmando que os colaboradores museais precisam estar cientes de quem 

são aqueles que os visitam.  

As formas de se obter informações sobre perfis, preferências e avaliações pelo público são 

diversas, podendo ser de caráter quantitativo ou qualitativo, e ainda, segundo Hooper-Greenhill 

(2013), utilizando conjuntamente as duas formas. A autora afirma que esta prática deve ser 

sistemática e planejada e reforça a importância desta ferramenta para manter a equipa 

informada sobre o nível de sucesso que vem sendo atingido.  

Portanto, a avaliação pelo público no âmbito museal é uma ferramenta indispensável, visto a sua 

capacidade de retorno aos gestores do trabalho que vem sendo desenvolvido e a possibilidade 

de impactar a elaboração de novos produtos e serviços. Cabe acrescentar que q tipologia dos 

dados a serem coletados é particular a cada instituição, o qual, segundo a sua realidade, escolherá 

o que mais lhe será útil para ser aplicado no contexto em que está inserido. Para esta pesquisa, 

buscou-se coletar, junto à comunidade interna da UFRJ, dados de âmbito pessoal, institucional e 

descobrir o conhecimento / frequência nos espaços museais analisados. O objetivo desta escolha 

e o detalhamento dos dados recolhidos serão explicitados nas seções seguintes – Metodologia, 

Resultados e Discussão.   
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Capítulo II - Metodologia 
 

Nesta secção serão detalhadas a etapas percorridas na construção do escopo metodológico desta 

pesquisa, a qual divide-se em três fases, distribuídas em uma linha do tempo com duração de 12 

meses – de outubro/2019 a outubro/2020. Estas fases abrangem o processo de escolha das 

instituições analisadas, a justificativa para o uso de questionários e o encadeamento lógico da sua 

elaboração, como se constituiu o envio destes instrumentos aos públicos-alvo desta pesquisa, a 

teoria e a abordagem técnica que fundamentaram a análise e interpretação dos dados recolhidos. 

 

Figura 2 – Escopo metodológico da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 2 representa, de forma resumida, o escopo desta pesquisa. Após a escolha temática sobre 

a indústria criativa da UFRJ, com foco na área de património, do qual os museus, espaços de 

ciência e de memória são responsáveis pela sua preservação, pesquisa e difusão, as duas 

perguntas norteadoras foram respondidas por meio da análise quantitativa dos dados originários 

dos respetivos questionários. Essas respostas foram posteriormente interrelacionadas, de forma 

a atingir o objetivo geral desta pesquisa: analisar os desafios na gestão destes espaços tendo 

como perspetiva a participação da comunidade interna como público frequentador.  
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Esta pesquisa teve a duração de 12 meses, com início em outubro de 2019 (a partir do 

levantamento dos dados relativos a estas instituições) e finalização em outubro de 2020, estando 

dividida em três fases, conforme linha do tempo abaixo:  

 

Figura 3 - Linha do tempo com as três fases da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) 1ª fase: Museus da UFRJ: levantamento de dados e contatos iniciais  

Na primeira fase (outubro a dezembro de 2019), o objetivo consistiu em definir o problema a ser 

investigado e delinear o escopo desta pesquisa, o que desencadeou três ações: levantamento de 

dados sobre os espaços museais da UFRJ, selecioná-los mediante os critérios preestabelecidos, 

contactar os gestores e visitar estes lugares.  

A primeira ação destinou-se a descobrir quais espaços museais integram a estrutura da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para, posteriormente, obter informações básicas a 

respeito de sua estrutura e serviços ao público. Para isto, iniciou-se a busca por duas ferramentas 

principais: o site da Universidade (https://ufrj.br/) e as páginas eletrônicas de cada espaço. 

Já nesta primeira etapa, sobrevieram duas dificuldades: a página oficial da universidade não 

disponibiliza, de forma sistematizada, os dados básicos sobre estas organizações (não há um 

menu específico para os museus, diferentemente das bibliotecas, por exemplo). No que diz 

respeito a cada espaço, das 13 instituições estudadas, nove (69.2%) possuem página própria, 
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porém, por não fornecerem todos os dados necessários nesse levantamento inicial e de forma a 

complementar as informações requeridas, ampliou-se a busca em outros meios de comunicação, 

como as redes sociais, nas quais os museus da UFRJ estão maioritariamente presentes (apenas 

01 não possui nenhum perfil/página nessas redes).  

Após esta verificação, procedeu-se à seleção das organizações a serem analisadas, prezando pelos 

seguintes requisitos: instituições que tivessem um espaço físico em funcionamento e 

oferecessem uma programação ao público (exposições, atividades educativas e culturais, dentre 

outros). Seguindo este princípio, treze organizações foram selecionadas, sendo oito museus, um 

laboratório didático e quatro espaços de ciência e de memória, conforme o quadro abaixo: 

Tabela 4 - Informações dos museus da UFRJ analisados  
 

Instituição 
Fundado 

em 
Centro / Unidade ao 
qual está vinculado 

Endereço Funcionamento 

Museu Nacional 1818 
Fórum de Ciência e 

Cultura 

Quinta da Boa Vista - São 
Cristóvão, Rio de Janeiro 
– RJ 

Antes do 
incêndio: Terça a 
Domingo – 10h as 
16h  

Laboratório 
Didático do 

Instituto de Física 
1988 

Centro de Ciências da 
Matemáticas e da 

Natureza 

Av. Athos da Silveira 
Ramos, 149 – Bloco A - 
Centro de Tecnologia - 
Cidade Universitária - 
Rio de Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta 
8h as 19h 

Museu da 
Geodiversidade 

2007 
Centro de Ciências da 

Matemáticas e da 
Natureza 

Av. Athos da Silveira 
Ramos, 274 - Cidade 
Universitária. 

Segunda a Sexta 
9h às 17h. 

Espaço Memorial 
Carlos Chagas 

Filho 
2000 

Centro de Ciências da 
Saúde 

Avenida Carlos Chagas 
Filho, 373 - Cidade 
Universitária - Rio de 
Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta 
9h às 17h 

Museu de 
Anatomia "Por 

dentro do Corpo" 
2017 

Centro de Ciências da 
Saúde 

Av. Carlos Chagas filho, 
373 – CCS – Auditório F1 
- Cidade Universitária - 
Rio de Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta, 
exceto feriados – 
mediante 
agendamento 

Museu D. João VI 1979 Centro de Letras e Artes 
Av. Pedro Calmon, 550 - 
Cidade Universitária - 
Rio de Janeiro - RJ 

Antes do 
incêndio: 
Segunda a Sexta - 
horário do 
expediente. 

Museu da Escola 
Politécnica da 

UFRJ 
1971 Centro de Tecnologia 

Av. Athos da Silveira 
Ramos, 149, Centro de 
Tecnologia - Bloco A - 
Cidade Universitária - 
Rio de Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta 
9h as 16h 
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Museu do 
Observatório do 

Valongo 
1881 

Centro de Ciências da 
Matemáticas e da 

Natureza 

Ladeira Pedro Antônio, 
43 - Centro – Rio de 
Janeiro/RJ 

Segunda a Sexta 
10h as 16h  
1x por mês aos 
sábados 

Casa da Ciência 
da UFRJ 

1995 
Fórum de Ciência e 

Cultura 

Rua Lauro Müller, 3 - 
Botafogo, Rio de Janeiro 
– RJ. 

Terça a sexta - 9h 
as 20h  
Sábados, 
domingos e 
feriados – 10h as 
20h.   

Museu da 
Química 

Professor Athos 
da Silveira Ramos 

2001 
Centro de Ciências da 

Matemáticas e da 
Natureza 

Avenida Athos da Silveira 
Ramos, 149 -  
Centro de Tecnologia – 
Cidade Universitária – 
Rio de Janeiro – RJ 

Segunda a Sexta 
9h as 18h30  

Espaço COPPE 
Miguel de Simoni 

Tecnologia e 
Desenvolvimento 

Humano 

1996 Centro de Tecnologia 

Av. Horácio Macedo 
2030, Cidade 
Universitária – Rio de 
Janeiro - RJ 

Terça a Sexta 
13h as 17h 

Museu da Escola 
de Enfermagem 

Anna Nery 
2017 

Centro de Ciências da 
Saúde 

R. Afonso Cavalcanti, 
275 - Cidade Nova, Rio 
de Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta 
10h as 17h 

Espaço Memória, 
Arte e Sociedade 
Jessie Jane Vieira 

de Souza 

2016 
Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas 
Av. Pasteur, 250 – Urca, 
Rio de Janeiro - RJ 

Segunda a Sexta 
8h as 20h 

Fonte: Informações extraídas dos sites, redes sociais e respostas dos gestores ao questionário. 

 

É importante registar que duas das instituições selecionadas atualmente não estão com seus 

espaços físicos abertos por conta de dois incêndios que afetaram estrutura, acervos e impediram 

o acesso pelo público: Museu Dom João VI14 e Museu Nacional15. Todavia, ainda que hoje não 

estejam abertos ao público, estes dois museus integram esta pesquisa devido à sua importância 

institucional e relevância para o património brasileiro e mundial. Como forma de integrá-los a 

 
14Em outubro de 2016, houve um incêndio no 8º andar do prédio que abrigava a Reitoria, as Pró-reitorias e as 
unidades acadêmicas: Escola de Belas Artes (a qual este museu está vinculado), Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur). Ainda que o museu não tenha sido 
diretamente atingido pelo incêndio, por questões de segurança, foi impedido o acesso pelo público. Desde então, o 
museu tem proposto atividades alternativas como forma de proporcionar o acesso e manter um vínculo com a 
comunidade interna e externa (Recuperado de https://conexao.ufrj.br/2016/10/04/nota-sobre-incendio-no-8o-
andar-do-predio-da-reitoria/).  
 
15Em setembro de 2018, um incêndio de grandes dimensões atingiu o prédio do Museu Nacional, destruindo grande 
parte de sua estrutura e acervo. Desde então, a programação tem sido ofertada em outros formatos e em parceria 
com outras instituições (Recuperado de http://www.museunacional.ufrj.br/destaques/notaimprensa.html). 
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esta pesquisa, o questionário enviado para os gestores solicitou a descrição das ações realizadas 

há cinco anos, ou seja, pelo período de 2015-2020, permitindo assim aos gestores descreverem 

as atividades realizadas antes dos incidentes.  

O grupo das instituições museais analisadas caracterizou-se como amostra típica. Segundo Laville 

& Dionne (1999), essa amostra baseia-se em escolhas específicas do pesquisador. Os autores 

explicam que “a partir das necessidades de seu estudo, o pesquisador seleciona casos julgados 

exemplares ou típicos da população-alvo ou de uma parte desta” (Laville & Dionne, 1999, p.170). 

Após o levantamento das informações, o próximo passo foi de entrar em contato com os gestores 

por e-mail e telefone, para verificar se havia interesse em participar da pesquisa e, em caso 

positivo, formalizar esta participação. Nesta etapa, houve uma grande contribuição do Sistema 

Integrado de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural da UFRJ16 no fornecimento de documentos 

e contatos para aceder a estes gestores. A adesão foi 100%, ou seja, todos os treze espaços pré-

selecionados aceitaram participar da pesquisa. Além do contato por e-mail e telefone, visitas 

presenciais foram feitas a 09 (nove) destes locais. Os demais não foram visitados por 

incompatibilidade de agenda entre a pesquisadora e os gestores. 

 

2.2) 2ª fase: Do conceito à prática: desenvolvimento teórico e coleta de dados  

Após o delineamento do escopo de pesquisa, com a seleção das instituições e sua concordância 

em participar, a segunda fase, com duração de janeiro a agosto de 2020, consistiu na busca pelas 

teorias que fundamentaram o estado da arte e direcionaram a elaboração dos questionários. 

Posteriormente, este período consistiu na coleta dos dados, via questionários online pela 

plataforma Google Forms, junto aos dois públicos desta pesquisa: a comunidade interna da UFRJ 

 
16 O Sistema Integrado de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural (SIMAP) é um órgão suplementar do Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ. Reconhecido no Conselho Universitário da UFRJ em junho de 2018, “visa a promover e 
coordenar a implantação de políticas, planos, programas e ações voltados para a recuperação, preservação, 
desenvolvimento, promoção e enriquecimento dos acervos, museus/espaços de ciências e o patrimônio histórico da 
UFRJ, incluindo as edificações tombadas e as produções materiais e imateriais fruto das ações de ensino, pesquisa e 
extensão de docentes e discentes desta universidade” (Recuperado de https://forum.ufrj.br/index.php/orgaos-do-
fcc). 
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(alunos, técnicos, docentes, aposentados, terceirizados e extraquadros) – universo desta pesquisa 

- e os gestores das instituições analisadas.  

A escolha do questionário em formato eletrônico como instrumento para a coleta dos dados 

justifica-se pela diversidade dos dois grupos analisados por esta pesquisa, a grande quantidade 

de indivíduos a serem investigados neste processo e a distância física entre a pesquisadora e essas 

pessoas. Laville & Dionne (1999) definem-no como um instrumento de coleta de dados preparado 

com uma série de perguntas sobre um tema específico. Os autores detalham que  

para cada uma dessas perguntas, oferece-se aos interrogados uma opção de respostas, 
definida a partir dos indicadores pedindo-lhes que assinalem a que corresponde melhor à 
sua opinião. Outra forma possível de questionário: enunciados lhes são propostos, cada 
um acompanhado de uma escala, série de campos que lhes permite precisar se, por 
exemplo, estão em total desacordo, em desacordo, sem opinião, de acordo, ou totalmente 
de acordo com o enunciado considerado (Laville & Dionne, 1999, p.183).  

