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Resumo: O artigo tem por objetivo mostrar as imagens dos museus de Salvador – como 
são vistos e percebidos – junto ao público universitário. Os dados foram coletados 
através de questionário aplicado junto a esse segmento de público. A análise dos dados 
mostra que os museus de Salvador não são considerados pelos entrevistados como uma 
opção de lazer e entretenimento, nem mesmo cultural. O público desconhece a 
existência da maioria dos museus locais, conseqüentemente, são poucos os museus 
visitados. O artigo mostra a necessidade dos museus desenvolverem estratégias de 
comunicação e de construção de uma imagem institucional.  
 
Palavras-chave: museus de Salvador, público universitário, representação dos museus, 
estratégia de comunicação, imagem institucional. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os museus brasileiros sofrem com a escassez de recursos, e isto se reflete na 

falta de conservação dos acervos, na manutenção das reservas técnicas – espaços 

destinados à guarda dos acervos que não se encontram em exposição – quando existem, 

na precariedade das ações educativas, na falta de capacitação de pessoal, na quase 

impossibilidade da divulgação das exposições e principalmente na comunicação das 

próprias instituições. 

Salvador conta hoje com 58 museus – públicos e privados – das mais diversas 

tipologias. São muitos museus – e com acervos concorrentes – para a pouca 

disponibilidade de recursos, o que dificulta o gerenciamento dos mesmos, já que acaba 

implicando em uma elevação de custos para o sistema como um todo. É importante 

notar que a cidade não dispõe de nenhum museu que se destaque de forma 

inquestionável, nacional e internacionalmente. 

GeorgeYúdice (2004) fala que a cultura deve ser vista como agente de 

desenvolvimento econômico e turístico, como propulsora das indústrias culturais e fonte 

da economia criativa, ou seja, como recurso, e este pressupõe um gerenciamento. Falta à 

maioria dos museus uma gestão profissional. A inexistência de uma política de 
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comunicação nas instituições é algo que contribui para a escassez de público e de 

verbas. Não existe estratégia para explorar as marcas dos museus, nem do modo mais 

simples possível, como a utilização de uma sinalização apropriada para visitantes. A 

visibilidade é mínima; pode-se dizer que a maioria dos museus se esconde. Os públicos 

são, juntamente com os acervos, a principal razão de ser dos museus. 

Utilizamos em nosso artigo a definição de “museu” do ICOM2: “museu é uma 

instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento, e aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, 

para fins de estudo, educação e divertimento, testemunhos materiais e imateriais dos 

povos e seu ambiente”. Esta definição contempla as funções dos museus, os objetos e o 

‘saber fazer’ e o espaço ambiental, o que a torna suficientemente ampla para incluir a 

maioria das instituições.  

Vamos mostrar como são vistos e percebidos os museus de Salvador, ou seja, 

suas imagens e representações, junto ao segmento de público constituído por alunos 

universitários da Universidade Federal da Bahia.  Mais detalhadamente, se os museus 

são considerados uma opção de lazer; quais são as instituições conhecidas deste 

público; quais os museus que são visitados; e quais os que são considerados principais. 

 Os estudos de público são ferramentas indispensáveis para as instituições que 

desejem conhecer seus públicos e pretendam elaborar uma estratégia de identidade 

institucional. Lembramos que, em nosso país, os estudos sobre público de museus ainda 

são escassos (ALMEIDA, 1995). 

Kate Sellers (2002) comenta que as avaliações de público nos permitem montar 

um banco de dados consistente, com previsões confiáveis de público para mostras 

futuras e também da sazonalidade desse público. Possibilita a prospecção de 

patrocinadores, não esquecendo que as corporações não são os únicos agentes 

financiadores – existem doadores individuais, fundações e associações de amigos do 

museu – das instituições. 

As pesquisas de público são instrumentos de marketing que possibilitam à 

direção e ao corpo técnico dos museus direcionar suas estratégias, suas exposições, suas 

atividades culturais complementares – filmes, palestras, etc – para atrair aqueles que não 

vão ou vão pouco ao museu. 

