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RESUMO: O Palácio Tiradentes é um dos prédios mais icônicos do centro do Rio de 

Janeiro e traz como atração aos visitantes, a visitação guiada pela história viva da 

democracia. Coube a esse trabalho observar e analisar a hospitalidade desse 

patrimônio cultural receptor de moradores e turistas, além de ressaltar os pontos 

cruciais para o aperfeiçoamento da mão de obra e estudar a inserção do profissional 

hoteleiro. Por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas qualitativas com 

questões semiestruturadas com os funcionários do Palácio Tiradentes e baseando-se 

nas visitações feitas ao local, foi possível cumprir os objetivos e responder 

positivamente à questão norteadora sobre a preocupação com a hospitalidade e 

chances de acréscimo de hoteleiros no staff do local estudado. 

PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade, Palácio Tiradentes, Hoteleiro, Patrimônio 

Cultural. Rio de Janeiro. 

ABSTRACT: The Tiradentes Palace is one of the most iconic buildings in Rio de 

Janeiro’s downtown and offer to the visitors guided visits around the live history of 

democracy. This academic work going to observe and analyze the hospitality of this 

receptor of residents and tourists cultural heritage, besides highlight the crucial points 

to improvement of labor and study the insertion of hotelier professional. Through 

bibliographic survey, qualitative interviews with semi-structured with employees of 

Tiradentes Palace questions and based on visitations made to the local was possible 

to meet the objectives and respond positively to the guiding question on the concern 

for hospitality and chances of hoteliers increase in staff local study. 

KEY WORDS: Hospitality, Palácio Tiradentes, Hotelier, Cultural Heritage. Rio de 

Janeiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do terceiro setor na sociedade, torna-se intrínseca a 

necessidade por pessoas qualificadas para melhorar o bem receber e a satisfação 

daquele que é recebido. A hotelaria e a hospitalidade podem e devem ser agregadas 

a esses serviços, saindo do seu destino mais óbvio, meios de hospedagem 

tradicionais, e alcançando instituições quase inimagináveis, como os atrativos 

culturais.  

Levanta-se então a questão norteadora que esse trabalho trará em seu 

desenvolvimento: Há a preocupação do desenvolvimento da hospitalidade, e/ou 
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possibilidade de inserção do profissional hoteleiro para o desenvolvimento dela, 

dentro do Palácio Tiradentes? 

O artigo objetiva estudar os diferentes aspectos da hospitalidade no Palácio 

Tiradentes, situado no Centro do Rio de Janeiro, bem como onde o profissional 

hoteleiro pode atuar no local pesquisado. Por meio da aplicação dos conceitos de 

hospitalidade para identificar quais os tipos estão presentes no Palácio Tiradentes, 

levantamento de informações a partir de entrevistas aos funcionários responsáveis 

pelas visitas guiadas e ainda análise, por meio de dados obtidos, da relevância que o 

profissional hoteleiro pode ter no Palácio Tiradentes. 

Por meio de um estudo de campo e entrevistas semiestruturadas com questões 

abertas com os funcionários, realizou-se pesquisa qualitativa que analisa a 

preocupação com a hospitalidade, na visão da pesquisadora e baseada nas teorias 

principais dos autores: José Menezes, Marlene Suano, Luiz Octávio de Lima Camargo 

e Lúcio Grinnover. A análise dos dados obtidos foi feita através da leitura crítica de 

cada um dos questionários respondidos, levando em consideração que os 

pesquisados foram totalmente sinceros e imparciais. Contudo a pesquisa ainda tem 

certas limitações, como por exemplo, a possível não abrangência de quaisquer pontos 

importante pela aplicadora que resultará em uma falha futura nos dados. 

Após essa introdução o trabalho trará a conceituação de patrimônio e a relação 

entre museu e turismo; o Palácio Tiradentes; conceituação de hospitalidade e sua 

relação com o Palácio Tiradentes; as qualificações do profissional hoteleiro e seu 

ponto de inserção no mundo cultural; metodologia; análise das entrevistas e 

visitações; fechando então com as considerações finais e referências. 

 

1. CONCEITUAÇÃO DE PATRIMÔNIO E A RELAÇÃO ENTRE MUSEU E 

TURISMO 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2016)1 

patrimônio cultural é o: “Conjunto de manifestações, realizações e representações de 

um povo, de uma comunidade”. E tal patrimônio está presente em todos os lugares, 

incluindo os museus, fazendo parte do cotidiano, estabelecendo a identidade de um 

povo. 

                                                           
1 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/perguntasFrequentes?pagina=4>. Acessado em: 31 maio. 

2016. 
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Sobre a importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro, o IPHAN 

(2016) diz que ao fazer o mesmo, não só se acumula conhecimento sobre o passado, 

como também é a base para o planejamento do futuro, aquilo que se preserva hoje é 

o que as futuras gerações conhecerão amanhã e seja em forma de monumento, 

cidades históricas, paisagens, festas ou tradições essas são as heranças que 

compõem a identidade cultural e histórica sobre a qual uma nação é construída. 

O Patrimônio se perpetua de geração em geração, podendo ser recriado pelas 

comunidades e grupos em detrimento do ambiente, da interação com a natureza e de 

seu momento histórico, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 

contribuindo ainda para promover o respeito e a compreensão da diversidade cultural 

e à criatividade humana (IPHAN, 2016). 

Por essas questões é essencial a preservação desses bens. Porém tal 

preservação tem sido feita ao longo dos séculos de forma muito restrita, de certa forma 

para evitar a superexposição. No Brasil, principalmente, a cultura e o turismo nem 

sempre são associados como parceiros, chegando a serem considerados opostos. 

A preservação é vista como atividade estatal e o turismo como da iniciativa privada. 

Porém, com a intensificação do turismo (turismo de massa) novas discussões 

surgiram sobre como o patrimônio cultural deve ser gerenciado e administrado. 

Tornam-se então relevante as iniciativas dos museólogos, historiadores, turismólogos 

e mais recentemente hoteleiros, a fim de que essa separação equivocada não interfira 

na recepção da instituição, uma vez que o turismo cultural é a terceira opção de 

viagem dos turistas internacionais que vêm para o Brasil, ficando atrás apenas do 

tradicional sol e praia e do ecoturismo. Reafirma-se que a parceria entre museus e 

turismo é mais que desejável, é inevitável. 

Em seu livro História & Turismo Cultural, Meneses (2004, p. 39) fala sobre o 

turismo: 

Uma complexa origem histórica – Revolução Industrial, Revolução Francesa, 
Romantismo – enquadra o turismo moderno em um contexto que o faz 
nascer, essencialmente, como um turismo cultural. A atividade turística assim 
permanece por muito tempo, e hoje, a despeito de uma setorização maior e 
mais ampliada, o atrativo artístico-histórico-cultural é, ainda, substrato 
essencial do setor turístico. 
 

Dessa forma pode-se perceber o quão relevante e importante os atrativos 

culturais são para o turismo de qualquer município, cidade ou país, chegando a se 

tornar grande referência do local, transformando-se em parte da identidade do bairro, 

como o caso do Palácio Tiradentes, ou do país inteiro, cujo melhor exemplo é o 
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Louvre, em Paris. Sgundo Saladino (2011), seguiu o novo padrão de classificação, de 

bem material e imaterial, sendo incrementado nele, além do valor funcional, também 

o simbólico, como o “formador do francês”. 

A autora afirma ainda que “Os discursos sobre patrimônio cultural e nação 

soam ser complementares e as trajetórias em ritmo compassado, cruzam-se.” (p. 97) 

Já que ao longo da história a desapropriação/destruição de monumentos, representa 

a mudança de pensamento da maioria da população, pois o mesmo se impõe como 

“lembrança do passado” e somente então, a partir de uma nova liderança, nova ordem, 

há a busca pela legitimação e de referência, mostrando necessário uma 

reestruturação do patrimônio cultural para dar o sentimento de pertencimento. 

Um contraponto feito pela autora (apud Anderson, 2005) é que todo esse 

sentimento de nacionalismo é a base para a identificação do povo com ele mesmo, 

apor meio de um patrimônio cultural. Contudo, ainda é preciso observar a “imagem 

criada”, ou seja, aquilo que se quer passar e não o que realmente é. A escolha das 

coleções não pode ser arbitrária a fim de produzir uma ideia de nação, pois o 

sentimento de nação é o valor mais universal e legítimo no jogo político atual. 

No Brasil, mais especificamente, as relações entre o turismo e a cultura vêm se 

fortalecendo aos poucos, e a tendência é que com as Olimpíadas e Paralimpíadas os 

investimentos nesse setor sejam significativos. A autora Gonçalves (2006) fala sobre 

essa relação tão importante quando diz: “a cultura, em todos os seus aspectos, é 

utilizada cada vez mais como um recurso turístico, pois gera benefícios econômicos, 

empregos e renda, além de valorizar as tradições e fortalecer as raízes locais” (p. 30).  