 

Optar por este formato traz as seguintes vantagens: alcançar, de maneira veloz e simultânea, uma 

grande quantidade de pessoas, sem a intermediação de um entrevistador. Além disso, ter um 

formulário padronizado faz com que inquiridos visualizem as questões na mesma ordem e com 

idênticas opções de respostas, o que irá facilitar no momento de compilar e comparar as 

respostas (Laville & Dionne, 1999). Sendo assim, a possibilidade de padronizar as respostas 

recebidas segundo os parâmetros preestabelecidos, facilitando a análise e com o objetivo de 

construir um diagnóstico geral, verificando semelhanças e diferenças, são as razões que 

motivaram a escolha dos questionários para a coleta desses dados. 

Para o público interno, a lógica na qual o questionário (anexo 01) foi criado fundamenta-se em 

três principais questões: 1. Este público já ouviu falar destes espaços? 2. Essas pessoas 

frequentam esses locais? 3. Caso frequentem, qual a sua opinião a respeito da estrutura e 

programação oferecida?. Para responder estas perguntas, elaborou-se um questionário com 

quatro macro seções: “dados pessoais e institucionais”; “conhecimento e participação” (nestes 

locais); “sobre não ter visitado ainda” – para quem nunca visitou e “estrutura e visitações” – para 

os que já visitaram.  
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A figura 4 mostra o encadeamento lógico de construção das perguntas. A secção de “dados 

pessoais e institucionais” não está representada na figura pelo fato de ser comum a todos os 

respondentes e buscar informações como sexo, idade, região onde mora, grau de instrução, 

vinculação institucional e se possui o hábito de frequentar equipamentos culturais fora da 

universidade. Observa-se que, pelo fato de o questionário ser anônimo, as informações pessoais 

solicitadas nesta secção não permitiam a identificação do respondente, para este se sentisse mais 

confortável ao fornecer suas reais impressões sem a preocupação de ser identificado. 

Já as seções detalhadas buscaram capturar três informações: se o participante já ouviu falar, se 

já visitou, qual a frequência da visitação. A partir da frequência, surgem duas seções distintas: 

para quem nunca visitou e outra para aqueles que já visitaram.  

Na secção “Sobre não ter visitado ainda”, as perguntas focavam em coletar dois tipos de 

informação: possíveis motivos para ainda não ter visitado e, caso decidissem visitar, quais seriam 

os meios de comunicação escolhidos para buscar informações sobre estes locais.  

Já na secção “Estrutura e visitações”, aqueles que já visitaram apontaram quais são os meios de 

comunicação comumente utilizados para obter informações sobre esses locais, seguido da 

avaliação daqueles já visitados, levando-se em consideração cinco aspetos: horários de 

funcionamento, programação, meios de comunicação, infraestrutura e acessibilidade.  

Um ponto em comum entre estas seções é que ambas perguntaram ao participante no final: caso 

os museus funcionassem a noite, aos finais de semana e aos feriados, se ele o frequentaria, e se 

havia alguma crítica ou sugestão a fazer. Sendo assim, este questionário buscou obter, da 

comunidade interna, suas avaliações a respeito de três polos importantes na gestão destes 

espaços: comunicação, estrutura e programação. 
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Figura 4 – Seções do questionário enviado para a comunidade interna da UFRJ 
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Esses três aspetos nortearam, portanto, a criação do questionário enviado aos gestores (Anexo 

02). Assim como o questionário para a comunidade interna, a primeira secção deste objetivou 

coletar dados gerais - como dias e horários de funcionamento, ano de fundação, vinculação 

institucional, área(s) do conhecimento no qual se insere, cobrança de ingressos e taxas, missão e 

objetivos. As próximas seções estão sintetizadas na figura 5. 

Figura 5 – Seções específicas do questionário enviado aos gestores dos museus da UFRJ 
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Através das informações fornecidas, foi possível traçar um panorama atualizado sobre a situação 

de recursos humanos, financeiros e estruturais destes espaços e compreender os processos de 

criação dos produtos oferecidos, as formas pelas quais estes espaços se comunicam com o público 

e os instrumentos de avaliação. 

Na secção Resultados / Discussão dessa pesquisa, os dados oriundos dos dois questionários serão 

cruzados de forma a compreender os desafios enfrentados pelos gestores tendo como perspetiva 

a participação da comunidade interna nestes espaços, objetivo geral desta pesquisa. 

Cabe ressaltar que, antes do envio do questionário à comunidade interna da UFRJ, este foi 

submetido à análise da Comissão de Ética da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sendo 

aprovado em parecer emitido em 30 de abril de 2020.  

 

Quanto ao envio dos questionários e a coleta de dados: 

1. Comunidade interna UFRJ: O período em que o questionário ficou disponível para 

recebimento de respostas foi de 18 de maio a 01 de junho de 2020. A estratégia de divulgação 

consistiu no envio do link: via whatsapp para alunos, técnicos e docentes conhecidos pela 

pesquisadora; via e-mail para a lista de coordenadores de ações de extensão, bolsistas e 

alunos curriculares da Pró-reitoria de Extensão da UFRJ e via Facebook para páginas de 

grupos estudantis da universidade. Destaca-se que houve um grande engajamento por parte 

da comunidade, com a replicação do link via whatsapp pelos respondentes junto aos seus 

pares. Neste período, foram recebidas 557 respostas, sendo consideradas válidas, 55617. 

 

2. Gestores dos espaços museais da UFRJ: o questionário ficou aberto para respostas no 

período de 10 a 21 de agosto de 2020. O envio foi realizado por e-mail diretamente para os 

gestores responsáveis. A taxa de retorno foi 100%, ou seja, todas as 13 instituições 

responderam ao questionário. 

 

 
17A resposta desconsiderada é a de um ex-aluno, pelo fato de a pesquisa ser destinada apenas a quem possuía um 
vínculo com a instituição (alunos, técnicos, docentes, aposentados, terceirizados e extraquadros), portanto sua 
participação não foi considerada válida. 
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2.3) 3ª fase: análise, interpretação e discussão 

Após a coleta dos dados nos períodos descritos anteriormente, iniciou-se a terceira e última fase 

desta pesquisa: a análise, interpretação e discussão dos resultados, a qual ocorreu no período de 

setembro e outubro de 2020.  

Para a análise dos dados, a técnica escolhida foi a de análise de conteúdo, conforme apresentada 

por Lawrence Bardin (2011). A autora define-a como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens” (Bardin, 2011, p.48).  

Bardin (2011) acrescenta que a análise de conteúdo abarca as iniciativas que consistem em 

explicar e sistematizar os conteúdos e expressões das mensagens, através de índices que podem 

ser quantitativos ou não. A finalidade é, segundo a autora, “efetuar deduções lógicas e 

justificadas, referentes à origem das mensagens tomadas em consideração” (Bardin, 2011, pp.48-

49). Pelo fato de esta pesquisa ser de natureza descritiva, apresentando os resultados recebidos 

dos questionários aplicados para relacioná-los posteriormente, esta técnica é a mais adequada. 

Nesta pesquisa, para a análise dos resultados, foram aplicadas operações estatísticas simples – 

percentagens (Laville & Dionne, 2008), as quais geraram indicadores de natureza quantitativa. A 

descrição feita por estes autores no que diz respeito aos instrumentos e métodos de análise 

estatística é a que melhor se enquadra ao contexto deste trabalho e sintetiza as etapas 

percorridas na investigação dos resultados, os quais serão apresentados no próximo tópico.  

o primeiro cuidado do pesquisador será, pois, de colocá-los em ordem, transformar sua 
apresentação, reunindo as informações mais comodamente a fim de permitir sua análise 
e interpretação. Essa primeira parte do tratamento constitui a preparação, ou, ainda, a 
redução dos dados. Será seguida da própria análise estatística, que é habitualmente 
realizada em dois tempos: um primeiro em que se descrevem e caracterizam os dados e 
um segundo em que se estudam os nexos e as diferenças, em que se fazem inferências, 
etc. (Laville & Dionne, 2008, p.199) 
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As inferências, às quais os autores fazem menção no final do trecho destacado anteriormente, 

são os processos “quando deduzimos de maneira lógica algo do conteúdo que está sendo 

analisado” (Deslandes, Gomes & Minayo, 2009, p.89). Os resultados dos questionários, os quais 

serão apresentados mediante gráficos e tabelas no próximo tópico, podem ser compreendidos, 

portanto, como inferências, visto que servirão de base para a interpretação e a discussão 

realizada posteriormente. Deslandes et al. (2009) apontam que este processo de inferência é a 

fase intermediária entre a descrição dos dados e a interpretação.    

Importa acrescentar que, para auxiliar na síntese dados recebidos dos questionários respondidos 

pelos gestores, visto a diversidade temática das informações, utilizou-se uma ferramenta aplicada 

no âmbito do marketing: a análise SWOT. Introduzida brevemente no item 1.2.4 do Estado da 

Arte (Marketing e Museus), esta ferramenta fornece um diagnóstico da situação.   

 

Figura 6 – Análise SWOT no diagnóstico ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recuperado de “Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating revenue 
and resources”, Kotler, N. Kotler, P. Kotler, W., 2008, p.51.   

 

Esta ferramenta envolve a análise de dois ambientes: interno à organização, com a ponderação 

entre forças (strenghts) e fraquezas (weaknesses), e externo, em que são levantadas as 
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oportunidades (opportunities) e ameaças (threats). Os resultados gerados auxiliam a uma melhor 

tomada de decisões pela organização.  

Kotler et al. (2008), ao descreverem o uso desta ferramenta nos museus, afirmam que as forças 

e fraquezas dizem respeito a fatos, características do museu, enquanto que as oportunidades e 

ameaças são situações externas a instituição, que podem impulsionar ou afetar o seu 

desempenho (Kotler et al., 2008). Mediante as informações encaminhadas pelos gestores, a 

análise SWOT é uma boa ferramenta para síntese destes dados e que pode auxiliar nos próximos 

passos a serem dados, principalmente em um contexto durante e pós-pandemia no qual estamos 

inseridos.  
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Capítulo III - Resultados 

Esta secção destina-se a apresentar os resultados dos questionários aplicados à comunidade 

interna e aos gestores dos treze espaços museais que integram esta pesquisa. Após a 

apresentação dos dados, as discussões serão realizadas com vista a convergir os resultados de 

ambos inquéritos, tendo como base a literatura apontada no estado da arte, assim como o que 

vem sendo discutido nas pesquisas relativas à estudos de público e gestão de museus.   

 

 3.1) Questionário aplicado à comunidade interna da UFRJ: 

3.1.1) Perfil dos participantes e vinculação institucional  

O formulário online destinado à comunidade interna da UFRJ esteve aberto no período de 18 de 

maio a 01 de junho de 2020, com o recebimento de 556 respostas válidas. A participação era 

anônima, ou seja, não houve a solicitação de dados pessoais (nome e registos de identidade) para 

que não pudéssemos, de forma alguma, identificar o participante.  

Das 556 respostas, a grande maioria (70.1%) foi de participantes do sexo feminino (390 pessoas). 

Participantes do sexo masculino contabilizaram 164 pessoas (29.5%) e duas se identificaram 

como “Outro” (0.4%). Quanto à faixa etária, houve um relativo equilíbrio entre 18 a 25 anos (30%), 

26 a 40 (32%) e 41 a 60 anos (31.7%). Apenas 6.3% dos participantes afirmaram ter mais de 60 

anos. 

Quanto ao vínculo institucional, a maior categoria participante foi a de discentes (alunos de 

graduação e pós-graduação), correspondendo a 41.5% (231 alunos). A segunda maior categoria 

participante foi a de docentes (30% - 167 pessoas), seguida pela de técnicos, terceirizados e 

auxiliares, os quais juntos somam 140 participantes (25.2%). Pesquisadores e pós-doutores, 

aposentados e aqueles que possuem duplo vínculo (aluno + técnico) foram as categorias com 

menor participação, sendo 8 (1.4%), 7 (1.2%) e 3 (0.5%) respetivamente, conforme o gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Vínculo institucional dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

No que diz respeito aos locais de residência dos participantes, a grande maioria reside na cidade 

do Rio de Janeiro (453 pessoas – 81,2%), estando distribuídos da seguinte forma entre as quatro 

regiões: Zona Norte - 40.6%, Zona Sul – 21.9%, Zona Oeste – 15.3% e Centro – 3.4%. Os outros 

103 participantes residem em outros municípios e fora do Estado do Rio, sendo a maior parte na 

Região Metropolitana e Baixada Fluminense (14.9%), seguido por aqueles que moram na Região 

dos Lagos, no Norte e no interior do Estado (1.6%), Região Serrana (0.5%) e fora do Estado (0.9%). 

 As próximas duas perguntas abordaram o grau de instrução dos respondentes e há quanto 

tempo este indivíduo está UFRJ. Quanto à primeira, pelo fato de esta pesquisa ter sido aplicada 

em um espaço de formação, foi permitido que o inquirido assinalasse o grau acadêmico que, 

porventura, ainda estivesse em curso.  

Aqueles que estão cursando ou que já concluíram a graduação são os que mais responderam ao 

questionário (182 pessoas – 32.7%). Os graus relativos à pós-graduação (especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado) possuem grande representatividade nesta pesquisa, 

somando 348 participantes (65 especialistas - 11.7%, 77 mestres - 13.8%, 123 doutores - 22.1% e 

83 pós-doutores - 14.9%). Os que concluíram ou ainda cursam o ensino médio / médio-técnico 

são 4.7% dos inquiridos (26 pessoas). 
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Nome Quantidade Porcentagem

Centro de Ciências da Saúde 177 31,8

Centro de Letras e Artes 87 15,6

Reitoria e Pró-reitorias 59 10,6

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 57 10,3

Centro de Tecnologia 49 8,8

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 47 8,5

Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 44 7,9

Fórum de Ciência e Cultura 24 4,3

Campus Macaé 10 1,8

Campus Duque de Caxias 2 0,4

A qual órgão, centro ou campus você está vinculado?