                                                        
2 International Council of Museums. Organização não-governamental que mantém relações formais com 
a UNESCO, executando parte de seu programa para museus, tendo status consultivo no Conselho 
Econômico e Social da ONU. Disponível em: <http://www.icom.org.br/>. Acesso em: 17 out. 2006. 



A expansão dos mercados e dos produtos culturais, o desenvolvimento e a 

criação de bens simbólicos, o crescimento da burguesia e dos setores médios, 

juntamente com a expansão da educação, proporcionou a formação e o surgimento de 

um público especializado, apreciador e consumidor de cultura (RUBIM,1997).  

O consumo cultural se distingue como uma prática específica devido as 

peculiaridades dos produtos culturais. Os bens culturais são os bens e serviços 

produzidos e ofertados pelas indústrias culturais e pelos diversos agentes que atuam no 

campo cultural, como o Estado e as instituições culturais, e tendo como principal 

característica a predominância do valor simbólico sobre os valores de uso e de troca. 

As pesquisas sobre consumo cultural no Brasil e na América Latina se iniciaram 

a partir da década de 1990. Nos poucos estudos realizados até então, praticamente não 

havia dados quantitativos. Não existia debates sobre o comportamento do público, quem 

assistia ou não aos espetáculos, quem ficava em casa vendo televisão, quem lia, quem ia 

aos museus, enfim como se dava o consumo de bens culturais. 

Em “Consumidores e Cidadãos”, Canclini (2006) comenta que muito do que é 

produzido atualmente nas artes é integrante de uma “cultura do efêmero” e não mais da 

experimentação vanguardista. O autor atribui esse comportamento à submissão das 

manifestações culturais aos valores e práticas de mercado, onde o consumo é algo 

freneticamente renovado, referenciado na surpresa e no divertimento. 

Ana Rosas Mantecón (2005) fala que a busca da democratização das políticas 

culturais e o interesse mais recente na comercialização dos produtos e serviços culturais, 

oriundos da indústria cultural, têm estimulado a pesquisa e a produção de dados sobre o 

consumo cultural. A autora, em seu artigo sobre os usos dos patrimônios culturais na 

Cidade do México, comenta que as indústrias culturais, e a comunicação de massa da 

cultura à domicílio, reduzem sensivelmente os públicos das outras áreas da cultura, tais 

como, museus, teatros, concertos de música erudita etc. A televisão, o rádio e mais 

recentemente a Internet e os games, conquistam uma audiência incomparavelmente 

maior. São formas de consumo cultural referenciadas no entretenimento e lazer. 

Outros fatores, além dos já citados, influenciam o consumo cultural. A 

acessibilidade dos equipamentos, a disponibilidade de recursos econômicos, a 

disponibilidade de tempo, o conhecimento e os hábitos culturais prévios, são muitas 

vezes determinantes para que os públicos usufruam das ofertas culturais. São 

importantes também os contextos familiares, de trabalho e de vizinhança – aí incluídas 

as relações de amizade – que pressionam à homogeneidade do consumo, através da 



fidelidade ao grupo; o que pode contribuir para aumentar ou reduzir as audiências 

(CANCLINI, 2006) 

O consumo de determinados bens culturais, como museus, teatros e música 

erudita, em muitas ocasiões, operam como diferenciadores do status social de 

indivíduos e grupos. Os aspectos simbólicos e estéticos do consumo se sobressaem. 

Pierre Bourdieu (2003), entre outros, defende que nas sociedades contemporâneas, a 

disputa pela apropriação dos meios de distinção simbólica se encontra presente na 

construção das relações sociais. 

Dentre as diversas formas de produtos e serviços ofertados pelo setor da cultura, 

nos interessa em particular, o consumo cultural dos equipamentos museológicos e quais 

são os seus públicos, as motivações e o contexto das visitas. 

 

1. 1 CONSUMO DE MUSEUS 

 

Na obra, “O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público”, 

publicado originalmente em 1966, Bourdieu alertava para um paradoxo, ao mesmo 

tempo em que os museus guardavam verdadeiros tesouros de arte, abertos a todos os 

públicos, eles eram “vetados” à maioria dos públicos. O autor dizia ser necessário um 

grau de escolaridade avançado e condições sociais favoráveis para que o público 

pudesse usufruir da obra de arte na sua plenitude. A pioneira pesquisa coordenada por 

Bourdieu teve o mérito de colocar em destaque o caráter social da utilização dos bens 

culturais pertencentes aos museus, mesmo que para “privilegiados”. 

