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Resumo 

Neste artigo propomos uma reflexão sobre o consumo cultural em museus, articulada 

aos conceitos de estilo de vida e de capital simbólico de Bourdieu, apresentando 

resultados de uma pesquisa de observação participante realizada no Museu 

Nacional/UFRJ nos períodos de 4 a 18 de dezembro de 2016 e de 8 a 15 de janeiro de 

2017. A partir dos dados obtidos sobre o comportamento de visitantes na instituição, 

foram verificadas as formas de interação com os objetos expostos. Dessa forma, espera-

se contribuir com dados sobre como determinados grupos se apropriam e se relacionam 

com bens culturais. 
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Introdução 

A dimensão social do chamado estilo de vida dos indivíduos perpassa, entre 

outros fatores, por uma crescente estetização da vida cotidiana, um processo que, para 

Featherstone (1990), implica também um excesso do conteúdo imagético gerado pela 

contemporaneidade, fator que é encarado pelo autor como um dos principais moventes 

da cultura de consumo. 

Adotando a obra de Baudrillard como referência, Featherstone (1990) utiliza a 

teoria do signo como mercadoria para explicar o consumo da imagem, que é, 

atualmente, indissociável das conexões estabelecidas na sociedade, guiando as 

satisfações e relações que fundam nosso sistema cultural. 

Dessa forma, mais do que a função utilitária de bens e serviços, pesa o valor 

simbólico associado aos mesmos, que se tornam comunicadores de gostos e, por que 
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não, de elementos de distinção e status sociais. Então, a experiência do consumo não é 

apenas uma prática monetária da vida cotidiana, ela assume contornos narrativos, 

expressando valores e reputações que serão atribuídas aos sujeitos e grupos. 

Assim, nivelar gostos e praxes considerando apenas aspectos econômicos seria 

uma abordagem equivocada, por mascarar subjetividades que fogem a esses 

marcadores. Da mesma forma, não serão apenas objetos ou bens fatores suficientes para 

um mapeamento do gosto, mas também hábitos de lazer e de fruição de espaços, como 

shoppings, parques temáticos ou museus, por exemplo. 

Propomos, então, por meio deste artigo, um recorte acerca da discussão sobre o 

consumo cultural em museus, que desvela hábitos, práticas identitárias e de estilo de 

vida. Ancorada nos preceitos de capital simbólico4 (Bourdieu, 1989) e sua interseção 

com a mediação entre objetos de museu e indivíduos, pretendemos contribuir para a 

reflexão sobre as formas de expressão que decorrem da apropriação do espaço do 

museu. 

O lócus dessa pesquisa é o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, localizado no Parque da Quinta da Boa Vista, zona norte da cidade, e que é 

considerado um dos maiores museus de História Natural e de Antropologia da América 

Latina e a mais antiga instituição de ciência e cultura em atividade no país5. O Museu é 

também local de trabalho da primeira autora desse artigo, fato que acarreta todas as 

dificuldades e facilidades de quando o objeto é familiar ao pesquisador, conforme 

veremos mais adiante. 

Apresentamos aqui alguns resultados de um estudo de inspiração etnográfica, em 

que foram realizadas observações dos comportamentos dos visitantes dentro do Museu, 

atentando para as práticas e interações realizadas nas salas de exposição. Para 

Featherstone (1990), os museus vêm se aprimorando para se transformarem em 

“espaços que proporcionam experiências” e, portanto, “é preciso investigar o processo 

                                                 
4As relações de poder entre as classes, segundo Bourdieu (1989), ocorrem dentro de um campo simbólico, onde estão 

em jogo as “propriedades atuantes”. Para o sociólogo francês, quando o capital econômico se transforma em capital 

simbólico, ele resulta em um valor distintivo, advindo do capital cultural (que se desdobra em incorporado, 

objetivado e institucionalizado), produto de um investimento em tempo e acúmulo, que a família do indivíduo pode 

ou não assegurar e do qual se espera um mínimo de reversibilidade econômica. 
5 Fundado em junho de 1818 por D. João VI, o Museu Nacional foi criado com o intuito de promover o progresso 

cultural e econômico no país. Inicialmente sediado no Campo de Sant’Anna, foi a partir de 1892, três anos após a 

proclamação da República, que o museu passou a ocupar o Paço de São Cristóvão, ex-residência da família imperial 

brasileira. 
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de articulação, transmissão e disseminação da experiência desses novos espaços junto 

aos vários públicos e plateias” (FEATHERSTONE, 1990, p.104). 