Gráfico 2 – Grau de instrução dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

Quanto ao tempo de vínculo com a UFRJ, constatou-se que a maior parte dos respondentes estão, 

há pelo menos, 03 anos na universidade. 292 participantes (52.5%) estão de 3 a 10 anos, 104 

(18.7%) de 11 a 25 anos e 83 pessoas (14.9%) estão há mais de 25 anos. Aqueles que estão há 

menos de 02 anos representam uma pequena parcela (77 pessoas (13.8%). 

 

Tabela 5 - Vinculação institucional dos participantes na UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 
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De forma a complementar a pergunta anterior (Há quanto tempo você está na UFRJ?), buscamos 

saber a qual órgão, centro ou campus essas pessoas estão vinculadas. O centro acadêmico com 

maior representatividade nesta pesquisa é o Centro de Ciências da Saúde, ao qual 177 

respondentes estão vinculados (31.8%). Acrescenta-se que os outros centros, campi e órgãos da 

administração central que integram o organograma da UFRJ também estão representados, 

segundo a tabela 5. 

A penúltima pergunta desta primeira secção é a introdução ao tema analisado: “já frequentou 

e/ou costuma visitar quais espaços culturais?”. Como resposta, o participante poderia marcar 

quantas opções fossem necessárias dentre as opções listadas: museus e espaços de divulgação 

científica e cultural, teatros e casas de show, bibliotecas, centros culturais, cinemas e outros (essa 

última opção era com lacuna aberta caso as opções anteriores não contemplassem todas as 

possibilidades). Para aqueles que ainda não foram a esses locais, havia uma opção específica: 

“nunca fui a nenhum desses locais”. Uma parcela muito significativa (95.3% - 530 pessoas) 

afirmou que já visitou ou costuma frequentar esses locais.  

A última questão desta secção questionou a frequência de visitação, no último ano,  aos locais 

listados anteriormente. 277 participantes  afirmaram terem uma frequência acima de 07 vezes. 

De 03 a 06 vezes foi a segunda opção mais escolhida (176 pessoas - 31.7%). 68 inquiridos (12.2%) 

visitaram esses locais de 01 a 02 vezes no último ano. Uma baixíssima parcela (9 pessoas – 1.6%) 

afirmou não ter frequentado nenhum desses equipamentos culturais no último ano. 

 

3.1.2) Secção “Conhecimento e Participação” 

 

Nesta secção, o objetivo principal foi analisar três tipos de informações na relação entre a 

comunidade interna e os espaços museais da UFRJ:  

1. Se os inquiridos já ouviram falar nestes espaços e por qual meio de comunicação (se for o 

caso); 

2. Se já os visitou (inclusive quantas vezes); 

3. Se em 2019 o respondente frequentou algum desses espaços.  
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Qual ou quais destes museus, espaços de ciência e 
centros de memória da UFRJ você já ouviu falar?

Grau de conhecimento pelos 546 participantes que afirmaram já ter ouvido falar de pelo menos 01
desses espaços

 

Gráfico 3 – Espaços museais da UFRJ dos quais os participantes já ouviram falar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

Os 13 museus da UFRJ analisados por esta pesquisa são conhecidos por 546 participantes (98.2%), 

sendo os mais conhecidos por ordem decrescente – Museu Nacional, Casa da Ciência, 

Observatório do Valongo, Museu da Geodiversidade, Museu D. João VI e Espaço Memorial Carlos 

Chagas Filho (gráfico 3). Apenas uma minúscula parcela afirmou não ter ouvido falar de nenhum 

destes espaços (10 participantes - 1.8%). 

Quanto ao meio pelo qual essas pessoas souberam da existência destes locais (tabela 6), a 

recomendação de pessoas próximas ao participante foi o que mais contribuiu para esta 

descoberta (46%), seguido por ferramentas de notícias e busca online (37.9%). Destaca-se a 

importância da sinalização de rua, visto que 32.7% afirmaram terem descoberto esses locais por 

estes instrumentos. As redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Pinterest) 

ocuparam o 4º lugar, com 30.6% das respostas. 
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Meios de Comunicação
Quantidade 

de respostas
Porcentagem

Recomendação de amigo / familiar / aluno, técnico ou professor 256 46,0

Internet (jornais e revistas eletrônicos, busca pelo assunto, sites de notícias) 211 37,9

Passou em frente / Sinalização de rua 182 32,7

Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest) 170 30,6

Participação em congressos / outros eventos 144 25,9

Mídia impressa (jornais, revistas, panfletos, cartazes, outdoors) 95 17,1

Rádio/TV 37 6,7

Podcasts 2 0,4

Caso você já tenha ouvido falar, como você descobriu a existência destes equipamentos da 

UFRJ?

 

Tabela 6 - Meios de comunicação pelos quais os participantes descobriram os museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

Após informar se já ouvir falar e de que forma descobriu estes locais, para finalizar esta secção, o 

participante respondeu a duas questões relativas a visitações. 495 respondentes que afirmaram 

já terem ido a pelo menos um desses locais são, sendo os museus mais visitados, em ordem 

decrescente (gráfico 4): Museu Nacional (400), Casa da Ciência (253), Museu da Geodiversidade 

(215), Observatório do Valongo (144), Museu D. João VI (119) e Espaço Memorial Carlos Chagas 

Filho (106). Apenas 11% dos participantes (61%) afirmaram nunca terem visitado nenhum desses 

espaços museais. 

Quanto à periodicidade de visitação, a maior parte dos respondentes afirmou ter visitado de 1 a 

4 vezes nos últimos anos (281 pessoas - 50.5%), seguida por 133 pessoas que visitaram apenas 

uma vez (23.9%). Apenas 81 participantes (14.6%) visitaram com mais frequência estes locais – 

acima de 05 vezes nos últimos anos. 

A última pergunta buscou saber especificamente se, em 2019, o inquirido visitou algum desses 

espaços. A diferença entre “Sim” e “Não” foi pequena (38 respostas), mostrando um relativo 

equilíbrio entre as 297 pessoas (53.4%) que não visitaram nenhum desses espaços em 2019 e as 

259 (40.6%) que afirmaram terem ido.  
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Gráfico 4 – Espaços museais já visitados pelos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

3.1.3) Secção “Sobre não ter visitado ainda” 

Esta secção foi destinada aos 61 participantes (11%) que ainda não visitaram nenhum dos espaços 

museais abrangidos por esta pesquisa. Neste segmento, foram realizadas três perguntas: 

descobrir os possíveis motivos para estas pessoas ainda não tenham ido a esses locais, qual o 

meio de comunicação que possivelmente seria utilizado no momento em que decidirem visitar e 

se este grupo frequentaria esses espaços caso funcionassem também em horários não comerciais 

(como noite, finais de semana e feriados). 
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Meios de Comunicação Não utilizaria
Pouco 

provável
Provável 

Muito 

provável

Site da instituição 7 16 20 18

E-mail (mailing, newsletter) 8 20 17 16

Mídias digitais (revistas e jornais online, blogs, podcasts) 7 10 23 21

Redes sociais 3 5 20 33

Mídia impressa (jornais, revistas, outdoors, folders) 16 22 16 7

Rádio / TV 19 21 14 7

Contato telefônico diretamente com o espaço 26 21 10 4

Assinale, na escala, o quanto você utilizaria cada um desses meios de comunicação se você quisesse saber, 

antecipadamente, sobre a programação e a estrutura desses equipamentos culturais:
(quantidade de votos por categoria. Nesta opção o participante só poderia escolher uma avaliação por quesito)

Razões Não se aplica
Pouco 

provável
Provável 

Muito 

provável

Os horários de funcionamento coincidem com o meu horário de estudo / 

trabalho
22 14 16 9

Não estar aberto aos finais de semana (excluindo-se aqueles que abrem aos 

finais de semana)
23 18 12 8

Não recebo informações sobre a programação 8 9 17 27

A programação não me desperta interesse (exposições, cursos, oficinas, 

palestras, apresentações culturais)
28 25 6 2

Não há serviço de mediação / visitas guiadas 24 29 7 1

É difícil chegar a este local (transporte público / estacionamento) 19 20 13 9

A acessibilidade não existe ou não é suficiente para suprir as minhas 

necessidades (exemplos: rampas, elevadores, materiais em braille ou 

audiotranscrição, interpretes de LIBRAS, entre outros)

44 12 2 3

Acerca dos possíveis motivos para você ainda NÃO ter visitado esses locais, marque, dentro da escala, a opção que 

mais se aproxima ao seu contexto
(quantidade de votos por categoria. Nesta opção o participante só poderia escolher uma avaliação por quesito)

Tabela 7 - Possíveis motivos para a não visitação aos museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

A primeira questão apontou possíveis motivos para essas pessoas ainda não terem visitado esses 

museus analisados, abordando aspetos relacionados a estrutura, transporte, programação e 

comunicação (tabela 7). Cada participante escolhia uma opção por motivo, na qual destacamos 

as categorias mais votadas em cada. “Não recebo informações sobre a programação” é a razão 

mais provável para que estas pessoas não tenham visitado ainda esses locais com 44.3% dos 

votos. A não existência de serviços de mediação / visitas guiadas, assim como a dificuldade para 

se chegar ao local foram razões pouco prováveis. Os outros motivos foram assinalados, em 

maioria, na categoria “não se aplica”.  

 
Tabela 8 - Meios de comunicação a serem utilizados para obter informações sobre os museus 
da UFRJ antes de visitá-los  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 
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Após apontar possíveis motivos, buscamos saber quais os meios de comunicação que 

possivelmente seriam utilizados por estas pessoas para informarem-se, antecipadamente, a 

respeito da programação e da estrutura destes locais. As respostas recebidas apontam para uma 

escolha majoritária pelas plataformas online, nas quais as redes sociais seriam a principal escolha 

por 54.1% dos respondentes, seguidas pelas mídias digitais e pelo site da instituição, com 37.7% 

e 32.7%, respetivamente. 

 

Gráfico 5 – Funcionamento em horários alternativos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

O gráfico 5 demonstra que, para 55 inquiridos (90.2%), o funcionamento a noite e/ou aos finais 

de semana e feriados representam possibilidades de visitação a esses locais (25 responderam SIM 

e 30 TALVEZ). Apenas seis participantes afirmaram que não os visitariam nestes horários 

especiais.  

 

3.1.4) Secção “Estrutura e Visitações” 

A última secção do questionário enviado à comunidade interna destinou-se à grande parcela de 

participantes que já visitaram estes espaços pelo menos uma vez – 495 pessoas (89%). As 

perguntas objetivaram descobrir as suas impressões relativas a: comunicação, estrutura, 
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programação, comunicação e acessibilidade, e se estes espaços seriam frequentados em horários 

alternativos, assim como indicados a outras pessoas.  

Quanto aos meios de comunicação, as plataformas online são as ferramentas mais utilizadas no 

momento de busca de informações sobre estes locais (gráfico 6). O site foi a mais escolhida 

(74.1%), seguido pelas redes sociais (55.2%). Se informar junto a familiar, amigo, 

aluno/técnico/professor assume o 3º lugar (23.2%), estando praticamente no mesmo patamar 

que as mídias digitais (jornais e revistas online e blogs, com 22.8%). 

 

Gráfico 6 – Meios de comunicação nos quais os participantes buscam informações sobre os 
museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

As cinco perguntas posteriores solicitaram que o participante avaliasse cinco aspetos relativos 

aos museus pesquisados: horários de funcionamento, infraestrutura, acessibilidade (física e 

cultural), programação e meios de comunicação. A tabela 9 mostra que os horários de 

funcionamento estão bem avaliados pelos participantes. Os 13 espaços enquadram-se, por 

maioria de votos, na categoria "bom". Apenas o Museu da Química Prof. Athos da Silveira Ramos 

teve a mesma quantidade de avaliações também na categoria "Regular". 
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Tabela 9 - Avaliação quanto ao horário de funcionamento dos museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

Quanto à infraestrutura a tabela 10 aponta que 09 museus (69%) estão avaliados como “regular”. 

Apenas 04 foram enquadrados, por maioria, na categoria “bom”: Museu Nacional, Casa da 

Ciência, Museu da Geodiversidade e Espaço Memorial Carlos Chagas Filho.  

 

Tabela 10 - Avaliação quanto à infraestrutura dos museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 
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Acessibilidade é o único quesito em que a categoria "péssimo" surge como sendo a mais escolhida 

por parte dos visitantes em relação a dois museus: Espaço Memória, Arte e Sociedade Jessie Jane 

Vieira de Souza e Museu da Química Prof. Athos da Silveira (tabela 11). Nove espaços foram 

avaliados, nesta categoria, como “regular”, a qual abrange inclusive, espaços muito visitados 

pelos participantes, como Museu Nacional, Observatório do Valongo e Museu D. João VI. Apenas 

duas obtiveram avaliação “bom” nesta categoria, sendo a Casa da Ciência e o Museu da 

Geodiversidade. 

 
Tabela 11 - Avaliação quanto à acessibilidade (estrutural e de programação)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

 

As avaliações em torno da programação oferecida por estes espaços foram positivas (tabela 12). 

