
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

ALINE DOS SANTOS SERAFIM 

 

 

 

 

A HOSPITALIDADE NO MUSEU DA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014



 
 

ALINE DOS SANTOS SERAFIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HOSPITALIDADE NO MUSEU DA REPÚBLICA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Turismo do Departamento de Turismo da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Bacharel em Turismo. 
 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Helena Catão 

Henriques Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014  



 
 

A HOSPITALIDADE NO MUSEU DA REPÚBLICA 

 

Por 

 

ALINE DOS SANTOS SERAFIM 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Turismo do Departamento de Turismo da 
Universidade Federal Fluminense como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Bacharel em Turismo. 

 

 

_________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Helena Catão Henriques Ferreira 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

_________________________________________________ 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

_________________________________________________ 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 15 de Maio 2014.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe e ao 

meu pai, que tornaram meus objetivos 

os deles, dando suporte nos momentos 

mais difícies. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a Deus, que sempre me deu forças para 

continuar firme na minha jornada. 

Agradeço à minha mãe, Vera, e ao meu pai, Deoclecio, que não pouparam 

esforços para proporcionar a mim o que eles mesmos não possuiram. Sei que, para 

ambos, o meu sucesso também representa o deles. 

Agradeço às minhas irmãs, Cristina e Sabrina, que se preocuparam e 

ajudaram no que puderam, mesmo sem ter conhecimento do assunto pesquisado. 

Agradeço também o carinho e a torcida para que eu seja feliz e realizada em todos 

os aspectos. 

Agradeço a todos os meus amigos que entenderam a minha ausência e 

estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis, sem me julgar. Vocês são 

especiais para mim, pois escolheram ficar. Agradeço aos meus amigos e 

companheiros de faculdade Ana Paula Maier, Bruna Neves, Lívia Borret, Nathalia 

Rezende e Rafael Marques, assim como os respectivos namorados, que 

compartilharam os melhores e piores momentos da jornada acadêmica na UFF, 

incluindo todo o processo árduo do TCC. A amizade de vocês significa muito para 

mim. 

Agradeço à minha orientadora, professora Helena Catão, que sempre foi 

compreensiva com as minhas dificuldades e que se esforçou para me ajudar, 

mesmo sem ser a sua área de domínio. Da mesma forma agradeço à professora 

Erly Maria de Carvalho e Silva, que acompanhou o desenvolvimento do trabalho e 

teve grande influência para que eu acreditasse que conseguiria finalizar essa tarefa. 

Agradeço à diretora do Museu da República, Magaly Cabral, e aos demais 

entrevistados que se mostraram receptivos em atender à minha solicitação. 

Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram com a conclusão da 

minha graduação. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enquanto houver lume num lar hospitaleiro, 

Haverá ainda na terra um rasto de esperança” 

Érico Veríssimo 



 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo identificar a existência de práticas 
relacionadas à hospitalidade no Museu da República, bem como verificar a 
percepção do visitante sobre as medidas implantadas pela instituição nesse sentido. 
Para tanto, foi utilizada metodologia qualitativa, com base em técnicas da etnografia, 
como observação direta e entrevistas aprofundadas, com a direção do museu e 
visitantes, dentre eles residentes da cidade do Rio de Janeiro e turistas. Os 
resultados do estudo mostraram que a direção do museu entende a importância em 
proporcionar hospitalidade aos visitantes, valorizando elementos que visam a 
participação e identificação do público, porém tem dificuldade em colocar ideias em 
prática devido a diversos motivos, como a falta de recursos financeiros e de 
conhecimento do perfil dos que frequentam seus espaços. Também pode-se 
mencionar a deficiência na promoção e divulgação do museu e suas atividades. 
Buscar o entendimento sobre o perfil do público que o frequenta e incentivar críticas 
e sugestões seriam ações importantes para contribuir com o desenvolvimento da 
visitação, assim como aumentar a percepção quanto à hospitalidade. Por fim, os 
indicadores de acessibilidade, legibilidade e identidade, utilizados por Lúcio Grinover 
nos estudos sobre a hospitalidade urbana, se mostraram de grande valia para a 
análise do espaço do Museu da República. 
 
 
Palavras-chave: Hospitalidade. Museu da República. Turismo. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to identify the existence of hospitality-related practices in the 
Republic Museum and verify the perception of the visitors about the measures 
implemented by the institution accordingly. For this, we used qualitative methodology 
based on ethnographic techniques such as direct observation and in-depth interviews 
with the direction of the museum and visitors, including residents of the city of Rio de 
Janeiro and tourists. The study results showed that the direction of the museum 
understands the importance of providing hospitality to visitors, highlighting elements 
that aims the participation and identification of the public, but has difficulty putting 
ideas into practice due to various reasons such as lack of financial resources and 
knowledge of the profile of attending their spaces. Also can mention disability in the 
promotion and dissemination of the museum and its activities. Seek the 
understanding of the profile of the public who attends and encourage comments and 
suggestions are important actions to contribute to the development of visitation, as 
well as raise awareness about the hospitality. Finally, indicators of accessibility, 
readability and identity, used by Lúcio Grinover studies on urban hospitality, proved 
to be valuable for the analysis of the space of the Museum of the Republic. 
 
 
Keywords: Hospitality. Republic Museum. Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hospitalidade ainda é pouco estudada, no meio acadêmico, quando 

aplicada a outros segmentos do turismo além dos que se referem à administração 

hoteleira e práticas normativas e padronizadas de recepcionar. 

Buscar entender a complexidade das relações que se estabelecem no contato 

entre turistas e residentes é valorizar o elemento humano, essencial no fenômeno do 

turismo, sendo a hospitalidade determinante para o sucesso dessa interação. A 

identificação dos fatores que proporcionam acolhimento é necessária para a 

aplicação de medidas que suscitem no visitante o desejo de retornar. 

Entretanto, o planejamento não atinge seu objetivo pensado unicamente para 

o turista, mas visando, principalmente, o habitante local. Essa perspectiva 

compreende que, onde o anfitrião é hostil ou indiferente, não há hospitalidade, 

valendo a premissa de que um destino somente será bom para o visitante se assim 

for para o residente. 

Com o intuito de entender e avaliar a hospitalidade em um atrativo turístico, o 

presente trabalho utiliza como campo o Museu da República, também conhecido 

como Palácio do Catete. O interesse pelo lugar surgiu do fato de possuir distintas 

funções além da museológica, onde é divulgada a história da República do Brasil. O 

museu se destaca por ser um espaço multifuncional, cujo uso se estende para os 

jardins do Palácio, palco de diversas atividades sociais e culturais que envolvem, 

principalmente, a comunidade. 

O objetivo da pesquisa é identificar a existência de práticas relacionadas à 

hospitalidade no Museu da República, bem como verificar a percepção do visitante 

sobre as medidas implantadas pela instituição nesse sentido. A perspectiva do 

público é necessária, pois é a partir dela que será identificado o que deve ser 

melhorado e o que efetivamente atinge suas expectativas. 

Este estudo parte da hipótese de que o Museu da República possui 

planejamento voltado para a hospitalidade, fornecendo as bases necessárias para 

que haja maior interesse de visitação ao atrativo e aumentando a identificação e a 

percepção de acolhimento por parte do visitante. 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, onde entrevistas 

semiestruturadas foram feitas com a direção do museu e com visitantes, utilizando 
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como base as técnicas da etnografia, como a observação direta e as entrevistas 

aprofundadas. 