 Isto não corresponde às práticas culturais dos diversos públicos, conforme nos 

mostra Bernard Lahire (2006), em “A cultura dos indivíduos”. Lahire, apesar de 

considerar relevante e de reconhecer as pesquisas de Bourdieu, destaca o fato dos 

indivíduos no interior do mesmo grupo social possuírem gostos e práticas culturais 

diferenciadas. Os indivíduos portadores dos mais diversos tipos de diploma, ou até 

mesmo não os possuindo, podem consumir produtos culturais ‘legítimos ou não-

legítimos’, conforme o autor. A visitação aos museus foi uma das práticas culturais 

consideradas em seu estudo. 

 George Rivière (1989) divide o público dos museus em duas categorias: os que 

visitam e os que não o fazem, mas que poderiam freqüentá-lo; ou seja, um público real e 

outro potencial. A avaliação do público real, segundo Rivière, vai condicionar as 

estratégias em relação ao público potencial. A característica desse tipo de público tem a 



função de mostrar que o museu pode e deve atender as mais diversas demandas. É 

importante destacar o visitante nesse processo e sua relevância para o aperfeiçoamento 

dos programas desenvolvidos pelos museus. 

Uma das estratégias utilizadas pelas instituições para a ampliação e a conquista 

de novos públicos é a elaboração de uma imagem institucional e a construção de uma 

marca. 

 

1.2 IMAGEM E ESTRATÉGIA DE IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

O que se denomina marca, segundo Norberto (2004), pode ser considerado de 

dois modos: o das representações partilhadas e o das estratégias organizacionais.  A 

imagem institucional é o campo simbólico partilhado sobre a marca, e a estratégia de 

identidade institucional (ou de marca) é a construção de um universo simbólico em 

sintonia com os objetivos da instituição; esta estratégia serve para coordenar e 

harmonizar as práticas organizacionais, visando consolidar a marca. 

 

1.2.1 Imagem Institucional 

 

Em um cenário de grande concorrência pela audiência da cultura, com uma 

grande e variada oferta de serviços, é importante que as organizações, inclusive os 

museus, tenham uma marca capaz de identificá-las e diferenciá-las. E ainda, que os 

produtos e serviços dessa marca obtenham a preferência do público. 

A imagem de marca, segundo Aaker (1998), é a associação de fatores físicos e 

emocionais – tangíveis e intangíveis – inerentes a determinado produto ou serviço, que 

vão proporcionar uma diferença – a qualidade percebida – frente a alternativas. Aaker 

afirma que a qualidade percebida de determinada marca é decisiva na escolha de um 

produto ou serviço, dentre as opções existentes. 

Norberto (2004) falando do consumo de automóveis, identifica duas funções 

sociais das marcas. A primeira, onde a marca exerce o papel de mediação entre a 

organização e o público. Uma vez que os produtos estão sujeitos a alterações devido a 

inovações tecnológicas, ou no caso dos museus, frente às mudanças de suas diversas 

exposições, as marcas vão possibilitar o estabelecimento de relações estáveis com o 

público e consumidores. Deste modo, as organizações investem nas marcas, criando 

ativos simbólicos que vão se incorporar aos seus produtos e serviços. O museu que 



possui uma imagem de marca forte tem uma vantagem na disputa pelos públicos da 

cultura. 

A segunda função social da marca opera como um dispositivo utilizado em 

estratégias de diferenciação e construção de identidades sociais. O consumo de 

determinados bens culturais, como os museus, vai atribuir certas características – culto, 

inculto, requintado, etc. – aos indivíduos ou grupos. 

 Para Neil e Philip Kotler (1998), a imagem de um produto, de um serviço ou de 

uma organização – chamada de imagem de marca – é um meio rápido e eficiente de 

atrair a atenção do consumidor criando familiaridade e confiança. É interessante notar 

que as pessoas não querem perder muito tempo se informando sobre produtos, serviços 

e organizações ou fazendo comparações. Uma imagem eficaz conduz a atenção e 

direciona o consumidor para o produto, serviço ou organização a qualquer instante que 

ele precise dos mesmos. Em relação aos museus é importante que a instituição possua 

uma marca associada, de maneira positiva, à qualidade dos serviços oferecidos, para que 

isto ocorra. 