Em 11 das 13 instituições analisadas, aqueles que já visitaram estes locais avaliaram-na como 

“bom”. Destaque neste quesito para o Museu Nacional e a Casa da Ciência, cujas programações 

foram avaliadas como “excelente” por 209 e 113 pessoas, respetivamente. 
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Museu / Espaço Ciência e Memória Não visitei Visitaram

% de Visitação dentro do 

universo de participantes da 

pesquisa que responderam 

que já visitou esse museu

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

Museu Nacional 94 401 81,0 22 54 97 139 89

Casa da Ciência 226 269 54,3 9 33 86 94 47

Museu da Geodiversidade 269 226 45,7 27 49 64 67 19

Observatório do Valongo 312 183 37,0 21 37 51 51 23

Museu D. João VI 356 139 28,1 28 39 33 25 14

Espaço Memorial Carlos Chagas Filho 366 129 26,1 20 29 46 26 8

Museu de Anatomia 384 111 22,4 23 27 34 17 10

Espaço COPPE Miguel de Simoni 409 86 17,4 10 22 34 18 2

Museu da Escola de Enfermagem Anna Nery 409 86 17,4 16 23 22 20 5

Museu da Escola Politécnica 424 71 14,3 19 23 17 10 2

Laboratório Didático do Instituto de Física - LADIF 431 64 12,9 12 19 18 11 4

Museu da Química Prof. Athos da Silveira Ramos 442 53 10,7 15 16 17 4 1

Espaço Memória, Arte e Sociedade Jessie J. V. de Souza 446 49 9,9 9 18 15 5 2

Pergunta: Em relação aos meios de comunicação utilizados para divulgar a programação e informações extras de cada local, avalie:
(quantidade de respostas por padrão de avaliação - ordem decrescente: dos mais para os menos visitados)

Tabela 12 - Avaliação da programação oferecida ao público 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 

O último aspeto avaliado pelos participantes foi a respeito dos meios de comunicação utilizados 

por estes espaços museais. A tabela 13 apontou-nos três resultados equivalentes, ou seja, cada 

categoria (bom, regular e ruim) abrange de 4 a 5 museus. Os melhores avaliados são os 

instrumentos de alguns dos espaços mais visitados pelos respondentes, como Museu Nacional, 

Casa da Ciência, Museu da Geodiversidade e Observatório do Valongo. Os meios de comunicação 

dos outros 09 museus foram enquadrados nas categorias “regular” e “ruim”. 

Tabela 13 - Avaliação pelos participantes dos meios de comunicação utilizados pelos museus 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pela comunidade interna da UFRJ. 
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Para finalizar esta secção, três perguntas foram realizadas: 

- Você indicaria algum desses espaços museais a alguém?: o retorno foi muito positivo, visto que 

459 participantes (92.7%) afirmaram que “Sim”. Apenas 6.5% (32 pessoas) assinalaram a opção 

“Talvez” e 0.8% (4 pessoas) marcaram “não”.  

- Se este espaço funcionasse a noite e/ou aos finais de semana, você frequentaria?: Cerca de 

60.4% (299 participantes) afirmaram que “Sim”, 10.5% assinalaram “Não” (52 participantes) e 

29.1% assinalaram “Talvez” (144 pessoas). Ressaltamos que esta pergunta não abrange os 

museus que já funcionam nestes dias e horários, como o Museu Nacional e a Casa da Ciência, em 

um contexto anterior ao incêndio do museu e a pandemia.  

- Você sugere algo a ser feito para te incentivar a visitar mais esses locais? (Resposta com lacuna 

aberta): Das 278 respostas recebidas, 182 relacionam-se a comunicação – os participantes 

afirmam que uma maior divulgação contribuiria neste processo.  

 

3.2) Questionário aos gestores: 

Este questionário ficou aberto para respostas no período de 10 a 21 de agosto de 2020. Dividido 

em oito seções, o objetivo consistiu em coletar informações a respeito de recursos humanos, 

financeiros, estrutura, acessibilidade, comunicação e processos de avaliação.  

 

3.2.1) Painel institucional 

 De forma introdutória, esta secção contextualiza as treze instituições museais analisadas 

nesta pesquisa por meio de um “painel institucional”, no qual serão informados dados gerais 

relativos a: vinculação institucional, enquadramento por área de conhecimento, horários de 

funcionamento, público-alvo, cobranças de ingresso, entre outros.  

 A tabela 4, presente no capítulo II – Metodologia, detalha três categorias de informações 

que compõem este painel, como ano de fundação, centro/unidade acadêmica ao qual a 

instituição está vinculada e horários de funcionamento. Portanto, abaixo estão descritas as 
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informações complementares, como público-alvo, cobranças de ingresso, enquadramento por 

área de conhecimento e missão. 

- Público-alvo: Estas instituições estão abertas ao público em geral, mas, pelo fato de serem 

museus universitários, os estudantes (ensino fundamental, médio e superior), professores, 

pesquisadores e educadores foram descritos como público-alvo por todos os gestores. A 

comunidade interna da UFRJ foi citada expressamente por apenas duas instituições: Espaço 

Memorial Carlos Chagas Filho e Espaço Memória, Arte e Sociedade Jessie Jane V. de Souza.  

 

- Cobrança de ingresso e taxas: O Museu Nacional, enquanto aberto ao público antes do incêndio 

em 2018, é a única instituição a cobrar ingressos, todavia possuía uma política de entrada gratuita 

para crianças de até 05 anos, deficientes físicos e para todos os visitantes nos segundos domingos 

de cada mês. 

 

Gráfico 7 - Enquadramento por área de conhecimento dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

- Enquadramento por área de conhecimento (gráfico 7): As 08 principais áreas do conhecimento 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estão 

presentes nas atividades desenvolvidas por estes museus. As áreas com maior enquadramento 

são Ciências Exatas e da Terra e Linguística, Letras e Artes (presentes em 7 instituições cada), 
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seguidas pelas Ciências Biológicas, da Saúde e Humanas (5 instituições cada), Engenharias (3), 

Ciências Sociais Aplicadas (2) e, por último, Ciências Agrárias (1). 

 

Tabela 14 - Missões dos museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

- Missão: 08 instituições (61.5%) já definiram a sua missão. A tabela 14 mostra-nos que as já 

estabelecidas englobam as importantes atividades realizadas pelos museus, como preservar, 

pesquisar, comunicar e educar. 

 

3.2.2) Secção “O que oferecemos” 

Nesta secção os gestores listaram os produtos e serviços disponibilizados ao público no seu 

espaço habitual e externamente. Além disso, descreveram como são os processos criativos para 

tal. 
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Na primeira pergunta “A programação deste local nos últimos 05 anos foi composta por”, o gestor 

deveria selecionar, dentre as opções listadas, tudo o que foi oferecido ao público neste intervalo 

de tempo. 

Gráfico 8 - Programações oferecidas ao público nos últimos 5 anos 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

Nos últimos 05 anos (2015-2020), o gráfico 8 aponta para uma diversidade na programação, 

ofertando, maioritariamente, exposições permanentes e oficinas (11 espaços – 84.6%) e 

exposições temporárias (10 espaços – 76.9%). Destacamos 04 museus que, ao longo deste 

período, ofereceram todas as programações citadas acima: Museu Nacional, Museu da 

Geodiversidade, Espaço Memorial Carlos Chagas Filho e Museu D. João VI. 

Quanto à realização de atividades externas, apenas o Museu da Escola de Enfermagem Anna Nery 

não realizou atividades fora do seu espaço físico habitual. As atividades mais realizadas 

externamente, pelas outras instituições, são oficinas, palestras, cursos e seminários. Essas 

atividades, consequentemente, complementam as executadas no espaço físico próprio – 

exposições e oficinas.  

Além disso, ressaltamos que os gestores afirmaram que suas instituições participam ativamente 

de eventos acadêmicos e científicos, feiras de ciências, realizam aulas de campo e exposições 
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itinerantes (figura 7). Essa gama de atividades, produzidas interna e externamente, mostram a 

versatilidade e o alto potencial criativo, assim como a habilidade operacional, destas equipas.  

 

Figura 7 – Atividades realizadas fora do espaço físico habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

O processo criativo destes produtos envolve todos os colaboradores em 12 das 13 instituições 

analisadas. De forma geral, é um processo realizado via reuniões de equipa, dinâmicas, convite a 

colaboradores externos e atendimentos a propostas feitas por terceiros. 

 

3.2.3) Secção “Com quem trabalhamos?” 

Os aspetos relativos aos recursos humanos destas instituições serão descritos nesta secção, como 

estrutura de pessoal, áreas de formação envolvidas, capacitação, necessidades etc. 

A primeira informação obtida foi a respeito do organograma da instituição. Nesta questão, o 

gestor selecionava os departamentos que integram a estrutura do espaço museal sob sua gestão 

(tabela 15). Os setores mais comuns a esses espaços museais são educativo, extensão, cultural e 

comunicação. Na lacuna “Outros”, dois museus apontaram a existência de setores de museologia, 

sendo: Museu Nacional e Museu da Geodiversidade. 
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Tabela 15 - Departamentos que integram os organogramas dos museus da UFRJ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

Após perguntar a respeito da estrutura organizacional, a próxima questão buscou saber o 

quantitativo de alunos, técnicos e docentes envolvidos nas atividades dos museus, cujas 

respostas seguem consolidadas nos gráficos 9, 10 e 11.  

 

Gráfico 9 – Quantidade de alunos nas equipes dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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Os resultados mostram uma elevada participação dos alunos nestas equipas. A maioria das 

instituições (08 - 61.5%) possuem acima de dez alunos em sua estrutura. O Museu da Escola 

Politécnica é o único que não possui nenhum aluno em sua equipa. As funções desempenhadas 

pelos discentes, segundo os gestores, relacionam-se a mediação, atividades de extensão 

universitária, pesquisas de pós-graduação, comunicação, programação e educativo. 

 

Gráficos 10 e 11 – Quantidade de técnicos e docentes nas equipes dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

Quanto aos técnicos, em nove instituições (69.2%), o quantitativo varia de 1 a 4. Quanto às 

funções desenvolvidas por estes agentes, os gestores descreveram uma abrangente atuação, nos 

quais estes colaboradores estão presentes em todas as áreas do museu, como educação, 

administração, financeiro, manutenção, comunicação, programação, conservação e restauração, 

museologia, atividades de extensão, dentre outros. 

Diferentemente dos alunos e técnicos, em que há instituições que não possuem um ou outro em 

sua estrutura, em todas as instituições os docentes estão presentes. Doze espaços afirmaram ter 

de 01 a 04 docentes em sua equipa, exceto o Museu Nacional – que possui acima de 10. As 

funções desempenhadas associam-se aos cargos de supervisão, coordenação e direção, 

transpassando por todas as atividades realizadas. 
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Em sequência à composição das equipas destes locais, questionamos-lhes a respeito da formação 

educacional destes integrantes. As áreas que estão presentes na maior parte dos museus são: 

Ciências Humanas (em 8 instituições), Ciências Exatas e da Terra (07) e Ciências da Saúde (06).  

Após o panorama das equipas quanto às categorias e áreas de formação, a próxima questão 

abordou aspetos relacionados à capacitação desses colaboradores – como temas, frequência, 

necessidades. 10 gestores (76.9%) afirmaram já terem proporcionado treinamentos gerais às suas 

equipas de temas relativos à manutenção de infraestrutura, comunicação, acessibilidade. 

Acrescenta-se o fato de que em 12 instituições (92%), os colaboradores participam de ações 

específicas de formação, atualização e aperfeiçoamento em suas respetivas áreas de atuação.  

As duas últimas perguntas da secção sobre recursos humanos procurou saber dos gestores em 

quais áreas eles julgavam existir uma necessidade de capacitação dos seus colaboradores e para 

quais funções precisa-se de mais mão de obra. 

 

Tabela 16 - Interesse na capacitação dos colaboradores – divisão por áreas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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A tabela 16 demonstra que há um grande interesse, por parte dos gestores, que as equipas se 

capacitem em seis das sete áreas propostas, sendo as de maior interesse:  produção de 

exposições e outros eventos (12 gestores - 92.3%), seguida de acessibilidade (estrutural e 

cultural), conservação/preservação de acervos e estratégias de comunicação, todas com 

interesse demonstrado por 10 gestores (76.9%). Esta pergunta foi seguida de uma lacuna aberta, 

na qual o gestor poderia apontar outra área que julgasse ser importante e que não estivesse 

contemplada nas 07 opções anteriores. Quatro (30.8%) acrescentaram as seguintes áreas: 

segurança/bombeiros, capacitação de mediadores, audiovisual e informática e marketing digital. 

Quanto à necessidade de mão de obra, as funções com maior demanda, conforme apontadas por 

11 gestores, relacionam-se às áreas de museologia, comunicação social, educação e produção 

cultural (tabela 17). Apenas dois espaços declararam não necessitar ou não saber opinar sobre 

esta necessidade (Museu do Observatório do Valongo e Museu da Química Prof. Athos da Silveira 

Ramos). 

 

Tabela 17 - Demanda de colaboradores por área 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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3.2.4) Secção “Ensino, Pesquisa e Extensão 

Esta secção buscou saber de que forma o ensino, a pesquisa e a extensão universitárias estão 

presentes nestas instituições através do fomento e do desenvolvimento e publicação de trabalhos 

acadêmicos pela equipa.  

Gráficos 12 e 13 – Bolsas de Iniciação Artística e Cultural e de Extensão concedidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

O primeiro aspeto foi em relação aos dois programas de fomento propostos pelas Pró-reitorias 

de Graduação e Extensão. Os resultados apontam para uma maior concessão de bolsas a esses 

espaços pela PR-5, cujo edital contemplou 8 instituições (62%). No edital proposto pela PR-1, o 

resultado foi inverso: apenas 4 espaços foram contemplados, correspondendo a 31% das 

instituições. 

Quanto à produção acadêmica destes espaços nos últimos 05 anos, 10 gestores afirmaram que 

trabalhos têm sido desenvolvidos e publicados pelas suas equipas, o que corresponde a 76.9% do 

total de instituições pesquisadas. 

 

3.2.5) Secção “Como fazemos?” 

O foco desta secção reside nos recursos financeiros das instituições, buscando perceber as 

principais fontes de receitas, assim como as despesas, para verificar se há semelhanças, 
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compreender de que forma estes locais têm mantido sua estrutura e atividades e se as verbas 

atuais são suficientes para o que vem sendo realizado. 