Em primeiro momento, foram realizadas pesquisas no site de busca Google, 

com o objetivo de encontrar informações sobre o atrativo. Materiais impressos, 

cedidos pelo museu para a pesquisa, ou recolhidos durante a visitação, também 

foram consultados. Numa segunda etapa, a pesquisadora fez visitações ao museu, 

buscando observar o perfil do público e as formas de hospitalidade que se destacam 

no espaço. A terceira fase consistiu em entrevistas semiestruturadas com a diretora 

do museu, e com visitantes que se encontravam no espaço, dentre eles, turistas e 

residentes da cidade do Rio de Janeiro. 

No que se refere ao desenvolvimento do trabalho, o primeiro capítulo trata do 

referencial teórico, explorando um breve histórico sobre a hospitalidade, conceitos e 

desenvolvimento dos estudos sobre o tema. Também serão abordados os diferentes 

cenários onde acontece – doméstico, comercial, público e virtual – e a relação e 

importância do planejamento da hospitalidade no turismo. 

O segundo capítulo explora o Museu da República, abordando a história do 

Palácio e acontecimentos marcantes que lá ocorreram. Exposições e serviços do 

museu, atividades e eventos desenvolvidos e materiais referentes às publicações do 

espaço foram descritos com o intuito de apresentar o museu e a forma como 

conteúdo é exposto para o público. 

O terceiro capítulo estuda a hospitalidade no Museu da República sob a 

perspectiva das observações da pesquisadora e de entrevistas com a diretora do 

museu e com visitantes, utilizando a teoria desenvolvida no trabalho e buscando 

avaliar as formas de hospitalidade mais marcantes no espaço. 
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1 A HOSPITALIDADE 

 

A hospitalidade como provisão de abrigo, alimento e segurança passa a ser 

importante e valorizada quando viajantes, que se lançavam a percorrer terras 

desconhecidas, se mostravam necessitados de acolhimento e abrigo temporário. 

Hospedar, então, significava acolher sem questionar origem ou destino, garantindo 

que nada de mau aconteceria ao hóspede. Era um ato intimamente ligado às 

concepções religiosas e filosóficas de cada povo (GRINOVER, 2007). 

Na Grécia, os mitos estabeleciam o dever de hospedar o estrangeiro. Já em 

Roma, havia a obrigação social. Durante a Idade Média, havia o compromisso 

religioso baseado no Antigo Testamento, de modo que o viajante era recebido como 

se ele fosse o próprio Cristo. Conventos, mosteiros e hospitais abrigavam 

peregrinos, pobres e enfermos, sendo essa acolhida gratuita (GRINOVER, 2007). 

Ao longo dos anos, sociólogos, antropólogos e filósofos se dedicaram ao 

estudo do tema em suas variadas formas, rituais e cenários onde se desenrola. Em 

uma definição sintética, Telfer (2004, p. 54) diz que a hospitalidade: 

 
 
Em seu significado básico [...] é a oferta de alimentos e bebidas e, 
ocasionalmente, acomodação para pessoas que não são membros 
regulares da casa. [...] A ideia central do conceito envolve a partilha da 
própria casa e a provisão de terceiros. 
 
 

Entretanto, o sentido de hospitalidade não se reduz à provisão material a 

terceiros. Há também, as trocas de bens intangíveis. Dias (2002, p.98), cita que o 

termo origina-se “[...] da palavra latina hospitalitas-atis e traduz-se como: o ato de 

acolher, hospedar; a qualidade do hospitaleiro; boa acolhida, recepção; tratamento 

afável, cortês, amabilidade; gentileza”. 

Cercada de significados subjetivos e rituais caracterizados pelas doações 

materiais e simbólicas, a hospitalidade é uma forma de troca inerente às relações 

humanas. Essas relações são estabelecidas tanto entre indivíduos pertencentes a 

uma mesma sociedade, quanto entre estrangeiros. Dencker (2004, p.189), 

reconhece essas características afirmando que: 

 
 
A hospitalidade manifesta-se nas relações que envolvem as ações de 
convidar, receber e retribuir visitas ou presentes entre indivíduos que 
constituem uma sociedade, bem como formas de visitar, receber e conviver 
com indivíduos que pertencem a outras sociedades e culturas; desse modo, 
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pode ser considerada com a dinâmica do dom. Todas as sociedades têm 
normas que regulam essas relações de troca entre as pessoas, o que 
parece demonstrar que, de alguma maneira, elas atendem a uma ou mais 
necessidades humanas básicas. 
 
 

A hospitalidade pode ocorrer em espaços distintos, firmando-a em outros 

cenários além do doméstico. Camargo (2005, p.52) propõe uma definição analítico-

operacional que inclui o “entreter” e afirma que a hospitalidade é “[...] o ato humano, 

exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, 

alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat natural”. 

Existe, ainda, a distinção entre a qualidade de “hospitaleiro” e a de “bom 

hospedeiro”. A boa intenção em acolher das pessoas hospitaleiras, não significa que 

efetivamente oferecerão boa acolhida. A hospitalidade será percebida quando, 

independente do esforço em tornar a estada do convidado agradável, o anfitrião 

consiga de fato ser bem sucedido nessa tarefa. Por mais que a intenção de bem 

acolher exista, o anfitrião pode não possuir as habilidades para suprir as 

necessidades do hóspede e, assim, proporcionar-lhe “felicidade”. Nas palavras de 

Camargo (2005, p.43): 

 
 

[...] Ser hospitaleiro significa gosto por receber pessoas, mas não 
necessariamente a capacidade, a condição de oferecer hospitalidade 
adequada. Um indivíduo hospitaleiro, que gosta de receber pessoas, pode 
ser um péssimo anfitrião, enquanto um indivíduo não hospitaleiro pode ter e 
saber comandar o ritual da hospitalidade. Qualquer um de nós que já se 
sentiu refém de um anfitrião conhece empiricamente a diferença entre ser 
hospitaleiro e ter “hospitalidade”. 

 
 
Telfer (2004, p.56) complementa: 

 
 

[...] Caso se deseje uma fórmula geral para essas habilidades, pode ser 
essa: os bons hospedeiros são bons pelo fato de deixarem seus hóspedes 
felizes. Em outras palavras, eles sabem o que agradará a seus hóspedes e 
são capazes de fazer isso. 

 
 
Brotherton e Wood (2004, p.202) buscaram as características marcantes e 

recorrentes nas diversas definições de hospitalidade, apresentando uma síntese do 

seu significado: 

 
 
• Interessa-se pela produção e pela oferta de determinados produtos 

materiais, isto é, acomodação e/ou alimento e/ou bebida; 
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• Envolve uma relação de troca, que pode ser, sobretudo, econômica, 
social ou psicológica por natureza; 

• Compõe-se de uma combinação de elementos tangíveis e intangíveis, 
cuja exata proporção varia conforme as condições específicas das 
diferentes situações de troca de hospitalidade; 

• Associa-se a formas particulares de comportamento e interação humana; 
• Não é inevitavelmente sinônimo de comportamento hospitaleiro, que é 

necessário, mas não suficiente para a existência da hospitalidade; 
• É uma atividade assumida voluntariamente pelas partes envolvidas; 
• Pode ser provida e consumida por uma variedade de motivos diferentes; 
• Pode variar em sua forma específica, na função e na razão motivacional 

ao longo do tempo e espaço, mas, na essência, permanece 
qualitativamente a mesma; 

• É uma atividade idealizada para gerar comensalidade e realce mútuo 
para as partes envolvidas; 

• Envolve pessoas no processo de troca de hospitalidade; 
• É uma troca que ocorre dentro de uma extensão de tempo intermediária, 

e que reflete a íntima conexão temporal entre suas facetas de produção e 
de consumo. 