Pires (1994) acredita que os museus devem perder o preconceito de se abrir para 

o marketing, sugerindo que eles procurem interagir com o roteiro turístico da cidade, 

desenvolvendo o conceito de excelência em museus. 

[...] Por meio de uma administração que leve em conta a existência de 
monitores bem treinados, bibliotecas atualizada e funcionando com 
eficiência, banheiros e bebedouros higiênicos, estacionamento e 
dependências com segurança, livraria e lojas de souvenires bem equipadas, 
lanchonetes, cafeteria ou restaurantes integrados à atmosfera do lugar, entre 
outros intens. (PIRES, p. 60) 
 

Portanto, Gonçalves (2006) traz a relevância da cultura podendo ser utilizada 

como um recurso, a fim de gerar benefícios econômicos e Pires (1994) mostra como 

é possível administrar os locais fomentadores de cultura para que cada vez mais 

possam trazer esse desenvolvimento citado pela autora. 
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Desta maneira fica evidente a necessidade de integração desses dois meios 

(turismo e museus) de forma que o turismo cultural se torne mais desenvolto no Brasil, 

de tantos patrimônios importantes, e que os museus sejam melhor compreendidos e 

admirados por moradores e turistas. 

 

2. O PALÁCIO TIRADENTES 

Figura 1 - Fachada Palácio Tiradentes. 

 
Fonte: Google Imagens. (Créditos na figura) 

Durante o século XX surgiram grande parte dos museus brasileiros. Nesse período 

a questão do nacionalismo e da exaltação dos feitos dos grandes heróis da nação e 

da fauna e flora brasileira estava em questão. Pode-se então afirmar que com esse 

desejo, nomear um dos marcos principais da democracia do país com um mártir da 

liberdade, coloca o Palácio Tiradentes entre um dos patrimônios mais relevantes do 

Rio de Janeiro.  

Desde os primórdios2, seja como o edifício que representava a Câmara dos 

Vereadores do Brasil Colônia, construído em 1640, como Cadeia Velha (onde o 

próprio Tiradentes ficou preso em 1792 e onde a Lei Áurea foi aprovado em 1888) e 

                                                           
2 Dados históricos disponíveis nos panfletos da casa e no site da instituição. Disponível em: 

<http://www.palaciotiradentes.rj.gov.br/historia/>. Acessado em: 22 jun. 16. 
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atualmente, como o prédio que recebe Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), o Palácio Tiradentes (inaugurado em 6 de maio de 1926 com seu estilo 

eclético projetado por Archimedes Memória e Francisco Couchet) sempre representou 

o âmago da política fluminense, tornando-se então um elemento singular tanto 

historicamente quanto arquitetonicamente na cidade do Rio de Janeiro, o museu 

interativo que transborda de história é tombado3 pela prefeitura. 

 O objeto de estudo se localiza na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio de 

Janeiro. Nele encontra-se a exposição gratuita e permanente “Palácio Tiradentes: 

Lugar de Memória do Parlamento Brasileiro”4 e as exposições temporárias (que 

variam de acordo com a agenda cultural), onde por meio de uma visita guiada por 

estudantes de história e ciências sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), o visitante começa a perceber que o local vai muito além de uma grandiosa 

obra arquitetônica e se dá conta da importância política que se pode observar nas 

assembleias compostas pelos atuais deputados, pelos corredores do terceiro andar 

onde obras populares podem ser expostas, em cada galeria pública da cúpula repleta 

daqueles que fazem valer a democracia: o povo5. 

No Palácio Tiradentes é possível desconstruir a ideia de Válery (1993) sobre as 

inúmeras e diferentes obras, que transformam a visitação em algo extremamente 

superficial, uma vez que o foco do local é a construção política no estado do Rio de 

Janeiro e o alferes que batiza o local, porém permanece ainda a questão da visão 

opressora, por sua arquitetura imponente, a necessidade de identificação e a visita 

feita somente acompanhada por um estagiário6. Apesar de ser considerado pelos 

próprios funcionários como um museu interativo o palácio sofre ainda com alguns 

estereótipos. 

Portanto, fica claro que o palácio pode ser considerado o “primeiro passo”7 para 

uma nova era de museus que acompanham a dinamicidade da sociedade atual, nele 

é onde as coisas acontecem, desde manifestações nas escadarias, até nas galerias 

públicas da assembleia. Como disse Suano (1986 p. 90):  

                                                           
3 Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>. Acessado em: 29 maio.2016 
4 Trata-se de uma visita feita aos locais principais do Palácio Tiradentes (como o Salão Nobre, a 

Biblioteca [atual Diário Oficial], o Plenário) explicando a evolução da democracia como conhecemos 
hoje através das pinturas e esculturas ao longo do percurso. 
5 Disponível em: <http://www.significados.com.br/democracia/>. Acessado em: 29 maio.2016. 
6 Não se aplica aos dias de sábado, onde o visitante pode circular pelo primeiro andar sem 

acompanhamento, uma vez que não há funcionários trabalhando, apenas a recepção de visitantes. 
7 Referindo-se a questão de estar iniciando a mudança que os autores mencionados anteriormente 
tratam. 
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Em poucas palavras, museu deveria abandonar seu silêncio diante da 
sociedade que o mantém e abordar o movimento, sobretudo o conflito, 
deixando de ser templo para ser o fórum. [...] O oposto de templo seria o 
fórum, a praça pública da antiguidade romana onde tudo se discutia e se 
analisava, onde se comerciava, onde se davam os mais importantes 
discursos políticos, onde, enfim, se dava o grosso das relações sociais. 
 

Mesmo podendo ser considerado referência, fica claro o posicionamento de Suano 

(1986) sobre a necessidade cada vez maior de integração do museu com o público – 

nesse caso não só dos estudantes e visitantes locais. Atualmente a demanda por 

qualificação dos funcionários para o atendimento e o recebimento de turistas 

estrangeiros também entra nessa questão do museu do século XXI – a partir das 

expansões dos projetos existentes na casa e a busca por novidades atrativas aos 

visitantes.  

A interação coesa entre a sociedade e patrimônio, a fim de fazê-la interpretá-lo em 

sua plenitude, é o desafio atual a ser superado pelos patrimônios culturais, exigindo 

que sua gestão ultrapasse a ideia tradicional de guarda e espaço de restrita fruição 

(Menezes, 2004.). Tal gestão deve se focar em transformar o atrativo a ser 

reconhecido pela comunidade local, além de conhecido e compreendido pelos 

visitantes, sendo por fim valorizado e preservado por ambas. 

Tem-se como exemplo o caso da Fundação Casa de Rui Barbosa8, cujo trabalho 

realizado por turismólogos bolsistas de um projeto de qualificação do local, não só 

estudou o público e o entorno, como também abriu a instituição para o diálogo. Através 

dos resultados obtidos dessa “conversa” os gestores puderam observar e adequar o 

espaço às necessidades reais dos usuários aumentando a qualidade do serviço 

prestado para a comunidade local (principal frequentadora do local). 

O Palácio Tiradentes traz para si essa responsabilidade de ser o representante do 

povo, de não só gerar uma identidade, mas também uma identificação com a 

população do Rio de Janeiro, quiçá com o Brasil. 

Hoje há três formas de entrar no Palácio, de modo que cada uma delas representa 

uma necessidade de hospitalidade diferente a ser empregada: como visitante/turista, 

nesse caso é necessário se direcionar à bancada do lado direito do lobby, assinar seu 

nome no livro de registros e aguardar o horário da visitação guiada (que ocorre, 

aproximadamente, a cada 20 minutos); como funcionário, utilizando principalmente a 

                                                           
8 Maiores informações em: Anais do VII Seminário Internacional. Disponível em: 

<http://culturadigital.br/politicaculturalcasaderuibarbosa/files/2016/06/Anais-do-VII-Semin%C3%A1rio-
Int-Pol-Cult.pdf >. Acessado em: 28 jun. 16. 
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entrada dos fundos, com controle regrado porém cotidiano, é essencial que os 

funcionários da segurança conheçam e reconheçam os deputados e como 

frequentador das assembleias e do Diário Oficial, sendo então preciso o deslocamento 

até o balcão do lado esquerdo do lobby para que então seja feito o cadastramento da 

pessoa, que deve portar identidade, a fim de haver um controle de quem entra, sai e 

circula nas seções, nos corredores e na biblioteca. Contudo, esse trabalho irá tratar 

especificamente da recepção de visitantes/turistas, onde a hotelaria e o trabalho do 

hoteleiro é mais evidenciado e direto. 

