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RESUMO: O Museu da Bíblia, mais conhecido como MuBi, localizado na cidade de 

Barueri na grande São Paulo possui um amplo acervo, considerado um dos maiores em 

sua especialidade no mundo. O presente artigo objetiva analisar o perfil do visitante do 

MuBi,  tais como suas principais motivações de visita e opiniões em relação ao Museu. 

A partir da pesquisa realizada, nota-se que o MuBi apesar de receber um fluxo 

significativo de visitação e ter avaliações positivas em diversas características 

estruturais e organizacionais, necessita de maior divulgação e um melhora na 

infraestrutura. 

Palavras- chaves: Turismo Religioso, Perfil do visitante, Museu da Bíblia, Barueri, São Paulo. 

Abstract: The Bible Museum, better known as MuBi, located in the city of Barueri in 

greater São Paulo has a large collection, considered one of the largest in the world in its 

specialty. This article aims to analyze the profile of the visitor MuBi, such as their main 

motivations for visiting and opinions in relation to the Museum. From the survey, it was 

noted that the MuBi despite receiving a significant flow of visitation and have positive 

reviews on various aspects structural and organizational. The museum needs greater 

disclosure and better increase in the infrastructure. 
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1 Introdução 

Para retratar a evolução e a importância de um livro considerado sagrado para diversas 

religiões – a Bíblia -, a Sociedade Bíblica do Brasil - SBB - juntamente com a Prefeitura 

da cidade de Barueri criou o Museu da Bíblia (MuBi) que, apesar de pouco conhecido, 

possui uma demanda em constante crescimento, atraída por um objetivo em comum: a 

religiosidade (SBB, 2011).  

Em 2013, o Museu da Bíblia completará 10 anos de inauguração e aguarda a visitação 

de aproximadamente 36 mil pessoas (SBB, 2011). 

Caracterizado como museu religioso, por conter um acervo voltado para a história da 

Bíblia – literatura base de diversas religiões – e receber constantes visitas de 

comunidades religiosas (SBB, 2011), o presente artigo se propõe a estudar a demanda 

do MuBi. 

Conhecendo a importância do MuBi para o meio religioso, principalmente para 

evangélicos e católicos, sua singularidade em relação ao acervo e a ausência de 

trabalhos sobre o mesmo, este artigo tem por objetivo analisar o perfil do visitante do 

MuBi,  tais como suas principais motivações de visita e opiniões em relação ao Museu. 

O presente trabalho é constituído com base em informações já levantadas 

anteriormente e publicadas em livros, artigos e websites. Autores renomados no turismo 

como Beni e Andrade, foram utilizados para elaboração deste artigo, assim também, 

como outros órgãos institucionais, como o Ministério do Turismo (MTUR), Sociedade 

Bíblica do Brasil (SBB), Prefeitura de Barueri dentre outros.   

Nos primeiros capítulos são apresentados definições sobre o turismo e o segmento 

religioso. Após, apresenta-se o MuBi, com fragmentos de sua história, localização, 

acesso, infraestrutura, serviços, eventos realizados no local, divulgação e demanda. Na 

sequência, estão o levantamento dos dados e os resultados da pesquisa realizada e 

reflexões sobre a mesma.  
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2 Turismo e religião 

2.1 Turismo religioso e turismo cultural religioso 

O Turismo Religioso é um segmento que ganhou grande dimensão nos últimos anos. 

Trabalhado pelo Ministério do Turismo (MTUR) desde 2009, já foram identificados 96 

produtos turísticos de Norte a Sul do Brasil (MTUR, 2011). 

Segundo Beni (2006), o Turismo Religioso é definido como: 

O grande deslocamento de peregrinos, portanto turistas potenciais, que se 
destinam a centros religiosos, motivados pela fé em distintas crenças. [...] esses 
peregrinos assumem um comportamento de consumo turístico, pois utilizam 
equipamentos e serviços com uma estrutura de gastos semelhante à dos 
turistas reais. 

O Turismo Religioso, de acordo com a MTUR, pode ser entendido, como a busca da 

espiritualidade em espaços e eventos que possibilitam o exercício da fé. A única 

diferença desse segmento turístico em relação aos demais é a motivação, muito 

relacionada com a cultura religiosa, tais como “afro-brasileiras, espírita, protestantes, 

católica, orientais, compostas de doutrinas, hierarquias, estruturas, templos, rituais e 

sacerdócio” (MTUR, 2010).  