 
 

A hospitalidade é basicamente uma troca presente nas relações humanas, 

que inclui a oferta voluntária de bens tangíveis e intangíveis, se aplicando em 

diferentes contextos no tempo e no espaço, doada e recebida sob distintas 

motivações, mas mantendo a mesma essência e leis que regulam a relação entre 

indivíduos. 

 

 
 

1.1 HOSPITALIDADE E DÁDIVA 
 
 

De acordo com os estudos de Marcel Mauss em publicação intitulada Ensaio 

sobre a dádiva: forma e razão da troca em sociedades arcaicas (1974) 1, as relações 

sociais são regidas pela troca; forma pela qual são estabelecidas e reforçadas as 

alianças. Ao pesquisar as formas como os indivíduos se relacionavam em 

sociedades arcaicas, Mauss (1974) pôde concluir que a doação de um bem não 

acontece de forma isolada, com finalidade em si mesma, mas está inserida em uma 

dinâmica social que obedece a tríade do dar, receber e retribuir. À essas doações 

que possuem a finalidade de estabelecer o vínculo entre indivíduos, foi dado o nome 

de dádiva ou dom. 

Mauss (1974) observou nessas sociedades antigas que a aceitação de uma 

dádiva implicava no dever da retribuição. Essas doações e contradoações se 

                                                
1 A obra de Mauss foi publicada pela primeira vez na revista Année Sociologique, em 1924. 
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repetiam em um processo sem fim, no qual povoados inteiros chegavam a ir à 

falência devido ao elevado dispêndio de recursos nessa tarefa. A dádiva concedida, 

apesar da incerteza da retribuição, era regida pela obrigação social do retorno. De 

acordo com Mauss (1974, p.191): 

 
 
[...] Essas prestações e contraprestações se estabelecem de uma forma 
sobretudo voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no 
fundo rigorosamente obrigatórias, sob pena de guerra privada ou pública. 
Propusemos chamar tudo isso o sistema das prestações totais. 
 
 

De acordo com as conclusões dos estudos de Mauss (1974), na dádiva as 

relações não são intermediadas pelo contrato ou regidas por leis escritas, mas 

implicam numa obrigação social do retorno e, como consequência, na perpetuação 

do vínculo. Apesar de haver o dever implícito da retribuição, se trata de um ritual 

voluntário, existindo o livre-arbítrio para que o indivíduo escolha se deseja dar 

continuidade ao ciclo. 

A partir dessas observações, entende-se basicamente que, nas palavras de 

Camargo (2005, p.16), “o contato humano não se estabelece como uma troca, como 

um contrato. Começa com uma dádiva que implica um novo receber e retribuir, 

gerando dons e contradons, num processo sem fim”. Aceitar uma dádiva significa 

aceitar os laços e as implicações decorrentes dessa relação. Trata-se de um código 

social que tem por objetivo não apenas firmar alianças, mas deixar clara a ausência 

de hostilidade. 

Nos estudos sobre a hospitalidade é freqüente o uso da reflexão teoria 

baseada no dom2. Mauss (1974, p.185) inicia sua publicação com o seguinte poema 

escandinavo: 

 
 
39 Jamais encontrei homem tão generoso 
e tão pródigo em alimentar seus hospedes 
que “receber não fosse recebido”, 
nem homem tão... (falta o adjetivo) 
de seu bem 
que receber em troca lhe fosse desagradável.3 
 
 

                                                
2 Entre os autores que estudam a hospitalidade usando como base a Teoria do Dom estão Luis 

Octávio Camargo, Anne Gotman, Conrad Lashley & Alison Morrison, entre outros. 
3 Uma das estrofes do poema Havamál citado na publicação Ensaio sobre a Dádiva (Mauss, 1974). É 

desconhecido o adjetivo que caberia ao 4° verso do poema. 
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O ciclo da dádiva está inserido no processo de hospitalidade: o anfitrião 

(doador) oferece o abrigo (dom) ao hóspede (recebedor), que por sua vez está em 

posição de inferioridade, trazendo a necessidade da contradoação para que a 

relação se torne equivalente. Segundo Camargo (2005, p.16): 

 
 
[...] A hospitalidade ressalta de forma inequívoca como um ritual, com dois 
atores e o espaço no qual uma marcação precisa, no sentido teatral da 
palavra, se desenrola. Pressupõe-se – esse é o fato determinante – uma 
continuidade. O hóspede numa cena converte-se em anfitrião, numa 
segunda cena, e essa inversão de papéis prossegue sem fim. Nesse 
sentido, a hospitalidade é o ritual básico do vínculo humano, aquele que o 
perpetua nessa alternância de papéis. 
 
 

Essa alternância de papéis não acontece caso o contato seja avaliado como 

hostil, visto que a hostilidade – contrária à hospitalidade – impossibilita a 

permanência do vínculo. Tanto o doador quanto o receptor podem definir o sucesso 

dessa interação, intermediada pelas leis da hospitalidade que se perpetuam “com 

suas variações no tempo e no espaço” (CAMARGO, 2008, p.36). Camargo (2005) 

desmembrou essas leis que compreendem que a hospitalidade: 

 

• é iniciada com uma dádiva: na cultura brasileira há o costume de 

oferecer um copo de água ou café ao hóspede que é recebido pelo 

anfitrião em casa. Na hospitalidade pública é possível citar as 

informações de localização, como placas, mapas etc.; 

• implica sacrifício para o doador: a hospitalidade exige que o anfitrião 

sacrifique recursos tangíveis – como a cama e a comida – e intangíveis 

– como o tempo e a boa vontade – para receber bem ao hóspede; 

• traz implícito algum interesse: visto que ao oferecer uma doação, 

espera-se receber o retorno, a contradoação, que pode ser a acolhida 

na casa do atual hóspede em momento futuro, ou qualquer outra 

retribuição que simbolize o reconhecimento do primeiro dom; 

• deve ser aceita: aceitar a hospitalidade caracteriza a aceitação do 

vínculo, dos laços que permanecerão em momento futuro. Não aceitar 

uma dádiva pode remeter ao sentimento contrário, ao de hostilidade; 

• ao ser aceita, significa também aceitar uma posição de inferioridade 

diante do doador: o anfitrião, que é o “dono da casa”, é quem 
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estabelece as regras do espaço que habita. O receptor fica em posição 

de inferioridade porque também está em dívida com o doador, 

assumindo o dever de retribuir ao bem recebido; 

• quem recebe deve retribuir: o receptor precisa perpetuar os laços e 

manter em movimento o ciclo da dádiva. Mais do que se livrar de uma 

dívida, retribuir significa a manutenção e fortalecimento da relação. 

 

A hospitalidade possui rituais que variam de acordo com o cenário, cultura ou 

período no tempo, mas permanecendo sempre com as mesmas leis. É possível 

afirmar que a hospitalidade é parte da forma humana de se relacionar, iniciada e 

perpetuada pela dádiva, com o objetivo de começar, manter e fortalecer o vínculo 

entre indivíduos. 

 
 

1.2 OS ESTUDOS SOBRE HOSPITALIDADE 
 
 
Há um interesse recente de estudiosos sobre o tema que resultaram em 

vertentes distintas de análise sobre a hospitalidade. Camargo (2005) destaca três 

correntes de estudo: a americana, a francesa e a seguida simultaneamente pelas 

escolas brasileira e inglesa. As escolas americana e francesa possuem linhas 

totalmente opostas. Já as escolas brasileira e inglesa, seguiram os estudos sob o 

mesmo viés, absorvendo as ideias das duas anteriores e complementando-as com 

outras percepções inovadoras. 