Já a inspiração na etnografia adveio da busca por compreender, através de uma 

observação participante, o ponto de vista do grupo estudado. Partiu-se do entendimento 

do papel e dos desafios da etnografia segundo Geertz (1989): 

O que o etnógrafo enfrenta, de fato — a não ser quando (como deve fazer, 

naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados — é 

uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, 

irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro 

apreender e depois apresentar. […]. Fazer a etnografia é como tentar ler (no 

sentido de "construir uma leitura de") um manuscrito estranho, desbotado, cheio 

de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 

não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de 

comportamento modelado. (GEERTZ, 1989, p.7) 

 

1. Sobre museus e experiência museal 

Desde a origem da palavra — Mouseion significa o “templo das musas” — 

museus carregam consigo uma analogia com o sagrado, como o local de guarda e 

memória de bens preciosos e supremos. Para o Conselho Internacional de Museus 

(ICOM), que determina políticas e pesquisas nessa área, vale a seguinte definição: 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do 

seu meio ambiente para fins de estudo, de educação e de deleite 

(DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013, p. 64). 

Neste artigo trabalho com a concepção de que o museu é um espaço de 

interação, de encontro, de negociação e estruturação do significado e, também, de 

questionamentos. A forma de apropriação desses espaços na construção de elementos 

distintivos e a elaboração de identidades, através de uma segmentação em termos de 

hábitos culturais e de consumo são aspectos fundamentais para entendimento de como 

determinados grupos se apropriam e se relacionam com bens culturais. Na perspectiva 

de Moraes (2010):  

O museu, como instituição, se constitui como lugar legítimo de construção, 

exposição e reflexão do mundo, das relações entre os objetos e formas 

simbólicas, atribuindo significado comum e organizando relações sociais e 

simbólicas. O Museu faz parte de um sistema social que estabelece, institui e 

regula o processo de produção de sentidos e conceitos (MORAES, 2010, p.13). 
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No Brasil existem 3.025 unidades museológicas6, segundo dados do cadastro 

nacional do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e, desde 2011, exposições 

montadas no país figuram entre as dez mais visitadas do mundo, de acordo com o 

ranking da revista inglesa The Art Newspaper7. No ano de 2014, uma pesquisa realizada 

pelo IBRAM contabilizou aproximadamente 25 milhões de visitas a 883 museus 

brasileiros8 , demonstrando o aumento do interesse por esse tipo de atividade. 

Atualmente uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o 

Museu Nacional recebe uma média anual de 300 mil visitantes9, a maior parte 

proveniente de bairros da zona norte da cidade e de municípios da Baixada Fluminense. 

Os cerca de 20 milhões de itens de suas coleções científicas dividem-se nas áreas de 

Zoologia, Arqueologia, Etnologia, Geologia, Paleontologia e Antropologia Biológica. 

Em pesquisa realizada por Valente (1995), a autora descreve aspectos sobre o 

perfil do público que visita a instituição: 

[...] a origem social dos visitantes do Museu Nacional, num quadro geral e 

numa primeira aproximação, difere daquela do público a que se convencionou 

chamar o mais fiel dos museus, formado geralmente por pessoas de nível social 

e capital cultural mais elevado, conforme as avaliações realizadas fora do país e 

que confirmam essa procura do museu. Os visitantes do Museu Nacional, em 

grande parte, pertencem a camadas de média e baixa renda da população 

brasileira. (VALENTE, 1995, p. 130). 