Para Andrade (2000), o turismo religioso representa: 

O conjunto de atividades, com utilização parcial ou total de equipamentos, e a 
realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou 
suscitam a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a 
religiões, denomina-se turismo religioso. 

Apesar de ser um segmento que tem adquirido grande destaque (MTUR) nas atividades 

turísticas e abranger diversas religiões, não há total esclarecimento sobre o Turismo 

Religioso e o seu campo de envolvimento, esse tipo de turismo não se aplica somente 

as peregrinações, o que acaba gerando certa limitação no seu entendimento. 

O MTUR (2005) afirma que “turismo religioso é como uma ramificação do turismo 

cultural e se propõe a estimular o deslocamento de pessoas [...]”. Ainda de acordo com 

o MTUR “turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 
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do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 

culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. (MTUR, 

2005).  

Verifica-se assim a amplitude e a importância econômica do turismo cultural religioso, 

envolvendo aspectos como: “[...] arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, sítios 

arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços destinados à apresentação ou 

contemplação de bens materiais e imateriais” (MTUR, 2010). 

2.2  Museus religiosos 

Segundo pesquisa realizada em conjunto pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o 

Ministério da Cultura (Minc), no período de 2006 a 2010, existem mais de três mil 

museus no país, com diversas temáticas e acervos (CIÊNCIA E CULTURA, 2011). 

De acordo com o MTUR (2010), verifica-se que os museus podem fazer parte do 

turismo cultural religioso. Nessa linha, observa-se a forte presença da religiosidade em 

alguns museus espalhados pelo país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é possível 

encontrar alguns destes: Museu de Arte Sacra, Museu do Presépio e Museu do Beato 

Anchieta (SPTuris, 2007). 

No Portal do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), encontra-se a seguinte definição 

de acordo com Comitê Internacional de Museus (ICOM, 1956): 

Museu é um estabelecimento de caráter permanente, administrado para 
interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar, valorizar de diversas 
maneiras o conjunto de elementos de valor cultural: coleções de objetos 
artísticos, históricos, científicos e técnicos, jardins botânicos, zoológicos e 
aquários. 

A Pontifícia Comissão para Bens Culturais da Igreja (órgão da Igreja Católica), em carta 

circular que dirige atenção para os museus eclesiásticos – museu de inspiração 

religiosa –, declara que “Os bens culturais da Igreja são um patrimônio que se deve 

conservar materialmente [...] para cultivar a memória do passado e continuar a 

expressar no presente o que está orientado para a missão da Igreja” (PONTIFÍCIA 

COMISSÃO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA, 2001). 
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Ainda de acordo com a Pontifícia Comissão acredita que por meio dos museus com 

temática religiosa “O homem contemporâneo beneficia do passado, projeta-se para o 

futuro. Na medida em que o crente encontra a sua própria história e desfruta da arte.”  

3 Museu da Bíblia (MuBi) 

No ano de 1980 a gráfica bíblica, conhecida como Sociedade Bíblica do Brasil – SBB –, 

planejava a criação de um Museu dedicado à Bíblia, a primeira tentativa ocorreu em um 

espaço pequeno na Cidade do Rio de Janeiro, mas não houve sucesso (SBB, 2011). 

Determinada a fundar um Museu do livro religioso, a SBB buscou estudar museus 

renomados em países como Alemanha, Escócia e Estados Unidos com intuito de 

aprimorar suas ideias. O resultado surgiu após alguns anos com a fundação do primeiro 

Museu da Bíblia do Brasil, mais conhecido como MuBi,  possui um amplo acervo que 

envolve diversos aspectos, como culturais e religiosos (SBB, 2011). 

O MuBi, inaugurado em 9 de Dezembro de 2003 apoiado pela Prefeitura de Barueri, 

está integrado a um centro de eventos e a uma  biblioteca bíblica com mais de 17 mil 

títulos (PREFEITURA DE BARUERI, 2008). 

3.1 Localização e acesso 

O MuBi está localizado na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, no endereço 

Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, no bairro Vila Porto Barueri, a 15 

minutos do centro da Cidade ao lado do Hospital Municipal de Barueri, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC – e do Parque Municipal ecológico Dom 

José. 