De acordo com Camargo (2005), a escola francesa tem como foco de análise 

a hospitalidade doméstica e a hospitalidade pública, utilizando-se da base teórica da 

dádiva, originária da teoria de Mauss (1974). No que diz respeito à hospitalidade 

pública, esta se refere à acolhida de imigrantes. Tem como uma das principais 

defensoras a autora Anne Gotman (2009). 

A escola americana, segundo Camargo (2005) estabelece uma ruptura entre 

a hospitalidade desinteressada, baseada no dom, para a hospitalidade comercial, 

como se atualmente ela fosse regida apenas pelo contrato e troca monetária. Os 

autores que se destacam nessa corrente, são Chon e Sparrowe (2003). 

A terceira corrente estabelece a ponte entre as escolas francesa e americana. 

Surge da iniciativa tanto inglesa – por meio das publicações reunidas por Lashley e 
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Morrison (2004) – quanto brasileira – oriunda dos estudos do Programa de Mestrado 

em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo (CAMARGO, 

2005). Ambas admitem que a hospitalidade comercial e a hospitalidade pública 

possuem suas bases no dom. Dessa forma, é reconhecida a presença da tríade do 

dar-receber-retribuir na hospitalidade comercial, por se tratar de interações 

humanas. 

Assim sendo, tanto a iniciativa inglesa quanto a brasileira estão de acordo 

com Caillé (2002 apud CAMARGO, 2008, p.31) quando diz que: 

 
 
[a tríplice obrigação] continua agindo vigorosamente até no seio da 
socialidade secundária. Nenhuma empresa, privada ou pública, nenhum 
empreendimento científico poderia funcionar se não mobilizasse em 
benefício próprio as redes de primariedade cimentadas pela lei do dom. 
 
 

A evolução dos estudos da hospitalidade até a terceira corrente reflete que é 

possível admitir que, nas organizações públicas e privadas, ainda existe as leis do 

dom no vínculo social. Essa concepção se sobrepõe à ideia de que prevalece, 

nessas instituições, apenas a relação impessoal, mediada pelo contrato. 

 
 

1.3 HOSPITALIDADE E SEUS CENÁRIOS 
 
 
O recepcionar, o hospedar, o alimentar e o entreter, característicos da 

hospitalidade, podem ocorrer em cenários distintos, de diferentes formas. Camargo 

(2005) desmembra o campo de estudo da hospitalidade em dois eixos: o dos tempos 

sociais (eixo cultural) e o dos espaços sociais (eixo social). O cruzamento dos eixos 

resulta em 16 campos teóricos, conforme a Figura 1: 
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Categoria 

 

Recepcionar 

 

Hospedar 

 

Alimentar 

 

Entreter 

Doméstica 

Receber 

pessoas em 

casa, de forma 

intencional ou 

casual 

Fornecer pouso 

ou abrigo em 

casa para 

pessoas 

Receber em 

casa para 

refeições ou 

banquetes 

Receber para 

recepções e 

festas 

Pública 

A recepção em 

espaços e 

órgãos públicos 

de livre acesso 

A hospedagem 

proporcionada 

pela cidade e 

pelo país 

A gastronomia 

local 

Espaços 

públicos de lazer 

e eventos 

Comercial 

Os serviços 

profissionais de 

recepção 

Hotéis hospitais 

e casas de 

saúde e 

presídios 

A restauração 

Eventos 

espetáculos e 

Espaços 

privados de 

lazer 

Virtual 

A net-etiqueta 

do enviar e 

receber 

mensagens por 

meios 

eletrônicos 

Sites e 

hospedeiros de 

sites 

A gastronomia 

eletrônica 

Jogos e 

entretenimento 

 
Figura 1 – Tempos e espaços da hospitalidade humana 
Fonte: Camargo 2005, p.19. 

 

De acordo com Camargo (2005), o eixo cultural apresenta as ações que 

compõem a noção de hospitalidade – o recepcionar, o hospedar, o alimentar e o 

entreter. No que se refere ao eixo social, estão os modelos de interação social e, por 

conseguinte, os cenários aonde ocorrem essas interações – o doméstico, o público, 

o comercial e o virtual. 

Compreendendo o conceito em espaços distintos, é possível entender que, de 

acordo com Batista (2002, p.158), a hospitalidade “[...] apresenta-se como 

experiência fundamental, constitutiva da própria subjetividade, devendo como tal ser 

potenciada em todas as suas modalidades e em todos os contextos de vida”. 
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1.3.1 A hospitalidade doméstica 

 

A forma mais recorrente de hospitalidade, ao ser observada a história, é a que 

se refere à provisão da própria casa; também possuidora de uma série de rituais e 

significados complexos (CAMARGO, 2005). A hospitalidade doméstica é 

essencialmente gratuita, sendo que “[...] o viajante se apresenta, em primeiro lugar, 

como um hóspede esperado ou inesperado, suscitando sentimento de boas vindas 

ou de constrangimento” (GOTMAN, 2009, p.5). O anfitrião escolhe quem deseja 

receber em sua casa, demarcando os limites que previnam interferência na própria 

privacidade. 

No entanto, a delimitação do espaço concedido pelo anfitrião no ambiente 

doméstico tem se tornado cada vez mais sutil, dificultando sua decodificação por 

parte do hóspede. Essa dificuldade se dá pela crescente informalidade nas relações 

interpessoais (CAMARGO, 2005). Segundo Gotman (2009, p.9): 

 
 
A ambiguidade de estatuto deste espaço é particularmente visível no quarto 
de visitas, espaço doméstico desejado pela maioria das famílias para 
oferecer ao visitante um espaço íntimo digno e, ao mesmo tempo, liberar e 
proteger a célula doméstica de toda invasão de seu próprio território. 
 
 

O anfitrião deve não apenas, nas palavras de Gotman (2009), “proteger a 

célula doméstica”, mas cumprir uma série de rituais de acolhimento. Da mesma 

forma existe a obrigação por parte do hóspede de sujeitar-se às leis não escritas que 

regem o contato entre ambos. De acordo com Camargo (2007, p.21): 

 
 
O dono da casa deve colocar os visitantes que ele aceitou (seus hóspedes, 
portanto) com urbanidade, o que significa cumprir um sem número de rituais 
que regulam o acolher (“faça de conta que está em casa”), o alimentar (nem 
que seja a oferta de um copo de água), o entreter, o tornar a cena lúdica 
para o hóspede (nem que seja a execução de uma música, o contar uma 
piada). O hóspede por sua vez deve retribuir o acolhimento com presentes, 
respeitando o primado dos donos da casa no direito de estabelecer regras 
para a convivência e aceitando o espaço e as dádivas que lhe são feitas. 
 
 

Os deveres do anfitrião, de acordo com Camargo (2005) afetam a rotina da 

casa e exigem sacrifícios, sendo alguns exemplos: 1) o recepcionar – momento em 

que suscita boas vindas ao hóspede, abrindo mão de parte da privacidade da casa; 

2) o hospedar – envolve o esforço em promover a integração do hóspede com a 

família e com a rotina do lar, a preocupação com a estética da casa; 3) o alimentar – 
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interfere na rotina das refeições, no tipo de louça usada, o alimento a ser oferecido 

e; 4) o entreter – envolve reuniões festivas como aniversários, casamentos, que 

alteram toda a dinâmica da casa. 

