
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

LETICIA SEGHETTO EUFRASIO 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALIDADE NO MUSEU NAVAL: A VISÃO SÓCIO-CULTURAL DE UM 

ÓRGÃO DE DEFESA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói  

2016 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

LETICIA SEGHETTO EUFRASIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALIDADE NO MUSEU NAVAL: A VISÃO SÓCIO-CULTURAL DE UM 

ÓRGÃO DE DEFESA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo 
Científico), apresentado ao Curso Superior de 
Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial à obtenção do 
título de Tecnóloga em Hotelaria. Orientador: Prof. 
D.Sc. Ari da Silva Fonseca Filho. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETICIA SEGHETTO EUFRASIO 

 

 

HOSPITALIDADE NO MUSEU NAVAL: A VISÃO SÓCIO-CULTURAL DE UM 

ÓRGÃO DE DEFESA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado na 
Universidade Federal Fluminense, como requisito 
parcial à obtenção do título de Tecnólogo em 
Hotelaria.  

 

 

 

 

 

 
 

NITERÓI 
2016 



SUMÁRIO 

 

 

 

RESUMO ......................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... 4 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 4 

1 DO GOVERNO VARGAS À DITADURA DE 1964 ................................................................... 6 

            1.2 A DITADURA E SUAS MARCAS .................................................................................. 9 

            1.3 A MARINHA DO BRASIL NOS TEMPOS DE PAZ ....................................................12 

2 A CULTURA E A HOSPITALIDADE ........................................................................................14 

3 O MUSEU NAVAL ......................................................................................................................16 

4 A VISITAÇÃO E A VISÃO DO PÚBLICO ................................................................................22 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................................................29 

REFERÊNCIAS...............................................................................................................................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

HOSPITALIDADE NO MUSEU NAVAL: A VISÃO SÓCIO-CULTURAL DE UM 

ÓRGÃO DE DEFESA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Leticia Seghetto Eufrasio 

 

RESUMO 

O Museu Naval é um prédio centenário localizado no centro do Rio de Janeiro 
e tem como desígnio divulgar a História Naval brasileira. Com isto em mente, o 
trabalho realizado teve como finalidade avaliar a existência da hospitalidade neste 
patrimônio de gestão militar, a fim de esclarecer se é possível o estabelecimento de 
vínculos entre militares e civis através da utilização do espaço cultural como cenário 
para interação entre estes dois grupos da sociedade. Através da observação e 
análise dos componentes presentes no local de estudo, além do levantamento 
bibliográfico e questões direcionadas, tanto aos servidores, através de questionários, 
quanto aos visitantes do museu, através de entrevistas, foi possível entender a 
capacidade da personificação da hospitalidade em um espaço cultural de posse da 
Marinha do Brasil, assim como também foi possível aferir se os objetivos propostos 
pela autora como questões a serem estudadas no local foram atingidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade, Museu Naval, Marinha do Brasil, Rio de 
Janeiro, Visitantes. 
 
 
ABSTRACT 
 

The Museu Naval is a centennial building located in the center of Rio de 
Janeiro and has as its purpose disclose the Brazilian naval history. With that in mind, 
the accomplished work had the purpose to measure the existence of hospitality in 
this patrimony managed by militaries, in order to clarify if it is possible the 
establishment of bonds between militaries and civilians through the use of the 
cultural space as the scenario for interaction between these two groups of society. 
Through observation and analysis of the components present in the place of study, 
besides the bibliographical survey and directed questions, both to servers, through 
questionnaires, and museum visitors, through interviews, it was possible to 
understand the capacity of the personification of hospitality in a cultural space of 
possession of the Brazilian navy, as was also possible to verify if the objectives 
proposed by the author as the questions to be studied at the local were reached. 
 
KEY WORDS: Hospitality, Museu Naval, Brazilian Navy, Rio de Janeiro, Visitors. 

 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade brasileira, ainda há certa desconfiança por parte da população, 

em termos gerais, em relação aos militares aqui presentes, justificada pela Ditadura 

Militar que ocorreu no país a partir de 1964, com duração de vinte e um (21) anos. 

Devido a este período conturbado na história do Brasil, as dificuldades dos cidadãos 
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em se integrar com a corporação militar, motivadas pela associação deste grupo 

com hostilidade, tornaram-se extremamente prejudiciais para a aproximação dos 

segmentos civil e militar.  

Sabendo-se disso, como será possível demonstrar que um espaço de direção 

militar, é capaz de personificar a hospitalidade? Procurando desmitificar a imagem 

ditatorial de nossas organizações de defesa, este artigo utiliza como base o Museu 

Naval, sediado em um prédio centenário no Centro do Rio e de posse da Marinha do 

Brasil. Tendo como objetivo a investigação da Marinha do Brasil como capaz de 

personificar a hospitalidade em sua organização, utilizando-se desse espaço cultural 

para estabelecer vínculos com os moradores e turistas da cidade do Rio de Janeiro, 

através do incentivo e da divulgação da cultura e história marítimas, podemos então 

resolver esta questão. 

Além disso, há também o propósito da identificação da percepção que os 

cidadãos adquirem durante a interação que ocorre no Museu Naval e análise de 

como esse espaço da Marinha pode contribuir na qualidade de vida dos moradores 

e turistas da cidade do Rio de Janeiro, não nos esquecendo de também mostrar a 

importância da hospitalidade interligada à cultura, assim como uma nova reflexão 

sobre o significado da Marinha do Brasil, quebrando paradigmas e mudanças no 

campo social da cidade. 

Para que fosse possível concretizar esta teoria e alcançar objetivos 

previamente estabelecidos, o perfil da pesquisa realizada determinou-se de caráter 

qualitativo, com a finalidade de levantar dados sobre as motivações de um grupo, 

compreender e interpretar determinados comportamentos e descobrir a opinião e as 

expectativas dos indivíduos de uma população, e descritivo, ao estudar o nível de 

atendimento de um órgão público de uma comunidade (GIL, 2002). 

Com relação à pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros de leitura 

corrente de variados autores sobre hospitalidade e museus e, na pesquisa de 

campo1, a coleta de dados realizou-se por meio da observação direta das atividades 

do grupo estudado e de entrevistas, de formato semiestruturado, com informantes 

para captar explicações e interpretações do que ocorre no local (GIL, 2002). 

Também foram utilizados como artifícios fotos do museu, a fim de buscar resultados 

que sejam fiéis à realidade do local. 

                                                             
1 Pesquisa realizada entre os dias 13 de outubro e 01 de novembro. 
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1         DO GOVERNO VARGAS À DITADURA DE 1964 

Para que possamos enxergar com total clareza a proposta que encontramos 

hoje na Marinha do Brasil, é necessária que seja de nosso conhecimento toda a 

trajetória que nos fez chegar aos dias atuais, portanto, para alcançarmos este 

objetivo, um breve panorama histórico dos governos que comandaram o Brasil antes 

e durante o golpe militar será descrito. 

Primeiramente, devemos entender a trajetória política de Getúlio Vargas, 

figura autoritária e popular de nossa história. Vargas chega ao poder em 1930, 

através de um Movimento Armado, que era apoiado por militares e obstinado pelo 

estado de São Paulo, o qual exigia que eleições fossem convocadas (AMORIM, 

2010). Devido a este fator, deu-se início uma guerra civil intitulada de “Revolução 

Constitucionalista de 1932” que segundo Amorim (2010), foi o incidente mais grave 

ocorrido durante o Governo Provisório e que foi rapidamente reprimido pelo governo 

com a ajuda do Exército Brasileiro, que até então poderia ser denominado como 

principal base do governo. 

Em 1937, Vargas cria o Estado Novo com o intuito de frear a ameaça 

comunista no país (AMORIM, 2010), já que em anos anteriores teve seu governo 

ameaçado por um grupo comandado por Luís Carlos Prestes, denominado de 

Intentona Comunista. O comunismo era de grande preocupação aos que estavam 

no poder político, tanto que o combate ao comunismo se justificava como um ato de 

segurança nacional e permaneceria como ameaça e justificativa para muitos dos 

atos que iriam acontecer no decorrer de futuros governos no Brasil. 