 

Featherstone (1990), amparado na obra de Bourdieu, apresenta uma estrutura do 

gosto balizada pelo uso de bens culturais das diferentes classes. Ou seja, 

Cada grupo, classe e fração de classe tem um habitus diferente, por isso, o 

conjunto de diferenças, a fonte das distinções e a vulgaridade do gosto podem 

ser mapeados num campo social que na verdade deveria formar uma terceira 

grade, sobreposta ao espaço dos estilos de vida e do capital ocupacional ou de 

classe (FEATHERSTONE, 1990, p. 128). 

O autor aponta a necessidade de se considerarem os “processos sociais que 

estruturam a preferência por bens de consumo e estilos de vida” (FEATHERSTONE, 

1990, p.124), percebendo se determinados hábitos ocorrem em função de uma 

legitimação de gostos de classe que possam resultar em um processo de classificação e 

                                                 
6Dados da publicação Museus em Números, do Instituto Brasileiro de Museus (2013). 
7http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/TheArtNewspaper2013_ranking.pdf (a revista considera a 

média diária de visitação por um dado período para compor seu ranking) e http://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2016/04/Visitor-Figures-2015-LO.pdf acesso em 13 jan 2017 
8O Formulário de Visitação Anual (FAV) contabilizou 24.853.648 visitas. http://www.museus.gov.br/tag/visitacao/ 

acesso em 13 jan 2017. 
9 Dados obtidos com a Administração do Museu Nacional/UFRJ. 

http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/TheArtNewspaper2013_ranking.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/Visitor-Figures-2015-LO.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/Visitor-Figures-2015-LO.pdf
http://www.museus.gov.br/tag/visitacao/
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ordenamento. Featherstone (1990) define o pequeno burguês como um investidor, que 

precisa acumular capital cultural e econômico e que, para isso, precisa se educar no 

“campo do gosto, do estilo e do estilo de vida” (1990, p.124). 

De acordo com Pinheiro-Machado e Scalco, “o consumo é responsável por 

inverter a escassez em riqueza material. Possuir bens socialmente valorizados significa 

negociar a condição de classe” (PINHEIRO-MACHADO; SCALCO, 2012, p. 134). 

 

2- Analisando a experiência museal 

A chamada experiência museal tem sido objeto de diversas pesquisas, 

especialmente no campo da Museologia, contribuindo para o entendimento do 

“conjunto de subjetividades que caracteriza essa relação específica do humano com o 

real” (SOARES, 2012, p. 13). Para autores como Dierking & Falk (1994) e Colinvaux 

(2005), as práticas e vivências que ocorrem dentro do período de uma visita devem ser 

analisadas sob a perspectiva do visitante, considerando seus contextos pessoal, social e 

físico – este último influenciado pelas características arquitetônicas do prédio.  

A essas perspectivas, inclui-se o papel do consumo que, ao determinar a relação 

entre sujeitos e objetos e estilos de vida, assume um papel de mediador de relações 

sociais que distinguirão grupos, identidades e níveis de classe social em um sistema 

classificatório. 

Essa noção de identidade, antes da modernidade, estaria subordinada ao grupo 

ao qual os sujeitos pertenciam, com estilos de vida previamente definidos (Barbosa, 

2004) e onde as preferências por vestuário, lazer e mesmo comida não eram 

genuinamente individuais. Ainda segundo Barbosa (2004), a sociedade contemporânea 

rompe em definitivo com esses padrões e confere ao indivíduo uma liberdade de 

escolha. 

A relação com o outro, de acordo com Simmel (1998), através de comparações, 

tomava contornos de distinção, com uma busca por diferenciação, em um embate direto 

pela busca de si mesmo: “o importante aqui não é mais o indivíduo livre como tal, mas 

que este é, precisamente, aquele único e distinto” (SIMMEL, 1998, p.6)  Para Simmel 

(1973), esse movimento fez com que, no século XIX, surgisse um outro “ideal”: 

[...] os indivíduos liberados de vínculos históricos agora desejavam distinguir-se 

um do outro. A escala dos valores humanos já não é constituída pelo “ser 
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humano geral” em cada indivíduo, mas antes pela unicidade e 

insubstituibilidade qualitativas do homem (SIMMEL, 1973, p.24). 