No quadro relativo às receitas (tabela 18), verificamos que 12 instituições (92.3%) possuem, como 

principal fonte, a dotação no orçamento da unidade/centro ao qual está vinculado. A segunda 

fonte em comum a estes espaços é o financiamento público via bolsas e verbas de editais da UFRJ, 

todavia só integram o orçamento de 07 museus (53.8%). Financiamentos públicos de instituições 

externas, assim como patrocínios (diretos e indiretos) e doadores / financiadores particulares são 

fontes ainda pouco presentes, atingindo de 1 a 3 instituições (7.7% -23.1%). 

 

Tabela 18 - Fontes de receitas dos museus da UFRJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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Neste contexto, com base nas respostas recebidas, destacamos três aspetos: 

 

1. A cobrança de ingressos / e taxas, a venda de produtos próprios e o aluguel do espaço ou de 

peças não constituem fontes de receita de nenhuma das 13 instituições analisadas; 

2. O único espaço que atualmente recebe patrocínio direto de instituições e empresas privadas é 

o Museu da Química Professor Athos da Silveira Ramos; 

3. Apenas o Museu Nacional recebe verbas de patrocínio indireto (via leis de incentivo) e de 

parcerias firmadas pela Associação de Amigos do Museu Nacional. 

 

Na questão posterior, os gestores apontaram as despesas usualmente pagas com as receitas 

descritas (gráfico 14). Os gastos mais recorrentes são “Reforma / Manutenção da infraestrutura 

do local” (84.6%), seguido pelo investimento em equipamentos e materiais específicos para a 

programação (76.9%). Preservação/conservação dos acervos e comunicação são despesas 

constantes no orçamento de 8 e 7 instituições, respetivamente (61.5% e 53.8%).  

 

Gráfico 14 – Quadro de despesas dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

Após apontar receitas e despesas, os gestores responderam à seguinte questão: A atual 

disponibilidade orçamentária atende a todas as necessidades desta instituição? Em caso negativo, 
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onde há necessidade de maior investimento?. Somente um museu afirmou que os atuais recursos 

são suficientes. Os gestores das outras doze instituições listaram as áreas que precisam de um 

investimento maior, conforme sintetizado na figura 8 em cinco grandes áreas. Ressaltamos que 

estas áreas coincidem com as despesas mais apontadas na questão anterior. Ou seja, os valores 

investidos nestas áreas, atualmente, são insuficientes frente à demanda de cada instituição. 

 

Figura 8 – Áreas que demandam maior investimento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

Por fim, a última questão desta secção abordou a existência de parcerias com órgãos da UFRJ e 

externos. Os resultados apontam para um grande envolvimento entre estes museus e outros 

órgãos e instituições (figuras 9 e 10). Internamente, 77% das instituições analisadas (10 museus) 

têm como parceiros outros órgãos da UFRJ, como SIMAP-UFRJ, laboratórios, cursos de graduação 

e pós-graduação, unidades acadêmicas, programas de extensão e o SIBi (Sistema de Bibliotecas 

da UFRJ). O resultado se manteve quanto às parcerias externas, aquelas estabelecidas com outros 

museus e espaços de ciência, escolas, associações, universidades, institutos de ensino e de 

pesquisa. 
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Figuras 9 e 10 – Parcerias internas e externas dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

 

3.2.6) Secção “Estrutura e Acessibilidade” 

Neste segmento, o objetivo é compreender de que forma estes espaços se estruturam e quais as 

ações de acessibilidade implementadas para possibilitar a inclusão de diferentes tipos de público.  

No que diz respeito à estrutura física voltada para o público, verificou-se que além do espaço para 

exposição (comum a todos os museus), os dois outros mais recorrentes (7 locais - 53.8%) são 

auditórios e banheiros (tabela 19). Destacamos que nenhuma destas instituições possui uma loja 

para venda de produtos de marca própria, confirmando o que já foi apontado nos resultados 

quanto às fontes de receitas (tabela 18). Portanto, a venda de produtos próprios não se configura 

como uma fonte de receitas de nenhum dos museus pesquisados. 
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Tabela 19 - Estrutura física dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

Quanto às medidas existentes para proporcionar acessibilidade física e cultural ao público, 

observamos que poucas foram executadas até o momento (gráfico 15). As rampas de acesso 

foram as mais implementadas, mas apenas por 05 instituições (38.5%), seguidas por materiais em 

braile, cabines adaptadas em banheiros e elevadores, por 04 museus cada (30.8%). Atenta-se para 

o fato de que dois museus ainda não implementaram nenhuma das medidas acima: Espaço 

Memorial Carlos Chagas Filho e Observatório do Valongo. 

 
Gráfico 15 – Medidas de acessibilidade já implantadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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3.2.7) Secção “Como falamos com o nosso público?” 

Comunicação é o tema central desta secção, na qual buscamos saber quais são as ferramentas 

utilizadas, os colaboradores envolvidos e se há parcerias com a Coordenadoria de Comunicação 

da UFRJ – órgão de comunicação oficial da universidade. 

A primeira questão solicitou que os gestores assinalassem na lista apresentada os meios usados 

para se comunicar com o seu público, cujos resultados estão consolidados na tabela 20. 

Mediante os dados fornecidos (tabela 20), notamos a predominância do uso das plataformas de 

comunicação online, sendo as redes sociais Facebook (12 museus - 92.3%) e Instagram (11 

museus – 84.6%) as mais usadas, seguidas pela rede social Youtube e o site próprio da instituição 

(9 museus cada – 69.2%).  

 

Tabela 20 - Plataformas de comunicação dos museus da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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A próxima questão abordou dois importantes aspetos: se existe um setor de comunicação dentro 

do espaço museal e, em caso de ausência de um setor próprio com mão de obra especializada, 

questionamos quais são os responsáveis por esta função (gráfico 16). 

 
Gráfico 16 - Existência de setor de comunicação no espaço museal 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

Verificamos que apenas 04 museus (31%) possuem um setor de comunicação dentro do seu 

próprio espaço - Museu Nacional, Museu da Geodiversidade, Espaço Memorial Carlos Chagas 

Filho e Casa da Ciência, o que significa que 09 espaços (69%) não possuem. Na tabela 21, constam 

os responsáveis pela comunicação nestes museus que não possuem setor próprio. É notável o 

grande envolvimento dos discentes (bolsistas ou curriculares) nessa tarefa, atuando neste 

segmento em 05 instituições (38.5%).  

 
Tabela 21 - Responsáveis pela comunicação nos museus sem departamento próprio 
 

MUSEU Responsáveis pela Comunicação (na ausência de um setor próprio) 

Laboratório Didático do Instituto 
de Física 

Um dos técnicos é responsável pelas publicações, mas o conteúdo é elaborado 
por toda a equipe. 

Museu de Anatomia Coordenadora (técnica): faz as postagens. Alunos: conteúdo e edição. 

Museu D. João VI A coordenação e os estudantes de extensão que não possuem bolsa 

Museu da Esc. Politécnica Não especificado 

Museu da Química Dois alunos cuidam da divulgação nas mídias sociais e do Inst. de Química 

Espaço COPPE Tem um bolsista responsável 

Museu da Escola de Enfermagem 
Anna Nery 

Não temos o setor responsável pela comunicação. Quem faz o trabalho de 
divulgação é o bolsista de extensão. 

Espaço Jessie Jane Vieira de Souza 1 técnico 

Observatório do Valongo Todos estão envolvidos 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 
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A última questão procurou compreender se estas instituições costumam solicitar apoio e serviços 

especializados à Coordenadoria de Comunicação da UFRJ, visto a oferta deste tipo de serviço à 

comunidade acadêmica pelo órgão. Os dados mostram (tabela 22) uma maior interação entre a 

COORDCOM/UFRJ e os museus no que diz respeito à divulgação das ações nos veículos oficiais de 

comunicação da universidade, visto que, ao longo dos últimos 05 anos, apenas 04 museus (30.8%) 

não solicitaram este tipo de serviço. Esta situação difere-se em relação aos serviços 

especializados, os quais nunca foram solicitados por 7 espaços (53.8%).   

 

Tabela 22 - Frequência de solicitação de divulgação e serviços especializados à 

COORDCOM/UFRJ 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

3.2.8. Secção “Como avaliamos?” 

A última secção deste questionário abordou os processos de avaliação sob duas perspetivas: 

interna (entre gestores e colaboradores, englobando processos de criação e de gestão) e externa 

(avaliação pelo público dos produtos e serviços oferecidos). Verificamos que a grande maioria das 

instituições já instituíram estes processos – 11 espaços (84.6%) afirmaram terem processos de 

avaliação interna e 12 (92.3%) utilizam ferramentas de avaliação pelo público (figura 11).  
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Figura 11 – Processos de avaliações interna e pelo público 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário respondido pelos gestores dos museus da UFRJ. 

 

No primeiro quesito (avaliação interna), a categoria de reuniões / discussões / rodas de conversa 

é mais utilizada em 05 espaços (38.5%), seguida pelos questionários e formulários (03 instituições 

– 23.1%). Relatórios e autoavaliações são os instrumentos menos aplicados (por 02 e 01 

instituição, respetivamente). 

Quanto à avaliação pelo público, os formulários, questionários e livro de visitantes são as 

ferramentas mais utilizadas, sendo aplicadas por 10 dos 12 museus que realizam pesquisas de 

opinião junto ao público. Dois gestores apontaram que as redes sociais também funcionam como 

ferramentas de avaliação, nas quais os comentários, curtidas e extratos servem como 

parâmetros. Ainda que seja um baixo índice, é uma metodologia diferenciada em comparação às 

ferramentas mais tradicionais (formulários, questionários, livros de visitas). 

 

3.3) Síntese dos resultados: Análise SWOT – Gestão  

Com o objetivo de sintetizar os resultados das respostas concedidas pelos gestores, utilizamos a 

análise SWOT, na qual são considerados os contextos interno e externo às instituições. 
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Tabela 23 - Análise SWOT - Gestão dos museus da UFRJ 
 

Ambiente Interno 

Strengths (Forças) Weaknesses (Fraquezas) 

- Diversidade temática nas programações;  
 
- Entrada gratuita; 
 
- Pluralidade das atividades, promovendo, 
além de exposições, oficinas, palestras, 
apresentações culturais, aulas temáticas, 
congressos, simpósios, palestras, dentre 
outros. 
 
- A grande realização de atividades externas, 
fora do espaço físico habitual; 
 
- Processo criativo democrático, em que 
todos os colaboradores estão envolvidos; 
 
- Formação multidisciplinar das equipas, 
congregando em um mesmo espaço 
profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento; 
 
- Constante produção e publicação de 
trabalhos acadêmicos sobre as atividades 
desenvolvidas nos últimos 05 anos; 
 
- Elevada taxa de museus que possuem 
parcerias com instituições internas (UFRJ) e 
externas (77%); 
 
- Relevante presença nas redes sociais 
Facebook (12 museus - 92.3%) e Instagram 
(11 museus - 84.6%); 
 
- Alto índice de museus com processos 
implantados de avaliação interna (pela 
equipa) e externa (pelo público). 
 
 
 

- Poucos museus funcionam em horários 
alternativos: finais de semana e feriados 
(apenas 03) 
 
- Quantidade insuficiente de colaboradores, 
com a necessidade de mão de obra 
especializada em importantes áreas como 
comunicação, educação, museologia e 
produção cultural; 
 
- Alta dependência financeira do orçamento 
das unidades acadêmicas / centros aos quais 
estão vinculados, com verbas insuficientes 
para atender a todas as demandas; 
 
- Inexistência de arrecadação de recursos 
por outras vias como venda de produtos 
próprios, por exemplo; 
 
- Baixíssimo quantitativo de museus que 
recebem verbas via patrocínio indireto (leis 
de incentivo) – apenas o Museu Nacional; 
 
- Insuficiência de recursos para manutenção 
de infraestrutura e investimento em 
programação; 
 
- Poucas medidas de acessibilidade física e 
cultural implantadas;  
 
- Baixo índice de museus com um setor 
próprio de comunicação, dentro do seu 
espaço museal (04 instituições – 30.8%); 
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Ambiente Externo 

Opportunities (Oportunidades) Threats (Ameaças) 

- Conhecimento destes museus por grande 
parte da comunidade interna; 
 
- A grande quantidade de profissionais que 
integram a estrutura acadêmica e 
profissional da UFRJ que podem atuar em 
parceria com estes museus na capacitação 
de seus colaboradores; 
 
- Grande prestígio da UFRJ perante a 
sociedade, possibilitando atingir uma maior 
parcela da população, ampliando assim suas 
audiências; 
 
- A criação de órgãos, instâncias, fóruns, 
grupos de estudos voltados à representação 
dos museus universitários no Brasil e no 
mundo, como a UMAC-ICOM; 
 
- A institucionalização do SIMAP/UFRJ de 
forma a dar suporte a esses espaços; 
 

- A concorrência de outros equipamentos de 
lazer nos bairros onde estes museus estão 
inseridos; 
 
- O aumento da violência na cidade, inibindo 
o deslocamento destas pessoas aos museus; 
 
- A redução no repasse de verbas pelo 
Ministério da Educação às universidades, 
diminuindo ainda mais os orçamentos 
destes locais; 
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Capítulo IV - Discussão: como esses resultados se relacionam? 

  

O objetivo desta secção é de conectar os resultados dos dois questionários aplicados e discuti-

los, de forma a perceber os desafios enfrentados na gestão destes locais. O ponto de partida 

consistiu nas avaliações dadas pela comunidade interna, as quais foram confrontadas com as 

informações enviadas pelos gestores, em uma tentativa de compreender as razões que podem 

ter influenciado a perceção da comunidade UFRJ sobre os espaços museais da universidade. 