Os visitantes do Museu podem chegar tanto por transporte público como particular, há 

um estacionamento gratuito no local. 

Para chegar ao MuBi por transporte público é necessário acessar a estação de trem de 

Barueri (CPTM – Júlio Prestes – Itapevi) e tomar o ônibus Aldeia Barueri ou 112-A 
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Hospital. 

 

Figura 1 – Localização do Museu da Bíblia 
Fonte: Google Mapas, 2013 

3.2 Estrutura  

Segundo o site do MuBi, o espaço que está integrado a um Centro de Eventos que 

pertence a prefeitura local, possui 4,67 mil m², divididos em área para exposição, 

biblioteca, auditório para 500 pessoas e um estacionamento para 200 veículos.  

O museu foi projetado de forma que houvesse acessibilidade para cadeirantes, não há 

escadas, apenas rampas de acesso e móveis que se adéquam a este público (SBB, 

2011). 

Ainda de acordo com o site do Museu o designer e a arquitetura do MuBi visam à 

divisão histórica da Bíblia, o espaço é dividido em dez áreas, contendo painéis, 

atividades interativas e exposição de objetos, essas áreas são: 

1. A Bíblia e a História da Escrita: neste espaço estão representadas várias 

formas de escritas da Bíblia ao longo da história, como manuscritos em suas 

línguas originais: hebraico, aramaico e grego.  
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2. A Bíblia e a História da Tradução: área que possui obras que dão a dimensão 

da diversidade de idiomas em que o livro foi traduzido através da exposição 

de Bíblias em diversos idiomas, além disso, é possível ver também 

exemplares das primeiras traduções bíblicas como a Septuaginta e a Vulgata 

Latina. 

3. A Bíblia e a História do livro: demonstração da evolução do livro bíblico, 

desde os primórdios que utilizavam os manuscritos em rolos e códices, até a 

criação da imprensa que nos proporcionou as Bíblias modernas.  

4. A Bíblia no Mundo: este ambiente mostra a visão do mundo sobre o livro 

religioso, através da comparação de edições bíblicas variadas e as 

informações sobre a produção da Bíblia nos países de língua portuguesa. 

5. A Bíblia no Brasil: espaço voltado à representação da influência da Bíblia na 

cultura nacional, a tradução para a língua portuguesa e nas línguas 

indígenas. 

6. A Bíblia Falada: exibe materiais de áudio, por meio de estações de escuta 

que reproduzem textos bíblicos em 16 idiomas, tendo como objetivo o acesso 

a deficientes visuais. 

7. O Conteúdo da Bíblia: organizado em painéis que trazem destaques do livro 

bíblico, peças arqueológicas, perfumes da época que podem ser sentidos e 

atividades que permitem aos visitantes copiarem trechos bíblicos em outros 

idiomas. 

8. Novidades sobre a Bíblia: conjunto de produções recentes do livro que 

facilitam o acesso, novidades editoriais, bíblias em miniatura, bíblia em braile 

e reproduções de roupas dos tempos bíblicos. 

9. A Bíblia e a Criança: espaço voltado ao lazer e educação das crianças, com 

exposições de publicações infanto-juvenis que podem ser manuseadas, 

sessões de vídeo, narrações de histórias, desenhos e colagens.  



 8 

10. Exposições Rotativas: espaço reservado para amostras temporárias.  

O Museu possui ainda uma biblioteca bíblica com mais de 17 mil títulos reunidos pela 

SBB no decorrer de 50 anos. Abrange uma variedade de público como crianças, 

adultos,terceira idade, cadeirantes e deficientes visuais por possuir interatividade, como 

atividades de áudio, vídeos e jogos de perguntas e respostas (instaladas em 

computadores), legendas em braile, rampas de acesso e entrada gratuita (SBB, 2011) 

De acordo com o Museu, as obras mais procuradas pelos visitantes são: 

 A réplica da prensa de Gutenberg (responsável por imprimir a primeira Bíblia 

da história, por volta de 1450); 

 O móvel com 144 traduções bíblicas;  

 Materiais trazidos de Israel (como o trigo, joio, água do Rio Jordão, sementes 

de mostarda, um punhado de terra de Belém, água do Mar Morto, papiros, 

pergaminhos, miniaturas da Bíblia, dentre outros);  

 O menor livro do mundo; 

 A Bíblia impressa numa única página; 

 A Bíblia em braile; 

 E roupas da época do apóstolo Paulo. 