Dentre os elementos que caracterizam a hospitalidade doméstica, o receber 

possui alguns objetos passíveis de análise destacados por Camargo (2005); a 

seguir: 

 

• o cerimonial e a etiqueta (incluindo a net-etiqueta4): conjunto de 

práticas que regulam o contato entre pessoas. Tem a função de evitar 

conflitos e reduzir as chances de um contato hostil. Mas também pode 

ser baseada em modelos aristocráticos, nos quais o objetivo é alcançar 

distinção social; 

• o estatuto do anfitrião e do hóspede: noção de hospitalidade 

necessária tanto ao anfitrião, quanto ao hóspede, como uma condição 

para a boa acolhida. O anfitrião deve saber como proporcionar uma 

estada agradável; o hóspede precisa entender como demonstrar 

gratidão e respeito; 

• Os mitos da hospitalidade: são as crenças sobre o ato de hospedar 

baseado em mitos, histórias bíblicas, entre outros, que procuram 

exaltar sua importância. A hospitalidade pode ser um esforço para agir 

de acordo com uma crença e, assim, obter os benefícios almejados 

como promessa de retribuição pelo ato nobre. 

• A privacidade (a anti-hospitalidade): a necessidade crescente de 

privacidade, principalmente no meio urbano, gera um movimento de 

anti-hospitalidade. 

 

Esses temas são passíveis de estudos mais aprofundados, de modo a 

contribuir com o entendimento das leis, motivações e formas de hospitalidade. 

Entende-se também que são aplicáveis a outros modelos de hospitalidade além da 

doméstica, como a pública e a profissional. 

 

                                                
4 A net-etiqueta refere-se às regras de etiqueta que regulam o comportamento do usuário no 
ambiente virtual a fim de evitar mal-entendidos na comunicação feita por meio da internet e, dessa 
forma, o sentimento de hostilidade entre as partes envolvidas em uma interação. 
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1.3.2 A hospitalidade pública 

 

Existe a questão da hospitalidade aplicada em uma escala mais ampla, 

envolvendo um número maior de atores num mesmo período de tempo: a dos 

espaços públicos, administrados pelos órgãos governamentais. Para Grinover (2002, 

p.26) a hospitalidade pública engloba: 

 
 
[...] a relação que se estabelece entre o espaço físico da cidade e seus 
habitantes, pois ela abrange não somente a acomodação, mas também a 
alimentação, o conforto e o acolhimento, proporcionando ao visitante a 
sensação de bem-estar. 
 
 

Uma cidade pode apresentar-se hospitaleira adotando certas medidas que 

tornem a permanência tanto do residente quanto do visitante (mais vulnerável a 

qualquer elemento que caracterize inospitalidade) agradável. Quando favoráveis, a 

estética, a infraestrutura de transporte, o acesso à informação, o acesso a lazer, as 

condições de alimentação, entre outros fatores, possibilitam que haja a percepção 

de acolhimento. Para Goudbout (1997 apud GRINOVER, 2002, p.29): 

 
 
A hospitalidade [...] é um dom do espaço, espaço de habitação, espaço para 
percorrer a pé ou para contemplação, sendo suas qualidades a superfície, a 
acessibilidade, o conforto, a estética, a historicidade. “Cidade hospitaleira”, 
“rua hospitaleira”, expressões da linguagem comum, ilustram bem a doação 
do espaço, a doação de proteção e segurança, além de abrigo e 
alimentação. 
 
 

O acolher público do visitante, seja ele um turista ou um imigrante, é 

condicionado ao uso dos espaços e dos tipos de interações que são estabelecidos 

pelos habitantes com o lugar. Para Grinover (2002, p.33), é preciso “[...] inverter a 

reflexão e procurar a representação da cidade não mais do lado dos produtores do 

espaço, mas do habitante, do cidadão, o que, sem dúvida, é um avanço importante 

na compreensão da cidade contemporânea”. Caso a cidade não seja hospitaleira 

para o residente, não será para o visitante. Grinover (2002, p.25) complementa que, 

a denominada indústria da hospitalidade: 

 
 
[...] Ora se transforma em produto (aqui entendida sob a forma tangível), ora 
se caracteriza como serviço (nesse caso intangível); ora referindo-se à 
interação satisfatória entre a cidade e as pessoas estranhas que nela se 
movimentam, ora referindo-se à segurança, ao conforto fisiológico e 
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psíquico do hóspede por meio de estruturas físicas e culturais; e, enfim, 
referindo-se ao desenho do espaço e dos equipamentos que nele 
funcionam, bem como à fácil compreensão de seus elementos 
estruturadores. De qualquer  forma, o estudo da hospitalidade implica um 
amplo e complexo contexto sociocultural, a partir do momento em que se 
criam ou implementam relações já estabelecidas. 
 
 

Com o intuito de facilitar a avaliação e planejamento da hospitalidade, 

Grinover (2007) menciona o uso de critérios baseados em classificações escalares 

utilizadas por arquitetos e planejadores. Essas escalas são em ordem crescente: 

local, regional, nacional (ou do país) e internacional: 

 

• A escala local refere-se aos territórios de menor dimensão, localizados 

a curtas distâncias e utilizados com frequência, possíveis de se chegar 

a pé. São espaços dentro da cidade, que possibilitam uma maior 

proximidade entre anfitrião e hóspede. Podem ser, por exemplo, um 

atrativo turístico, um bairro, entre outros; 

 

• A escala regional “[...] corresponde a uma situação de ‘metrópole’, ou 

‘área metropolitana’, em que diversas unidades, cidades e municípios 

se integram de modo denso, formando uma espécie de sistema” 

(GRINOVER, 2007, p.133); 

 

• A escala nacional é a “[...] ’escala do país’, isto é, do território ocupado 

por um Estado formalmente soberano” (GRINOVER, 2007, p.134); 

 

• Finalmente, a escala internacional “[...] corresponde a um bloco 

político-militar (a Organização do Tratado do Atlântico Norte, por 

exemplo) ou econômico (o Mercado Comum do Sul) ou ainda, 

obedecendo a critérios de ordem histórico-cultural (como América 

Latina, por exemplo)” (GRINOVER, 2007, p.134). 

 

Ao determinar a escala com a qual será avaliada a hospitalidade, poderão ser 

aplicados os indicadores de acessibilidade, legibilidade e identidade (GRINOVER, 

2007), destacados abaixo: 
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• Acessibilidade 

Relaciona-se com as “[...] possibilidades de acesso dos indivíduos, ou de 

grupos sociais, a certas atividades ou serviços que estão presentes na cidade, 

devendo proporcionar a igualdade de oportunidades aos usuários urbanos” 

(GRINOVER, 2007, p.135). Sob essa perspectiva, consideram-se como facilitadores 

de acesso a existência de transportes públicos que possibilitem a chegada ao local, 

as instalações que oferecem infraestrutura adequada, a facilidade em obter 

informações sobre o lugar, entre outros fatores. Esse acesso pode ser tangível – que 

se refere à acessibilidade física –, e intangível – sob uma perspectiva de cidadania, 

como o acesso à cultura. A acessibilidade se apóia no direito de ir e vir. De acordo 

com Camargo (2007, p.20): 

 
 
A liberdade de ir e vir é uma dádiva e uma lei não escrita, assegurada 
ancestralmente dentro daquilo que, para cada indivíduo, constitui o seu 
território, do seu lugar, a ponto de poder-se dizer, retroagindo, que o 
território ou o lugar, no sentido que Magnani (2004) colocou, é antes de 
mais nada um espaço de livre circulação. Essa lei não-escrita hoje se traduz 
concretamente em artigo do direito constitucional. É, pois, ao mesmo tempo, 
lei escrita mas também não-escrita. 
 