  

4.1) Museus da UFRJ e a indústria criativa e cultural universitária 

 

Os espaços museais universitários são exemplos práticos do desenvolvimento da indústria criativa 

e cultural de uma instituição de ensino superior. A criatividade, tão presente no ambiente 

universitário e potencializador na geração de ideias e atividades culturais (Silva & Fernandes, 

2019), é o principal elemento utilizado para possibilitar o acesso ao Património Cultural de Ciência 

e Tecnologia pela sociedade por meio de produtos e experiências culturais. 

Pelo fato de agregarem as atividades de ensino, pesquisa e extensão, das três missões propostas 

por Veugelers & Rey (2014) nas quais as universidades se fundamentam, os museus da UFRJ mais 

se aproximam do conceito de terceira-missão. Dentre as características listadas pelos autores, na 

terceira missão existe a transferência direta de conhecimento para a sociedade. Ao pensarmos 

nos museus universitários como espaços abertos ao público, interno e externo, e em todo o 

conhecimento disponibilizado através da sua gama de atividades, há sentido enquadrá-los nesta 

missão. Porém, é importante reiterar que os museus desempenham funções além da 

transferência de conhecimento para a sociedade. Essas instituições são locais de interação e 

diálogo entre universidade e sociedade, o que os aproxima, portanto, do princípio de interação 

dialógica, uma das características da extensão universitária brasileira (FORPROEX, 2012). 

Enquadrar os espaços museais da UFRJ no âmbito da extensão não restringe-se apenas a esse 

diálogo entre universidade e sociedade. Outros fatores apontados pelos gestores corroboram 

esta relação, possibilitando que tracemos uma analogia com os outros princípios da extensão 
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universitária (FORPROEX, 2012), como: a pluralidade temática das atividades e a diversidade 

acadêmica dos profissionais envolvidos (Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade); a 

realização de atividades voltadas para o ensino e a pesquisa somadas à constante produção e 

publicações acadêmicas  (Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão); o grande quantitativo de 

alunos que integram o corpo funcional destes locais (Impacto na formação do estudante); o 

estabelecimento de parcerias com outras instituições internas e externas, inclusive com 

movimentos da sociedade civil (Interação Dialógica); e o compromisso com a educação e o 

exercício da cidadania (Impacto e Transformação Social). 

O fato de estas instituições estarem vinculadas a distintos centros e unidades acadêmicas, em 

que todas as áreas do conhecimento encontram-se representadas, corrobora a diversidade 

inerente ao Património Cultural de Ciência e Tecnologia (Novaes, 2018). Portanto, a partir do 

exposto, podemos afirmar que o património da UFRJ é plural.  

  

4.2) Conhecimento pela comunidade interna: possíveis motivos 

 

Os espaços museais da UFRJ são, de fato, conhecidos pela comunidade interna, conforme os 

resultados do questionário aplicado mostram. Dos 556 respondentes, 546 afirmaram já terem, 

pelo menos, ouvido falar nestes espaços e 495 já visitaram estes locais, o que representa 98.2% 

e 89%, respetivamente, do universo de participantes da pesquisa. Esses dados corroboram a 

relevância destes locais na estrutura e nas atividades desenvolvidas pela universidade.  

Algumas características destes espaços podem ser, possivelmente, razões que explicam este 

fenômeno. A programação oferecida é uma delas, sendo um elemento de grande valia neste 

contexto ao ser ratificado pelas avaliações positivas por parte do público interno, o qual a 

enquadrou nos parâmetros “bom” e “excelente” (tabela 12). Existe uma grande diversidade de 

atividades oferecidas ao público: além de exposições (permanentes e temporárias), estas equipas 

desenvolvem oficinas, palestras, realizam cursos, seminários, congressos, entre outros (gráfico 

8), no seu espaço habitual e fora dele - cerca de 92.3% das instituições (12) realizam atividades 

externas. Portanto, essa múltipla oferta de atividades, seja nas próprias instalações ou 
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externamente, amplia a divulgação destes espaços, o que pode ter contribuído para que esta 

representativa parcela de indivíduos já tenha, ao menos, ouvido falar destes locais, 

independentemente de tê-los visitado.  

É importante perceber que há um processo criativo democrático por trás das atividades 

disponibilizadas ao público. Nos museus da UFRJ, todos os colaboradores estão envolvidos nestes 

processos, à exceção de uma das instituições analisadas. A contribuição de diferentes 

departamentos nesta fase inicial, de efervescência de ideias, contribui também para uma boa 

gestão de recursos humanos, assim como Abreu (2008) já afirmara, que, em um contexto museal, 

a gestão de pessoas deve envolver a participação de todos também no trabalho interessante e 

criativo. Cada pessoa, ao somar suas experiências acadêmicas, profissionais e de vida neste fazer 

criativo, enriquece o produto final e experiencia um sentimento de pertencimento, o que a faz 

zelar pelo património sob sua responsabilidade.   

Saber por qual meio de comunicação essas pessoas souberam da existência destes locais é uma 

informação importante a complementar este painel. Nesta pesquisa, o meio que mais contribuiu 

para esta descoberta foi a “recomendação de amigo / familiar / aluno, técnico ou professor”, a 

qual foi assinalada por 46% dos respondentes (256 pessoas). Resultado semelhante foi 

encontrado por Köptcke, Cazelli & Lima (2009), ao analisarem o perfil de visita e dos visitantes de 

instituições museais na cidade do Rio de Janeiro (Brasil) em 2005. Os autores constataram que 

“mais da metade dos respondentes declara ter obtido informação sobre o museu por meio da 

recomendação de alguém” (Köptcke et al., 2009, p.49).  

Um boca a boca positivo contribui para o aumento do número dos visitantes e para que eles se 

tornem frequentadores (ao invés de visitantes ocasionais), além de auxiliar no processo de 

identificação social destes indivíduos com a instituição (Rentschler, 2007). Um visitante satisfeito 

será o melhor divulgador da instituição, pois irá propagá-la através do boca a boca (Tobelem, 

2017). Lima & Santos (2016) concordam no que diz respeito a eficácia deste instrumento, mas 

alertam sobre a importância de os museus também investirem em uma divulgação nos meios de 

comunicação de massa, pois “é importante reconhecer o quanto o museu é indicado para 

visitação informal (boca a boca), mas o uso dessas mídias poderia incrementar o volume de 
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visitantes nesse espaço, possibilitando maior visibilidade junto ao público local e exterior” (Lima 

& Santos, 2016, p.42). 

Mais um elemento a contribuir neste amplo conhecimento dos espaços junto à comunidade 

interna são as parcerias, por serem uma forma de promoção da imagem conforme já afirmado 

por Rendeiro (2011). A maior parte das instituições analisadas (10 espaços - 77%) afirmaram ter 

parceiros internos (órgãos, unidades acadêmicas, laboratórios da UFRJ, dentre outros) e externos 

à UFRJ. A atuação em conjunto com órgãos institucionais como o SIMAP/UFRJ, por exemplo, é 

uma das formas de trazer visibilidade para o que já é realizado nestes locais.  

O desenvolvimento e a publicação de trabalhos acadêmicos relativos às atividades realizadas nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão por estes espaços museais representam mais uma forma de 

tornar estas instituições conhecidas. Na edição 2019 da Semana de Integração Acadêmica da 

UFRJ, em que são apresentados os trabalhos desenvolvidos nestes três âmbitos por alunos, 

técnicos e docentes, verifica-se que, das 13 instituições analisadas, apenas o Museu da Politécnica 

não publicou trabalhos18. Um possível motivo para que isto tenha ocorrido é o fato de que este 

museu possuir apenas dois funcionários em sua estrutura funcional: um docente e uma 

museóloga. Como esses trabalhos precisam ter a participação de discentes, esta pode ser uma 

razão provável. Ainda assim, é elevada a percentagem de instituições presentes no maior evento 

acadêmico da universidade (12 espaços - 92.3%) e torna este evento uma relevante plataforma, 

a qual deve ser considerada em um contexto de divulgação destes locais junto à comunidade 

interna.  

A visitação a estes locais foi outro importante ponto questionado aos integrantes da comunidade 

interna. A grande maioria (495 respondentes – 89%) afirmou já ter visitado os museus, espaços 

de ciência e de memória da UFRJ. Os espaços mais visitados, levando-se em consideração a 

escolha por mais de 20% dos inquiridos (112 pessoas), são: Museu Nacional, por 400 pessoas 

(71.9%); Casa da Ciência – 253 (45.5%); Museu da Geodiversidade – 215 (38.7%); Observatório do 

Valongo – 144 (25.9%); Museu D. João VI – 119 (21.4%). Ao verificarmos as respostas fornecidas 

 
18Os cadernos de resumos da 10ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, a qual ocorreu no período de 21 a 27 
de outubro de 2019, encontram-se disponíveis em: https://sistemasiac.ufrj.br/cadernoController/index 
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pelos gestores, percebemos alguns aspetos em comum entre estas instituições, os quais podem 

ter influenciado este resultado: 

- Destes museus, três estão abertos ao público em horários alternativos (como finais de semana 

e feriados) além do horário comercial, sendo Museu Nacional, Casa da Ciência e Observatório do 

Valongo, e localizam-se fora do Campus Cidade Universitária, em bairros com maior oferta de 

transporte público, o que pode facilitar o deslocamento. Estar aberto aos finais de semana e 

feriados atinge um maior quantitativo de visitantes, principalmente aqueles que se encontram 

impedidos de frequentá-los ao longo da semana devido a compromissos profissionais e 

acadêmicos. Semelhante tendência foi encontrada no estudo conduzido por Köptcke et al. (2009), 

já citado anteriormente, o qual verificou que o público visitante dos museus pesquisados 

preferiria visitá-los aos finais de semana; 

- São museus que oferecem uma ampla gama de atividades ao público, possibilitando 

participações em diferentes formatos, o que estimula o público a ter uma visitação mais 

frequente; 

- Todos esses museus possuem páginas ativas e constantemente atualizadas nas redes sociais, o 

que colabora para que o público esteja informado sobre o que acontece nestes espaços.  

 

4.3) Comunicar é tão importante quanto produzir 

 

Do universo de participantes da pesquisa, 495 (89%) afirmaram já terem visitado esses locais e 

61 respondentes (11%) declararam ainda não terem ido aos museus analisados. No questionário, 

a secção específica para esta última categoria (“Sobre não ter visitado ainda”), objetivou capturar 

duas informações principais: possíveis motivos para que estas pessoas não os tenham visitado 

até o momento da coleta desses dados (tabela 7) e quais seriam os meios de comunicação 

possivelmente utilizados para buscar informações prévias sobre estrutura e programação antes 

da visita (tabela 8). 
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Quanto aos motivos, listamos 07 razões prováveis, as quais deveriam ser, uma a uma, assinaladas 

dentro de uma escala que variou entre “não se aplica”, “pouco provável”, “provável” e “muito 

provável”. A única sentença mais assinalada como “muito provável” é a de que “não recebo 

informações sobre a programação”, com 44.3%.  

Esta ausência também foi reforçada na questão posterior, com lacuna aberta, na qual o 

participante poderia manifestar, caso desejasse, outros motivos para esta não visitação, caso não 

tivesse sido contemplado nas razões listadas. Das 16 respostas recebidas, em 07 (53.8%) 

depreende-se que a não visitação pode ser associada à pouca divulgação sobre estes espaços e 

suas programações, como compartilhado por alguns participantes: “Nem sabia que a UFRJ tinha 

todos esses espaços. Nunca me foi comentado... preciso pesquisar mais sobre a faculdade em que 

estudo” [P112]; “pouca divulgação interna da UFRJ e nas redes sociais da universidade” [P198]; 

“Antes dessa pesquisa nem sabia da existência de muitos desses espaços. Estudo na UFRJ a 5 

anos” [P210] e “acredito que falte divulgação e incentivo à visitação” [P211]. 

A ausência ou insuficiente divulgação sobre a programação de espaços museais ao público 

também foi observada na pesquisa de opinião aplicada por Köptcke et al. (2009) em que 72.4% 

dos participantes afirmaram que este é, de fato, um aspeto que dificulta a visita a museus e 

centros culturais, o que mostra que esta situação se repete em relação ao público frequentador 

de instituições museais fora da UFRJ. 

Se esta lacuna no recebimento de informações é a principal razão para estas pessoas ainda não 

terem visitado esses espaços, questionamos-lhes quais meios de comunicação seriam utilizados 

para buscar, previamente, informações sobre estrutura e programação destes locais. Os 

resultados apontaram para as redes sociais como as principais ferramentas de busca, sendo a 

escolha de 54.1% dos respondentes, seguidas das mídias sociais – revistas e jornais online, blogs 

e podcasts - (37.7%) e pelo site da instituição (32.7%) – tabela 8.  

Resultado similar também foi obtido no segmento de participantes que já visitaram estes locais 

(495 pessoas – 89%). Ao responderem a pergunta “Quando você decide ir a algum desses 

equipamentos culturais da UFRJ, em quais meios você busca informação como programação, 
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ingressos, visitas guiadas, acessibilidade, dentre outros?”, o site do local (367 pessoas - 74.1%) e 

as redes sociais (274 – 55.2%) foram os meios mais escolhidos (gráfico 6). 

Verificamos então que o uso destas plataformas pela comunidade interna se coaduna àquelas 

utilizadas pelos museus da UFRJ (tabela 20). Facebook e Instagram são as redes em que estas 

instituições estão mais presentes, sendo utilizadas por 12 (92.3%) e 11 (84.6%) museus, 

respetivamente, seguidas pelo site próprio e perfis no Youtube (09 museus – 69.2%). O uso de 

redes sociais pelas instituições museológicas como forma de comunicar-se com o seu público é 

uma alta tendência, pois, segundo Remelgado (2014), “é visível um maior investimento ao nível 

das tecnologias da informação e da comunicação, no domínio das comunicações digitais que 

envolvem a utilização do e-mail, newsletters, sites e Redes Sociais” (Remelgado, 2014, p.143).  