3.3 Serviços e eventos 

O horário de funcionamento do Museu da Bíblia é de terça a sexta-feira das 9h às 17h e 

aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. A entrada é gratuita.  

Há visitas monitoradas para grupos (mínimo de 10 e máximo de 50 pessoas) que 

devem ser agendadas previamente por email ou contato telefônico.  Todas a quartas-

feiras (exceto feriados) das 10h às 15h ocorre “Momentos de histórias infantis no MuBi”  
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que pode ser assistido por excursões escolares. 

O Museu promove alguns eventos anuais. Para 2013 a agenda divulgada no site, prevê 

os seguintes eventos:  

 Páscoa e a sua influência nos dias atuais – 30 de março. 

 MuBi Férias e lançamento da 10º concurso de desenho: Pintando o Natal – Inicio 

no dia 13 de Julho 

 Dia das Crianças no MuBi – 12 de Outubro 

 Dia da Bíblia e 10 anos de MuBi – 08 de Dezembro.  

Para participar dos eventos é necessário fazer a inscrição antecipadamente pelo site ou 

telefone. 

O MuBi também possui uma loja interna que comercializa lembranças personalizadas e 

publicações da SBB – como livros e Bíblias - onde os recursos provenientes das 

vendas são usados para manutenção própria.  

3.4 Divulgação e demanda atual 

Segundo o coordenador do Museu da Bíblia, o Pr. Prof. Sérgio Leite, a divulgação do 

Museu é feita pelo site do MuBi, visitas com promotores institucionais, pelo site da SBB, 

conselhos de pastores, alguns programas de televisão etc. A faixa etária é bem variada 

desde crianças até a terceira idade. Quanto aos funcionários, há uma diversidade de 

formação entre estes, sendo que há no museu historiadores, pedagogos, 

administradores, professores de educação infantil, bacharéis em teologia, bibliotecários 

etc., todos fazem ação educativa aos grupos visitantes. E em visitas específicas contam 

com orientadores para deficientes visuais.  

O Museu possui um controle de demanda registrado por meio de um caderno de 

controle de visitantes (disponível na entrada), agendamentos de grupos e inscrições de 

eventos. A diretoria informou a lista de visitantes por ano desde a inauguração em 
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2003, conforme tabela que segue. 

Tabela 1: Visitas realizadas em 10 anos de MuBi 

Ano Total de Visitantes 

2003 648 

2004 19.826 

2005 20.824 

2006 22.333 

2007 23.369 

2008 27.144 

2009 28.960 

2010 26.589 

2011 9.982 

2012 30.558 

2013 18.852 

Fonte: Diretoria do MuBi, 2013 

 

Verifica-se que o ano de 2003 é marcado por um pequeno fluxo de visitantes que se 

deve ao fato da inauguração do Museu ter ocorrido somente no mês de dezembro.  

É possível verificar, por meio da tabela de visitas realizadas em 10 anos de MuBi, que 

houve um crescimento constante no número de visitação, com exceção do ano de 2011 

devido uma reforma que ocorreu no Centro de Eventos integrado ao Museu, fato esse 

que impossibilitou a abertura do MuBi por quase seis meses. Em 2012 o Museu registra 

o maior número de visitantes em toda sua existência, conforme quadro que segue: 
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Tabela 2: Visitas do Museu da Bíblia – 2012 

 

Fonte: Diretoria do MuBi, 2012 

Analisando o ano de 2012, é possível verificar que a visitação do MuBi é formada na 

maioria por 43% de excursões de igrejas evangélicas, seguido por 23% de visitantes 

motivados pelos eventos, 15% de excursões escolares e os outros 19% divididos entre 

a comunidade, pessoas de outros Estados/países, outras religiões, representantes das 

SBB e outras instituições, comprovando a sua atratividade cultural religiosa.  

Conforme a Tabela 1, os números apresentados para o ano atual correspondem à 

visitação dos meses de Janeiro à Julho, de modo que os gestores do MuBi prevêem 

uma demanda igual ou superior para os próximos seis meses que restam para finalizar 

o ano, superando todos os anos anteriores com aproximadamente 36 mil visitantes em 

2013. 