No entanto, Barbosa (2014) alerta para o fato de que, apesar dessa liberdade de 

escolha ser incutida aos indivíduos, ela não ocorre em um “vácuo cultural”: “gênero, 

classe social, grupo étnico, entre outras variáveis, estabelecem alguns parâmetros no 

interior dos quais as identidades se expressam” (BARBOSA, 2014, p. 24). Além disso, 

mesmo diante de uma aparente infinita possibilidade de estilos de vida, a maioria dos 

sujeitos permanece com essa característica constante por grandes períodos de tempo. 

O individualismo, de acordo com Galindo, é como “um valor central nas 

sociedades capitalistas ocidentais” (GALINDO, 2014, p. 56). A escolha do estilo de vida 

é cada vez mais determinante para a construção de autoidentidades, ou seja, “cada um 

de nós não apenas tem, mas vive uma biografia reflexivamente organizada em termos 

do fluxo de informações sociais e psicológicas sobre possíveis modos de vida” 

(GALINDO, 2014, p. 20). 

Assim sendo, a experiência vivida no museu não pode ser interpretada a partir 

somente das atividades propostas pela instituição e seus profissionais, ela deve ser 

encarada como dialógica e a todo o tempo negociada com e pelos indivíduos. Dessa 

equação fazem parte os objetos, a arquitetura do prédio, a própria instituição (com sua 

relação de afetos, memórias e valores) e, principalmente, o sujeito, lugar onde os 

significados serão construídos e reelaborados, para quem aquela experiência será única. 

Para observar esse campo, foi preciso exercitar um certo afastamento do espaço 

que se pretendia explorar. Uma vez atuando diariamente como funcionária do Museu 

Nacional/UFRJ10 e tão habituada, sob essa ótica, a interagir com visitantes, às rotinas de 

circulação e familiarizada com as exposições, foi necessário procurar, como sugere 

Gilberto Velho (1981), relativizar o lugar da pesquisadora na instituição. Ir além desse 

lugar não significa ignorar completamente o conhecimento prévio sobre a instituição e 

que, sem dúvida, traz certa vantagem para a pesquisa. Mas, em dado momento, é 

preciso transcender esse conhecimento e ir em busca desse olhar de “quem está de 

fora”. Como aponta Velho (1981), “o processo de descoberta e análise do que é familiar 

pode, sem dúvida, envolver dificuldades diferentes do que em relação ao que é exótico” 

                                                 
10 A primeira autora desse artigo atua no Museu desde 2003 na área de Comunicação, inicialmente como estagiária, 

passando por prestadora de serviços e, desde 2012, como servidora da instituição. Exerceu as funções de assessora de 

imprensa, coordenação de projetos e, atualmente, faz parte da Seção de Eventos. 
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(VELHO,1981, p. 128). E foi o que se procurou fazer no período de 4 a 18 de dezembro 

de 2016 e 8 a 15 de janeiro de 2017, durante a pesquisa de observação participante 

dentro da instituição. 

 No início das observações não me preocupei em acompanhar os visitantes 

desde o momento de sua entrada no Palácio, mas procurei ter uma visão geral do que 

acontecia dentro do museu. Quais as salas mais ou menos cheias, modos de circulação 

(se havia um roteiro padrão ou se a entrada nas salas era aleatória), tempo de 

permanência nos espaços, se havia diferença na contemplação ou no comportamento 

dos visitantes de acordo com as exposições, entre outros modos de agir. 

Assim como aponta Hamester em sua pesquisa sobre uma comunidade de 

colecionadores de perfumes, é preciso observar a relação entre indivíduos e objetos a 

partir das vivências e experiências que decorrem desse “contato”. Ao utilizar o conceito 

de dádiva de Mauss, a autora pontua a necessidade de se analisar que trocas simbólicas, 

econômicas e sociais podem decorrer das relações entre coisas e pessoas (HAMESTER, 

2014, p.36). 