Neil e Philip Kotler (1998) afirmam que os museus podem obter ou aumentar 

sua visibilidade para o público, projetando uma imagem atraente a partir da utilização 

de boas estratégias comunicacionais e promocionais. A construção dessa imagem passa 

pela elaboração de uma estratégia de identidade de marca que deve preceder outras 

ações, tais como, propaganda, relações públicas, marketing direto e vendas 

promocionais. A imagem para o público deve ser atraente, provocar desejos de 

aquisição ou participação. 

Consideramos que os museus da Bahia, e mais especificamente os da cidade de 

Salvador, não são familiares a grande maioria da população; e alguns podem ter a 

imagem de “chatos” e monótonos, o que influencia negativamente na formação de 

público. Uma boa imagem de marca pode seduzir as pessoas a visitar os museus, muitas 

das quais podem se tornar visitantes regulares. 

 

1.2.2 Estratégia de identidade institucional 

 

A construção de uma identidade de marca, segundo Capriotti (2005), passa por 

um plano estratégico com três etapas: a primeira, a análise do perfil da identidade de 

marca corporativa atual; a segunda, a definição do perfil de identidade de marca 

corporativa que se deseja e a terceira, a comunicação desse perfil. 



Para a análise do perfil é necessária uma avaliação interna e outra externa à 

organização. A análise interna vai estabelecer os elementos formativos da sua filosofia 

de marca corporativa. São princípios básicos tais como crenças, valores e normas de 

conduta, que vão determinar a missão corporativa – que é o que a marca faz; a visão 

corporativa – que é o que a marca pretende ser tendo por base os seus valores centrais. 

A instituição deve estar atenta para que não falte coerência entre a identidade 

corporativa desejada e a existente.  

A análise externa avalia qual é a imagem que o público da instituição tem da 

mesma; a notoriedade da marca e de seus atributos básicos. O estudo de imagem vai 

possibilitar à organização desenvolver um perfil de imagem corporativa, bem como de 

seus concorrentes, e como os públicos os percebem. Essa comparação vai permitir a 

instituição saber quais são os seus pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes. 

Para os museus, isto significa conhecer os seus congêneres e os outros equipamentos 

que desenvolvem atividades culturais. 

A segunda etapa, a definição do perfil que se quer para a marca corporativa, tem 

a finalidade de estabelecer as características básicas que possibilitam a identificação, a 

diferenciação e a preferência de seus públicos. Essa ação, segundo Capriotti (2005), é 

uma decisão estratégica que vai definir a direção da marca corporativa. 

 As características são conceitos relativos à formação ou ao comportamento, que 

definem o caráter da marca – inovadora, interativa, etc. Os valores institucionais são 

conceitos assumidos pela marca, no seu relacionamento com seu entorno social, 

cultural, econômico, etc. São compromissos – ética corporativa, responsabilidade social, 

meio ambiente etc. – que geram credibilidade e confiança. Os atributos competitivos – 

qualidade, variedade, tecnologia etc. – por sua vez, são ferramentas destinadas ao 

fortalecimento das capacidades competitivas da marca, possibilitando o aumento do 

público e dos usuários e também, a fidelidade dos mesmos. O perfil de identidade 

corporativa da marca é esse sistema, organizado em função de seu tipo, sua importância 

e de seu nível de reconhecimento pelo público. 

 A terceira etapa, a comunicação do perfil de identidade de marca corporativa aos 

diversos públicos, é fundamental. A comunicação é uma das formas mais importantes, 

que as instituições têm de alcançar e de influir, na imagem corporativa elaborada junto 

aos seus públicos. É através da comunicação corporativa que a instituição faz chegar aos 

seus públicos, seu valor diferencial e sua identidade. Capriotti (2005) define 



comunicação corporativa como “la totalidad de los recursos de comunicacón de los 

que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos”. 