 

 

• Legibilidade  

Refere-se à condição que o local possibilita ao indivíduo de ser lido. Está 

relacionada à “[...] qualidade visual de uma cidade, de um território, examinada por 

meio de estudos da imagem mental que dela fazem, antes de qualquer outro, os 

seus habitantes” (GRINOVER, 2007, p.144). O lugar emite a mensagem visual, 

obtendo a mesma identificação de variados receptores. Dessa forma, o território 

pode ser facilmente categorizado. O visitante se desloca com fluidez, visto que 

consegue distinguir facilmente os lugares que percorre. Como exemplo, podemos 

citar as placas informativas distribuídas em um atrativo turístico, a divisão da cidade 

em áreas com diferentes usos (área de lazer, área de trabalho, área de moradia), 

entre outros. 

 

• Identidade 

A identidade é mutante, se criando e recriando ao longo do tempo. Está 

relacionada ao indivíduo, que gera significados particulares ao objeto; mas não 
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deixando de existir uma identidade coletiva. Segundo Grinover (2007, p.150): “A 

cidade retoma seus espaços não como signos vazios, apenas relatados na 

historiografia, mas como algo vivo, sempre em uso, necessário e amado, lugares de 

confluências das memórias passadas e, sobretudo, das memórias futuras”. 

Contrapondo a tendência atual da globalização, em que ocorre a homogeneização 

da cultura, existe um movimento contrário, de retomada da valorização da diferença. 

 

O uso desses indicadores, sugeridos por Grinover (2007), aplicados no 

estudo do território público, servem como base de estudo da hospitalidade pública. 

No entanto, apesar de essas perspectivas possuírem grande valor para a análise, a 

aplicação desses critérios nunca será precisa, sendo sempre subjetiva e criticável, 

pois não há elementos que possam ser fixados e aplicados em todo e qualquer caso 

e território. 

 

1.3.3 A hospitalidade comercial 

 

Diferente da hospitalidade doméstica, em que o anfitrião acolhe 

voluntariamente, sem intenção de compensação monetária, a hospitalidade 

comercial possui o pressuposto da compra de um produto ou serviço. “A atenção e o 

serviço são contratuais e não objetos de dádiva e o cliente é qualificado pelas 

‘exigências’ relacionadas à regra do preço justo que mediatiza as relações sociais” 

(GOTMAN, 2009, p.7). 

O anfitrião profissional segue as normas para o bem receber, mas não 

necessariamente sente prazer em fazê-lo. Por outro lado, para o hóspede, é 

possível exigir o atendimento que considera apropriado. A relação é iniciada e 

finalizada ao ser feito o pagamento, ou seja, é mediada pelo contrato. De acordo 

com Gotman (2009, p.8): 

 
 
A relação comercial, inversamente, liberando os anfitriões face aos 
hóspedes, desliga-os de toda obrigação de dádiva. O cliente não deve 
obrigações ao vendedor, daí o tratamento cerimonioso e a formula do 
“cliente-rei” da linguagem comercial. 
 
 

Diferente da relação que se estabelece na hospitalidade doméstica, na qual é 

criado um vínculo entre o doador e o recebedor que se perpetua com a obrigação do 
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retorno, na hospitalidade comercial o hóspede não está em posição de inferioridade 

em relação ao provedor. “Ele não tem nenhuma obrigação de voltar a comprar, já 

que compra a liberdade de sair da relação” Godbout (1992 apud GOTMAN, 2009, 

p.8). Dentre os cenários onde ocorre a hospitalidade profissionalizada estão os 

meios de hospedagem, restauração, lazer noturno, entre outros serviços. 

No entanto, existe a interação que vai além do simples vínculo temporário 

baseado no consumo. É possível que a hospitalidade no meio profissional se 

estenda além das obrigações do empregado com o cliente, e vice-versa, por se 

tratar de relações humanas e, muitas vezes, complexas. Apesar de a relação ser, 

em princípio, regulada pelo contrato, o cliente pode se sentir na obrigação de 

retribuir além do pagamento determinado em contrato por um bom serviço; ao passo 

que o anfitrião pode se sentir inclinado a oferecer suporte, mesmo que este 

ultrapasse o dever estabelecido em acordo formal. 

 

1.3.4 A hospitalidade virtual 

 

A hospitalidade não se limita ao contato presencial. Cada vez mais, com o 

avanço da tecnologia de comunicação, existe a preocupação relacionada à 

hospitalidade virtual. O telefone, e-mail e outras formas de comunicação à distância, 

fazem crescer a necessidade da “net-etiqueta”, ou seja, a etiqueta no ambiente 

virtual (CAMARGO, 2005). Websites, cartazes, folhetos também devem oferecer 

informações claras e que transmitam segurança sobre o conteúdo, sendo esta uma 

forma de hospitalidade que acontece antes que o visitante chegue ao destino. 

 
 

1.4 HOSPITALIDADE E TURISMO 
 
 
A atividade turística é realizada basicamente por meio do contato entre 

pessoas; nas palavras de Castelli (2003, p.36): “[...] a demanda é humana e a oferta 

depende fundamentalmente do elemento humano”. Deve-se levar em consideração 

que o turismo é capaz de reunir diferentes culturas, hábitos e valores em um mesmo 

destino e, mesmo que haja troca monetária no intermédio dessas relações, a 

complexidade do fator humano não pode ser negligenciada, como se fosse possível 
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estabelecer uma ruptura total entre o prestador de serviço e o consumidor, o doador 

e o receptor, que podem alternar esses papéis durante a dinâmica dessas relações. 

O turismo é um fenômeno social, econômico e cultural que envolve diversos 

setores da economia, funcionando de forma sistêmica. A Organização Mundial do 

Turismo (OMT, 2003) o entende da seguinte maneira: 

 
 
O turismo inclui tanto o deslocamento e as atividades realizadas pelas 
pessoas durante suas viagens e estadas, bem como, as relações que 
surgem entre eles, em lugares distintos de seu ambiente natural, por 
período de tempo consecutivo inferior a um ano e mínimo de 24 horas 
(pernoite no destino), principalmente com fins de lazer, negócios e outros. 
 
 

Essa definição fixa o período de permanência e as atividades realizadas 

atribuídas a quem se inclui na característica de turista. Complementando-a, mas, em 

parte, também negando-o, Padilha (1994, p.19) argumenta que: 

 
 
O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário 
de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência 
habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem 
remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 
econômica e cultural. 
 
 

Contrariando a definição da OMT (2003), Padilha (1994) compreende que o 

turista não realiza atividades que lhe permitam o lucro ou remuneração no destino. 

Por outro lado, o autor destacou as inter-relações entre as esferas social, econômica 

e cultural, decorrentes da interação entre visitante e visitado. Apesar das 

divergências entre as visões anteriores, o contato entre residente e visitante torna 

necessária a análise do turismo sob a perspectiva da hospitalidade. Cruz (2002, p. 

43), explica: 

 
 
A hospitalidade é um dos temas mais discutidos entre as abordagens 
culturais do fenômeno do turismo. Como o turismo envolve deslocamento 
das pessoas e sua permanência temporária em locais que não são o de sua 
residência habitual, há uma intrínseca relação entre o turismo e 
hospitalidade. Todo turista está sendo, de alguma forma, recebido nos 
lugares. O que diferencia a experiência entre um e outro turista no que se 
refere à hospitalidade é a forma como se dá o seu acolhimento no destino. 
 