Deste primeiro momento da pesquisa, foi possível constatar que a maior parte 

das pessoas faz a visita em grupo, com a família e/ou amigos. Como o Museu não 

dispõe de guias ou mediadores, a circulação ocorre de maneira livre, sem que haja uma 

influência direta de funcionários, delimitando tempo ou trajeto. Para Dabul (2010), que 

pesquisa as conversas de visitantes em museus de arte, a presença de monitores acaba 

por restringir as interações entre os indivíduos, pois marcam uma certa hierarquia, 

através da “presença” de alguém que representa a instituição. 

Similar ao que Dabul (2010) descreve no seu campo de pesquisa, também no 

trajeto do visitante pelo Museu Nacional/UFRJ foi possível identificar duas dinâmicas 

destacadas pela autora: a primeira está ligada à disposição dos objetos, fazendo com que 

os sujeitos circulem pelos ambientes de acordo com a sequência apresentada pelo museu 

ou mesmo busque as salas de acordo com seu interesse; a segunda é influenciada pela 

interação que ocorre dentro do grupo (uma conversa, namoro entre casais, a brincadeira 

entre as crianças, ou seja, situações que não foram motivadas pelas exposições), e que 

pode determinar diretamente o caminho seguido dentro do prédio. 

De forma complementar a essas duas dinâmicas, pode-se verificar um outro 

padrão que, além de estar presente em ambas, gerou um terceiro marcador: o uso do 
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telefone celular. Ao observar os grupos que estavam no Museu, era notório que ao 

menos uma das pessoas circulasse com o celular nas mãos. O aparelho não permanecia 

guardado com o indivíduo, mas era empunhado como um acessório inerente à visita. 

Quando utilizado, era especialmente para realizar fotografias (selfies, fotos de 

grupo ou dos objetos expostos) e/ou consultar sites de redes sociais (nestes casos, 

chegou-se a essa constatação pelos comentários realizados pelos indivíduos diante da 

tela do aparelho). Apesar desse “protagonismo” do celular, não é a totalidade dos 

visitantes que o utiliza de maneira que chegue a impedir a contemplação dos objetos 

expostos. 

Seja por conta de uma plasticidade ou exotismo, a maioria das fotos ocorre 

diante de réplicas de dinossauros, peças egípcias e animais empalhados. No entanto, a 

maior parte das pessoas procura saber do que se tratam aquelas peças, leem as legendas 

(ainda que rapidamente), manifestam um certo encantamento ao descobrirem, por 

exemplo, que as múmias são “pessoas que já morreram”, e fazem o registro da imagem. 

Entre as salas que foi possível observar maior movimentação, Egito Antigo, 

Aves do Museu Nacional e Paleontologia, o frisson em torno do ato de fotografar era 

bastante evidente. Especialmente na sala do Egito, os visitantes chegavam a retornar 

para fazer novas imagens. 

A exposição de invertebrados, apesar de apresentar menor movimento, atraía o 

público por conta de dois pontos que são muito fotografados: a vitrine com um 

caranguejo gigante e a que apresenta um voo de borboletas. É comum as pessoas 

entrarem nesses espaços e se dirigirem diretamente a esses dois locais para fazer fotos. 

Essa constatação também foi apontada por Frenkel (2012), quando de sua pesquisa 

sobre as motivações das visitas em família no Museu Nacional/UFRJ: o grande interesse 

pelo registro da visita. 

[…] conhecimento, lembranças, fotos, acho que é isso. Poder contar pros (sic)  

amigos, dividir essa experiência com as pessoas, principalmente pra aqueles que 

gostam mais, porque você tem que estar por dentro pra explicar o que é aquela 

foto daquele momento, por exemplo (FRENKEL, 2012, p.111). 

Com menor incidência, há também os visitantes que vão sozinhos ao museu. 

Entre esses indivíduos observou-se maior dedicação dos mesmos em ler as legendas, em 

ficar mais tempo nas salas, escolhendo as vitrines para as quais dispensariam maior 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

9 

 

atenção. Talvez por não sofrer influência de outros pares, esse sujeito deixa manifesto 

em seu comportamento quais seus reais interesses na visita ao museu. 