Na fase do Estado Novo, havia um grande vínculo com os trabalhadores e 

com a propagação da ideia de que aquela forma de governo, apesar de ser uma 

ditadura, estava sendo bem conduzida. Assim, como descreve Amorim (2010, 

p.1032): 

[...] o Estado Novo foi pioneiro no Brasil, e o Ministério do Trabalho utilizou-
se destes meios para atingir os trabalhadores e criar uma imagem de um 
Estado que se preocupa com o bem estar dos cidadãos, e está propaganda 
contribuiu para a criação do mito Getúlio Vargas. 

Contudo, uma crise política se instaura no país e através de um golpe militar, 

põe-se fim a ditadura de Vargas, mesmo com intensa mobilização dos trabalhadores 
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para que ele permanecesse. Mesmo assim, em 1951, Getúlio Vargas retornou ao 

poder através do voto popular (SKIDMORE, 1985).  

O retorno de Vargas teve grandes tensões sociais, devido à divisão política do 

país. A oposição era formada pela União Democrática Nacional (UDN) e militares, 

que mostravam descontentamento com o governo de Vargas. Após revelações de 

corrupção dentro do palácio presidencial, militares exigiram a renúncia do 

presidente. Posterior a um grande ultimato por parte desses militares, Getúlio 

suicidou-se (DIAS, 2008).  

Após o fim da Era Vargas, deparamo-nos com a posse da presidência de 

Juscelino Kubitschek no ano de 1956, que prosseguia demonstrando a presença dos 

militares em decisões governamentais, pois sua posse fora garantida através de um 

golpe preventivo formulado pelo General Henrique Teixeira Lott2. 

Este golpe dado pelo General foi o que impediu uma pré-instauração de um 

golpe militar, que já naquela época era arquitetada por setores conservadores das 

Forças Armadas e lideranças da UDN, devido à desconfiança que os dois grupos 

tinham com as ligações políticas de Juscelino, caracterizando-as como ligações 

comunistas. Motivado por este conflito inicial, Juscelino Kubitschek, portador de 

grandes habilidades persuasivas, aproximou-se do segmento militar ao atender 

algumas reivindicações e tendo posturas políticas que melhor agradavam a este 

grupo (SKIDMORE, 1985). 

Com relação ao seu governo, JK desenvolveu um sentimento nacionalista à 

população, justificado pelo seu escopo de desenvolvimento do país, que seria 

baseado em seu Plano de Metas, que consistia em investimentos nos cinco setores 

de maior importância para o Brasil. Mesmo assim, ao final de seu governo, havia se 

instalado um cenário de crise econômica no país, causando o descontentamento da 

população com o então atual governo e iniciando agitações sociais (SARTORI, 

2014). 

Com o término do governo de Juscelino Kubitschek, deu-se início o governo 

de Jânio Quadros. Jânio Quadros tornou-se presidente pela UDN, mesmo tendo 

uma campanha não restrita aos ideais desta coligação e articulou seu Primeiro 

Plano Quinquenal, que supostamente seria o sucessor do Plano de Metas de 

Juscelino Kubitscheck.  

                                                             
2 Disponível em: <zonacurva.com.br/como-o-general-lott-garantiu-a-posse-de-jk-e-jango-em-1955/>. 
Acesso em: 20 Set. 2016. 
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Apesar de ser uma pessoa populista, Jânio teve seu apoio enfraquecido 

devido seu envolvimento em escândalos de corrupção do seu governo. Com isso, o 

polêmico jornalista Carlos Lacerda, conhecido por sempre se oposicionar aos 

governos da época (SKIDMORE, 1985), aproveitou-se do momento para manchar 

ainda mais a imagem de Jânio perante a classe média e principalmente, os militares. 

Por sofrer tantas pressões, Jânio Quadros renunciou o seu mandato em 1961, 

pois, além de superestimar sua popularidade política, acreditava que o congresso e 

os militares não iriam aceita-la por não gostarem da ideia de ter João Goulart como 

presidente (SKIDMORE, 1985). Entretanto, o congresso aceita a renúncia de Jânio, 

iniciando mais uma vez um novo ciclo político. 

Jânio Quadros tinha como vice João Goulart, e com sua renúncia causou uma 

pequena divisão política, pois muitos acreditavam que a presença de Jango na 

presidência seria equivalente à presença de um governo comunista comandando o 

país. Dentro deste grupo de pessoas, estavam os militares, com o seu grande poder 

político, assim como afirmava Skidmore (1985), pois na realidade, segundo o autor, 

o poder era exercido pelos três ministros militares, e estes pretendiam impedir que 

Jango assumisse a presidência, já que consideravam a posse deste uma ameaça.  

Os militares, preocupados com que João Goulart abrisse portas para o 

comunismo no Brasil, divulgaram um manifesto no qual explicavam que Jango como 

presidente seria inaceitável. Com isso, João Goulart assume a presidência apenas 

em regime parlamentar.  

Jango inicia seu governo parlamentar com seu “Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social para o período 1963/65”, que buscava conter 

a inflação e provocar reformas sociais. Entretanto, todo o nacionalismo que o 

formato da administração de João Goulart representava, incomodava ainda mais aos 

conservadores e militares, e, para este último grupo especificamente, ainda havia o 

problema da rigidez do governo em aumentar seus salários. 

No ano de 1963, após muitas pressões sofridas pelo funcionalismo público e 

pelos militares, o Plano Trienal é deixado para trás, e a crise política se torna ainda 

mais grave, pois em razão da grande insatisfação de empresários, trabalhadores e 

militares, uma organização para a retirada de Jango do poder é iniciada. Para que a 

exoneração de Goulart ocorresse, era preciso convencer os militares legalistas de 

que o presidente afastava-se dos preceitos constitucionais, assim como Sartori 
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(2014) indica, citando as afirmações de Brum (1990), e que, portanto, segundo este 

autor, as Forças Armadas teriam o dever de intervir em defesa da democracia. 

Em meio a toda essa tensão política, eis que em 1° de abril de 1964, o golpe 

militar3 é instaurado no Brasil, com a fuga desesperada de Jango (SKIDMORE, 

1985). Com isso, é possível enxergar a força do militarismo e sua marcante 

presença no decorrer de todos esses governos, que nos leva a crer que a população 

da época funcionava em função do que os militares consideravam melhor ao país. 

Mesmo que nem todos concordassem, seria deles a última palavra. 

 

1.2 A DITADURA E SUAS MARCAS 

  

O golpe militar que o povo brasileiro sofreu foi de grande impacto nos rumos, 

tanto da história quanto na formação da imagem dos militares, que em muitos casos, 

perpetua até os dias de hoje. A ditadura militar foi um período que influenciou e 

modificou toda uma geração e seu pensamento crítico, pois marcada pela 

hostilidade e exílio, fez com que a população atual, ao se deparar com os constantes 

problemas da “violência contemporânea”, evoque a lembrança dos acontecimentos 

de 64, o que atrapalha a relação social e a aproximação dos militares com os civis. 

Quando um governo que deveria ter como dever acolher ao seu povo o rejeita 

e discrimina é estabelecido, a hospitalidade se perde e as relações complexas se 

tornam consequência do convívio obrigatório (APRILE, 2011), e foi dessa maneira 

que se deu a ditadura militar. 

É possível perceber nos relatos de Luís Fernando Veríssimo (2004) que o 

período da ditadura foi sentido de maneiras diferentes em cada pessoa que viveu no 

Brasil durante esses anos de censura. Havia aqueles que aceitavam e concordavam 

com o que estava acontecendo, porém também havia aqueles que, de forma 

silenciosa ou não, se demonstravam contrários ao governo militar e suas medidas. 

Justamente para o grupo que não estava satisfeito com a forma de governar 

dos militares e a maneira como fora imposta, a resposta dos que comandavam o 

país não era nem um pouco agradável, e sim agressiva. De início, o governo militar 

                                                             
3 Há também a importante participação dos Estados Unidos no golpe militar, de forma que desejavam encorajar 
sentimentos anticomunistas e demonstravam interesse em manter o povo brasileiro antinacionalista, tornando 
um país altamente influenciável por eles.  
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não revelou o quão autoritário se tornaria, mesmo já demonstrando alguns sinais. As 

coisas ficariam piores com o passar do tempo.  

O período da ditadura militar no Brasil fora marcado por verdadeiros altos e 

baixos, em uma mescla de tentativas de um governo ameno e um governo 

totalmente autoritário. Utilizando a escrita de Gaspari (2002, p.145) de que “[...] 

durante os 21 anos de duração do ciclo militar, sucederam-se períodos de maior ou 

menor racionalidade no trato das questões políticas” compreendemos que o período 

ditatorial era de fato temoroso, pois a aflição de não saber como seria o dia amanhã 

tornava a população refém, o que caracteriza a violação do direito da hospitalidade 

(GRASSI, 2011), transparecendo ainda mais a inospitalidade da época e as 

consequências que dela viriam.  