 

A hospitalidade perpassa os campos relativos ao Estado (como exemplo, a 

imigração, o direito de ir e vir), a área comercial (como os meios de hospedagem e a 
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restauração), as estruturas urbanas (como a infraestrutura de transporte e 

acessibilidade) e a extensão privada, ou do convívio familiar (GRINOVER, 2003). 

A partir dessa perspectiva, manifesta-se a necessidade de inclusão da 

hospitalidade nos estudos e planejamento do turismo, pensada, em primeiro lugar, 

para o residente. Essa visão contraria a tendência atual ao reducionismo em que, 

para o desenvolvimento turístico de um destino, é suficiente estabelecer padrões de 

atendimento no nível operacional, centralizados no viajante e que, supostamente, 

solucionarão qualquer necessidade do turista (CAMARGO, 2003). 

Essa crítica a algumas correntes de estudo da área, refere-se à ideia de 

separação entre turismo e meio ambiente, que negligencia a população residente 

em detrimento do viajante, de modo que o lazer, o patrimônio cultural e a cidade 

como um todo são pensados para o turista, com a supervalorização do emissor e do 

transporte (CAMARGO, 2003). A frase de autoria de Caio Luiz de Carvalho (apud 

Camargo, 2003, p.10), ex-presidente da Embratur, é emblemática para a questão: 

“nenhuma cidade pode ser turística se não for prazerosa para seus habitantes”. 

As cidades pouco hospitaleiras para os residentes, onde a infraestrutura 

básica, o acesso à cultura e lazer, entre outros elementos são precários, dificilmente 

serão hospitaleiras para o visitante. O recepcionista assume importância, pois, 

representa o primeiro contato do turista com o destino e, portanto, deve estar 

preparado para essa responsabilidade (CAMARGO, 2003). 

A qualidade percebida dos bens e serviços que compõem o fazer turístico de 

determinado local impactam na percepção da hospitalidade pelo turista, gerando 

sentimento de acolhimento ou sensação contrária, de hostilidade e desejo de não 

voltar. De acordo com Aires, et. al. (2010, p.42): 

 
 
Empreendimentos turísticos que excluem as populações locais são 
elementos hostis que geram relações de conflito, tanto na comunidade 
quanto em suas relações com os turistas. A hospitalidade se coloca na base 
da constituição das comunidades, se inicia por compromissos que implicam, 
primeiramente, aqueles que se encontram diretamente envolvidos, ou seja, 
seus membros, para que depois possa ser proporcionado aos de fora, aos 
visitantes e turistas. 
 
 

A preservação da identidade local é outro fator importante para a 

hospitalidade. A globalização, ao mesmo tempo em que desencadeou uma espécie 

de homogeneização cultural, gerou uma tendência ao movimento contrário o qual, 

de acordo com o historiador inglês Eric Hobsbawn (1984 apud CAMARGO, 2003, 
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p.25), em seus estudos, identificou como o fenômeno da “invenção da tradição”, em 

que práticas creditadas como antigas e tradicionais, na verdade se tratam de rituais 

recentes, mas que estabelecem sentimento de pertencimento a grupos, criando-se 

uma tradição hospitaleira própria. 

Essa busca é um desejo tanto do turista, que preza o diferente, quanto do 

residente, que busca resgatar os elementos que proporcionem identificação e 

sensação de pertencimento. Conforme Santos (1998 apud AGUIAR, Maria; et. al., 

2003, p.312): 

 
 
A identidade perdida no global proporciona a perda das referências. [...] Os 
sujeitos em seus espaços sabem o que são e valorizam-se através de suas 
construções simbólicas que, por sua vez, refletem sua história, bem como 
toda a real construção desses lugares, resgatando em suas linguagens e 
expressões, o que sempre serão em essência. A cultura, forma de 
comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança, mas 
também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu 
meio, um resultado obtido através do próprio processo de viver. Incluindo o 
processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que dá a consciência 
de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. 
 
 

O meio ambiente se trata da inter-relação de diversos fatores sociais, 

econômicos e culturais complexos, que dificilmente podem ser medidos 

precisamente a ponto de se chegar a uma conclusão livre de equívocos 

(GRINOVER, 2003). No entanto, a busca por estabelecer indicadores, sendo a 

hospitalidade um deles, não deixa de ser importante para o planejamento de um 

destino. De acordo com a afirmação de Grinover (2003, p.50): 

 
 
A hospitalidade pode, então, ser objeto de trabalho e de propostas em 
termos de indicador, pois se sustenta que, apesar de ela ter raízes 
profundas na sociedade humana, necessita de solução em termos de 
planejamento originária entre outras, de campos do turismo, do território, 
dos novos lugares urbanos da hospitalidade, dos espaços públicos e 
semipúblicos, hospitais e etc. 
 
 

O planejamento turístico, então, deve ser feito de forma participativa entre 

planejadores – sejam eles órgãos governamentais ou privados – e população local, 

visto que a hospitalidade não acontece para o visitante se o residente não possuir os 

elementos básicos que possibilitem qualidade de vida. A disciplina do turismo pode 

oferecer soluções que compreendam as questões da hospitalidade, abrangendo a 

comunidade local e o turista. 
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2 O MUSEU DA REPÚBLICA 

 

Para que seja possível analisar a questão da hospitalidade no Museu da 

República, é necessário conhecer sua estrutura, objetivos e trabalhos desenvolvidos 

como parte do cotidiano do museu. A seguir será descrito o que o museu oferece à 

comunidade e turistas, seus ambientes, história, função, sob a perspectiva da 

direção do museu, dos materiais publicados e observações da pesquisadora. 

O edifício que hoje abriga o Museu da República, também conhecido como 

Palácio do Catete, foi durante 63 anos, sede do poder Executivo no Brasil. 

Inaugurado em 15 de Novembro de 1960, após a transferência da capital para 

Brasília, estrutura-se em três funções básicas: “a preservação, a investigação e a 

comunicação dos testemunhos materiais e não-materiais vinculados à história da 

república no Brasil” (MUSEU DA REPÚBLICA, 2008, p.5). O espaço define-se como 

um “centro de pesquisa, documentação e dinamização cultural” (MUSEU DA 

REPÚBLICA, 2008, p.5). 

O Museu da República pode ser classificado como um museu-casa. De 

acordo com a definição do Conselho Internacional de Museus, o ICOM (apud 

ABREU, 2009, p.31): 

 
 
Museus-Casas são edifícios históricos que já foram habitados e estão 
abertos ao público para exibir mobiliário e coleções originais de interesse 
histórico, cultural e etnográfico, preservando o espírito dos antigos donos e 
a memória da comunidade. 
 
 

De acordo com o ICOM, pode-se utilizar a classificação de museu-casa se a 

habitação possuía a função de residência e se existe a reconstituição do modo de 

vida do morador, detentor de importância histórico-social. Assim, um museu-casa é 

capaz de, além de reconstituir uma habitação, auxiliar o entendimento do contexto 

da época, revelando a forma como operava o sistema político, econômico, social e 

cultural (ABREU, 2009). O Palácio do Catete tem a particularidade de abrigar 

diferentes épocas, com diferentes contextos sócio-culturais, políticos e econômicos, 

em que se manteve na função de casa, abrigando desde a elite cafeicultora até a 

residência oficial dos presidentes da República. 
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O Museu da República é administrado pelo IBRAM5. Está sob a direção de 

Magaly de Oliveira Cabral. Possui um acervo estimado em cerca de nove mil peças, 

cem mil documentos, nove mil títulos de livros, além de periódicos e coleções de 

fitas de vídeo e CD-ROOMS. 