 

3. CONCEITUAÇÃO DA HOSPITALIDADE E SUA RELAÇÃO COM O 

PALÁCIO TIRADENTES 

No Ensaio sobre a dádiva e o dom, Mauss (1974) traz à tona o ciclo da 

hospitalidade considerados deveres sociais, que consiste em três grandes ações: dar, 

receber e retribuir. O contato humano se estabelece como uma troca, como um 

contrato. Como o autor mesmo diz:  

E todas essas instituições exprimem unicamente apenas um fato, um regime 
social, uma mentalidade definida: é que tudo, alimentos, mulheres, filhos, 
bens, talismãs, solo, trabalho, serviços, ofícios sacerdotais e funções, é 
matéria de transmissão e de prestação de contas. Tudo vai e vem como se 
houvesse troca constante de uma matéria espiritual que compreendesse 
coisas e homens, entre clãs e os indivíduos, repartidos entre as funções, os 
sexos e as gerações. (MAUSS, p. 203) 
 

Portanto para Mauss (1974) para que haja o relacionamento humano deve existir 

este ciclo, já que ele se instaura de forma não normativa em nossas vidas. Dentro do 

contexto político do objeto de estudo mostra-se necessário que esse ciclo se 

mantenha de forma ininterrupta, uma vez que: um órgão público como ele é, deve 

sempre zelar pelo bem-estar e buscar o melhor relacionamento possível com o 

cidadão (que aqui pode ser visto como hóspede do Estado) e para que se mantenham 

as boas relações entre as diferentes visões políticas que se encontram nas 

assembleias. 

Quando alguém oferece uma dádiva, ele está se sacrificando de alguma forma em 

prol de agradar o outro, por mais que tenha um interesse envolvendo (mesmo este 

sendo nobre9) o ato da hospitalidade já foi iniciado e carece de ser recebido, para que 

não se transforme em hostilidade por nenhum dos lados, e por fim tem de ser 

                                                           
9 Como por exemplo, a vontade de ajudar o próximo e sentir-se bem por isso. 
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retribuído, para não haver o “débito” para com o que iniciou o ciclo, resultando na 

inversão dos papéis, iniciando um novo ciclo. A hospitalidade é, então, a essência do 

vínculo humano, baseado em leis não explicitadas ou delimitadas, cuja sociedade 

aprecia o cumprimento, pois a faz permanecer harmônica. 

Trazendo para o contexto do Palácio Tiradentes, esse ciclo se aplica no tocante a 

fornecer (dar) um bom serviço turístico e cultural para os visitantes visando a 

satisfação dos mesmo por meio de um incremento em suas vidas; além de uma visão 

e avaliação positiva do empreendimento (receber); e se aprimorar os serviços e as 

atrações disponíveis no local para continuar recebendo os visitantes da melhor e da 

forma mais hospitaleira possível (retribuir). 

O termo “hospitalidade” ainda está sendo utilizado apenas para descrever o 

conjunto de atividades do setor de serviços. Como dizem Lashley e Morrison (2004) o 

que acaba transformando hospitalidade em uma atividade econômica.  O impasse 

entre a hospitalidade francesa – representa a hospitalidade genuína, sem trocas 

comerciais- e a hospitalidade americana – baseia-se principalmente nas trocas 

comerciais-, os autores optaram por tornar a discussão mais ampla, trazendo a 

possibilidade de analisar a hospitalidade em todos os seus domínios, sendo eles 

“social”, “privado” e “comercial”. De forma que o primeiro representa a hospitalidade 

que acorre junto aos impactos sociais, o segundo considera as questões de anfitrião 

e hospede dentro do lar e o terceiro trata sobre a hospitalidade pelo seu viés 

econômico. 

Pode-se trazer ainda a questão da hospitalidade como ato político, demonstrando 

toda a sua importância para manter as boas relações, buscando não um consenso, 

mas um diálogo justo e cordial entre pensamentos distintos, a fim de trazer uma nova 

perspectiva e uma possível nova solução. Entretanto esse tema não será aprofundado 

nesse trabalho. 

Um dos principais autores brasileiros que trata sobre hospitalidade que usou os 

autores supracitados como base de pesquisa é Camargo, que define hospitalidade 

como: “a interação de seres humanos com seres humanos em tempos e espaços 

planejados para essa inserção” (2004, p. 85). Tais tempos são: receber 

(essencialmente o ato de acolher); hospedar (oferta de um teto, de segurança, afeto, 

mesmo que temporariamente); alimentar (tangencia não só a questão do alimento 

para o corpo, mas também do ato simbólico que é notado em um simples copo com 

água, por exemplo) e entreter (relaciona-se com o hospedar, de forma que enquanto 
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a pessoa é hospedada, surge a necessidade de entretê-la a fim de tornar sua estada 

agradável.) 

Já a questão dos espaços se referem aos mesmos do autor supracitado, porém 

traduzidos para “doméstico” (ato de receber em casa), “público” (que acontece em 

decorrência do direito de todos de ir-e-vir, tanto no cotidiano dos residentes, como no 

âmbito turístico), “comercial” (desenvolve-se dentro das estruturas comerciais, criada 

em função do turismo moderno) e foi ainda observado por Camargo (2004) a 

necessidade de inserir mais um espaço, o “virtual” (se relacionará diretamente com o 

intangível da recepção e muitas vezes o primeiro contato com o turista/visitante). 

Observando então a questão colocada pelo autor dos tempos sociais da 

hospitalidade e dos espaços sociais, torna-se relevante especificar que, dentre os 

espaços, cabe a esse trabalho observar apenas o contexto público e o virtual. Tal 

escolha se dá, porque, o objeto escolhido trata-se de um atrativo cultural gratuito, feito 

pelo povo e para o povo. 

Todas as questões sobre o patrimônio fazer parte da formação da identidade do 

povo e do lugar em que se insere, remete ainda Grinover (2007) que dedicou um livro 

a falar sobre identidade, legibilidade e acessibilidade e a importância desses pontos 

para o bem receber.  

De acordo com o autor, a identidade entende-se como algo formado ao longo do 

tempo e que está em franca dissipação na mente do indivíduo moderno, uma vez que 

este recebe inúmeros estímulos de diferentes referências. Dessa forma, a identidade 

é alcançada pela relação entre sistemas espaciais, temporais e sociais ou ainda por 

fatos culturais. Ainda para Castells (2000) identidade é o processo de construção com 

base em um atributo cultural, ou um conjunto deles. Do ponto de vista sociológico, 

toda e qualquer identidade é construída, valendo-se da matéria-prima fornecida pela 

história, pela memória coletiva, etc. 

Quando ambos os autores supracitados relacionam a identidade à cultura é 

possível compreender a importância desse bem para a formação de indivíduos, de 

cidades e de nações, todavia não fica claro a visão dos mesmos quanto a construção 

dessa cultura. Ou seja, o que elege algo cultural ou não, e como isso influencia a 

percepção de identidade perante a sociedade e até mesmo do próprio indivíduo sobre 

ele mesmo como ser social. 

A acessibilidade trata das possibilidades de acesso dos indivíduos a fim de 

proporcionar igualdade de oportunidade a todos, seja pela disponibilidade das 
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instalações, os meios físicos que permitem o acesso e a questão socioeconômica. 

Tratando, portanto, da acessibilidade física tangível (estado do sistema de transporte, 

a infraestrutura, serviços urbanos, etc.) e a intangível (que trata do acesso à cultura, 

à informação, etc.) (Grinover, 2007). 

Ainda segundo o mesmo autor a legibilidade entende-se como a qualidade visual 

e é percebida pelo mapa mental que se faz do local, seria então a facilidade de o local 

ser reconhecido e organizado num momento coerente, a fim de facilitar sua circulação, 

tornando-a livre.  

Suano (1986), quando fala sobre a situação atual dos museus, mais 

especificamente sobre suas carências, diz que a maioria dos responsáveis se 

preocuparia com o binômio “verba e pessoal”. Contudo a autora traz à tona algo mais 

profundo e que vai além: a questão de substituir uma cultura do “ver” pelo “incorporar, 

digerir, criar”, tarefa essa que não cabe somente ao visitante, sendo então uma 

responsabilidade básica dos museus. A questão do “ver” é tratada pela autora de 

forma a se entender que é criada uma expectativa, uma aura em torno de um simples 

objeto e que, muitas vezes, os visitantes não conseguem fazer essa mesma 

associação. 

Seguindo os preceitos da autora, e comparando as informações sobre o local, 

é notável a busca desse empreendimento por essa mudança, já que se trata de um 

local aberto e acessível a qualquer cidadão que queira conhecer seu objeto de 

exposição, a criação da democracia. A mensagem passada pelo Palácio Tiradentes é 

que todos devem se apropriar do que é exposto, até mesmo das assembleias que 

ocorrem no local, a fim de influenciar, transformar e engrandecer o cidadão carioca. 