A semelhança nos resultados dos dois questionários, em que os respondentes apontam para o 

uso de ferramentas de comunicação as quais já se encontram em utilização por estes museus, 

mostra que é necessário convergir estes dois polos, ou seja, aqueles que ainda não conhecem 

esses espaços precisam ser atingidos pelas informações disponibilizadas pelos museus nestes 

veículos.  

 

4.4) Infraestrutura, acessibilidade e comunicação: maiores desafios 

 

Esses três quesitos foram avaliados pela comunidade UFRJ e descritos pelos gestores. São itens 

essenciais ao funcionamento destes espaços, o que justifica a discussão que se segue. 

O item a respeito da infraestrutura no questionário voltado à comunidade interna buscou saber 

a avaliação destas pessoas em relação à estrutura física deste local, como banheiros, lanchonete, 

guarda volumes, iluminação, assentos etc., conforme a tabela 10. O fato de apenas a 

infraestrutura de 04 museus (30.8%) terem sido avaliadas como “bom” e que os outros 09 

espaços (69.2%) configurarem na categoria “regular” demonstra que, na visão do público, estes 

locais não atendem às suas expectativas. 
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Mesmo com essa avaliação “regular” em mais da metade dos museus analisados, percebemos 

um esforço por parte dos gestores e suas equipas na manutenção da infraestrutura destes locais 

ao analisar as despesas que compõem o orçamento (gráfico 14). O quesito “reforma / 

manutenção da infraestrutura do local” é uma prioridade para estes locais, constando no 

orçamento de 11 instituições (84.6%), o que demonstra um grande empenho destas equipas para 

que estes locais sejam agradáveis e ofereçam uma experiência mais completa ao público. 

Verificamos que existem outras despesas comuns a estes espaços que influenciam a perceção do 

público sobre o museu. A segunda despesa mais assinalada pelos gestores é a compra de 

equipamentos e materiais específicos para a programação (10 museus – 76.9%), seguido pelos 

gastos com a preservação e conservação dos acervos (08 locais - 61.5%). Lembramos, portanto, 

que esse investimento pode ser uma justificativa para que as programações destes locais tenham 

sido avaliadas como “bom e excelente” pela comunidade interna (tabela 12). 

Para tentar suprir essas despesas, os museus contam como principal fonte de receitas, de acordo 

com 12 gestores (92.3%), as dotações financeiras presentes nos orçamentos dos centros / 

unidades acadêmicas aos quais estão vinculados (tabela 18), o que corrobora a dependência 

direta entre os espaços museais e estes órgãos, conforme já afirmado por Medina (2008). 

A captação de recursos em outras fontes ainda é uma possibilidade pouco explorada. Dentre as 

formas alternativas de financiamento para museus, como descritas por Edson (2015) e Faustino 

(2019), observamos que apenas 03 foram aplicadas: a cobrança de ingressos (Museu Nacional), 

patrocínios corporativos (Museu Nacional e Museu da Química Prof. Athos da Silveira Ramos) e 

crowdfunding (Museu Nacional). 

Em um contexto de diminuição cada vez maior no repasse de verbas pelo Estado aos museus 

(Edson, 2015; Rendeiro, 2011), e, neste contexto, às universidades, os orçamentos destas 

instituições são diretamente afetados. Ao questionarmos se a atual disponibilidade orçamentária 

atende a todas as necessidades e, em caso negativo, quais as áreas que necessitam um maior 

investimento, a resposta foi quase unânime – 12 instituições (92.3%) afirmaram que os recursos 

atuais não atendem a todas as demandas e percebemos que as áreas que demandam mais 

investimentos são as mesmas que já constam como as principais despesas da instituição: 
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infraestrutura, acervos e coleções, comunicação, exposições e recursos humanos (figura 8). Ou 

seja, o investimento que já tem sido realizado com as verbas da universidade não tem sido 

suficiente para suprir as necessidades latentes.  

Especificamente no que diz respeito à demanda por recursos humanos, além da falta de mais 

verbas para o pagamento de alunos-bolsistas, dez gestores apontaram para uma demanda por 

mais profissionais de diversas áreas de formação (como museologia, comunicação social, 

educação e produção cultural – tabela 17), o que reforça uma das lacunas características dos 

museus universitários, conforme já apontado por Fagundes (2019): a atuação com um quadro 

funcional “reduzido e com carências em formação técnica” (Fagundes, 2019, p.81).  

Mais um item a ser discutido é a questão da acessibilidade (física e cultural) desses locais. Verifica-

se que, na tabela 11, 76.9% (10) dos espaços estão avaliados como “regular”. Apenas a Casa da 

Ciência e o Museu da Geodiversidade obtiveram avaliações positivas ao enquadrarem-se no 

parâmetro “bom”. De fato, esses dados relacionam-se às medidas implantadas por uma pequena 

parcela destes museus (gráfico 15): rampas de acesso (05 espaços), materiais em braile, cabines 

adaptadas em banheiros e elevadores (04 cada) e intérprete de libras (apenas 03). Neste 

panorama, destacamos o Museu da Geodiversidade como a instituição que mais implementou 

medidas19.  

Este baixo índice de acessibilidade física e cultural é um aspeto preocupante, visto o compromisso 

de o museu ser um local de acesso universal, de forma que todos se sintam acolhidos, o que 

impacta, diretamente, na experiência do usuário. O Estatuto dos Museus no Brasil (Lei 11.904, 

2009) é enfático ao afirmar, em seu inciso V, do artigo 2º, que um dos princípios fundamentais 

dos museus reside na universalidade de acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural. 

Tirrell (2002) afirma que o museu deve se comprometer a ser um local aberto a todos, e este 

compromisso pode proporcionar uma experiência mais significativa a qualquer visitante, 

independentemente de raça, escolaridade e classe econômica. Portanto, mais medidas devem 

ser implementadas de forma a colaborar neste processo de acesso universal.  

 
19As medidas implementadas são: rampas de acesso, materiais em braile, cabines adaptadas, intérpretes de libras, 
recursos táteis, mediação específica e pranchas de comunicação. 
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Dentre as três áreas nas quais residem os maiores desafios da gestão destes locais, comunicar 

tem uma grande importância, pela razão de ser, também, uma das missões dos museus, junto 

com atividades de preservação, pesquisa e educação (ICOM, 2007; Lei 11.904, 2009; Lei 47, 2004). 

As respostas da comunidade interna, ao avaliar este item, mostraram três resultados 

equivalentes no sentido de quantidade de museus por cada categoria - “ruim”, “regular” e “bom” 

– porém, este é o único quesito em que, se somarmos os museus enquadrados nos parâmetros 

ruim e regular, irá totalizar 09 instituições (tabela 13). Nosso objetivo é tentar compreender este 

resultado com base nas respostas dos gestores. 

A primeira dificuldade enfrentada por estas instituições reside no fato de que apenas 04 museus 

(30.8%) possuem um departamento de comunicação dentro da sua estrutura. Ao compararmos 

esta informação com a avaliação realizada pela comunidade interna (tabela 13), em que apenas 

os meios de comunicação de 04 museus obtiveram uma avaliação positiva (“bom”), verificamos 

que três deles são os que possuem esses departamentos próprios: Museu Nacional, Museu da 

Geodiversidade e Casa da Ciência. Resultado semelhante foi encontrado por Humanes (2016), ao 

investigar a gestão da comunicação externa direta com os visitantes dos museus e centros de arte 

da região da Andaluzia - Espanha: apenas 29% dos museus pesquisados possuem o departamento 

de comunicação de forma independente, sem, inclusive, formar parte de outro departamento. 

Pelo fato de ser um setor tão estratégico para os museus, nos locais em que não há um setor 

próprio, essas tarefas são realizadas por outros colaboradores, sendo acumuladas com atividades 

de outras naturezas. No estudo citado, Humanes (2016) exemplifica que estas atividades podem 

vir a ser realizadas pelo coordenador de outras áreas ou até pelo diretor da instituição. Nos 

espaços museais da UFRJ, percebemos também o envolvimento dos coordenadores, mas chama-

nos atenção o grande empenho dos alunos nestas tarefas, os quais atuam em conjunto e sob 

supervisão de técnicos e docentes (tabela 21). Ainda que estes discentes estejam em formação 

ou tenham afinidade com a área, a presença de um profissional especializado, com recursos 

humanos e financeiros à sua disposição é o contexto mais adequado para a realização desta 

tarefa. 
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Remelgado (2014) atribui este fenômeno – a não existência de departamento próprio – a motivos, 

principalmente, de ordem financeira. Todavia, a autora reforça que este fato não deve ser “um 

impedimento para que exista uma estratégia de comunicação com metodologias próprias” 

(Remelgado, 2014, p.124). Esta possibilidade é, portanto, visualizada em oito espaços museais, 

os quais afirmaram ter uma estratégia já definida levando-se em consideração os recursos 

humanos para executá-la e o conteúdo a ser divulgado. 

Notamos que, independentemente da existência de uma estratégia ou de um departamento 

próprio, todos os museus analisados utilizam mais um meio de comunicação para falar com o seu 

público, ampliando as possibilidades de contato. Verificamos que as redes sociais são as 

ferramentas mais utilizadas - Facebook (12 espaços – 92.3%), seguidas pelo Instagram (11 – 

84.6%) e Youtube (9 – 69.2%).  

Esta tendência foi encontrada também em duas pesquisas empreendidas na Espanha e em 

Portugal. Merín (2012), ao investigar a comunicação 2.0 entre os museus das regiões de Madrid, 

Barcelona, Andaluzia e País Basco e os jornalistas, constatou que 96% das instituições museais 

utilizam as redes sociais nas suas estratégias de comunicação.  

Em Portugal, o estudo realizado por Santos, Seródio & Ferreira (2017) a respeito da gestão da 

informação nos museus portugueses também aponta para um resultado similar: 92% utilizam o 

Facebook como principal ferramenta de comunicação com o público, seguidos do Youtube e 

Twitter, com 23% e 15% respetivamente. O uso em massa das redes sociais pelos museus 

significa, para os gestores, custos aproximados à zero, um contato veloz com o público e a 

possibilidade de atingir mais pessoas, inclusive as que não têm como hábito frequentar esses 

locais.  

Dentro das possibilidades propostas por Kotler et al. (2008) de promoção e comunicação a serem 

utilizadas por museus, verificamos que, na UFRJ, as ferramentas de promoção online são as mais 

usadas, juntamente às redes sociais - ainda que não listadas pelos autores.  

Uma outra possibilidade de informar sobre o que é realizado nestes locais é através da parceria 

com a Coordenadoria de Comunicação da UFRJ. Os resultados demonstram que o percentual de 

solicitações para a divulgação das ações junto às plataformas oficiais da universidade (69.2%) é 
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maior do que as solicitações por serviços especializados (46.1%) (tabela 22). Mesmo com este alto 

percentual de solicitações para a divulgação nas páginas da UFRJ e a lacuna de profissionais de 

comunicação nestes espaços museais, solicitar o apoio da COORDCOM ainda são duas 

possibilidades pouco exploradas principalmente no que diz respeito aos serviços especializados.   

Comunicação, juntamente com as áreas de produção de exposições e eventos, acessibilidade e 

preservação, é uma das principais áreas em que os gestores têm interesse na capacitação de suas 

equipas, o que demonstra a preocupação destas pessoas em proporcionar melhores experiências 

e cumprir a função social dos museus.  

 

4.5) Marketing e os museus da UFRJ 

 

Um último ponto importante a ser discutido envolve a aplicação do marketing nos espaços 

museais analisados, devido à importância desta ferramenta no plano estratégico da organização, 

como afirmado por Mork (2015). O autor enumera 06 questões de marketing que, constando no 

plano estratégico da organização, poderá auxiliar a tomada de decisões e a sua avaliação em um 

momento posterior, sendo: missão e visão, análise da situação, objetivos, segmentação de 

mercado, promoção e controle (tabela 3).  

Nos museus da UFRJ, percebemos que quatro das questões citadas acima já são aplicadas nestes 

locais: missão, objetivos, promoção (já discutida anteriormente) e controle. O uso de ferramentas 

de análise da situação (como a análise SWOT, por exemplo) não foi objeto de questionamento 

por esta pesquisa, mas sim utilizada de forma a sintetizar as respostas recebidas e criar um painel 

sobre os atuais desafios dos museus. 

Quanto à missão, nem todos os museus já estabeleceram-na. Os resultados apontam-nos a sua 

definição por oito espaços (61.5%) e dois encontram-se em processo de elaboração. A 

importância da missão reside no fato de que ela serve como instrumento para reafirmar o 

compromisso do museu com a sociedade, auxiliar o desenvolvimento de políticas e contribuir 

para o engajamento dos colaboradores (Lord & Lord, 2008; Kotler et al., 2008). A gestão, 

portanto, será a ferramenta que concretizará o seu cumprimento (Drucker, 2011).  
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Edson (2015) orienta que a declaração de missão deve ser simples e incluir informações básicas 

como: o que é o museu, o que faz, como, onde e por que coleciona. Nas declarações 

encaminhadas (tabela 14), notamos que há um foco nas funções desempenhadas por estes 

espaços – conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor (Lei 11.904, 2009), como os 

verbos e frases descritas pelos gestores e destacados a seguir: descobrir e interpretar fenômenos, 

preservar, salvaguardar, recuperar parte da memória, democratização do acesso, promover a 

divulgação. Sendo assim, as missões já estabelecidas estão de acordo com o que são e para que 

existem as instituições museais.  

No que tange aos objetivos, o quantitativo de museus que já os definiram é semelhante aos que 

já consolidaram suas missões (07 museus – 53.8%). As ações descritas relacionam-se à 

preservação, investigação e difusão do património universitário, englobando, por conseguinte, as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, tríade sob a qual as universidades brasileiras se 

fundamentam (Brasil, 1988) e que direciona as atividades desenvolvidas nestes locais. 