Instituições Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Comunidade 8 8 29 79 21 0 40 0 0 59 25 0 269 

Escolas/ 
Universidades 

0 4 553 528 514 490 61 757 1067 440 452 7 4873 

Estados 19 22 59 63 4 15 65 3 8 9 17 12 296 

Eventos 0 0 973 1132 770 560 50 560 1320 820 20 900 7105 

Igrejas 741 719 669 883 806 1596 2151 1334 1463 1067 1261 721 13411 

Religiões 12 4 0 6 3 0 0 9 7 1 1 0 43 

País 1 2 0 12 3 0 14 0 5 0 4 0 41 

SBB/UBS 0 0 93 4 0 0 0 0 0 0 15 80 192 

Outras 
instituições 

211 28 262 328 1106 63 272 379 1028 313 325 13 4328 

Total 922 787 2638 3035 3227 2724 2653 3042 4898 2709 2120 1733 30558 
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5. Pesquisa de demanda 

5.1 Metodologia 

Com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes do MuBi, conhecer suas principais 

motivações de visita e opiniões em relação ao Museu, o questionário foi composto de 

quinze perguntas, sendo seis fechadas, oito semiabertas e uma aberta. Foram 

aplicados 100 questionários entre os dias 24 e 25 de agosto e no período de 31 de 

agosto a 06 de setembro de 2013. A abordagem ocorreu na saída do Museu de forma 

aleatória, tendo como único filtro o entrevistado ser maior de dezoito anos. O contato 

inicial com o coordenador do Museu da Bíblia, o Pr. Prof. Sérgio Leite, permitiu a 

autorização necessária para aplicação dos questionários aos visitantes. 

5.2 Análise dos dados 

Após a realização da pesquisa, verificou-se que 55% dos respondentes são mulheres e 

45% homens. O Museu recebe em sua maior parte a visitação de um público de perfil 

mais jovem, conforme a representação gráfica abaixo. 

Figura 2 – Idade dos visitantes do MuBi 

 

 

 

 

 

 

 

Referente ao grau de escolaridade dos visitantes, 28% dos entrevistados possui ensino 
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superior incompleto, seguido de 23% com ensino médio completo o que corresponde 

diretamente à faixa etária predominante conforme Figura 2; quanto aos demais, 18% 

dos entrevistados já concluíram o ensino superior, 13% o fundamental completo, 9% 

médio incompleto, 5% pós-graduados e apenas 4% não concluíram o ensino 

fundamental. 

Quando questionados sobre a renda mensal com base no salário mínimo atual 

(outubro/2013) de R$ 678, 30% afirmaram receber até um salário mínimo, 40% de dois 

a três salários, 22% de quatro a seis, 5% de sete a nove, 2% mais de 13 salários e 

apenas 1% recebe de 10 a 12 salários mínimos. A baixa renda dos visitantes pode ser 

explicada pela faixa etária dos mesmos, por ser um público muito jovem que não possui 

uma formação profissional concluída, 26% dos entrevistados afirmaram serem 

estudantes quando questionados sobre sua profissão, seguido por 30% de profissionais 

do setor administrativo (auxiliares de escritório, vendedores, recepcionistas e 

secretárias), 12% de profissionais operacionais (auxiliares de produção, assistentes de 

logísticas e auxiliares de limpeza/diaristas), 23% (professores, analistas de sistemas, 

bancários, tradutores e publicitários), 6% de aposentados e 3% são donas de casa. 

Dos entrevistados, 41% são moradores de outras cidades, sendo 31% da cidade de 

São Paulo, 13% das cidades entorno como Carapicuíba, Osasco, Jandira, 12% da 

população local (residentes da cidade de Barueri) e apenas 3% de outros Estados, 

como Bahia e Rio de Janeiro. Deste modo não há turismo no Museu, a maior parte dos 

visitantes estão em seu entorno habitual.  

No que se refere ao transporte para chegar ao MuBi, a maioria declarou fazer parte de 

uma excursão (47%), seguido por carro próprio (35%), ônibus urbano (17%) e 1% vai a 

pé. Esse resultado pode ser devido ao fato de não haver estação de metrô no local ou 

até mesmo da divulgação do Museu, visto que 45% dos visitantes declararam que 

souberam da existência do MuBi por meio da comunidade religiosa que participa, ou 

seja, as organizadoras das excursões, outros 40% foram informados por amigos e 

familiares, 7% pela internet, 1% através de jornais e os 7% restantes declararam outra 

forma de conhecimento como, por exemplo, estar passando em frente ao 

estabelecimento. 
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Dos entrevistados, 63% estavam na companhia de amigos, 25% na companhia da 

família, seguido de 10% daqueles que estavam com seu namorado/cônjuge e 2% 

estavam sozinhos.  