O ato de “incorporar, digerir, criar”, ainda segundo Suano (1986), está se 

relacionando com uma visão diferente para apresentar o mesmo objeto, de uma forma 

mais receptiva aos olhos e demais sentidos dos visitantes. Pode então caber ao 

profissional da área de hotelaria, com maior empatia com o público, enxergar o que 

mais torna a experiência agradável e proveitosa ao visitante, sendo esse o motivo da 

existência do profissional hoteleiro. 

Não se deve, contudo, cair no velho mito de que qualquer pessoa com um belo 

sorriso pode ser hospitaleira, pois uma pessoa hospitaleira é “alguém que recebe 

frequente e atenciosamente e por motivos não pertinentes à hospitalidade”. (Telfer, 

1996, p.86). Ou seja: é baseado em um estudo muito mais aprofundado e complexo 

do que simplesmente aparenta ser, estudos esses que os hoteleiros estão 
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acostumados e que se tornaram parte de suas vidas profissionais e pessoais, pois 

como se posicionam Brotherton e Wood (2004), a hospitalidade não é apenas uma 

troca, mas uma motivação comportamental. O hoteleiro é um profissional apto a 

realizar a conexão entre o patrimônio e o público da melhor e mais agradável forma. 

 

4. AS QUALIFICAÇÕES DO PROFISSIONAL HOTELEIRO E SEU PONTO DE 

INSERÇÃO NO AMBIENTE CULTURAL 

O que assegura que o hoteleiro pode realmente atuar em um patrimônio cultural, 

é justamente a própria formação universitária. Inicialmente é importante salientar que 

a faculdade de hotelaria tem suas grandes áreas: hospedagem, gestão, alimentos e 

bebidas e eventos. Só por essa colocação é possível observar que o profissional 

hoteleiro tem preparo para lidar com diversas situações e áreas que compreendam a 

relação e o servir ao outro. 

Tomando como exemplo mais específico a faculdade de bacharel em hotelaria da 

Universidade Estácio de Sá (Uesa) a disciplina “Hospedagem IX – Operação de 

hotelaria não convencional” cujo objetivo segundo a ementa10 é: “Formar profissionais 

aptos a atuar em diversos segmentos do setor hospitaleiro, como: hospital, Shopping 

Center, hotelaria Off Shore, indústria do Luxo e setor de eventos”. 

Há ainda a ementa da Universidade Federal Fluminense (UFF), em que a própria 

descrição das áreas de atuação percebe-se claramente os centros culturais entre eles: 

“Empresas e espaços de lazer e turismo, centros culturais, clubes, parques de 

diversões e temáticos, shopping centers, navios, plataformas, etc., com setores 

voltados para a prática da hospitalidade e da hospedagem”11. Existe ainda uma 

disciplina específica para atender essa questão chamada “Hotelaria em ambientes 

não hoteleiros” onde é lecionado, entre tantas outras possibilidades, a de atuação nos 

centros culturais em geral. 

Quando a turistificação dos museus, citada por Godoy (2010) torna-se realidade 

nas cidades turísticas, a busca pelo valor a ser agregado nos museus torna-se o 

diferencial entre eles. Essa busca deveria colocar, principalmente, os profissionais 

hoteleiros em uma situação vantajosa, levando em consideração a percepção de 

                                                           
10 Ementa disponível no site da universidade Estácio de Sá. Disponível em: 

<http://portal.estacio.br/media/2650733/ppchotelaria.pdf>. Acessado em: 14 jun. 2016 
11 Retirado do site do curso superior de tecnologia em hotelaria. Disponível em: < 
http://www.hotelaria.uff.br/index.php/en/ct-menu-item-17/ct-menu-item-21>. Acessado em: 14 jun. 
2016 
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diversidade e de excelência de atendimento que esses profissionais apresentam, 

tornando-os indispensáveis para a maior valorização e melhor relação do público para 

com os atrativos culturais que oferecem esse tratamento especializado. 

Quando Menezes (2004, p. 59) fala sobre ser “muito comum entrarmos em um 

museu e esquecê-lo minutos após sairmos dele” fica evidenciado em seu livro a 

necessidade pungente de despertar emoções, aguçar a curiosidade do visitante 

partindo da forma que a informação é passada. Analisando a constatação do autor, 

cabe a assertiva sobre a necessidade de fazer o patrimônio cultural despertar boas e 

agradáveis lembranças em seus visitantes, e essas não se basearam exclusivamente 

na qualidade ou inovação da obra exposta, pois é sabido que a cordialidade deixa 

qualquer serviço bem quisto. 

Para o autor a interação e a comunicação são dois pontos cruciais para os museus 

atuais e a relação desses pontos com a hotelaria e as vantagens que um profissional 

dessa área podem trazer vão se revelando cada vez mais, quando é frisada a 

necessidade de levar com seriedade essas questões e requerer profissionais 

gabaritados para esses cargos, pois a falta desses dois pontos tem “produzido 

produtos que esvaziam o conteúdo”, nas palavras do próprio autor.  

Moraes (2010), diz que o gestor cultural deve ter como objetivo proporcionar ao 

visitante a possibilidade de compreender, apreciar e vincular-se com o patrimônio 

cultural, de forma que vá além da pura observação do cenário ou do objeto, a fim de 

produzir maior valorização, afetividade e conexão com o lugar, paisagem, objeto ou 

artefato, permitindo a sua identificação com o mesmo. O profissional hoteleiro é 

aquele que vai preparar o ambiente para essa relação, é quem tem conhecimento, 

não só de atendimento, mas de público em geral, que estuda todas as questões que 

envolvam pessoas, acolhimento, recepção, acessibilidade, e criação de identidade. 

Os atrativos que não oferecem interpretação patrimonial “provêm de rotinas 

sequenciais de comportamento que proporcionam baixa detenção de informações e 

são insignificantes para os visitantes” (MORAES, 2010, p. 176). Um bom exemplo de 

uma atração que sai desse padrão massivo é o Espetáculo Som e Luz12 onde o Museu 

Imperial de Petrópolis é aberto à noite e a história da família real é contada por meio 

de uma iluminação especial direcionada para a fachada do museu ao mesmo tempo 

                                                           
12 Disponível em: < http://www.museuimperial.gov.br/eventos/espetaculos/som-e-luz.html>. Acessado 
em: 22 jun. 2016 
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que um narrador conta os fatos é uma forma diferente que fará o visitante 

compreender e fixar os fatos pela forma que lhes foi passado. 

A autora traz ainda a questão da museologia acompanhar a nova função social do 

museu, que é “possibilitar o acolhimento de um público com experiências alteradas 

quanto à duração e à permanência em relação à memória regressa ou à expectativa 

do futuro” (p. 182). Quanto a essa questão um exemplo a ser citado é o Museu do 

Universo13 onde os experimentos são interativos, os visitantes vão fazê-los se 

movimentar e acompanhar os movimentos para compreendê-los, além de contar com 

uma “nave escola” que faz uma viagem pelo universo de forma lúdica e explicativa, 

tornando o local acolhedor para todas as idades. 

O hoteleiro pode ser considerado como o profissional que pode transmitir para o 

visitante, de forma mais compreensível o envolvimento da obra. É o elo entre a história 

exposta do museu e o visitante que quer conhece-la, mas de forma acessível a ele, 

sendo respeitadas as suas particularidades e necessidades. 

No livro Museu em números (IBRAM, 2011) é trazido à tona que apenas um quarto 

(25,2%) das instituições museológicas possuem estrutura para atendimento de 

turistas estrangeiros, sendo essas estruturas ferramentas mais usuais como etiquetas 

e/ou textos em idioma estrangeiro para identificação dos bens culturais (48,4%), 

sinalização visual em língua estrangeira (41%) e publicações em idioma estrangeiro 

(39,4%). Os museus informam ainda que disponibilizam outros meios, como 

intérpretes, visitas guiadas e audioguias. Os planos do Ministério do turismo e da 

cultura implementou:  

[...] em 2008, o Programa de Qualificação de Museus para o Turismo. No 
âmbito desse Programa, implantado por intermédio do IBRAM, são 
desenvolvidos projetos com o objetivo de adequar e equipar os espaços 
museológicos para melhor atendimento ao turista, bem como capacitar 
profissionais para atuar junto a esse público. Dentre as ações executadas 
destacam-se: reformas e melhorias nos espaços dos museus; ampliação de 
acervos, instalação de equipamentos de segurança, aquisição de 
equipamentos de áudio e de vídeo; elaboração de materiais de divulgação 
em línguas estrangeiras e contratação de serviços. (IBRAM, 2011, p. 93. Grifo 
nosso) 
 

Quando se fala sobre capacitar profissionais para atuar junto ao público, 

claramente se trata de profissionais que não tangenciam o ramo da hotelaria, já que 

o mesmo livro revela que o ranking das profissões dentro de instituições culturais são: 

                                                           
13 Disponível em: < http://www.planetariodorio.com.br/index.php/museu-do-universo/experimentos>. 
Acessado em: 2 jun. 2016 
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“em primeiro lugar, de historiadores (859), seguidos de museólogos (477), 

conservadores (440), bibliotecários (424), pedagogos (406), arquivistas (301), 

arquitetos (151) e antropólogos (95), entre outras formações não informadas”. (p. 