O controle é a última ferramenta de marketing a ser discutida. Definida por Mork (2015) como a 

análise que verifica se os objetivos foram cumpridos, nesta pesquisa, buscamos investigar se 

instrumentos de avaliação interna e pelo público (exemplificação de instrumentos de controle) 

eram aplicados e, em caso positivo, quais são. Os resultados demonstraram um alto quantitativo 

de museus que atualmente utilizam essas ferramentas – 84% (11) possuem processos de 

avaliação interna implementados e 92% (12) dedicam-se a coletar a opinião do público com o uso 

de diferentes ferramentas. 

Buscar as avaliações do público frequentador significa que estes museus estão de acordo com o 

estabelecido pelo Estatuto dos Museus Brasileiros, o qual prevê que “os museus deverão 

promover estudos de público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas objetivando a 

progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às necessidades dos 

visitantes” (Lei 11.904, 2009, art. 28, § 2º).  Essas opiniões são de grande importância para que o 

museu analise o grau de eficácia das ações desenvolvidas e esboce o perfil destes frequentadores, 

cujas preferências, gostos e necessidades irão guiar a equipa na elaboração dos novos produtos, 

como Hooper-Greenhill (2013) já afirmara.  
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A natureza de prestação de serviço público dos museus, os quais têm um compromisso em 

preservar o património e em difundi-lo na sociedade, somado ao seu caráter educativo, imputam-

lhes a responsabilidade de se manterem atentos às necessidades e gostos dos seus 

frequentadores, assim como permanecerem incentivados a oferecer experiências marcantes, até 

como forma de garantir a sua sobrevivência neste século (Alves, 2010). 

Um outro aspeto importante da realização de pesquisas de opinião relaciona-se a proporcionar o 

acesso de diferentes grupos sociais a estes espaços. Os museus precisam ouvir o seu público, 

viabilizando-lhes a sensação de importância e atenção, por serem o motivo principal da existência 

desses espaços. (Lima & Santos, 2016).  

As ferramentas mais utilizadas para a pesquisa com público por estes espaços são as 

tradicionalmente conhecidas como formulários, questionários e livros de visitantes (76.9%). Mas 

uma em específico chamou-nos atenção: as redes sociais. Dois museus (15,4%) afirmaram que os 

comentários, curtidas e extratos de seguidores são parâmetros que, mediante a interação que 

estas redes proporcionam, são usados para saber as impressões do público e medir, portanto, a 

eficácia das suas ações.  

Esse tipo de avaliação, segundo Martínez-Sanz (2012), contribui para uma questão além da 

divulgação: as redes sociais se tornam um canal de escuta, em que o museu obtém o retorno por 

parte do público a respeito das suas ações, criando assim uma relação de confiança. 

Portanto, verificamos que as ferramentas do marketing utilizadas por estas instituições têm 

contribuído no planeamento das suas ações de forma a cumprirem sua função social e 

estabelecerem um vínculo com o seu ativo mais importante: o público.   
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Conclusões e Recomendações 
 

O objetivo principal desta pesquisa consistiu em investigar os desafios na gestão de espaços 

museais da UFRJ tendo como ponto de partida a participação da comunidade interna como 

público frequentador.  

Com este trabalho, procuramos saber o nível de conhecimento de alunos, técnicos, docentes, 

pesquisadores, aposentados, terceirizados e extraquadros a respeito desses espaços e quais são 

as suas impressões quanto a estrutura, programação e estratégias de comunicação adotadas. Em 

uma tentativa de compreender as razões dessas opiniões, comparamo-las às informações 

concedidas pelos gestores, as quais auxiliou-nos a criar um panorama sobre as condições, os 

recursos disponíveis e as atuais necessidades, permitindo-nos, também, responder as perguntas 

de investigação estabelecidas.  

Os dados apresentados mostram que os museus da UFRJ já têm adotado algumas medidas de 

gestão e marketing que contribuem positivamente para a relação com a comunidade interna, o 

que é corroborado pela política de gratuidade de ingressos, o estabelecimento de parcerias com 

outras instituições, a participação em eventos da universidade, a diversidade  e a capacitação dos 

colaboradores envolvidos, a maciça presença nas redes sociais e a ampla variedade das 

programações ofertadas interna e externamente. Porém, a insuficiência de recursos para 

investimento em infraestrutura, acessibilidade e comunicação é um fator que dificulta na 

consolidação do vínculo entre estes dois polos.  

No que diz respeito às estratégias de comunicação adotadas e a sua eficácia junto à comunidade 

UFRJ, uma das perguntas de investigação, consideramo-las eficazes, vide a grande quantidade de 

participantes que afirmaram já terem ouvido falar e conhecido pessoalmente estes locais. Os 

dados mostraram que os museus da UFRJ são amplamente conhecidos pela sua comunidade e 

provou a importância de uma boa reputação: a principal forma pela qual estas pessoas 

descobriram a existência destes locais foi por recomendação de terceiros. Em um momento no 

qual temos em nossas mãos a possibilidade de acesso a tantas informações por diferentes 

plataformas, o antigo e bom “boca-a-boca” prova mais uma vez o seu valor. Entretanto, estas 
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instituições não podem deixar em segundo plano uma estratégia de comunicação que priorize o 

uso dos meios de comunicação online, porquanto a busca por informações nestes locais por parte 

do público ocorre principalmente nos sites e redes sociais. 

Com os dados apresentados, verificamos que a atual estrutura, programação e recursos 

disponíveis mais contribuem do que prejudicam a opinião da comunidade UFRJ sobre estes locais. 

Ainda que os recursos financeiros, humanos e materiais sejam insuficientes para suprir as 

necessidades destes museus, o que dificulta a criação de novos produtos e experiências, assim 

como o investimento em áreas como infraestrutura e a perceção do público à respeito destes 

museus é, de forma geral, positiva, o que pode ser verificado no alto percentual de indicação 

destes locais a terceiros e as avaliações positivas quanto à programação oferecida.  

As opiniões do público interno validaram os pontos positivos e ressaltaram as principais 

dificuldades enfrentadas pelos gestores destes locais: a boa avaliação quanto à programação 

dialoga com a diversidade e a qualidade das atividades oferecidas dentro e fora do próprio espaço 

museal; o parecer mediano em relação à infraestrutura e à acessibilidade justifica-se pela 

insuficiência de recursos para reformas e manutenção destes locais e o baixo quantitativo de 

medidas acessíveis implementadas até o momento; e a divisão de opiniões relativas aos meios de 

comunicação atribuem-se à variação nas estratégias adotadas e na estrutura de recursos 

humanos para esta área em cada museu.  

Nas respostas enviadas pelos gestores, certificamos que os museus da UFRJ têm passado pela 

grave situação que atinge museus no Brasil e no mundo: a redução no repasse de verbas por parte 

do poder público, a qual afeta não apenas a manutenção da sua infraestrutura, mas também o 

desenvolvimento de novas pesquisas, a implantação de medidas de acessibilidade, o 

funcionamento em horários alternativos, a preservação dos acervos, um investimento maior em 

comunicação e a contratação de mão de obra e de serviços especializados.  

Mesmo em tantas restrições, é notável o enorme esforço empreendido por estas equipas em 

planejar, entregar produtos culturais e proporcionar acesso a cada vez mais pessoas, fator 

reconhecido pela comunidade interna, vide o grande quantitativo de participantes que indicariam 

estes locais a terceiros. Com os atuais recursos financeiros e humanos, ainda que limitados e 
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insuficientes, estes espaços realizam múltiplas atividades, produzem e publicam trabalhos, 

promovem treinamentos às equipas, estabelecem parcerias, instituem ferramentas de avaliação 

e comunicam-se com o público em diferentes plataformas.  

Desta forma, mediante este panorama de redução cada vez maior do financiamento público para 

os museus e para as instituições públicas de ensino superior, de forma a manter o que já é feito 

e proporcionar a concretização de outros objetivos, outras fontes de financiamento são a 

alternativa mais viável. O patrocínio por empresas privadas (via leis de incentivo) e a arrecadação 

via crowdfunding para ações específicas, ferramentas de marketing pouco utilizadas por estas 

instituições, além de possibilitarem o fim previsto, geram um engajamento junto ao público, 

expandindo esta relação.  

Em relação a esse contato com o público, há uma grande utilização das plataformas de 

comunicação online para fidelizar os atuais e capturar potenciais frequentadores, mas 

percebemos que, no caso dos museus da UFRJ, existe um grande engajamento offline que 

contribui consideravelmente na divulgação destes espaços, o que pode ser comprovado através 

das parcerias internas e externas, da participação em eventos e realização de atividades dentro e 

fora da universidade, da apresentação de trabalhos em eventos científicos, entre outros.  

Para potencializar essas áreas mais sensíveis (recursos financeiros e comunicação), é fundamental 

o apoio e o empenho de outras instâncias universitárias, como a Reitoria, Coordenadoria de 

Comunicação da UFRJ e as Decanias dos centros acadêmicos. Algumas ações que contribuiriam 

neste processo seriam: a capacitação de colaboradores desses espaços nas áreas de captação de 

recursos e estratégias de marketing e comunicação; potencializar a divulgação destes espaços na 

página oficial da universidade (com a criação de um menu específico); a disponibilização de um 

edital de fomento específico para esta área; realização de eventos voltados para a comunidade 

interna, com o auxílio do SIMAP/UFRJ e da PR-5.  

Com esta análise, verificamos que os museus da UFRJ contribuem para o desenvolvimento da 

indústria criativa da universidade, primeiramente, pelo fato de transformarem, criativamente, 

todo o conhecimento produzido em produtos e experiências culturais para o público, os quais 

podem propiciar, inclusive, o desenvolvimento de direitos de propriedade intelectual. Além disso, 
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é um espaço multidisciplinar com o envolvimento de diferentes colaboradores, cuja atuação 

impacta econômica e socialmente a universidade e o seu entorno, gerando valor material e 

imaterial. Os museus da UFRJ representam, inclusive, a possibilidade de atração de novos 

investimentos e o estabelecimento de parcerias. 

Portanto, com este trabalho, buscamos reforçar a importância do património dentro das 

indústrias criativas, com destaque para o Património Cultural de Ciência e Tecnologia, 

representado pelos museus, espaços de ciência e de memória das instituições de ensino superior. 

Embora altamente relevante, os estudos realizados até este momento têm como foco as 

atividades de preservação e restauração de acervos, estudos de público externo à universidade, 

ações educativas e culturais. 

Pesquisas desta natureza - relativas à gestão e a participação da comunidade interna universitária 

como frequentadores - são de menor incidência, porém de grande relevância por analisar e trazer 

à reflexão os aspetos fundamentais que sustentam o cotidiano destes espaços museais. São 

aspetos que podem influenciar a continuidade ou o encerramento destes museus, caso não seja 

dada a devida importância. 

Os resultados desta análise podem ser desdobrados em novos estudos que explorem o 

património universitário na indústria criativa, com um aprofundamento das questões relativas à 

comunicação, programação, infraestrutura e participação do público. Algumas possibilidades são: 

um diagnóstico mais aprofundado com o uso das ferramentas de marketing; uma avaliação sobre 

o impacto das estratégias de comunicação no público; uma investigação sobre os processos 

criativos e a propriedade intelectual resultante deste processo; uma análise sobre uma possível 

relação entre estas instituições e as empresas privadas; a mensuração econômica do que é 

oferecido e seu impacto no mercado de bens e consumo culturais; dentre outros.   

Esperamos que esta pesquisa, primeiramente, auxilie os gestores desses espaços a conhecer as 

impressões que a comunidade interna, um dos maiores públicos em potencial, têm desses locais 

e que essas informações os ajudem no planeamento de novas ações, inclusive em um momento 

pós-pandemia COVID-19, o qual traz tantos desafios ao funcionamento destes locais. No que 

tange à administração superior, que este estudo reforce a importância destes locais e contribua 
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para o desenvolvimento de novas políticas culturais. Por fim, que este trabalho realce a 

importância deste património junto a toda comunidade da UFRJ, de forma a valorizá-lo, desfrutá-

lo e divulgá-lo, interna e externamente.   
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Anexos 
 

Anexo 01 - Questionário enviado à comunidade interna da UFRJ 

Link: https://forms.gle/CBuGuWwAobBnbzyf9 
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Página 8 – Secção “Estrutura e Visitações 
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Página 8 – Secção “Estrutura e Visitações 



 

139 
 

  



 

140 
 

Anexo 02 – Questionário enviado aos gestores dos museus da UFRJ 
 
Link: https://forms.gle/LyHUuBLxmTcwvv7u6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Página 1 – Apresentação da pesquisa 
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Página 2 – Secção “QUEM SOMOS?” 
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Página 2 – Secção “QUEM SOMOS?” 
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Páginas 2 e 3 – Secções “QUEM SOMOS?” e “O QUE OFERECEMOS?” 
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Página 3 - Secção “O QUE OFERECEMOS?” 
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Página 4 - Secção “COM QUEM TRABALHAMOS?” 
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Página 4 - Secção “COM QUEM TRABALHAMOS?” 
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Página 4 - Secção “COM QUEM TRABALHAMOS?” 



 

149 
 

  

Página 5 - Secção “ENSINO, PESQUISA & EXTENSÃO” 
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Página 6 - Secção “COMO FAZEMOS?” 
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Página 6 - Secção “COMO FAZEMOS?” 
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Página 7 - Secção “ESTRUTURA E ACESSIBILIDADE” 
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Página 8 - Secção “COMO FALAMOS COM O NOSSO PÚBLICO?” 
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Página 8 - Secção “COMO FALAMOS COM O NOSSO PÚBLICO?” 
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Página 9 - Secção “COMO AVALIAMOS?” 
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Página 10 – Finalização do Questionário 