Apesar de uma atitude mais “formal” diante do Museu, não está em jogo aqui 

avaliar o mérito de cada tipo de visita, como é corriqueiro entre funcionários de 

instituições museológicas que esperam, assim, mensurar o impacto das exposições. 

Cada visita é única e confere uma experiência ímpar com implicações simbólicas que 

não serão englobadas por um julgamento de valor.  

Como forma de exemplificar alguns dos grupos que foram observados nessa 

pesquisa, elencamos alguns deles na sequência abaixo: 

Grupo 1 

Composto de um adulto (pai, com cerca de 35 anos) e duas crianças. O pai 

conduzia as crianças pelo museu, atento às curiosidades dos filhos, que aparentavam ter 

entre quatro e cinco anos, e explicando alguns dos conteúdos que estavam em 

exposição. Passaram por quase todas as salas, mediando o passeio por conta do interesse 

das crianças. A família permaneceu no museu durante cerca de 50 minutos. Esse foi um 

caso em que o adulto não conduzia o celular durante o roteiro, sacando o aparelho da 

mochila em apenas duas ocasiões: para fotografar os filhos em frente à preguiça gigante 

e em uma das salas de Paleontologia. Esse comportamento pode ser considerado atípico,  

uma vez que, grupos com crianças, invariavelmente, faziam muitas fotos ao longo do 

trajeto. 

Grupo 2 

Composto por uma mulher e um homem adultos (possivelmente amigos) que 

aparentavam ter entre 25 e 30 anos. A dupla fazia fotos a todo o tempo, de diversos 

ângulos (selfies e fotos das peças), especialmente em uma das salas de Paleontologia 

(Figura 1). Ao final dos vários cliques, eles trocavam impressões sobre as imagens que 

haviam feito e pareciam postar em sites de redes sociais. No comportamento deles 

ficava evidente a todo o tempo o interesse por peças que pudessem ‘render’ uma boa 

foto. A visita teve duração de cerca de 40 minutos. 
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Foto: Fernanda Guedes 

Grupo 3 

Composto de dois adultos (ambos aparentando idade em torno de 35 anos) e 

uma adolescente (por volta de 16 anos). Logo que chegaram ao Museu eles perguntaram 

ao segurança da portaria a localização da “exposição de África” (Kumkumbu) e se 

dirigiram para a sala, que fica no segundo andar do palácio. Durante cerca de 25 

minutos (um tempo muito acima do despendido pelos visitantes em cada espaço), eles 

contemplaram as peças, leram as legendas, conversaram e trocaram informações. Pouco 

antes de saírem da sala a mulher, que portava um celular nas mãos, indaga o homem se 

poderia fazer fotos no museu, ao que ele responde que sim. Ela então faz fotos de 

algumas peças e o grupo se retira. O mesmo comportamento foi observado nas outras 

exposições. Eles fizeram um trajeto que atendia especificamente aos interesses deles e, 

apesar de a mulher transitar com o celular nas mãos, ela somente fez fotos de algumas 

peças na sala de Arqueologia Greco-romana e exposição Imperatriz Tereza Cristina. Dos 

espaços mais populares do Museu, somente detiveram mais tempo na sala do Egito. 

Aves e Paleontologia apenas observaram brevemente. Na sala da exposição Teresa 

Cristina permaneceram durante bastante tempo conversando e retornando às vitrines 

(cerca de 30 minutos). O grupo ficou cerca de duas horas dentro do Museu. 