A imagem que os públicos formam das instituições é uma associação da 

comunicação, das suas experiências e das dos outros. A estratégia ideal seria a 

identificação de cada um dos públicos com os quais desejamos comunicar, o que vai 

permitir uma maior sinergia e coerência entre as ações de comunicação corporativa da 

instituição. 

 Para conhecer melhor esse público é necessário saber como os visitantes 

percebem os museus, como é formada a imagem que os públicos têm das instituições e 

suas representações; porque só assim, os museus vão poder se comunicar melhor com 

seus freqüentadores. 

 

1.3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A Teoria das Representações Sociais é útil para a compreensão das imagens e 

representações sociais dos museus de Salvador. A psicologia social, que tem em Serge 

Moscovici – romeno naturalizado francês– um de seus expoentes, entende as 

representações sociais, como um fenômeno dinâmico, onde estão presentes a novidade e 

as mudanças na sociedade.  

Para Moscovici (2003) as representações sociais “são entidades quase tangíveis” 

que interagem, circulam e se cristalizam através de nossas ações no cotidiano. Elas 

perpassam grande parte de nossas relações estabelecidas, assim como os objetos que 

produzimos ou consumimos e as comunicações que efetivamos. 

As representações sociais colaboram na construção e manutenção dos universos 

consensuais que são espaços diversos onde as pessoas compartilham acontecimentos, 

imagens e idéias que são consideradas certas e mutuamente aceitas, onde a 

familiaridade se encontra presente reafirmando a tradição. Por outro lado, o que vem 

marcar o não-familiar, segundo o autor, é a presença real de algo ausente, a relatividade 

da exatidão, o que se encontra camuflado de um objeto. É o que atrai e incomoda as 

pessoas, simultaneamente, causando apreensão frente ao desconhecido. Para Moscovici 

(2003), a formação das representações sociais é a maneira de tornar o não-familiar em 

familiar, o incomum em comum, incluindo o estranho e o diferente em uma categoria 

conhecida. 



As representações sociais são criadas por dois mecanismos: ancoragem e 

objetivação. Ambos os processos transformam o desconhecido em familiar, o que nos 

permite compará-lo e compreendê-lo, como também transformá-lo em algo concreto 

que podemos ver, tocar, conceber ou seja, controlar. A ancoragem é o processo que 

conduz o diferente, o que nos incomoda, para o nosso sistema particular de categorias e 

imagens e o compara com um paradigma de uma categoria que julgamos ser apropriada. 

No instante em que este objeto ou idéia se submete à comparação frente ao paradigma 

desta categoria, absorve características da mesma e é ajustado para que nela se inclua. A 

ancoragem está associada a classificar, a codificar e nomear, uma vez que ao fazê-lo 

estamos transformando o estranho, o não-usual, o ameaçador, enfim, o não-familiar, em 

algo pertencente ao universo consensual (MOSCOVICI, 2003). Categorizar alguém ou 

algo é estabelecer uma comparação, positiva ou negativa, com os paradigmas 

armazenados em nossa memória. 

A objetivação é o processo que transforma a abstração em algo possuidor de 

uma concretude, materializado. Objetivar é também descobrir a qualidade icônica de 

uma idéia e reproduzir um conceito em uma imagem. O intangível, que integra o 

sistema de valores ou é parte do imaginário das pessoas e conseqüentemente da 

sociedade, é categorizado segundo paradigmas já estabelecidos. Através da objetivação, 

o intangível se transmuta em algo tangível, concreto, por exemplo, a associação entre a 

paz e uma pomba branca. 

A Teoria das Representações Sociais nos ajuda a entender como o público 

concebe os museus. É interessante notar que tanto a ancoragem quanto a objetivação da 

imagem dos museus são processos que contribuem para a criação de uma marca. 

Quando mencionamos acima que a classificação implica no estabelecimento de uma 

comparação, é vantajoso que ela seja positiva porque além de contribuir para a marca da 

instituição ela também pode influenciar de maneira significativa o consumo dos museus 

frente a outros equipamentos culturais na cidade de Salvador. 

 

2. MUSEUS DE SALVADOR E O PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 

 



Nessa seção mostraremos alguns dados3 sobre os museus de Salvador coletados 

junto ao público universitário, formado por alunos de Ciências Humanas da UFBA que 

ingressaram em 2004/2005, exceto os de Museologia. 