136). Porém o questionamento que permanece é: quem melhor que um profissional 

que dedica sua vida ao atendimento de turistas para recepcionar o público dessas 

instituições? 

Considerando que um profissional hoteleiro qualificado é um estudioso das 

ciências sociais aplicadas e estuda gestão de negócios e pessoas, ele pode atuar em 

diferentes áreas de empreendimentos que oferecem a relação com o público. 

Observando as grades curriculares, especificamente da UFF, constata-se que há 

disciplinas relacionadas à contabilidade, estatística, administração, resolução de 

problemas, empreendedorismo, gestão e laboratórios de alimentos e bebidas, 

organização e laboratório de eventos, ética, marketing, línguas, meio ambiente e 

sustentabilidade, gestão de pessoas, lazer e recreação, modelos de gestão, 

cerimonial, segurança e manutenção, legislação no turismo, entre outras14 que 

mostram que o profissional tem uma visão ampla de mercado, diferente do que é crido 

pelos que desconhecem a profissão. 

 

5. METODOLOGIA APLICADA, RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISES 

Com o intuito de abordar na prática as problemáticas supracitadas, a autora optou 

por um patrimônio cultural que possui uma área específica para realização das 

visitações guiadas dentro de um ambiente que continua suas atividades normais como 

órgão público responsável pelas assembleias realizadas pelos deputados. Sendo 

assim, explicita-se uma necessidade maior da intervenção hoteleira em comparação 

aos demais. 

Para desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa e carácter exploratório, a fim de buscar maior familiaridade com a questão 

problema do trabalho que é pouco esmiuçada. 

Por meio de sucessivas visitas ao local e conversas informais com os funcionários, 

a pesquisadora pôde observar, com olhar crítico de futura hoteleira, os pontos cruciais 

                                                           
14 Disciplinas disponíveis no rol de disciplinas do site da referida faculdade. Disponível em:< 

http://www.hotelaria.uff.br/index.php/en/component/content/article/13-articles/64-novo-rol>. Acessado 
em: 22 jun. 16. 
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que formam a hospitalidade do objeto de estudo e ainda como e onde atuar para 

aprimorar os déficits. 

Houve ainda com a aplicação de entrevistas semiestruturadas que foram 

realizadas no intuito de extrair informações que comprovem a hipótese do trabalho de 

que o profissional hoteleiro pode atuar em entidades culturais e aprimorar suas 

relações com os visitantes.  

Além das ações citadas anteriormente, foi feito um levantamento bibliográfico de 

temas pertinentes, apreciação do local pela visão crítica de pesquisadora e hoteleira, 

observação via sites de avaliações na internet (Trip Advisor) e apontamentos 

abordados pelos estagiários, coordenadores do projeto de recepção e diretor cultural 

do Palácio Tiradentes. Se tratando, portanto, de uma pesquisa qualitativa, realizada 

através de um estudo de caso, tal metodologia baseada em Gil (1994). 

No primeiro momento foram realizadas pesquisas por conteúdos que 

tangenciavam o assunto desejado, uma vez que houve certa dificuldade em encontrar 

materiais que tratassem especificamente do tema do artigo. Logo após leitura crítica 

e apontamentos que exporiam o problema desejado, iniciou-se as visitas ao local 

paralelamente aos diálogos e entrevistas de forma semiestruturadas e abertas.  

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2016, in loco, e foram 

entrevistados três estagiários do programa de visitação, dois coordenadores desse 

projeto e o coordenador de cultura do Palácio Tiradentes. O critério de escolha dos 

entrevistados se deu pelos seus diferentes status e tarefas dentro da instituição, a fim 

de trazer visões dos níveis operacionais e estratégicos. 

Para a pesquisa, foram realizadas entrevistas a partir de um questionário de 

perguntas abertas cujo roteiro se constituía por tópicos os quais os entrevistados 

discorriam sobre o tema. Para estruturação das perguntas a serem desenvolvidas nas 

entrevistas pensou-se em questões relevantes para o trabalho como: identificação do 

que é hospitalidade na visão dos entrevistados; as interferências de ser um órgão 

público e de sua arquitetura para as visitações; os cuidados tomados para os 

diferentes públicos do local (especialmente: crianças, turistas, idosos e portadores de 

deficiência); a possibilidade de inserção do aluno ou profissional hoteleiro no meio 

deles e por fim se os mesmos consideram o local hospitaleiro para os visitantes. Nas 

entrevistas com os coordenadores foram acrescidos ainda questões sobre as atrações 

escolhidas para serem expostas/apresentadas e sobre o treinamento dos estagiários 

que recepcionam o público e realizam as visitações. 
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Para maior facilidade da análise e da leitura dos dados, a autora optou por separar 

em duas tabelas: uma com as respostas dos estagiários e outra com as dos 

coordenadores, conforme é possível observar na sequência: 

Tabela 1 - Respostas dos estagiários. 

Funcionário 
Tema 

Estagiário 1 Estagiário 2 Estagiário 3 

O que se 
entende por 

hospitalidade 

Atender bem. 
Ser cordial. 

O primordial é o 
atendimento, como 
abordar o visitante. 

Penso muito na recepção 
das pessoas, se serão 
bem recebidas, se terá 
assento, o que será 
servido, etc. 

Ser um órgão 
público 

Pode criar um “fosso 
social”, onde as pessoas 
não acreditam poder ter 
contato com os 
deputados. 

É preciso saber como 
funciona, pois, as 
decisões tomadas aqui 
influenciam a vida das 
pessoas. 

Brasileiros se sentem 
mais desconfortáveis ou 
estranham mais que os 
estrangeiros. 

A arquitetura A imponência 
arquitetônica, às vezes, 
inibe a entrada. 

Não opinou. A maneira que é a 
entrada, não a faz 
convidativa. As pessoas 
não sabem o que tem 
aqui. 

Os cuidados 
com diferentes 

públicos 

Todos os estagiários 
falam outro idioma. 
Recebem treinamento de 
como devem se portar e 
falar com grupos 
específicos. 

Todos são solícitos, 
sabem indicar onde ficam 
os locais, procuram saber 
o que o visitante precisa. 

Não há nada específico, 
ele se baseia em 
acompanhar o trabalho e 
obtemos as normas e as 
orientações dos 
coordenadores. Durante 
as visitas temos total 
autonomia. 
Nem todos falam outro 
idioma e com as 
olimpíadas o receio é de 
quem fala ficar 
sobrecarregado. 

O profissional/ 
aluno de 
hotelaria. 

Interdisciplinaridade é 
sempre útil. 

Para agregar 
informações e novas 
ideias é produtivo, já que 
o primeiro passo da visita 
é a recepção, devemos 
nos atentar a ela. 

Sim, mas talvez na parte 
do treinamento, com 
orientações, como 
receber, receber um 
público diferenciado. Mas 
no dia a dia fica inviável, 
considerando a rotina. 
Numa situação de 
olimpíada seria 
essencial. 

O Palácio 
Tiradentes é 
hospitaleiro 

Primeiramente trata-se 
de um espaço político, 
apesar dos esforços, 
ainda tem que ceder à 
prioridade do local. 

Excluindo os seguranças, 
que devem ter semblante 
mais autoritário, todos 
buscam ser cordiais. 

Da porta para fora acho 
que não, mas da porta 
para dentro acho que 
sim. Não tem nada na 
entrada que convide as 
pessoas a entrar, mas 
dentro melhora. 
Os seguranças são à 
parte, pois eles estão ali 
para proteger e repelir as 
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pessoas que vem para 
depredar o patrimônio. 

Fonte: Elaboração própria a partir das respostas dos estagiários. 

 

Portanto, por parte dos estagiários, é compreendida a necessidade da 

hospitalidade dentro do Palácio Tiradentes. Nota-se ainda que há desconforto das 

pessoas para com o local, seja pelo seu cunho político ou sua fachada arquitetônica 

imponente. Os cuidados dedicados aos públicos diferenciados, parte muito de um 

sentido empírico, sem muito estudo sobre essa questão. Para os estagiários ter um 

aluno ou profissional de hotelaria seria útil para agregar valor ao atendimento, 

primordialmente. Por fim, mesmo com algumas ressalvas, consideram o atrativo 

hospitaleiro. 

Tabela 2 - Respostas dos coordenadores. 