Grupo 4 

Composto por dois adultos (mãe e pai), ambos com idade aproximada de 30 

anos e duas crianças, aparentemente com quatro e cinco anos. Esse grupo foi bastante 

representativo dos que possuem crianças em seu arranjo. Os pais conduziam as crianças 

Figura1 - Mulher e homem no Museu Nacional 
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e faziam diversas fotos a todo o tempo. Alguns selfies e outras fotos somente das 

crianças. O pai, em especial, acabava por conduzir a família, determinando o que seria 

mais ou menos interessante. Eles foram inicialmente para as salas de paleontologia, 

onde tiraram diversas fotos, uma sequência, inclusive, em que o pai “dirigia” a pose dos 

filhos (Figura 2). A seguir continuaram pelo restante das exposições, privilegiando fotos 

com peças que chamavam maior atenção. Eventualmente o pai lia as legendas e tecia 

explicações para o restante da família. A mãe tirou alguns selfies e procurava ficar 

atenta aos filhos. A visita durou cerca de 50 minutos. 

Figura 2 - família no Museu Nacional 

 

Foto: Fernanda Guedes 

3 – Discussão final 

A partir das observações realizadas no Museu Nacional/UFRJ é possível 

depreender que o excesso de fotografias realizadas pelos visitantes dos grupos 

destacados pode estar relacionado à expressão de um tipo de acúmulo e até mesmo um 

colecionamento da experiência que é usufruída na instituição. Seja o casal que fazia 

inúmeras fotos (Grupo 2), ou a família que insistentemente dirigiu os filhos para realizar 

a melhor imagem (Grupo 4), ambos marcavam ali um momento de fruição daqueles 

espaços e objetos, atribuindo a eles valores próprios, a partir de seus olhares. Para cada 

um dos grupos, a visita teve um significado único, pessoal. Mesmo os outros dois 

grupos, que não apresentaram tanto interesse nas fotografias, mas que, no caso do grupo 

3, dedicou mais tempo ao acervo exposto do ponto de vista da apreensão de 
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conhecimentos e, no Grupo 1, em que o pai atentou para explicar o conteúdo dos textos 

para os filhos, atendendo aos interesses dos mesmos, não há como dizer se houve uma 

diferença qualitativa. Fator que, aliás, não é o interesse deste trabalho, mas sim o de 

observar as sociabilidades advindas da experiência no Museu. 

Semelhante à pesquisa de Hemester (2014) citada anteriormente, em que, 

através das fotografias postadas pelos participantes daquela comunidade em sites de 

redes sociais, se constatava a relação dos indivíduos com os perfumes como uma 

própria extensão de suas pessoalidades, demonstrando gostos e preferências, assim 

também percebemos a prática da fotografia nesta pesquisa. 

É preciso que exista um capital de leitura para que essas imagens realizadas na 

instituição sejam interpretadas e não representem apenas objetos dispersos, afinal, como 

pondera Featherstone, o domínio da cultura possui “lógica e moeda próprias, além de 

sua própria taxa de conversão em capital econômico” (FEATHERSTONE, 1990, p. 

126). 

Se antes de fazer parte das coleções do Museu os objetos representavam 

práticas, usos em rituais ou mesmo utensílios do cotidiano de tribos ou sociedades 

extintas, estar naquele espaço expositivo é, segundo Gonçalves (2007), apenas mais 

uma etapa de sua “vida social”. 

Na medida em que os objetos materiais circulam permanentemente na vida 

social, importa acompanhar descritiva e analiticamente seus deslocamentos e 

suas transformações (ou reclassificações) através dos diversos contextos sociais 

e simbólicos: sejam as trocas mercantis, sejam as trocas cerimoniais, sejam 

aqueles espaços institucionais e discursivos tais como as coleções, os museus e 

os chamados patrimônios culturais (GONÇALVES, 2007, p.15). 

Ainda segundo o autor, acompanhar esse trajeto dos objetos e suas implicações 

na subjetividade individual e coletiva ajuda a entender a dinâmica dessa vida social das 

peças. Enquanto os etnólogos se detém aos estudos de como os artefatos pertenciam e 

eram utilizados em suas comunidades de origem, nesta pesquisa procuramos trazer suas 

imbricações para além dessa origem e entender as relações que são estabelecidas com os 

indivíduos que interagem com ele em uma visita ao museu. 