 Para averiguar se os museus se constituíam em uma opção de lazer e 

entretenimento foi perguntado quais eram as opções existentes em Salvador, para esse 

público. Foram encontrados os dados abaixo, da tabela 2.1. 

Tabela 2.1 Atividades citadas como Primeira Opção de Lazer em Salvador-2007. 

 Frequência  Percentagem 
Cinema 48 32,0 
Teatro 30 20,0 
Praia 22 14,7 
Restaurante ou Bar 17 11,3 
Show de Música 15 10,0 
Festa 7 4,7 
Shopping 4 2,7 
Praticar Evento Esportivo 3 2,0 
Museu 2 1,3 
Zoológico, Praça ou Parque 1 0,7 
Boate 1 0,7 
Total 150 100,0 

                 

 A partir disso, podemos dizer que os museus não são vistos como uma opção 

significativa de lazer e entretenimento pelos entrevistados. Indagados sobre as opções de 

lazer cultural, os resultados podem ser vistos na tabela 2.2, a seguir. 

 

Tabela 2.2 Atividades evocadas como Primeira Opção de Lazer Cultural em Salvador-

2007. 

  
Freqüênci

a 

Percentagem 
Relativa ao Total 
de Entrevistados 

Teatro 80 53,3 
Cinema 34 22,7 
Museu 12 8,0 
Show de Música 10 6,7 
Zoológico. Praça ou Parque 3 2,0 
Biblioteca 3 2,0 
Apresentação de Dança 1 0,7 
Outros 7 4,7 
Total 150 100,0 

                                                        
3 Fonte: Amazonas , A R. Dissertação de Mestrado “Representações sobre os museus de Salvador : um 
estudo junto ao público universitário”. Dissertação (Mestrado) – FACOM/UFBA, Salvador, 2009. 



 

 As evocações a museu como primeira opção de lazer cultural não alcançam 10% 

do total. Apesar da distancia existente entre os museus e os teatros e cinemas, podemos 

dizer que os museus são considerados uma opção de lazer cultural alternativa, e são uma 

das atividades culturais consideradas pelo público entrevistado. 

Para identificar o grau de conhecimento e as representações dos museus de 

Salvador foi utilizada à técnica da “livre associação”. A partir da questão “Se eu digo 

museu em Salvador você pensa em ...”, o entrevistado fez a associação. As respostas 

obtidas contribuíram para identificar as representações associadas aos museus locais. A 

tabela 2.3 abaixo, apresenta as associações com museu em Salvador, feitas pelos 

entrevistados. 

 

 
Tabela 2.3: Associações a museu em Salvador - 2007 

   
Freqüência 

Percentagem 
Relativa ao 

Total de 
Entrevistados 

Museu de Arte Moderna- MAM 32 21,3% 
História/outras disciplinas/memória 22 14,7% 
Acervo Cultural/objetos 
antigos/antiguidades 

18 12,0% 

Arte/Cultura 17 11,3% 
Museus Diversos 15 10,0% 
Museu Carlos Costa Pinto- MCCP 9 6,0% 
Museu Geológico 9 6,0% 
Exposição 6 4,0% 
Museu de Arte Sacra- MAS/ UFBA 5 3,3% 
Localização de Museus 4 2,7% 
Outros 13 8,6% 
TOTAL 150 100,0% 

 

 Da tabela acima, podemos notar a forte associação, entre a expressão museu na 

cidade de Salvador e o nome de algumas instituições – MAM, MCCP, Geológico e 

MAS/UFBA – predominando o Museu de Arte Moderna da Bahia-MAM. Essas várias 

associações são as representações dos museus de Salvador no imaginário do público 

entrevistado, e pertencem ao campo simbólico desses museus.  



 Para investigar o grau de conhecimento que o público pesquisado tem dos 

museus da cidade, foi perguntado quais os museus que o entrevistado sabia que existiam 

em Salvador. A tabela 2.4 apresenta quais foram os museus citados pelo público.   