Funcionário 
Tema 

Coordenador 1 Coordenador 2 Coordenador de cultura 

O que se 
entende por 

hospitalidade 

Simpatia e cordialidade 
desmitificam a ideia de 
que política é algo 
distante e negativo. 

Receber bem. 
Educação. 
Atender à necessidade 
com vontade. 

O primeiro contato. 
Forma de receber, que 
varia de acordo com o 
público e o local. 
É fundamental em 
qualquer lugar. 

Ser um órgão 
público 

Pode gerar 
estranhamento nas 
pessoas que buscam um 
museu mais tradicional, 
pois o Palácio é um lugar 
vivo.  

No início do projeto pode 
ter existido um 
distanciamento, mas 
essa imagem vem sendo 
desmitificada. 
Trabalhamos para 
entenderem que aqui é 
um lugar para as pessoas 
estarem. 

Tem gente que só acha 
que aqui é a Alerj e deixa 
de vir por não precisar 
falar com nenhum 
deputado, ou por não 
gostar de política. 

A arquitetura Algumas pessoas não 
entendem bem o que é o 
prédio. Algumas pessoas 
acham que é uma igreja, 
um teatro, um centro 
cultural, ficam 
melindradas de entrar por 
conta das escadarias e 
da fachada imponente.  

É um prédio imponente, 
as vezes inibe pessoas 
que passam aqui todos 
os dias e não sabem se 
podem ou não entrar. 

Encanta, mais turista, 
atrai, mas por 
desconhecimento inibe 
as pessoas que não 
entende do que se trata o 
prédio e que a intenção é 
fazê-lo entrar e ocupar, 
com paz. 

O treinamento 
dos estagiários 

Recebem o teórico e o 
pedagógico. Trabalha 
como conduzir, onde e de 
que maneira. 

Por serem estagiários da 
área de história (na 
maioria) eles não têm 

Vai ser atualizado e 
complementado com as 
mudanças que vem 
sendo feita no lugar, pois 
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necessidades de 
conhecer o assunto. 

abrangerá outros temas 
com a expansão e 
abertura do setor cultural. 

Os cuidados 
com diferentes 

públicos 

Por ser tombado tem-se 
problemas para adaptar o 
local, mas o local possui 
acesso por rampas, 
elevadores que tornam 
possíveis a visitação em 
todos os andares. 
Cada estagiário 
demonstra uma 
característica pessoal e é 
permitido a ele 
desenvolver o tema mais 
adequado a ele mesmo e 
ao grupo. 

Não há treinamentos 
específicos, o estagiário 
é informado sobre o 
material em braile, das 
adaptações possíveis 
para uma pessoa 
portadora de deficiência. 

Na questão das escolas 
tem-se que saber 
diferenciar os estudantes 
do interior e da cidade 
grande, pois eles têm 
interesses diferentes 
aqui. 
Sobre os portadores de 
deficiência há exposições 
que disponibilizaram o 
audioguia, mas o prédio, 
por ser tombado, há a 
dificuldade de recebe-los, 
mas sempre se dá um 
jeito, seja entrando pela 
porta de trás, ou 
carregando no colo. 
Há a intenção de 
contratar um guia 
intérprete. 
A acessibilidade também 
será levada em 
consideração no novo 
projeto de restauração do 
local. 

As atrações A própria fachada se 
torna uma atração. 
Tem-se a intenção de 
trazer projetos de 
cinema, cultura, teatro, 
artes plásticas, para 
fomentar a diversidade 
do público. 

A diretoria de cultura é 
quem define, nós ficamos 
sempre cientes, mas não 
fazemos as escolhas. 

A exposição permanente 
trata apenas de algumas 
partes do Palácio, que 
são os corredores, salão 
nobre e biblioteca. 
Buscamos trazer mais 
exposições para atrair 
mais público e dar mais 
opções para os 
frequentadores. 
Tentamos que todas 
sejam gratuitas. 

O profissional/ 
aluno de 
hotelaria 

A partir do momento em 
que as atividades ficarem 
mais complexas, 
estudantes de outras 
áreas terão espaço. 

“Não sei se tenho 
conhecimento de funções 
de um profissional de 
hotelaria para dizer se ele 
se encaixaria aqui. ” 

O foco é estagiário de 
história, porém cabe 
alunos de hotelaria e 
acredito que eles 
ganhariam a vaga por ter 
esse conhecimento de 
atendimento ao público.  

O Palácio 
Tiradentes é 
hospitaleiro 

“Não posso dizer com 
absoluta certeza de que 
somos hospitaleiros, mas 
garanto que nos 
esforçamos para 
conseguir [...] todos se 
esforçam para que haja 
um bom atendimento. ” 

Há fatores que dificultam 
a visitação, mas quando 
se trata do projeto, é sim. 
Acabamos dando 
informações além, como 
localização de metrô, 
outros atrativos, etc. 

De zero a dez, seria sete 
ou oito. Tem o que 
melhorar ainda. 
Ele sendo só museu é 
possível que melhore 
muito, pois será mais 
focado nisso. 
Queremos que os 
visitantes venham e 
levem mais que fotos. 

Fonte: elaboração própria a partir das respostas dos coordenadores. 
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Logo, seguindo as respostas dos coordenadores - responsáveis pelo planejamento 

estratégico - do projeto de visitação que além da cordialidade, tratam também da 

compreensão de como agir com as pessoas. Reconhece-se o afastamento das 

pessoas do local, principalmente por questões políticas, mas acredita-se que vem 

mudando aos poucos e sendo mais ocupados pelas pessoas. A arquitetura apresenta 

dois aspectos: o que atrai a atenção e o que inibe a visitação (o que acaba ocorrendo 

na maioria dos patrimônios com características e dimensões marcantes). Não se 

contempla o treinamento de forma plena, uma vez que os estagiários já estão “semi 

preparados” por serem estudantes de história e ciências sociais. É compreendido a 

necessidade de diferentes atendimentos para diferentes públicos, porém é deixado 

muito a mercê do estagiário. 

Acredita-se que o aluno/profissional hoteleiro contribuiria bastante para o 

aprimoramento da recepção do público. O Coordenador 2, quando lhe foi explicado o 

que o profissional faz, afirmou que haveria espaço para esse profissional com certeza. 

O coordenador 1 acredita que com a expansão dos projetos da casa e a busca pela 

interatividade com a comunidade local, afim de colocar de vez o palácio na lista de 

atrativos turísticos principais da cidade, a demanda por profissionais capacitados para 

o atendimento de público será cada vez maior.  Por fim, todos consideram o Palácio 

Tiradentes hospitaleiro e demonstram interesse pela busca de aprimorar esse 

aspecto. 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, foram realizadas diversas visitações 

ao local escolhido na intenção de realizar as entrevistas que exporiam a visão do 

funcionário sobre o profissional hoteleiro e de contrapartida a pesquisadora analisou 

o local e suas peculiaridades, de acordo com a sua área de conhecimento. 

Dessas visitas foi possível retirar constatações que dialogam com os principais 

autores da hospitalidade e com as matérias lecionadas na faculdade de hotelaria. É 

ainda importante salientar que, por mais que exista o projeto de visitação há mais de 

quinze anos, o foco a todo momento, é o trabalho legislativo feito no local. Então se 

em alguns momentos há a necessidade de utilização de um espaço de visitação, ou 

até de fechamento, essas ações serão prioridades em detrimento às visitas. 

Analisando o Palácio Tiradentes e o projeto de visita guiada da exposição 

permanente a partir dos conceitos escolhidos do autor Camargo (2004) dos tempos e 

espaços, observou-se que o espaço público é muito bem amparado, por oferecer a 

visitação de forma gratuita e, apesar do rígido controle, não há interferência no ir e vir 
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das pessoas que desejam circular pelo local (exige-se apenas identificação do 

mesmo). Até quando se levanta a questão dos manifestantes, é possível perceber o 

respeito que os gestores do Palácio Tiradentes têm para com eles, considerando um 

ato mais do que justo e até apoiando as manifestações pacificas que não depredam 

o patrimônio.  

Abrange ainda a questão das pessoas portadoras de deficiências, que são levadas 

em consideração nos planejamentos das visitações, apesar das dificuldades. O ponto 

alto seria o projeto de visitação das escolas públicas, onde a casa disponibiliza um 

ônibus que busca grupos escolares de diversas localidades do Rio de Janeiro, a fim 

de proporcionar-lhes uma aula de história, oferecendo ainda um lanche para as 

crianças. 

O site da instituição15 é um ambiente hospitaleiro, ou seja, com um bom design, 

boa fluidez das informações e de fácil acesso, disponibilizando ainda a experiência do 

tour virtual16, onde é possível visualizar todos os locais do prédio por meio de uma 

câmera 360º. Contudo, há ainda o que melhorar no quesito acessibilidade, pois por 

mais que as letras sejam grandes, não é possível considerá-las acessíveis a pessoas 

com visão reduzida, também não está disponível a opção de leitura dos textos do site. 