Referente à quantidade de vezes que os entrevistados tinham visitado o MuBi, a 

maioria (81%) estava no Museu pela primeira vez, e 13% já havia visitado entre duas e 

três vezes, outros estacam ali entre a quarta e décima vez (5%) e uma minoria declarou 

ter ido ao Museu por mais de 10 vezes (1%). 

Entre o tempo de permanência de cada entrevistado, 57% saíram do Museu após uma 

hora de visitação, 38% estiveram no local entre um e duas horas e 5% permaneceram 

no Museu por mais de 2 horas. 

Em relação à religião dos visitantes do MuBi o público em sua maioria é composto por 

evangélicos e católicos, isso se dá ao fato de que essas duas religiões são as que mais 

utilizam o livro bíblico:  

Figura 3 – Religião dos visitantes do MuBi 

 

 

 

 

 

 

Foi perguntado aos visitantes se possuíam algum cargo religioso, 67% responderam 

que não, enquanto os 33% restantes declararam ser pastores, diáconos, presbíteros, 

músicos, líderes infantis, líderes de mocidade, regente de corais e cantores.  

Segundo a pesquisa, a principal motivação para visitar o MuBi (52%) é a vontade de 
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aprender alguma coisa sobre o assunto. 

Figura 4 – Qual o motivo da visita do MuBi 

 

 

 

 

 

 

Sobre os aspectos do Museu, os respondentes tiveram as seguintes opiniões: 

Tabela 3 – Avaliação sobre as características do MuBi 

Características Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Localização 77% 18% 5% 0% 0% 

Segurança 97% 3% 0% 0% 0% 

Atendimento 82% 13% 5% 0% 0% 

Serviço de monitoria 89% 11% 0% 0% 0% 

Divulgação 32% 10% 47% 8% 3% 

Acervo geral 93% 5% 2% 0% 0% 

Material impresso 94% 5% 1% 0% 0% 

Site 88% 10% 2% 0% 0% 

Limpeza 96% 4% 0% 0% 0% 
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A maior parte dos itens que caracterizam o MuBi (localização, segurança, atendimento, 

serviço de monitoria, materiais impressos, site e limpeza) foi muito bem avaliada. A 

única característica que teve uma avaliação predominantemente regular foi à 

divulgação do Museu. Do ponto de vista dos entrevistados, há pouca divulgação formal, 

já que a maioria soube da existência do MuBi pelo famoso boca-a-boca. 

6 Considerações finais 

Dentro das segmentações turísticas, encontramos o turismo religioso que promove o 

deslocamento de pessoas motivadas principalmente pela fé. Há quem acredite que este 

segmento está relacionado apenas às peregrinações, no entanto, esta segmentação 

está ligada ao turismo cultural religioso que envolve diversos aspectos, entre eles a 

preservação dos bens imateriais de caráter religioso por meio dos Museus. 

O Museu da Bíblia, apesar de pouco conhecido, completa 10 anos em dezembro de 

2013 e, de acordo com pesquisa realizada, pode ser considerado um Museu religioso 

porque remete à história da Bíblia – uma obra literária - e que tem a sua visitação 

predominantemente formada por adeptos da comunidade religiosa evangélica seguida 

da católica, motivados em sua maioria para aprender mais sobre o assunto, ou seja, 

querem conhecer melhor os elementos de sua crença. 

O perfil do visitante do MuBi resume-se a jovens, religiosos, de classe social baixa a 

média, que vão acompanhados de amigos em excursões, que costumam visitar o 

Museu apenas uma vez, com permanência de uma hora, e possuem uma visão 

semelhante sobre as características do local. 

Conclui-se que o MuBi, apesar de está localizado na cidade de Barueri, tem um público 

alvo predominante de pessoas de outras cidades e que provoca nos seus visitantes  

insatisfação no quesito divulgação. Verifica-se, portanto, que é necessária a criação de 

políticas para melhoria da comunicação externa, propagandas em mídias mais 

acessíveis e populares, integração com outros museus, participações ativas na 

sociedade por meio de eventos externos podendo ser em escolas e comunidades 
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religiosas.  