 

Tabela 2.4: Museus que o público universitário sabe que existe4-2007 

   
Frequência 

Percentagem 
Relativa ao 

Total de 
Entrevistados 

Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. do 
Contorno 

80 53,3% 

Museu Carlos Costa Pinto – Vitória 41 27,3% 
Museu Geológico da Bahia – Vitória 40 26,7% 
Museu de Arte Sacra da UFBA – Centro 25 16,7% 
Museu de Arte da Bahia – Vitória 13 8,7% 
Museu Náutico da Bahia – Barra 13 8,7% 
Museu Afrobrasileiro/UFBA – Terreiro de Jesus 9 6,0% 
Fundação Casa de Jorge Amado – Lgo do 
Pelourinho 

8 5,3% 

Outros museus  1 0,7% 
Outros não-museus 12 8,0% 
Não sabe/não lembra 24 16,0% 

  19 museus obtiveram menos de 5,0% das citações. 

 

 Duas informações nos chamaram atenção, como as mais relevantes na 

observação da tabela 2.4. A primeira, a posição destacada em primeiro lugar do Museu 

de Arte Moderna da Bahia – MAM. O MAM foi a única instituição citada por mais da 

metade dos entrevistados, obtendo quase o dobro de citações da instituição seguinte, o 

Museu Carlos Costa Pinto – MCCP. A segunda observação é o elevado percentual – 

16% – dos que disseram “não saber/não lembrar” de um único museu de Salvador, em 

um universo de cinqüenta e oito instituições museológicas. Apenas quatro museus 

foram citados por mais de 15% dos entrevistados. 

Para identificar os museus mais visitados, foi apresentada uma lista com os 

museus da cidade para que o estudante nos indicasse quais os que ele já tinha visitado. 

Os dados se encontram na tabela 2.5. 

 

                                                        
4No item “Outros Museus” temos um “museu” empresarial sem acesso ao público. Em “Outros não-
museus” temos algumas instituições consideradas pelos entrevistados como museu, mas que de fato não 
são, por exemplo, o “Centro Cultural da Caixa Econômica Federal” e galerias privadas. 
 



Tabela 2.5: Museus visitados pelo público universitário*- 2007 

   
Freqüência 

Percentagem 
Relativa ao 

Total de 
Entrevistados 

Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. do Contorno 71 47,3% 
Fundação Casa de Jorge Amado – Lgo do 
Pelourinho 

61 40,7% 

Museu Geológico da Bahia – Vitória 49 32,7% 
Museu de Arte da Bahia – Vitória 46 30,7% 
Museu Carlos Costa Pinto – Vitória 36 24,0% 
Museu Náutico da Bahia – Barra 30 20,0% 
Museu de Arte Sacra da UFBA – Centro 25 16,7% 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – Av. Sete 
– Piedade 

24 16,0% 

Memorial Nacional de Medicina – Terreiro de Jesus 23 15,3% 
Museu do Cacau – Comércio 23 15,3% 
Espaço Mário Cravo - Pituaçu 22 14,7% 
Museu Afrobrasileiro/UFBA – Terreiro de Jesus 19 12,7% 
Memorial da Câmara de Vereadores de Salvador – 
Centro 

15 10,0% 

Memorial do Teatro Castro Alves – Campo Grande 15 10,0% 
Outros não-museus5 2 1,3% 
Sem visita 12 8,0% 

   Observe que as percentagens não somam 100%, pois 1 ou mais pessoas deram mais 
de uma resposta. 
   39 museus obtiveram menos de 10,0% das citações. 
   * Foi apresentada uma lista com os nomes dos museus de Salvador. 
 

O que mais se destacou dos dados acima foi a grande maioria dos museus  não 

ter obtido 10% das citações. Apenas 14 instituições igualaram ou atingiram esse 

percentual. Outro ponto que nos chamou atenção foi os que não visitaram qualquer 

museu.  Isso nos indica que temos em Salvador uma grande quantidade de 

equipamentos museológicos, que são subutilizados e até mesmo não utilizados por esse 

público. Isso pode ser o reflexo do desconhecimento dos museus existentes na cidade, 

conforme visto anteriormente. 

Para conhecer melhor a imagem que os museus de Salvador têm junto ao 

público-alvo, foi solicitado aos estudantes, que dentre os museus visitados, indicassem 

até três museus considerados por eles como os principais. Os resultados podem ser 

vistos na tabela 2.6. 