Os primeiros anos de ditadura se tornaram repressivos e inconstitucionais. Os 

militares que se encontravam no poder prenderam e exilaram muitos brasileiros, 

além de muitos outros atos como suspenção dos direitos políticos de cidadãos, 

anulação do direito à estabilidade dos funcionários públicos civis e militares, 

demissões e direitos políticos suspensos (GASPARI, 2002). As relações entre os 

militares e a população se tornavam cada vez mais complexas. Assim como relatou 

Cony (2014, [s.p.]):  

O drama dessa gente – infelizmente - é um assunto à parte. Tão perplexos 
quanto os presos, estão alguns cidadãos que tiveram seus direitos e 
mandatos cassados: não lhes foi pedido um esclarecimento, uma 
declaração. Muitos deles – tal como os presos – perderam tudo e não 
sabem por que perderam tudo. 

Pessoas eram ameaçadas, algumas espancadas em público e outras 

simplesmente desapareciam. A ditadura se tornava cada vez mais agressiva, e o 

temor e a tensão prevaleciam acima de tudo e de todos. A tortura era utilizada como 

método de investigação e a violência tornou-se cotidiana no país. Como confirmação 

de tais atos, nos relatos de Gaspari (2002, p.158), havia a denúncia do General 

Mourão Filho, que dizia que “[...] as torturas foram o molho dos inquéritos levados a 

efeito nos desvãos dos DOPS37 ou dos quartéis e toda a sociedade ficou dominada 

pelo medo, angústia e sofrimento”.   

Entretanto, a violência não conseguia calar a todos e parte da população 

lutava pelos seus direitos e liberdade. A tortura era denunciada através de variados 

manifestos, e devido a este fato, estudantes e artistas logo se tornaram os alvos 

favoritos da ditadura, o que não excluía outros segmentos da população.  
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Vivendo em um tempo que não era só da ditadura, mas também da Era de 

Aquarius, que de acordo com Gaspari (2002, p. 239) foi o período em que: 

Centenas de milhões de jovens nascidos após a guerra começaram a deixar 
crescer simultaneamente cabelos e ideias. Neles afloraram sentimentos 
libertários que tinham brotado havia décadas nos bairros intelectuais e nos 
redutos da marginalidade boêmia de todo o mundo. 

Estes jovens passaram a confrontar os militares em busca de sua liberdade 

de expressão, cada um à sua maneira. Estudantes passaram a se juntar com o ideal 

de que sua força seria capaz de provocar mudanças na democracia brasileira e 

mostrar que não estavam ali para simpatizar com os ideais do regime. Os 

estudantes e os militares tiveram diversos atritos. As manifestações apelidadas de 

“Setembrada” levaram muitos alunos a serem atacados, espancados e levados 

como prisioneiros de guerra. Assim também eram os artistas, afrontando o governo 

de forma teatral, com peças onde deixavam claro o recado de que poderiam até 

morrer, mas jamais se calariam, e eram igualmente ameaçados (GASPARI, 2002). 

As ações populares começaram a se tornar igualmente agressivas. Bombas 

eram armadas em locais estratégicos por militantes e eles não reagiam mais 

pacificamente quando abordados. A luta pela liberdade passou a ser armada, 

baseado em assaltos e atos terroristas. O Brasil se tornara um cenário de guerra, no 

qual a violência reinava em todos os lados. Guerrilheiros e militares eram mortos 

quase que diariamente, em meio a emboscadas, delações, torturas, estupros e 

sequestros. A paz não mais existia. 

Ainda assim, a tática da guerrilha não era muito eficaz, pois não tinha o apoio 

da população e as Forças Armadas eram muito mais preparadas e tinham muito 

mais armamentos, com isso, os militares só encontravam motivos para maiores 

repressões. “Dois anos de guerrilha não produziram mais do que alguns poucos 

confrontos, sendo que a maioria deles, provocados pelo avanço da repressão, e não 

por um ataque da esquerda, redundou em vitória dos militares” O relato de Angelo 

(2012, p.8) deixa claro que os militares não “deixavam barato” nada que os atingisse 

e que tratavam esta parte da população como verdadeiros inimigos internos. 

As organizações armadas, de fato, nunca tiveram a força necessária para 

derrubar a ditadura, inclusive, só justificaram as represálias que ocorriam durante o 

regime (ANGELO, 2012). Em 1968, o Ato Institucional n° 5, AI-5, foi implementado e 

com ele, os militares passaram a ter ainda mais poder. Segundo Oliveira (2011, 
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p.11) “[...] a tortura passa a atingir segmentos da população antes protegidos por 

imunidades sociais: estudantes, jornalistas, advogados, etc.”, o que evidencia que a 

ditadura só se tornava ainda mais repressiva do que já era. 

De fato, os movimentos que verdadeiramente encurralaram a ditadura foram 

os de anistia e Diretas Já! O movimento de anistia defendia que a lei fosse ampla, 

geral e irrestrita e era constituído de inúmeros militantes de esquerda, entidades 

profissionais, partidos, parlamentares, movimentos sociais e muitas outras 

instituições. O movimento Diretas Já! lutava pela democracia, através do voto direto, 

que claramente não existiu durante o período ditatorial. Apesar dessas mobilizações 

não terem alcançado os seus principais objetivos, pois a campanha pelas diretas foi 

derrotada com a aprovação da emenda Dante de Oliveira, a luta pela anistia, 

derrotada do ponto de vista de seus efeitos esperados, produziram uma vitória 

parcial em razão do processo político de redemocratização que geraram (ANGELO, 

2012), culminando nas eleições diretas para presidente. 

Por fim, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves era eleito presidente, 

devido à reação da oposição do regime em lançar sua candidatura para presidente 

da República. Apesar do povo não ter tido o direito de votar, Tancredo saiu vitorioso 

e a população finalmente teve os militares fora do poder, mas não sem as marcas 

profundas de um povo que fora reprimido e acuado, de famílias que foram 

destruídas e separadas, e muitos outros fatos que refletem até os dias de hoje e que 

vez ou outra voltam à tona em nossas memórias.  

 

 

1.3 A MARINHA DO BRASIL NOS TEMPOS DE PAZ 

 

A Marinha do Brasil esteve presente em apoio ao povo brasileiro desde o ano 

de 1808, e durante todo esse tempo assumiu o compromisso de cuidar do bem 

comum, assim como dizem em seu lema4: “protegendo nossas riquezas, cuidando 

da nossa gente”. Ainda que criada em um período de conflitos, a Marinha trabalha 

de forma hospitaleira em tempos de paz, trabalhando a máxima do dar, receber e 

retribuir (MAUSS, 1974) em uma relação incomum com a que estamos acostumados 

ou somos capazes de ver, deixando um pouco de lado o paradigma de um 

                                                             
4 Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/content/historia-naval-0>.  Acesso em: 22. Jan. 2016. 
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militarismo regrado, e pondo em vista o lado mais humano de uma organização 

militar. 

Apesar da população da cidade do Rio de Janeiro, em sua maioria, ter uma 

visão conturbada quanto ao nosso Ministério da Defesa, devido às situações que 

ocorrem em nosso território e as medidas que nele são tomadas, a Marinha do Brasil 

se mantém diariamente disposta a colaborar com a sociedade, procurando uma 

abordagem social que integre os indivíduos da cidade e promova uma melhor 

qualidade de vida. 

Essa interação social ocorre em diversos campos, desde o que se refere à 

cultura até mesmo aos cuidados com saúde e bem estar dos cidadãos, pois apesar 

de ser uma perspectiva não muito comum aos residentes, este tipo de cuidado 

também faz parte das funções de nossas Forças Armadas. Os autores Torres e 

Franca (2012, p. 2) relatam que: 

A necessidade de se ter Forças Armadas tão somente bem aparelhadas em 
busca de suas Missões, não é suficiente para atender as expectativas da 
sociedade contemporânea. As Forças Armadas nada mais são do que 
prestadoras de serviço, “defesa”, para a sociedade e, para tal, devem 
desempenhar este papel da melhor forma possível, mesmo que em tempo 
de paz. 

