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1. RESUMO 

A sociedade moderna é caracterizada pelo ritmo acelerado em suas 

atividades e com isso tende a minimizar a prática das atividades lúdicas e 

prazerosas, que podem ser praticadas dentro da sua própria cidade, conceito 

denominado como incursionismo. Nos novos tempos, o mundo vive uma realidade, 

onde a presença da tecnologia é imprescindível e o acesso às informações é 

facilitado e estimulado e traz como consequência um maior espaço para a 

interatividade, assim, os atrativos turísticos devem acompanhar esse movimento, tal 

fato pode ser percebido com museus interativos, onde o diferencial é a experiência 

proporcionada ao público. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A prática de atividades relacionadas ao lazer, ou seja, a prática de atividades 

prazerosas em tempo livre torna-se cada vez mais importante para o pleno exercício 

da saúde mental e emocional das pessoas e também como forma de afastar de 

problemas como estresse e a depressão de acordo com Dumazedier (1973) 

Na cidade de São Paulo pode-se encontrar uma diversidade de atrações de 

lazer e turismo para crianças e adultos que oferecem grande variedade de 

restaurantes, shoppings centers, parques, campos esportivos, museus, entre outros 

tantos espaços. Esses atrativos merecem ser explorados pelos turistas nacionais, 

internacionais e principalmente pelos paulistanos. 

A princípio, cria-se o interesse em sair do próprio município para conhecer 

novas culturas, porém, a existência de uma rica estrutura com potencial a ser 

explorada, muitas vezes é ignorada. 

Em alguns museus encontramos uma nova característica: a interatividade, 

que envolve os sentidos, atraindo todo tipo de público e apresenta baixo custo para 

seu uso. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal elucidar e motivar a prática 

de ser incursionista na cidade de São Paulo, como forma de aumentar e desenvolver 

socialmente o intelecto cultural dos paulistas, explorando a cultura e as tradições 
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presentes na cidade, buscando uma maneira de sensibilizar a população na adesão 

dessa prática saudável e lúdica. 

A motivação de propagar o incursionismo, ou seja, mobilizar para a ação de 

conhecer sua própria cidade, visitando as atrações e atrativos que são oferecidos, 

visa criar uma atmosfera de maior qualidade de vida, possibilitando assim que um 

numero maior de pessoas sintam-se como um verdadeiro turista sem o 

deslocamento, comum a atividade. Como objetivo esse estudo pretende conhecer e 

divulgar os atrativos que o município oferece para turistas e moradores da cidade 

tendo como o foco os museus interativos, um novo conceito que envolve os sentidos 

dos visitantes e é explorado pelo público de todas as faixas etárias. 

Também busca-se conhecer e apresentar detalhadamente quais são os 

projetos e programas disponíveis para o acesso a cultura, dentre eles o vale cultura 

proposto pela Ministra da Cultura, Marta Suplicy através da LEI Nº 12.761, de 17 de 

dezembro de 2012. 

 

4. METODOLOGIA 

Utilizando o método de pesquisa teórica exploratória, por intermédio da 

obtenção de informações levantadas do objeto de pesquisa, o incursionismo, e 

definir o campo de trabalho, os atrativos para sua prática, com foco nos museus 

interativos de São Paulo de acordo com Severino (2007). 

Com as informações adquiridas, inicia-se a pesquisa explicativa, que registra 

e analisa o que foi estudado, através de pesquisa qualitativa (Severino, 2007). 

Para Santos (1997) o método qualitativo tem o propósito fundamental de permitir a 

compreensão, explicação e especificação do fenômeno. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para dar sequência ao desenvolvimento do tema: A cultura de ser 

incursionista na cidade de São Paulo, o trabalho integra a realização de uma 

pesquisa qualitativa com informações gerais sobre os museus selecionados: O 

Catavento, Museu da Língua Portuguesa e Museu do Futebol, foram levantados os 

dados como: Ano de inauguração, Composição estatuária, Organograma, 

Funcionamento, fluxo de visitantes. 
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A escolha da pesquisa em museus interativos ocorreu porque o acesso à 

informação, atualmente é pratico e o público visitante demonstra vontade de 

vivenciar novas experiências gratificantes e proveitosas. (Alves, 2012)  

Para Rabello (2013) os museus são equipamentos cruciais da cidade, é um 

local onde seus cidadãos podem ter acesso, aos acervos artísticos e culturais que 

lhes pertencem. E as novas tecnologias vieram para acrescentar recursos e 

enriquecer o acervo, despertando, ainda mais a curiosidade e interesse do público.   

 

6. RESULTADOS PREMILINARES 

Nos museus encontram-se diversidade de riqueza cultural da humanidade, 

que precisam revelar suas diferenças, criando uma particularidade, sua identidade, 

pois, no mundo globalizado, o fácil acesso às informações tornam-se uma ameaça 

para o antigo e tradicional modelo de museus (Alves, 2012) 

Como forma de criar uma identidade, atualmente as exposições nos museus 

são projetos cenográficos de grande impacto. Desenvolvidos por intermédio de 

modernas tecnologias e interatividade, que originam ambientes teatrais, dramáticos 

e sensoriais nos seus ambientes, que são caracterizados como criativos, sedutores 

e que exploram a sensibilidade, as emoções, a reflexão e conscientização do 

público. (Vieira 2013) 

Nos museus manter e preservar a cultura da humanidade em todas as suas 

especificidades tornando-o atraente e referência turística. 
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