 

                                                        
5 “Museu” empresarial sem acesso ao público. 



Tabela 2.6 Principais museus de Salvador, segundo os entrevistados - 2007 

   
Frequência 

Percentagem 
Relativa ao 

Total de 
Entrevistados 

Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. do 
Contorno 

62 41,3% 

Fundação Casa de Jorge Amado – Lgo do 
Pelourinho 

31 20,7% 

Museu de Arte da Bahia – Vitória 30 20,0% 
Museu Geológico da Bahia – Vitória 30 20,0% 
Museu Náutico da Bahia – Barra 22 14,7% 
Museu Carlos Costa Pinto – Vitória 20 13,3% 
Museu de Arte Sacra da UFBA – Centro 18 12,0% 
Espaço Mário Cravo - Pituaçu 15 10,0% 
Outros não-museus6 2 1,3% 
Sem visita 12 8,0% 

 

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) é considerado como o principal 

museu de Salvador por um número bastante significativo dos entrevistados. Os dados 

nos permitem dizer que o MAM possui uma imagem muito positiva entre o público-

alvo. Podemos observar que os museus mais conhecidos – que o público sabe que existe 

– e considerados como os principais pelos entrevistados, são também os mais visitados. 

E eles são muito poucos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dos últimos anos, com a participação do Estado sendo reduzida em 

diversos setores, presenciamos cortes drásticos das verbas para atividades que não eram 

consideradas prioritárias, como as da área cultural, e, mais precisamente, no setor de 

museus. O cenário é de verbas restritas e reduzida disponibilidade de recursos para os 

museus. 

O que mais provocou a nossa inquietação, no entanto, foi a quase invisibilidade 

dos museus de Salvador. A maioria deles parece se esconder. Não possuem estratégia de 

comunicação, nem de construção de uma identidade de marca. São poucos os museus 

que contam com uma simples sinalização tendo o nome da instituição em destaque. 

                                                        
6 “Museu” empresarial sem acesso ao público. 



 Os museus da cidade não são vistos como uma opção significativa de lazer e 

entretenimento pelos entrevistados, onde se destacam o cinema, o teatro, os shows de 

música, a praia e os bares e restaurantes . Os museus só foram considerados por muito 

poucos entrevistados.  

 A representação dos entrevistados sobre os museus de Salvador está fortemente 

associada ao nome de algumas poucas instituições, principalmente ao Museu de Arte 

Moderna da Bahia (MAM). 

 O segmento de público pesquisado desconhece a existência da maioria dos 

museus locais. Um elevado número de entrevistados não foi capaz de citar um único 

museu da cidade. Foram poucas as instituições citadas de maneira significativa: o MAM 

foi a única instituição lembrada por mais da metade dos estudantes. 

 São poucos os museus que já foram visitados. Há um número maior de 

entrevistados que não visitou qualquer museu do que aqueles que visitaram a maioria 

das instituições. Os dados encontrados nos permitem observar que uma grande 

quantidade desses equipamentos museológicos são subutilizados, e até mesmo não 

utilizados, por esse público. São exceções à regra aqueles museus percebidos como 

principais: o Museu de Arte Moderna da Bahia, a Fundação Casa de Jorge Amado e os 

museus do “Circuito Vitória-Barra”. 

 Entendemos que os museus de Salvador devam realizar campanhas de 

divulgação para serem conhecidos dos seus públicos. Seja através de campanhas 

publicitárias nos veículos de comunicação, seja através de impressos colocados e 

distribuídos em locais apropriados junto ao público potencial e até mesmo por meio de 

sinalização adequada, contendo simplesmente o nome da instituição. A estratégia a ser 

utilizada vai depender da disponibilidade dos recursos financeiros de cada museu e das 

instituições as quais estejam vinculados. Cabe destacar a importância da construção de 

uma marca para o museu. Uma marca consolidada é decisiva na escolha de um produto 

ou serviço dentre as várias opções culturais oferecidas e é um meio eficiente de atrair a 

atenção do público. Ela é capaz de criar ou aumentar a visibilidade da instituição, 

funcionando como elo entre o museu e o público. 
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