Ao colocarmos a Marinha do Brasil neste contexto contemporâneo, é notório 

que esta busca cumpre o seu papel de acordo com as exigências do qual o período 

atual exige, pois ao entendermos que o Brasil é um território no qual seus últimos 

anos não apresentaram qualquer sinal de guerra, vemos a necessidade da atuação 

da Marinha nos outros aspectos da sociedade, assim como tem sido feito.  

Levando em consideração a afirmação de Leonardo Boff (1999) sobre 

contemporaneidade, podemos enxergar que ela resgatou a centralidade dos 

sentimentos, a importância da ternura, da compaixão e do cuidado. Ao aplicarmos 

esta premissa à Marinha, percebemos que a formação de vínculos é extremamente 

importante para que ocorra um movimento de alteridade com a população. 

É conveniente dizer também que os serviços de cunho social da Marinha são 

uma espécie de dádiva, assim como diz Godbout (1999), pois ser hospitaleiro é cada 

vez uma ação mais voluntária e menos obrigatória, e todos os projetos sociais e 

culturais coordenados pela Marinha só contrasta a importância de termos outra face 

em um ministério que a princípio estaria encarregado somente de cuidar da 

segurança do país. Podemos com estas ações, enxergar além e descobrir que toda 
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esta obra faz parte de uma cura, que busca apagar toda imagem ruim que se 

poderia ter sobre uma corporação que deve cuidar da nossa gente. 

A proposta de uma Marinha do Brasil socialmente participativa é a que melhor 

reflete os tempos de paz em que nos encontramos, tornando-se totalmente relevante 

para o bem estar de todos e exigindo boa vontade de todas as partes envolvidas. 

Segundo Boff (2011, p. 229): 

Se a boa vontade não for a atitude prévia a tudo que pensarmos e fizermos, 
será impossível criar-se uma base comum a todos. Se malicio tudo, se tudo 
coloco sob suspeita e se não confio mais em ninguém, então, como 
construiremos algo que congregue a todos? 

 Ao nos questionarmos sobre participação em conjunto com boa vontade, 

verificamos que através de cooperação mútua, uniremos a sociedade civil e os 

militares em busca de um bem comum e estabeleceremos uma ligação mais forte 

entre todos. 

Sendo assim, o “dar, receber e retribuir” na Marinha é trabalhado na forma na 

qual o órgão oferece cuidados através de ações sociais e culturais, onde doam seu 

tempo e demonstram orgulho pela nação pela qual trabalham e em troca, procura 

receber o reconhecimento e o respeito que lhe é devido, para que possa retribuir 

construindo uma sociedade melhor e menos carente. 

Por fim, podemos concluir que através do investimento da Marinha do Brasil 

nos aspectos socioculturais e seu empenho em se tornar não só um órgão que visa 

somente defender a nação em seu aspecto físico, mas também que busca defender 

a qualidade de vida dela, é possível transformar os tempos de paz em um período 

de quebra de paradigmas e integração, pois “[...] retribuindo o benefício, não se 

‘quita’ uma ‘dívida’, reforça-se, ao contrário, um vínculo entre as pessoas” (PERROT, 

2011, p.63), construindo laços que vão além da visão sobre a necessidade de 

termos um órgão que nos defenda, mas que também cuide de sua população em 

aspectos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade.   

 

 

2  A CULTURA E A HOSPITALIDADE 

 

Sabemos que a hospitalidade no mundo contemporâneo é mais do que um 

simples ato de receber, mas é também um modo de abolir espaços, penetrar 
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territórios e nos nivelarmos uns aos outros (GRASSI, 2011). A hospitalidade pode 

ser encontrada em variados ambientes, de forma que em muitas vezes passa 

despercebida aos olhos, porém se for omitida, a experiência com a pessoa ou local 

se torna desagradável, reafirmando a importância do ato de ser hospitaleiro e 

buscarmos a sintonia com o outro. 

Percebendo as diferentes faces da hospitalidade, devemos compreender que 

a cultura é também uma forma de oferecer algo que se tem a outro ser. Segundo 

Laraia (2001), o homem é o resultado do meio cultural, um herdeiro de um processo 

acumulativo que reflete o conhecimento adquirido pelas gerações anteriores. Ao 

pensarmos nesse aspecto da cultura é importante perceber que é através desse 

processo que conexões poderão ser estabelecidas entre seres diferentes.  

Sendo assim, temos que reconhecer que hospitalidade e cultura estão 

interligadas. Podemos entender a hospitalidade cultural como um ato necessário e 

que tem como faceta primordial a ampliação da adequação dos serviços prestados 

aos consumidores de cultura (COSTA, GODOIS, BRITO et al., 2013). A importância 

de levarmos a hospitalidade para espaços de teor cultural se justifica em ser a ponte 

para que a pessoa que se encontra neste local possa se conectar com a história que 

a ela for apresentada. Costa; Godois; Brito et al. (2013, p.7) afirma que “ [...] o bem 

atender nestes equipamentos além de objetivar o despertar de uma experiência 

turística satisfatória, tende a ter a missão de envolver a comunidade local na 

identificação com o patrimônio”. 

A exploração da hospitalidade cultural se torna o diferencial do espaço, pois é 

o que o torna, em sua maioria, atraente para outros e, além disso, traz conforto e 

leveza ao local, fazendo com que venhamos a ter a melhor impressão possível 

sobre ele.  

O vínculo social que a cultura, juntamente com a hospitalidade, proporciona é 

como um grande gesto que tem por objetivo aniquilar as disparidades que nos 

envolvem, principalmente. Camargo (2004, p.24) descreve que “[...] a hospitalidade 

assume sua face mais nobre na moral humana, a de costurar, sedimentar e vivificar 

o tecido social e colocar em marcha esse processo sem fim que alimenta o vínculo 

humano”. Sem a troca que a hospitalidade nos proporciona, os vínculos sociais 

estariam perdidos, assim como a sociedade. 

Para que a hospitalidade funcione no meio cultural, é preciso que muitas 

atitudes sejam fielmente adotadas por quem trabalha como transmissor nesse meio. 



16 
 

Atitudes que variam desde a forma de falar até a forma de reagir numa adversidade, 

pois elas serão a chave para a conquista do visitante. A forma como as exposições 

são pensadas, a construção dos elementos que irão auxiliar na composição da 

interpretação, a oralidade e entonação do transmissor e muitos outros métodos, irão 

satisfazer a expectativa do público (COSTA; GODOIS; BRITO et al., 2013). 

Toda a dinâmica que ocorre nos espaços culturais referente à hospitalidade, 

será a ferramenta de aproximação entre o visitante e o espaço (COSTA; GODOIS; 

BRITO et al., 2013), e dessa forma o funcionário que trabalha nesse meio também 

poderá criar novas visões e compartilhar conhecimento para seu público. 

 

 

3  O MUSEU NAVAL 

 

O Museu Naval está sediado em um prédio inaugurado em 1900, na região 

central do Rio de Janeiro (Figura 1). Comprado pela Marinha do Brasil em 1906, 

entre constantes mudanças de localização, nos dias de hoje tem local fixo na Praça 

XV e abriga a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 

(DPHDM), que se constitui da junção do Serviço de Documentação da Marinha com 

a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha (MOURA; DIAS, 2010).  

 

Figura 1 – O Museu Naval 

 

Fonte: Imagem do autor (2016). 
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Partindo da busca pela hospitalidade e humanização, o Museu Naval foi 

analisado através da observação direta, com a importância da experiência direta do 

pesquisador com o local de estudo (GIL, 2002). Nessa observação, com o 

acompanhamento da Assessoria de Comunicação Social, foi possível entender 

como os militares trabalham com cultura e de que maneira interagem com o público 

do museu.  

Em primeiro plano, foi observado se os funcionários do museu se mostrariam 

dispostos e empenhados com o seu trabalho. Todos os que estão envolvidos com o 

museu pareciam estar completamente acessíveis e preparados para receber a todos 

que estivessem interessados em conhecer o local ou aos que estavam submersos 

de alguma forma naquele universo. 

Através dos ocorridos durante o período de observação, foi perceptível que os 

servidores do Museu Naval parecem estar envolvidos com a proposta da instituição 

e muito mais do que comprometidos com o papel que ali devem desempenhar. 

Todos se mostram sempre interessados, conversando genuinamente com o visitante 

e buscando o cuidado e o agrado com ele, pois só a evocação deste tipo de 

sentimento, como nos afirma Boff (1999), deixa marcas permanentes, que é 

justamente o que buscam estes trabalhadores.  