Por fim, e mais grave, seria a falta de uma segunda língua para guiar os visitantes 

estrangeiros, que são público cativo no Palácio Tiradentes. 

Tratando ainda sobre o espaço virtual, há um outro meio de observação nesse 

aspecto. No site de avaliação trip advisor, que se baseia em um programa de 

avaliações dos locais já visitados pelo usuário, o Palácio Tiradentes conta com 132 

avaliações17 e apenas duas são categorizadas como “ruim” e nenhuma como 

“horrível” (que são os níveis mais baixos que o usuário pode classificar os atrativos), 

entretanto não há nenhum tipo de interação com esses visitantes. Um dos estagiários 

comentou ainda sobre como o aplicativo colaborou para o melhor entendimento das 

pessoas sobre o que o local se tratava. 

O receber é essencial que ele seja feito de forma completa e agradável, pois é a 

primeira interação do visitante com o projeto e com o Palácio Tiradentes e justamente 

por ser um patrimônio cultural de livre acesso, espera-se uma recepção calorosa, que 

                                                           
15 Disponível em: < http://www.palaciotiradentes.rj.gov.br/>. Acessado em: 22 jun. 16. 
16 Disponível em: <http://www.palaciotiradentes.rj.gov.br/historia/>. Acessado em: 22 jun.16. 
17 Até o dia da pesquisa. Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-
d2352390-Reviews-or10-Tiradentes_Palace-
Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html#REVIEWS>. Acessado em: 22 jun. 16. 



25 
 

transforme a visita em algo memorável. É possível observar a preocupação, tanto dos 

estagiários quanto de seus superiores, em tornar o local mais agradável e receptível 

possível, inclusive com o intuito de diminuir o primeiro impacto que é o tamanho e 

imponência do prédio. Entretanto ainda é preciso frisar que a vontade de atender da 

melhor forma possível, não necessariamente qualifica o atendimento como o ideal. É 

preciso ainda um treinamento específico a ser oferecido aos estagiários, e quiçá 

demais funcionários, já que todos lidam com o público em geral. 

Cabe ainda frisar a importância de investir em políticas de divulgação das 

visitações para que a fachada imponente deixe de ser um ponto que inibição e seja 

mais um de admiração. Foi dito pelos entrevistados que muitos chegam sem saber 

que poderiam realizar uma visitação ou sequer do que se trata o local. Poderia então 

investir em divulgação (podendo essa ser feita na própria entrada, através de banners, 

cartazes ou movimentos de teatro, dança, etc.) para diminuir o primeiro impacto com 

a fachada. 

Seguindo ainda ideias de Marandino (2008) fica evidente a existência de diversos 

públicos, com propósitos diferentes, que carecem de abordagens diferenciadas de 

mediação, estratégias de discurso, etc. A autora fala sobre públicos escolares 

(estudantes e professores); famílias; público especializado; grupos organizados da 

terceira idade; portadores de necessidades especiais e grupos oriundos de ONG, 

associações, sindicatos e clubes diversos. Esse aspecto é ainda tratado em Museu 

em Números (IBRAM, 2011), quando é ressaltado que segmentos específicos 

demandam atendimento diferenciado, como o caso de turistas estrangeiros e pessoas 

portadoras de deficiência, atentando-se a oferecer serviços diferenciados, observando 

nível cognitivo, idade, grau de comprometimento da mobilidade física e outras 

variações de indivíduo para indivíduo. 

Sendo assim, há uma clara necessidade de especialização da forma de receber 

cada um desses grupo – já que foi dito inúmeras vezes não haver um treinamento 

específico para os entrevistados-, observando ainda que um dos principais trabalhos 

do Palácio Tiradentes é o projeto de buscar escolas do interior do estado do Rio de 

Janeiro para um dia de visita, além disso, consta nas estatísticas do local visitações 

de grupos da terceira idade também. Portanto, não basta apenas se “aproveitar das 

habilidades de futuros professores” dos estagiários, como foi dito pelo Coordenador 

2, pois eles estão lidando com públicos diversificados, com vontades e características 

diferentes. 
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O hospedar é breve, considerando que a visitação dura em torno de vinte minutos, 

porém deve ser feita com cuidado e respeito do espaço do visitante, para que o 

mesmo não se sinta expulso do local ou como se estivesse incomodando, pois como 

hóspede ele deve sempre estar se sentindo bem acolhido. Essa é outra 

recomendação que os estagiários recebem: deixar o visitante livre e à vontade, seja 

para seguir mais rápido com a visitação ou para se demorar mais. Cabe ainda aqui 

discutir a questão da segurança do local, pois é importante que o visitante se sinta 

seguro no ambiente para considera-lo hospitaleiro e quando se hospeda uma pessoa 

é necessário oferecer-lhe segurança. 

A segurança no Palácio Tiradentes pode ser considerada um pouco contraditória, 

pois foi citada pelos entrevistados como “uma das partes menos hospitaleiras” do 

atrativo. Contudo é importante frisar que os seguranças desse local não são instruídos 

para serem receptivos – ainda que seja hospitaleiro por concederem informações 

sobre o local e sobre as proximidades -, pois eles lidam diariamente com a 

possibilidade de manifestações. 

O coordenador de cultura se diz muito aberto a essas manifestações e, como foi 

dito por um dos estagiários, elas fazem parte do que o local representa. As pessoas 

devem mesmo manifestar, porém comprometer a segurança do visitante e do 

patrimônio quando se torna algo violento deve ser evitado a todo custo, como ocorreu 

nas grandes manifestações de 2013, cujo local foi duramente depredado e 

funcionários foram impedidos de sair18. Logo após esse episódio a visitação livre do 

primeiro andar do prédio foi suspensa e hoje ela só pode ser feita na companhia de 

um estagiário, ou após identificação da pessoa. 

O alimentar é apresentado de forma simbólica como um copo de água que está 

sempre disponível, porque não há nenhum alimento disponível no local nem 

gratuitamente, nem à venda. Apenas quando os grupos escolares, trazidos pela casa, 

passam o dia visitando o local é disponibilizado um kit com algumas guloseimas para 

as crianças. E ainda é possível ter fácil acesso a restaurante e snacks nas ruas 

adjacentes ao Palácio Tiradentes. 

Talvez, nesse momento não exista a possibilidade de conciliar esse tipo de serviço 

com o local, pois se trata de um espaço de trabalho. Porém, seria essencial para o 

futuro, como atrativo cultural, trazer comodidade ao visitante e também oferecer-lhe a 

                                                           
18 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/manifestantes-depredam-alerj-e-paco-
imperial-no-rio>. Acessado em: 24 jun.16. 
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oportunidade de permanecer mais no local, obviamente, sendo condizente com o 

espaço e trazendo propostas que harmonizem e valorizem a arquitetura e o clima do 

Palácio Tiradentes. 

O entreter é a área que mais vem sofrendo alterações e deve passar por muitas 

outras ainda. Tem-se a exposição permanente que está disponível ao público (por 

mais que possa sofrer alterações de acordo com as necessidades da Aerj) e cada vez 

mais o coordenador de cultura busca novos meios de interação com o seu público, 

trazendo sempre novidades e procurando sempre trazer atrações gratuitas, permitindo 

o acesso de qualquer pessoa que assim o deseje. 

Por mais que o local trate, prioritariamente, das questões legislativas do Estado, 

ele ainda é algo público e pertencente ao povo e sobre, especificamente, o entreter 

público, Camargo (2004, p. 65) diz:  

Este item remete diretamente aos equipamentos urbanos de lazer e de 
eventos e às respectivas políticas urbanas. Aqui mais uma vez se ressalta a 
importância de parques e áreas livres, centros culturais e centos esportivos, 
museus, clubes recreativos, etc., menos para o desfrute turístico e mais para 
a qualidade de vida da população residente. 
 

E quando, por meio de dados do ano de 2015 gerado pelo controle da própria 

instituição, percebe-se que o número de visitantes nacionais foi de 22.817 pessoas, 

enquanto que o de estrangeiros representou 8.030 pessoas e que 58% do público que 

visita o local é da própria cidade do Rio de Janeiro, mostra-se pungente a necessidade 

de tornar esse local referencial para os residentes, principalmente. 

 Quanto à legibilidade19 é importante ressaltar que é algo pouco trabalhado. Por 

mais que as visitas sejam feitas apenas com acompanhamento dos guias, é 

importante que a legibilidade do local seja aprimorada, pois aos sábados a visitação 

é livre no primeiro andar. Além disso há pessoas circulando por lá o tempo todo e 

mesmo se tratando de funcionários, nem sempre eles conhecem o local de cabeça a 

fim de compreender e saber onde ficam todas as salas e suas funções. Portanto é 

importante a identificação de todas as salas com placas oficiais, com grafia legível e, 

preferencialmente em uma segunda língua. 