Ao longo do período de atuação no Museu Nacional/UFRJ da primeira autora 

(quase 14 anos), foi possível observar uma transição no modo dos visitantes interagirem 

com as exposições e com o Palácio. No início da década de 2000 não era tão comum 

que as pessoas fizessem fotos durante a visita, fato que, nos anos seguintes, foi se 
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modificando, primeiro com o uso das câmeras digitais — e a possibilidade de produzir e 

visualizar as várias imagens que esses aparatos permitiam — e, em seguida, com o 

surgimento dos celulares com essa função. Mas, indiscutivelmente, a melhoria da 

qualidade das imagens produzidas, a popularização do acesso móvel à internet e o 

engajamento em sites de redes sociais criaram uma mudança sem precedentes. 

Entre alguns profissionais de museus existem ainda muitas críticas a esse 

comportamento visto como narcisístico: estaria se perdendo a experiência da 

contemplação, da fruição do acervo do Museu em favor de uma superexposição 

mediada por uma vaidade tola que ignoraria uma pretensa sacralidade dos objetos e do 

“templo” que os abriga. 

Apesar de, acreditarmos que, a instituição passar por um processo de 

dessacralização, resultado de um esforço estratégico positivo de aproximação com seus 

públicos, o museu ainda ocupa o lugar do saber, da distinção, da fonte de um capital 

cultural que é insubstituível. E essas novas formas de agir dentro da instituição, pelo 

contrário, tornam mais aparentes os engajamentos realizados pelos sujeitos. 

Entender a relação simbólica do público com o Museu e seus objetos perpassa 

por entender suas motivações e a maneira de estar naquele espaço, pois o indivíduo 

tanto pode circular por ele como o flâneur, atento às sensações e narrativas, ou consumir 

aquele espaço de maneira rápida e econômica (Gonçalves, 2007). 

Lugar de intensa troca social, mediada seja pelas pessoas ali presentes, pelos 

funcionários, pelas estratégias discursivas das exposições, suas narrativas e aparatos, o 

museu é um campo de negociação de subjetividades e onde é possível observar o 

indivíduo contemporâneo exercendo sua dinâmica social. 

Cada experiência aqui descrita pelos grupos que foram selecionados, é uma 

expressão das suas identidades, negociadas com e a partir do ambiente social do museu, 

uma vez que o “homem não termina com os limites de seu corpo ou a área que 

compreende sua atividade imediata. O âmbito da pessoa é antes constituído pela soma 

de efeitos que emana dela temporal e espacialmente” (SIMMEL, 1973, p.21). 

Barbosa (2014) pontua que 

[…] embora possamos dizer que através do consumo construímos identidades, 

um número maior de vezes a confirmamos ao reconhecermo-nos em produtos, 

objetos e itens da cultura material […] que reafirmam e satisfazem aquilo que 

julgo ser meus gostos e preferências (BARBOSA, 2014, p. 24) 
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Como afirma Featherstone (1990), a cultura do consumo evoca julgamentos de 

gosto que vão ser associados a grupos de classes específicas, oferecendo um 

mapeamento de estilos que operam na sociedade. Portanto, não basta consumir, mas 

saber consumir, ter o conhecimento sobre os bens que “importam” e como torná-los 

indicadores de um modo de vida. 

Tomando a ida ao Museu Nacional/UFRJ representada pelo indivíduo a partir de 

sua representação de objetos e experiências nas fotografias, podemos compreender 

como esse tipo de atividade é marcante para a valorização de um tipo de identidade (que 

pode associar o indivíduo a uma imagem de intelectual, curioso pelas ciências, por 

exemplo e, ao mesmo tempo, fornecer um acúmulo de capital cultural do qual se espera 

uma reversibilidade em capital econômico). 

 Por fim, conforme sugerem Campbell e Barbosa (2006), é preciso “relacionar o 

mundo material ao conjunto de práticas, às hierarquias de sentidos e às estruturas sociais 

a que ele está articulado no fluxo da vida social de indivíduos e grupos” (CAMPBELL e 

BARBOSA, 2006, p.110), o que faz com que museus possam ser encarados como 

campos profícuos para reflexões nesse sentido.  
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