Outra opção seria criar incentivos para aumentar a permanência dos visitantes e o 

número de visitas. A projeção de uma área de alimentação – que o MuBi não possui 

hoje –, também poderia ser uma proposta interessante, assim como incluir novos 

objetos no acervo geral em períodos pré-programados, aumentar o número de 

atividades oferecidas e modernizar a estrutura física do Museu (pintura, móveis, 

equipamentos de interatividade etc.) tornando-o mais atrativo. 
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Apêndice 

IFSP – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS SÃO PAULO 
MUSEU DA BíBLIA (MuBi) 

 

Este questionário objetiva analisar o perfil da demanda do Museu da Bíblia 
1. Como você soube da existência do MuBi?     
(   ) Comunidade religiosa que participa    

(   ) Amigos e familiares         

(   ) Internet                                                         

(   ) Televisão/rádio                                        

(   ) Jornais e revistas                       

(   ) Outros.Qual?__________________. 

 

2. Qual o motivo da visita?   
 (    ) Lazer e recreação   

 (    ) Aprendizado   

 (    ) Acompanhar amigos ou parentes                         

 (    ) Curiosidade    

 (    ) Religiosidade          

 (    ) Outros. Qual?_________________. 

 

3. Quantas vezes visitou o MuBi?  
 (    ) Primeira vez  

 (    ) Até 3 vezes   

 (    ) 4 a 10 vezes   

 (    ) Mais de 10 vezes 

 

4. Tempo de permanência:      
(    ) Até 1 hora   

(    ) De 1 a 2 horas   

(    ) Mais de 2 horas 

 

5. Quem acompanha você nesta visita?  
(    ) Família   

(    ) Amigos   

(    ) Namorado(a)/Cônjuge  

(    ) Sozinho (a)   

(    ) Outros _______________________. 

 

6. Quanto ao Museu, avalie os itens abaixo:   

Ótimo (O) / Bom (B) / Regular (R) / Ruim (RM) / 

Péssimo (P): 

a Localização     (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

b Segurança     (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

c Atendimento/Recepção     (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

d Serviço de Monitoria    (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

e Divulgação Externa    (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

f Acervo em geral    (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

g Material Impresso    (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

h Site      (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

i Limpeza     (O)  (B)  (R)  (RM)  (P)   

 

7. Local de residência:  

(   ) Cidade de Barueri      

(   ) Cidades do entorno (Carapicuíba, Osasco, Jandira e 

Itapevi)     

(   ) Cidade de São Paulo  

(   ) Outra Cidade. Qual?___________________.     

(   ) Outro Estado. Qual? __________________. 

 

8. Meio de transporte utilizado para chegar ao MuBi:  

(    ) Carro próprio   

(    ) Ônibus urbano   

(    ) Moto   

(    ) Excursão   

(    ) Táxi 

(    ) Outros.  Quais?_________________. 

 

9. Qual a sua religião:    

(   ) Católica Apostólica Romana        

(   ) Evangélica             

(   ) Espírita    

(   ) Budista   

(   ) Umbanda ou Candomblé                

(   ) Agnóstico 

(   ) Ateu          

(   ) Outras.Qual? ____________________. 

 

10. Possui algum cargo religioso? 

(   )Não 

(   ) Sim. Qual?____________________________. 

 

11. Sexo:        

(   )Feminino    

(   ) Masculino           

 

12. Idade:      
 (   ) Entre 18 e 24 anos              

 (   ) Entre 25 e 30 anos                

 (   ) Entre 31 e 39 anos   

 (   ) Entre 40 e 50 anos              

 (   ) Entre 51  e 64 anos               

 (   ) Acima de 65 anos 

 

13. Qual a sua profissão? _______________________. 

 

14. Qual a sua escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto        

(   ) Ensino Fundamental Completo            

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo            

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo       

(   ) Pós Graduação 

 

15. Qual sua renda mensal?  

salário mínimo atual: R$ 678,00) 

(   ) Até 1 salário mínimo        

(   ) De 2 a 3 salários mínimos            

(   ) De 4 a 6 salários mínimos 

(   ) De 7 a 9 salários mínimos           

(   ) De 10 a 12 salários mínimos 

(   ) Mais de 13 salários
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