Outra questão que demonstra necessidade de aprimoramento, para a própria 

qualidade da visitação, é a atualização dos painéis que contam a história da 

democracia que param na época de Leonel de Moura Brizola20. Há ainda a 

                                                           
19 Em um contexto museológico pode ser compreendido como sinalização. 
20 Maiores informações sobre essa figura em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/leonel-

brizola.htm>. Acessado em: 24 jun. 16 
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necessidade de implementação do texto em uma segunda ou terceira língua e/ou em 

braile, que será melhor trabalhado no próximo tópico. 

A acessibilidade é outro ponto que ainda deve ser trabalhada. O local oferece uma 

entrada dotada de rampas com material antiderrapante, que se localiza na parte 

posterior do prédio (entrada dos funcionários), mas, elas não estão na angulação 

adequada para um cadeirante. Por exemplo, chegar só ao topo, e mesmo que consiga, 

o fim da rampa o levaria até os pés de uma segunda escadaria. Dentro do prédio há 

elevadores, antigos e pouco espaçosos para transporte de cadeirantes. Há dois 

elevadores portáteis, que auxiliam o cadeirante no momento de subir das escadarias 

internas e também uma cadeira de rodas para eventualidades. 

A restauração que está sendo feita no local, atualmente na fachada e futuramente 

no ambiente interno, tem a intenção de trazer essas modernizações e adaptações ao 

local, a fim de torna-lo mais acessível. Nas palavras do coordenador de cultura, falta 

muito ainda nesse quesito. 

Sobre a identidade, nota-se também certa dificuldade em projetar essa ideia no 

visitante, principalmente o nacional. Como foi dito por um dos estagiários durante a 

entrevista, as pessoas entram no Palácio Tiradentes acreditando que é o Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB). O Estagiário 3 atenta ainda para o fato dos 

brasileiros realmente não se sentirem pertencentes ao local, demonstrando o quanto 

a política, infelizmente, se encontra distante dos cidadãos. Para o coordenador de 

cultura o Palácio Tiradentes vem aumentando essa identidade, já que recebe mais 

visitantes que a Câmara dos Deputados, por exemplo, e em seu entendimento o 

cidadão fluminense está percebendo que pode entrar e usufruir desse local. 

Entretanto, na questão da formação da nação, da identidade de uma comunidade, 

não é possível afirmar que o objeto de estudo é feliz nesse quesito, devido à falta de 

investimentos no projeto de visitação para aprimoramento das ideias e de renovação 

do local. Como citado pelo coordenador de cultura a ideia é: computadorizar o livro de 

assinaturas, padronizar os uniformes e mobiliário, mudar o local da mesa, colocando-

a em um local mais visível para o visitante, melhorar a iluminação do hall de entrada, 

adicionar um totem touch com informações do local e redondezas, tornar o audioguia 

fixo do local, definir um código21 para que o visitante tenha todas as informações da 

exposição no celular, etc. Contudo esse projeto não será posto em prática a tempo de 

                                                           
21 Parecido com o QR code, porém adaptado às necessidades do local. 
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ter esses aparatos turísticos durante as Olimpíadas e Paralímpiadas do Rio de 

Janeiro, que se trata do maior megaevento esportivo, que trará a estimativa de 150 

mil pessoas para o entorno do atrativo, através do boulevard22 olímpico. 

Porém, houve uma preparação para esse momento olímpico e paraolímpico com 

o que havia disponível como: a casa entrará em recesso durante o período para liberar 

o espaço para os turistas, haverá escalas diferenciadas para os estagiários e 

exposições novas, a atração Música no Museu23 contará com uma apresentação em 

horário especial (ao meio dia) como uma aposta no público que circulará pelo local, 

terá atração nas escadarias, no plenário, dentre outras propostas.  

 A pesquisadora sugere alguns pontos, os quais em parceria com o profissional 

hoteleiro, o Palácio Tiradentes pode compreender a área de atuação do mesmo e 

melhorar a hospitalidade: 

Prosseguir no projeto de restauração do local e atualização dos materiais de recepção 

com o auxílio do profissional hoteleiro para melhor harmonização e planejamento;  

Aprimorar a legibilidade do local, por meio de estudos de rotas, aprimoramento e 

atualização do material disponível e melhoramento das identificações 

(bilíngue/trilíngue e braile, por exemplo);  

Desenvolver a acessibilidade já existente, buscando manter as exposições gratuitas, 

construído, assim que possível, instalar uma rota de piso tátil e informações em braile 

(nos panfletos e no ambiente), obtenção de audioguia próprio;  

Incrementar o programa de análise do público e fomentar a análise do Palácio 

Tiradentes;  

Manter um profissional, para pesquisas se satisfação frequentes, planejamento de 

estratégias de visitação e marketing do local (responsável por todos os meios de 

divulgação, sendo virtual ou físico) e planejamento de eventos e planejamento de 

atividades extras;  

Refinar e aprimorar o treinamento dos estagiários e demais funcionários da casa, de 

forma a prepara-los para os mais diversos imprevistos que envolvem a recepção do 

público;  

                                                           
22 Maiores informações no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=5411835>. Acessado em: 24 jun. 16 
23 Para saber mais sobre a atração acessar: < http://musicanomuseu.com.br/>. Acessado em 24 jun. 
16 
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Desenvolver um material de recepção e hospitalidade para auxiliar os estagiários; 

apresentar o local para os funcionários que ali circulam, a fim de integrá-los mais ao 

local24;  

Implementação, se possível, de stores (bistrô, loja de souvenirs, etc.) que sejam 

relevantes e confluentes com o local, cujo profissional hoteleiro também pode 

acompanhar e administrar. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Palácio Tiradentes ainda deve trabalhar alguns pontos importantes para 

alcançar a hospitalidade plena e superar o principal empecilho que é a falta de verbas 

para implementação do projeto de atualização. Porém é possível notar o interesse de 

seus responsáveis para tornar esse programa real o quanto antes. 

Em resposta à questão norteadora deste trabalho temos que o objeto de estudo 

se preocupa com a questão da hospitalidade em seus diversos aspectos, porém a 

autora considera que o profissional hoteleiro, apesar de aceito pelos funcionários do 

local, ainda é subestimado sobre suas habilidades, majoritariamente por 

desconhecimento das áreas de atuação. 

Levando em consideração os conceitos de que emergem da hospitalidade em seu 

sentido mais genuíno, podemos concluir que o Palácio Tiradentes é um ambiente 

hospitaleiro sim, cuja dádiva concedida é o do conhecimento e da experimentação da 

história de um povo. Contudo em outros conceitos como os de identidade, legibilidade 

e acessibilidade ele ainda deixa a desejar, mas é visível a busca por se encaixar tanto 

nos conceitos de hospitalidade de forma ampla e completa, como também de se tornar 

o atrativo cultural que os autores citados no artigo aspiram. 

Os dados obtidos pelas entrevistas possibilitaram o entendimento completo sobre 

a possibilidade de inserção dos hoteleiros no meio de trabalho do projeto de visitação 

do Palácio Tiradentes e, por mais que não fosse possível a entrevistas com a 

totalidade de funcionários envolvidos, os que participaram estiveram à disposição da 

autora para suprir todas as necessidades de informações. A análise de dados só foi 

possível graças à participação dos funcionários que se disponibilizaram mais de uma 

vez para responder às questões e realizar visitações ao local.  

                                                           
24 Como realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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Contudo, o referido artigo não pôde ser mais exploratório por conta do curto 

período de 2016.1 (devido à greve) que ele foi realizado, impossibilitando a aplicação 

de formulários com os visitantes para compreender a sua visão sobre a hospitalidade 

do local, partindo do princípio que este é o alvo das mudanças e preocupações com 

o tema. Deixando-o então limitado nesse quesito. 

Esse artigo busca expandir os horizontes da hotelaria atual, visando novos ramos 

de estudo e de atuação. A fim de abrir novas possibilidades no mercado e nas mentes 

dos estudantes, a autora busca potencializar a hospitalidade em meios pouco 

convencionais, que necessitam dela tanto quanto um meio de hospedagem. 

Não se pode atribuir às instituições culturais, e nem dos demais locais, a falta de 

profissionais hoteleiros em quaisquer funções dentro de seus quadros de funcionários. 

Cabe a nós, estudantes da hospitalidade e futuros hoteleiros, e nossa instituição de 

ensino, mostrar para os mesmos que temos capacidade e know-how para atuar 

nessas áreas, de forma a agregar valor e melhorar o relacionamento com o público, 

seja com o intuito de trazê-lo, agradá-lo ou de mantê-lo. 
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