Também é importante salientar a forma com que ocorre a hospitalidade 

cultural, já que esta consiste de variados elementos para que funcione. Apesar do 

museu, no presente momento, estar fisicamente prejudicado, devido aos problemas 

estruturais causados pela demolição da perimetral, as tentativas de manter as 

atividades e exposições em funcionamento atribuem grande valor ao trabalho destes 

servidores, pois demonstra a boa vontade em continuar propagando a cultura e 

educação contribuindo com a qualidade de vida dos visitantes e moradores do Rio 

de Janeiro, quando poderiam simplesmente fechar as portas até alcançarem a 

normalidade do prédio, e isto seria completamente prejudicial para a formação de 

vínculos com aqueles que os visitam. 

O Museu Naval apresenta preocupação em representar de alguma maneira a 

cidade na qual está instalado, não só demonstrando a grande importância do mar e 

da Marinha do Brasil na história e formação do país, que teve muitos episódios 

ocorridos no Rio de Janeiro (MOURA; DIAS, 2010), mas também na construção de 

uma sociedade melhor. 
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Nesse sentido, podemos dizer que a cultura disseminada no museu, 

juntamente com a dádiva advinda dos cuidados com o outro, além de ajudar na 

constituição de uma consciência maior sobre a importância histórica da cidade onde 

se localiza, também cria um vínculo social que ajudará no equilíbrio das possíveis 

disparidades entre os militares, que serão representados por aqueles que lá 

trabalham, e a comunidade local. O Projeto Escola (Figura 2), por exemplo, que leva 

grupos de escolas públicas para realizar a visita ao Complexo Cultural da Marinha, 

onde o Museu Naval é parte integrante, é claramente uma forma de levar uma 

parcela da comunidade local a se identificar com o patrimônio, e esse é também um 

gesto de acolhimento que irá igualar e proteger aquele que pertence a outro 

universo (GRASSI, 2011), o que leva a crer em uma hospitalidade genuína 

pertencente ao espaço. 

Figura 2 – Projeto Escola 

 

Fonte: Imagem do site oficial do Abrigo do Marinheiro5. 

 

Os relatos originados da observação demonstram que o Museu Naval foi 

construído de forma na qual desperte uma boa experiência para aqueles que o 

visitam, que assim como já foi apresentado por Costa; Godois; Brito et al. (2013), é a 

chave para o funcionamento da hospitalidade em destinos culturais. Foi relatado e 

observado que a estrutura das exposições do museu, se encontra em um formato 

que leve o visitante para dentro de uma grande sala de aula interativa, facilitando o 

entendimento da história que o museu se propõe a contar. 

                                                             
5 Disponível em: <http://www.abrigo.org.br/paginas/index/43>.  Acesso em: 15.Nov.2016 
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Considerando que os atributos e a atmosfera do Museu Naval são os 

caminhos para o “dar e receber” entre os servidores e o público do local, é 

importante avaliarmos as formas em como essa troca ocorre entre eles. Na entrada 

do museu já podemos ter o primeiro contato com os militares que lá trabalham, 

significando que o militar que se encontrar na porta é o primeiro a demonstrar o 

exercício da hospitalidade dentro do local, e por isso, tem papel indispensável na 

demonstração da boa vontade em servir. 

Utilizando como método para comprovação dos fatos, um questionário, 

entendido por constituir-se de questões respondidas por escrito pelo pesquisado 

(GIL, 2002), foi apresentado ao departamento da Divisão de Educação em Museus, 

representado como Respondente 1 pelo encarregado desta divisão, e ao 

Departamento de Museologia, representado como Respondente 2 pelo chefe deste 

departamento, que se encontra no patrimônio.  

A primeira pergunta consistia em entender o funcionamento e o impacto da 

entrada como fator de interação e hospitalidade. A resposta dada foi a de que a 

entrada, na verdade, não seria convidativa ao visitante, pois o Respondente 1 

afirmou que “falta uma acolhida na entrada”, pois eles não dispõem, no momento, de 

atendimento ao público. 

De acordo com este relato, a entrada do museu ainda não dispõe dos 

atributos necessários para que trabalhe de forma completa a hospitalidade, já que é 

o local onde ocorre o primeiro contato do público e não se encontra totalmente 

preparada para esta interação. Ainda assim, de acordo com o que foi observado, o 

militar que se encontra na porta de entrada do museu, procura encaminhar o 

visitante e tirar dúvidas que ele tenha sobre horários e cronogramas do museu, o 

que nos leva a concluir que, mesmo sem todos os predicados desejados, existe a 

tentativa de trabalhar a hospitalidade de forma adaptada, para que não ocorra a 

exclusão e a comunidade local venha a usufruir do espaço positivamente, assim 

como diz Costa; Godois; Brito et al. (2013). 

Em continuação ao questionário aplicado, foi perguntado se os Jogos 

Olímpicos 2016 influenciaram no movimento do museu, a fim de ter o conhecimento 

sobre as alterações no fluxo do museu durante períodos de maior movimento na 

cidade. Como resposta, foi afirmado pelo Respondente 2 que a visitação nesse 

período foi muito significativa. 



20 
 

Com essa réplica, é admissível constatar que o Museu Naval é capaz de 

atender maiores demandas, mesmo com poucos recursos, pois seus funcionários se 

encontram preparados e dispostos a trabalhar de forma com que façam a 

experiência do visitante no local ser aproveitada da melhor maneira possível, através 

da adequação de seus serviços para eventos atípicos que venham a ocorrer em 

seus arredores. 

Em seguida, foi questionado de que forma o respondente se identificava com 

o museu e com o que está nele. A resposta dada pelo Respondente 1 foi de que ele 

adora o trabalho da Ação Educativa que desenvolve, pois acredita no potencial 

educativo do acervo. 

Ao envolver a cultura propagada pelo acervo do museu aos visitantes, 

possivelmente temos um cenário de criação de conhecimento, e nesse ponto, a 

potencialização e ampliação da interpretação do patrimônio tornará a visitação uma 

experiência transformadora ao visitante (COSTA; GODOIS; BRITO et al., 2013). 

Sabendo disso, a estima do interesse e identificação do questionado sobre a 

questão educativa, demonstra que a preocupação com a propagação da história 

naval, vai ao encontro da formação de vínculos do museu com os seus próprios 

servidores, caracterizando o aparecimento da dádiva em relação à identidade local, 

propondo um sentimento de reciprocidade entre o museu e aquele que nele trabalha 

(GODBOUT, 1999), o que nos leva a mesma conclusão quando analisada a 

resposta dada a questão posterior a esta. 

Quando questionado sobre qual sentimento se tem ao trabalhar no museu, o 

Respondente 1 afirma ter a sensação “[...] de novas descobertas a cada dia”, 

demonstrando os ganhos do empenho e preocupação que aqueles que trabalham 

no museu recebem como retribuição de um árduo trabalho, pois assim como uma 

família, o museu e seus servidores estão interligados, fundamentados numa dádiva 

própria (GODBOUT, 1999), em que os envolvidos doam e recebem constantemente 

alguma coisa um do outro, como o exemplo do respondente adquirir conhecimentos 

e experiências a cada dia com o local, e ter o prazer em saber cada vez mais.  

Houve também o questionamento sobre o que os funcionários costumam 

ouvir dos visitantes, pois o feedback dado por eles é de extrema importância para a 

constatação da existência de hospitalidade dentro do Museu Naval. O Respondente 

2 afirma que o público do museu costuma a elogiar a exposição e gostam da 

organização e segurança que sentem dentro de uma organização militar, o que nos 
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leva ao veredito de que o local cumpre seu papel de bem atender aqueles que o 

visitam, transformando suas percepções físicas e mentais em experiências únicas, 

influenciando diretamente na projeção adquirida por eles sobre o espaço e o que há 

nele (CAMPOS, 2008). 

Ainda questionando sobre as percepções do público, foi perguntado se o 

respondente acreditava que a interação que ocorre no museu interfere na imagem 

que os visitantes têm dos militares, pois as pessoas que passeiam no local podem 

vir a ter seus receios em relação ao militarismo, causadas por situações históricas 

do país, ou até mesmo por uma visão distorcida das Forças Armadas. 

O Respondente 1 acredita que a interação entre o público e servidores 

militares no Museu Naval interfere positivamente na imagem do visitante, uma vez 

que o trabalho cultural feito pela Marinha do Brasil e seus servidores militares, no 

museu especificamente, vai de encontro à questão das diferenças serem motivos 

para a hospitalidade ser instaurada como um gesto necessário de compensação e 

de igualização (GRASSI, 2011). 

Por fim, o último questionamento se direcionava em entender os pontos 

positivos e negativos do Museu Naval como fomentador da presença ou falta da 

hospitalidade no local, pois cada aspecto tem influência na visão e opinião das 

pessoas que nele trabalham ou visitam. 

Como ponto positivo, além da facilidade de acesso e gratuidade do museu, a 

temática interessante foi apontada pelos respondentes, o que demonstra novamente 

a identificação dos servidores militares com o local, causada pelo prazer no trabalho 

que se tem, transmitindo o sentimento e integração entre eles e o museu (COSTA; 

GODOIS; BRITO et al., 2013), resultando em uma forma mais hospitaleira de se 

trabalhar, pois eles demonstram o desejo em incidir este envolvimento com o espaço 

ao público também.  

Como ponto negativo, os questionados referiram-se a falta de pessoal técnico 

para exercer diferentes funções no museu e a pouca divulgação do museu. Com 

isso em mente, podemos entender que estes fatores podem atrapalhar na ampliação 

dos serviços do patrimônio (COSTA; GODOIS; BRITO et al., 2013), o que 

ocasionaria na falta de informações ao público e prejudicaria a atenção e o cuidado 

que deve ser direcionado ao público, modificando a hospitalidade do local de 

maneira negativa. 
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Por fim, através da observação e questionamentos do Museu Naval e seus 

funcionários, foi compreendido que eles têm determinadas limitações, causadas por 

problemas estruturais ou por falta de um maior número de servidores no local. 

Entretanto, o empenho e cuidado dos trabalhadores presentes no espaço com o 

próprio museu e seu público são notórios, e com todo o seu empenho conseguem 

garantir uma boa experiência ao público e um passeio agradável. 

 

4 A VISITAÇÃO E A VISÃO DO PÚBLICO 

O Museu Naval é uma admirável e antiga edificação, o que não torna 

dispensável descobrir qual a atmosfera e impressão que o museu causa nas 

pessoas que o visita. 

As primeiras constatações sobre o museu são as de que o local atende bem 

ao seu público, e como exemplo disso, podemos nos referir ao fato de terem como 

um dos seus variados prêmios, o Certificado de Excelência do TripAdvisor6, que 

consiste em conceder um certificado às acomodações, atrações e restaurantes que 

recebem avaliações excelentes dos viajantes com frequência. 

Por meio das avaliações7 foi possível comprovar que o Museu Naval atende 

bem as expectativas daqueles que o visitam. Das sessenta e três (63) avaliações do 

TripAdvisor, vinte e oito (28) consideram o museu como “excelente” e trinta (30) 

como “muito bom”, contrastando com as quatro (4) avaliações de “razoável” e 

apenas uma de “horrível”. Entre todas as avaliações é possível encontrar muitas que 

definem o passeio no museu de forma positiva, assim como podemos ver no relato 

de um dos avaliadores: 

Museu é show, não sei por que não é mais conhecido, o prédio é bonito, 
instalação bem distribuída, tem horas que parece pequeno para tanto 
material, faltou só alguns bancos distribuídos pelo local, para sentar e 
descansar enquanto se lê, a historia do Brasil está lá, mas ficar lendo tudo 
em pé cansa muito. As maquetes são ótimas, vontade de sair com uma! Os 
marinheiros que estão lá são educados e parecem de bem com a vida. 
(PHSGMASTER, 2014 [s.p.]). 

De forma clara, o avaliador demonstra que o bom atendimento no museu o 

levou a ter uma experiência positiva, diferenciando a hospitalidade do local e 

                                                             
6 Disponível em: <https://www.tripadvisorsupport.com/hc/pt-br/articles/200614047-O-que-%C3%A9-o-
Certificado-de-Excel%C3%AAncia->. Acesso em 17. Nov. 2016 
7 Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d4377214-Reviews-
Naval_Museum-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html>. Acesso em 10.Nov.2016  
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comprovando sua existência, assim como também relata que, apesar de alguns 

aspectos que poderiam vir a prejudicar a visão dele, como a distribuição dos bancos 

e a pouca divulgação sobre o museu, no final a organização, beleza e 

comprometimento dos funcionários se sobrepuseram a essas figuras negativas. 

Em razão da divulgação do museu, foi observado que muitos relatam que a 

acham insuficiente, o que ocasiona em uma pequena dificuldade no acesso as 

informações e ao próprio museu, porém esta falta não interfere na visão e na 

experiência do visitante dentro do patrimônio, assim como podemos ver no relato de 

outro avaliador, quando afirma ter encontrado o museu por um acaso: 

[...] perambulamos pelo Centro do Rio de Janeiro e quase sem querer 
entramos no Museu Naval. Foi uma delícia, uma aula de cultura, de História 
do Brasil através das navegações. Recomendo muito! Valeu muito a pena 
as 2 horas que passamos lá dentro. (ABADIA, 2014 [s.p.]). 

Em contraponto as avaliações positivas, uma que chama atenção é o relato 

do avaliador Ana G, que pontuou o museu como horrível, alegando que não havia 

ninguém que soubesse lhe informar sobre o funcionamento do local. O ocorrido 

ocasionou em sua insatisfação, interrompendo assim o processo de hospitalidade no 

patrimônio. 

Dando início ao procedimento de entrevistar pessoas que frequentaram o 

museu, para que assim fosse possível ter o melhor e mais próximo entendimento 

possível das percepções dos visitantes (GIL, 2002), pudemos notar que existem 

variados pontos de vista sobre a existência da hospitalidade. 

Assim como foi questionado aos funcionários do museu, foi importante 

entender a visão do visitante sobre o aspecto apresentado, a entrada. Foram 

entrevistadas dez (10) pessoas, e quando questionados sobre a entrada do local, foi 

possível notar que a maior parte acredita que esta seja convidativa, pois somente 

três (3) dos dez (10) entrevistados foi contrário à afirmação. O entrevistado número 

quatro afirmou que “a entrada do museu, apesar de simples, é bem convidativa. Um 

tanto suficiente para quem tem interesses em se aprofundar sobre conhecimentos 

navais, especificamente da história naval”. 

De acordo com o relato do entrevistado, podemos perceber que a primeira 

impressão, mesmo que quase passe despercebida, acolhe ao visitante e o atrai de 

forma agradável, indo ao encontro, em um primeiro momento, com o que ele 

esperava. Esta imagem adquirida pelo entrevistado demonstra que existe certa 
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sintonia e inicia a construção do vínculo necessário para que as trocas que 

caracterizarão a hospitalidade do local venham a acontecer (CAMARGO, 2004). 

Entretanto, existe um relato se contrapõe ao que foi dito pela maioria. 

Segundo o entrevistado número três, a entrada não se caracterizava como 

convidativa, pois não demonstrava ser a entrada de um museu. 

[...] primeiramente eu não sabia que ali era um museu né? Passei algumas 
vezes ali perto e não sabia, uma amiga que contou, e assim, um prédio bem 
bonito né? [...] mas a entrada em si não é tão convidativa porque [...] eu não 
lembro de ter visto nenhuma placa que era museu nem nada. 
(ENTREVISTADO 3). 

Sendo assim, a pouca sinalização ou outras formas de caracterizar o local de 

forma mais clara como um museu, comprometeu o entendimento entre o visitante e 

o local, o que pode influenciar no momento de análise da pessoa sobre o espaço em 

questão e sua hospitalidade. 

Além disso, o mesmo entrevistado questionou mais um atributo da entrada, 

que seria o militar que ali permanece com a função de ajudar e guiar o público do 

museu. 

[...] sempre tem alguém, tipo, alguém de farda na frente, com farda na frente 
né? O que dá um pouco de medo até. Tipo, é meio esquisito assim, e 
sempre quando você vai entrar eles perguntam, tipo né... o que que você 
quer aqui e tal, e aí não é tão convidativo, mas como eu fui sabendo que era 
museu foi tranquilo. (ENTREVISTADO 3). 

O fato do entrevistado se sentir, de certa forma, intimidado pelo militar em 

questão, remete ainda a visão do medo histórico da nossa população, o que 

comprometeu a dádiva do receber neste primeiro instante, mesmo que tudo tenha 

ocorrido normalmente após o primeiro impacto. 

A segunda pergunta procurava descobrir se o visitante se identificava com o 

museu e o que está nele, pois assim como questionado aos funcionários do museu, 

é importante saber se o público se sente integrado ao patrimônio, de forma a 

trabalhar a hospitalidade contemporânea, que irá se apresentar como ponte entre o 

universo de civis e o de militares (GRASSI, 2011). Novamente, apenas três (3) dos 

dez (10) entrevistados demonstraram não se identificar com o Museu Naval. 

Levando em consideração o depoimento do entrevistado número cinco, este afirmou 

se identificar com os navios e a história contada pela exposição do museu. 
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Ó, assim que eu cheguei lá, tipo, a gente vê muito barco né... e são muitas 
histórias e tal, de embarcação, você fica chocada. [...] Eu gostei... tipo, de 
saber, como é a construção de um barco, tipo... é... painel de um barco. É 
muito legal. Já tive... já tive não né? Não sei ainda. Como eu não sei o que 
eu quero... Enfim, eu queria fazer concurso pra trabalhar na Marinha 
Mercante, que eu gosto muito de barco. (ENTREVISTADO 5). 

Ao contar o seu gosto por barcos, foi entendido que o entrevistado conseguiu 

se identificar com o acervo do museu, ao ser entretido pelas variadas histórias de 

navegações e miniaturas de barcos, o que o levou a querer conhecer um território 

que não é de seu cotidiano, demonstrando que a forma como a exposição foi 

pensada o ajudou a construir elementos que o levaram a ter satisfação com a visita 

ao local (COSTA; GODOIS; BRITO et al., 2013). 

Já o entrevistado número dois, demonstrou não ter se identificado com 

nenhum aspecto do museu, mesmo tendo aprovado a visitação em si, pois afirmou 

que, particularmente, achou a exposição fixa deles, que conta sobre as navegações 

e guerras históricas legal, mas que não fazia com que ele quisesse voltar outro dia 

ou mesmo se identificasse. 

Analisando o relato, entendemos que o entrevistado não conseguiu 

estabelecer um vínculo com o patrimônio e acervo do museu, pois não se sentiu 

atraído pelas exposições e outras coisas que podem ser vistas no museu. 

Entretanto, mesmo não tendo o envolvimento desejado com o local, o entrevistado 

ainda demonstra ter achado a exposição boa o suficiente para não ter uma visão 

completamente negativa do espaço. 

O terceiro questionamento aos entrevistados tinha o viés de descobrir se eles 

acreditavam que a interação que ocorria no museu interferia na imagem que tinham 

dos militares, a fim de entender qual a visão que tinham sobre este segmento da 

nossa sociedade e se ela poderia interferir na avaliação da hospitalidade do Museu 

Naval. Neste caso, cinco (5) dos dez (10) entrevistados afirmaram que o museu não 

interferiu na imagem que já tinham sobre os militares. No caso do Entrevistado 8, ele 

afirma que sua visão não foi modificada, porém acredita que o museu serve como 

ferramenta para nos aproximarmos mais dos militares. 

Considerando esta afirmação, é viável alegar que a maioria dos visitantes do 

museu, ainda que não absoluta, não demonstra ter problemas em se relacionar com 

os militares que lá se encontram e nem se sente intimidada por eles, o que 

comprova que o papel social da Marinha vem garantindo uma parcela de sucesso na 

questão de unir e integrar os cidadãos com os seus militares, atendendo as 
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expectativas da sociedade de acordo com o momento vivido pelo país (TORRES; 

FRANCA, 2012). 

Em contramão ao relato anterior, temos a declaração do entrevistado número 

um, que se refere ao museu como fator de influência “em parte” na alteração de sua 

visão sobre os militares, pois ele afirma ter duas visões diferenciadas. 

[...] porque eu tenho duas imagens de militares: organizados, e nisso o 
museu não interferiu, pois realmente ‘tava’ tudo muito organizado, e meio 
rígidos ou sérios demais. E nisso interferiu, porque os que vi por lá eram 
gentis e mais comunicativos. (ENTREVISTADO 1). 

Analisando esta fala, entendemos que uma pequena parcela das pessoas que 

visitam o Museu Naval, ainda carrega o estigma de que militares são muito rígidos, 

sérios e poucos amigáveis, devido às situações que ocorreram em nossa cidade, 

nas quais os militares estiveram envolvidos. Dispondo desta visão, o entrevistado a 

teve descontruída pelos funcionários do museu, que ao trabalharem de acordo com 

o ritual da hospitalidade, fizeram com que este contato transformasse sua opinião 

anterior, desencadeando em um movimento de reprodução dessa hospitalidade, 

onde os servidores do museu demonstraram um novo lado dos militares ao seu 

visitante, e ele, por sua vez, retribui com o reconhecimento do esforço e trabalho 

hospitaleiros que esses funcionários tiveram (CAMARGO, 2008). 

A quarta pergunta se referia diretamente ao que o público achava dos 

funcionários que trabalhavam no Museu Naval, no intuito de entender se a 

hospitalidade gerada no local é realmente existente e perceptível. Todos os 

entrevistados afirmaram que os funcionários eram educados e simpáticos, 

evidenciando a presença da propagação da hospitalidade no patrimônio. Podemos 

identificar a dinâmica hospitaleira através das falas dos entrevistados, assim como 

na resposta do entrevistado número seis, que afirma ter achado os funcionários 

“muito receptivos e simpáticos” e que eles “sabem realmente fazer com que o 

visitante se sinta bem”. 

O entrevistado número sete também reafirma a existência da hospitalidade ao 

dizer que os funcionários o atenderam muito bem, o que demonstra a importância e 

necessidade no bem atender dos servidores dentro de um patrimônio cultural, pois 

estes terão uma forte influência na qualidade da experiência dos visitantes (COSTA; 

GODOIS; BRITO et al., 2013). 
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Além disso, é importante salientar que o cuidado com outro constrói a 

dialogação entre as partes envolvidas, ligando-as de maneira que faça com que a 

manifestação das diferenças entre eles propiciem novas e prazerosas experiências 

dentro do local (BOFF, 1999). 

Contudo, mesmo com a concordância dos entrevistados em afirmarem que os 

funcionários recebam os visitantes do museu da melhor maneira, existem aspectos 

descritos pelos respondentes que necessitam ser citados separadamente. O 

Entrevistado 2, afirmou que os servidores eram sim educados, entretanto lhe 

pareceu que eles aparentavam estar “cansados e desmotivados”, assim como os 

entrevistados números um e cinco também revelaram não haver muitos funcionários 

no momento em que realizaram a visita. 

Estes fatores poderiam interferir na avaliação da hospitalidade do museu, pois 

poderiam ter como resultado a insatisfação do público, porém a qualidade do serviço 

proposto pelos funcionários do museu camufla essas pequenas falhas e contribui 

para a boa imagem do Museu Naval ser mantida. 

O último questionamento direcionado aos visitantes fazia com que eles 

citassem os pontos positivos e negativos do Museu Naval, assim como fora 

perguntado anteriormente para os funcionários, propondo assim visões e opiniões 

diferenciadas do funcionamento do patrimônio, pois é através da opinião do público 

que iremos verdadeiramente descobrir a existência da hospitalidade e o que precisa 

ser modificada para que este ritual hospitaleiro possa fluir sem muitas interferências. 

Em relação aos aspectos positivos, a organização do museu foi citada por 

quatro (4) entrevistados, o que pode ser considerado um dos pontos altos do Museu 

Naval, pois inclusive, de acordo com o entrevistado número dez, é possível entender 

as exposições sem a companhia de um guia. A organização é um dos fatores que 

contribui com o ato de bem receber dentro do local, que se caracteriza como uma 

das bases da hospitalidade (CAMARGO, 2005). Outros aspectos positivos citados 

repetidamente pelos entrevistados foram a beleza do museu e sua limpeza, que 

também interferem diretamente na hospitalidade do local. 

Além disso, o entrevistado número cinco se refere ao museu como um local 

que envolve seus visitantes em sua história, contribuindo para que o público se 

identifique e crie vínculos com o patrimônio. Argumentou que: “[...] as coisas que 

estão expostas, assim, eles fizeram de um jeito com que a gente sentisse, sabe? 
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Como se estivesse naquela época. [...] eles fizeram com que nós pudéssemos 

imaginar de verdade como foi em tal século, em tal época” (ENTREVISTADO 5). 

O relato do entrevistado demonstra a intenção que se tem de emergir o 

público no contexto do museu, remetendo a ideia de uma dádiva onde aquele que 

dá, acaba na realidade recebendo daquele que antes era o receptor da hospitalidade 

(PERROT, 2011), pois quando o Museu Naval insere o visitante em sua história, 

acaba conquistando uma visão de importância e reconhecimento para si. 

Ainda há o interessante relato do entrevistado número oito, que afirmou só ter 

pontos positivos sobre o museu. O respondente disse que o patrimônio “era bem 

diversificado e tecnológico” e que dava vontade de explorar o local pelos recursos de 

áudio e visual dele. Também afirmou que o saguão lhe chamou muita atenção e o 

chão transparente e as gaivotas no teto o encantaram. 

O fato do entrevistado não enxergar nenhum aspecto negativo sobre o 

patrimônio, realça o cumprimento da missão de envolver a maior parte do público na 

identificação com o museu, utilizando-se de adaptações que agradem e respeite as 

singularidades de seus visitantes e tendo como ferramenta de aproximação o 

cuidado e apreço pelas pessoas que os visitam (COSTA; GODOIS; BRITO et al., 

2013). 

Quanto aos pontos negativos, os entrevistados contestaram o fato de o 

patrimônio ser pouco divulgado, o que acarreta em dificuldades na localização do 

museu ou até mesmo em descobrir sobre horários e exposições. Segundo o 

entrevistado número nove o Museu Naval “tem um ar menos convidativo quando 

comparado com outros museus do Rio e é pouco divulgado” e também afirma não 

saber “que existia e muito menos que tem visitação”. 

A falta de conteúdo de divulgação sobre o Museu Naval compromete o 

acesso e prejudica seu potencial como difusor da cultura e história marítimas, assim 

como atrapalha a conquista de um maior público para a apreciação de seu acervo, 

além da falta de informação interferir também quando contextualizado com a 

hospitalidade, pois ela também se refere à questão da facilidade da troca de 

informações entre emissor e receptor, que nesse caso tende a desejar (CAMARGO, 

2005). Este ruído na comunicação entre o museu e o público ocorre devido ao fato 

das informações sobre o Museu Naval estarem atreladas aos meios de divulgação 

da Marinha do Brasil, que faz com que sua publicidade se perca no meio de tantos 

outros trabalhos e ações da marinha brasileira. 
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Além da questão referente à divulgação do Museu Naval, há também a pouca 

quantidade de funcionários que se encontram no local e algumas barreiras para o 

completo entendimento das exposições. O entrevistado número um argumentou que 

um aspecto negativo era o fato de que “não havia nenhum funcionário a quem 

pudesse se fazer perguntas” e diz não saber se este ocorrido se devia ao dia e 

horário em que fez a visitação. Já o entrevistado número quatro também demonstrou 

como ponto negativo “a falta de descrição em algumas esculturas e miniaturas, que 

muita das vezes eram importantíssimas para absorção do conhecimento”. 

Devido a este fato, os serviços do museu se encontram depreciados e podem 

vir a influenciar negativamente a experiência do visitante, desmerecendo o trabalho 

que os funcionários que lá trabalham exercem e alterando a interação social entre o 

público e os servidores, que teria o patrimônio como cenário. 

Dentro destas análises, ao questionarmos os visitantes do Museu Naval sobre 

as percepções que tiveram do local, foi possível entender que mesmo com as 

dificuldades encontradas, o museu consegue englobar a hospitalidade em seus 

meios, fazendo com que o público adquira além de conhecimento, mas também o 

apreço pelo espaço e até mesmo pela trajetória da Marinha do Brasil na história do 

país, mesmo que alguns visitantes adentrassem o patrimônio com estigmas 

negativos relacionados a ela.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as análises feitas sobre a presença da hospitalidade no Museu Naval, é 

necessário que voltemos à questão norteadora deste artigo: seria a Marinha do 

Brasil capaz de personificar a hospitalidade em sua organização? 

Levando em consideração as motivações e estrutura da Marinha do Brasil nos 

tempos em que vivemos, pudemos identificar que ela adquiriu um novo papel e um 

formato diferente quando nos referimos aos cuidados com a população, o que a 

direcionou a utilizar a hospitalidade com aqueles que se comprometeram a cuidar, 

afinal de contas, o saber cuidar envolve em si todas as práticas do ritual da 

hospitalidade. 

O Museu Naval fora o campo de estudo que comprovou a possibilidade dos 

militares da Marinha do Brasil estarem utilizando a hospitalidade em seus afazeres, 
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principalmente os do museu, pois receber os visitantes exige cordialidade e 

empenho em agradar, para que eles possam vir a ter uma boa experiência e 

adquirirem admiração por aqueles que proporcionaram este bom momento, dando 

início ao estabelecimento de vínculos entre eles. 

Em relação à percepção dos cidadãos durante a interação8 que ocorre no 

Museu Naval, através das entrevistas dirigidas aos seus visitantes, a direção 

epistemológica obtida foi a de que o público percebe a presença dessa hospitalidade 

a qual são dirigidos e reagem de forma positiva a ela, ainda que existam falhas que 

também são notórias aos seus olhos. O fato da hospitalidade conseguir ter maior 

notoriedade em relação aos erros comentados pelos visitantes é o que faz com que 

o museu seja um destino aprazível para aqueles que o escolhem.   

Dito isso, é importante relembrar que, assim como afirma Grassi (2011), 

sendo a hospitalidade um gesto de compensação e igualização, somente com o 

exercício dela, verdadeiramente, foi possível resultar nas boas avaliações e 

comentários sobre o museu, assim como entender a importância desse ritual, seja o 

local que for. 

Também foi possível compreender em como esse espaço cultural contribui na 

qualidade de vida daqueles que se propõe a visita-lo, pois aos nos atentarmos as 

respostas obtidas pelos militares que trabalham no museu e as ações culturais 

oferecidas no local, podemos dizer que os serviços oferecidos aos visitantes têm a 

preocupação em enaltecer a importância histórica da cidade do Rio de Janeiro, 

fornecendo para a população a consciência e sabedoria sobre sua história e sobre si 

mesma. Além disso, o patrimônio também colabora com a união entre os militares e 

civis, atenuando disparidades que possam existir entre os dois segmentos, através 

do entendimento e diálogo entre eles. 

Por fim, também pudemos entender a importância da hospitalidade interligada 

à cultura, assim como um novo significado da Marinha do Brasil na sociedade. 

Compreendendo a cultura como um ato de oferecer ao outro algo que se tem, tanto 

em aspecto educativo quanto a agregação de experiências, seria impossível não 

enxergar a relação que ela tem com o ato da hospitalidade. Como fora referido por 

Costa; Godois; Brito et al. (2013) a cultura não se limita somente à visitação, mas 

compreende em si a vivência e o contato com outro, o que nos leva a refletir sobre a 

                                                             
8 Neste artigo não foi levado em consideração aspectos ligados ao público com necessidades especiais. 
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necessidade de nos utilizarmos dos rituais da hospitalidade para que esta troca 

cultural possa ser a ferramenta para o prazer e bem estar daquele com quem se 

está interagindo. 

Diante desse cenário cultural, a Marinha do Brasil apresenta um novo serviço 

à população, o investimento ao segmento sociocultural. A busca pela qualidade de 

vida dos cidadãos demonstra a colaboração com a sociedade diante da situação 

social vivida. A propagação da cultura em um formato de fácil acesso e 

entendimento a todos, promove a importância de nos preocuparmos não somente 

com a integridade física, mas também de dirigirmos a nossa atenção as questões 

sociais, pois tem grande influência na formação de uma população menos carente. 

Reunindo todos os fatos e considerações adquiridos na formação deste 

trabalho, mesmo com as limitações causadas pelos problemas com a estrutura do 

patrimônio no presente momento, conclui-se que o Museu Naval, cumpre de 

maneira satisfatória seu papel em ser um local que trabalhe de forma harmoniosa 

com a hospitalidade em seu meio e que apesar de apresentar algumas falhas, 

consegue estabelecer uma boa visão daqueles que o visitam, além de ter 

colaborado para o melhor entendimento e formação do pesquisador e autor nas 

questões relacionadas à sua área de estudo e perspectivas de seu futuro 

profissional. 
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