Além das exposições, o visitante pode desfrutar de outros espaços oferecidos 

pelo museu, sendo estes: o jardim, que possui um parque infantil; uma sala de 

cinema, com capacidade para 80 pessoas; uma livraria, com publicações referentes 

ao museu, assim como títulos variados; uma biblioteca, destinada a pesquisas 

relativas aos assuntos da República; uma cafeteria; um bistrô e; um estacionamento. 

Localizado na cidade do Rio de Janeiro, Rua do Catete, número 153, bairro 

do Catete, o Museu da República funciona de terça-feira à sexta-feira, de 12h às 

17h; aos sábados, domingos e feriados, o horário é de 11h às 17h30min. Já o 

Parque, situado nos jardins do Palácio, abre diariamente, das 08h às 20h. Os 

ingressos custam R$ 6,00, mas há um desconto de 50% para estudantes. Crianças 

e idosos podem visitar ao museu sem custos. A entrada é gratuita às quartas-feiras 

e domingos. Os principais meios de contato com o Museu são o número da portaria 

(21) 2127-0324, ou e-mail no endereço mr@museus.gov.br. 

 
 

2.1 HISTÓRIA 
 
 
No início do século XIX, começou um movimento de expansão da cidade do 

Rio de Janeiro para o lado sul. Antes de entrar nessa rota de penetração, o então 

Caminho do Catete era “uma grande extensão de alagadiços e mato denso” 

(ALMEIDA, 1994, p.12). O local, habitado por pequenas Chácaras e sobrados, foi 

onde Antônio Clemente Pinto, que mais tarde se tornou o Barão de Nova Friburgo, 

decidiu construir sua residência, cujo terreno fazia limite com a Praia do Flamengo 

(ALMEIDA, 1994). 

Os registros que tratam da construção da propriedade podem ser verificados 

a partir de maio de 1858 e, no final de 1860, já havia a estrutura erguida do Palácio. 

A residência passa a ser conhecida como Palácio de Nova Friburgo, sendo um 

                                                
5 O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) é um órgão federal, vinculado ao Ministério da Cultura, com 

autonomia administrativa e financeira. Disponível em: 
<http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/institucional-2/> Acesso em 29 de outubro de 2013. 
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símbolo do sucesso econômico e distinção social de seu dono. O alemão Gustav 

Waehneldt foi o arquiteto responsável pelo projeto do Palácio (ALMEIDA, 1994). 

Os trabalhos de estuque são iniciados em 1863 no interior do edifício e são os 

elementos decorativos de destaque encontrados nos salões. O mobiliário foi 

encomendado no mesmo ano na França. Algumas modificações foram feitas no 

decorrer dos anos. Uma delas foi a substituição da escada dos fundos, que fazia a 

conexão entre os três pavimentos do prédio, substituída por um elevador (construído 

no início do século XX) e pelos banheiros do primeiro e terceiro pavimentos. 

Manteve-se a escada principal (ALMEIDA, 1994). 

O projeto do Palácio recebeu medalha de prata quando apresentado na 

Exposição Geral da Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro, em 1862. Para 

cada pavimento do Palácio foi atribuída uma função: o primeiro se destinava aos 

serviços gerais e primeiras recepções; o segundo era onde aconteciam as festas, 

recepções e cerimônias; o terceiro era uma área reservada da família, onde estavam 

localizados os quartos (ALMEIDA, 1994). 

Em primeiro de Julho de 1866, a família do Barão de Nova Friburgo ocupa o 

Palácio. Em 1869, poucos anos depois da mudança, falece o barão. Em seguida 

morre a baronesa, em 1870. O Palácio, então, é herdado pelo primogênito do casal: 

Antônio Clemente Pinto, o Conde de São Clemente (ALMEIDA, 1994). 

No ano de 1889, por motivo de o Palácio  estar desocupado, o conde de São 

Clemente decide vender o edifício à Companhia do Grande Hotel Internacional. A 

intenção da Companhia era transformá-lo em um hotel de grande porte, mas, devido 

a problemas financeiros da empresa, o projeto falhou. No entanto, um dos 

acionistas, Francisco de Paula Mayrink conhecido como conselheiro Mayrink, 

comprou todas as ações da companhia, de modo a se tornar o único proprietário do 

Palácio (ALMEIDA, 1994). 

Mayrink não passou muito tempo no edifício, permanecendo apenas três 

meses e, após, passou a utilizar o local apenas  nos finais de semana ou empresta-

lo para parentes e amigos. Após envolver-se em dificuldades financeiras e se ver 

obrigado a hipotecar o Palácio, o Conselheiro o perde para o Banco da República do 

Brasil, por não conseguir quitar a dívida, passando a casa para a posse do Estado 

em 1895 (ALMEIDA, 1994). 

Somente durante o primeiro governo eleito pelo voto direto, do Presidente 

Prudente de Moraes (1894-1898), foi transferida a sede do governo para o Palácio 
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de Nova Friburgo, que chamava atenção por ser a primeira sede do poder executivo 

em bairro residencial, de características aristocráticas (ALMEIDA, 1994). 

A adaptação do Palácio para se tornar a sede da presidência foi iniciada em 

1896, coordenada pelo engenheiro e arquiteto Aarão Reis de Carvalho. A área do 

jardim foi toda modificada por Paul Vilson – responsável pelo projeto – passando a 

ser um jardim público. Também foi construída uma oficina elétrica para fornecer 

energia ao Palácio; sendo essa uma inovação tecnológica na época. O engenheiro 

Adolfo Aschoff coordenou a realização desse projeto. No dia 24 de fevereiro de 

1897, data do sexto aniversário da promulgação da primeira Constituição da 

República, ocorreu a inauguração do Palácio Presidencial, com a presença do 

Presidente Prudente de Morais (ALMEIDA, 1994). 

No primeiro pavimento, havia as instalações para receber a imprensa, o Salão 

das audiências, o Gabinete do Estado Maior, a Secretaria da Presidência, o Arquivo, 

a Biblioteca e o Salão de Despachos e Conferências. No segundo pavimento, foi 

preservado o aspecto original do Palácio, se limitando algumas alterações como a 

substituição dos florões originais do teto pelas Armas da República e pelas datas de 

7 de setembro de 1822, de 21 de abril de 1500, de 13 de maio de 1889 e de 15 de 

novembro de 1889, em estuque. Já, no terceiro pavimento, foram adaptados os 

aposentos reservados para uso exclusivo do Presidente da República e sua família 

(ALMEIDA, 1994). 

A nova sede do Poder Executivo passa a ser conhecida como Palácio do 

Catete, após a expressão ser citada pela primeira vez em uma cobertura do Jornal 

do Comércio sobre o Palácio, na edição de 20 de fevereiro de 1897. O edifício se 

torna um símbolo da nova conjuntura política do país como República capitalista. No 

entanto, o Presidente Prudente logo deixou o prédio após sofrer uma tentativa de 

assassinato (ALMEIDA, 1994). 

Dentre os fatos marcantes que aconteceram enquanto o Palácio foi sede da 

Presidência, está a Revolta da Vacina6, oriunda da promulgação da Lei da Vacina 

Obrigatória, em 15 de Novembro de 1904, fazendo com que o povo se rebelasse 

                                                
6 A Revolta da Vacina teve como estopim a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, 
comandada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz. A insatisfação deu origem a vários conflitos 
violentos entre populares e autoridades policiais e militares. Dentre os motivos da rebelião havia a 
insatisfação da população em relação às medidas do governo que afetavam, principalmente, os mais 
pobres, a falta de informação sobre os benefícios da vacina e a abordagem violenta das autoridades 
durante o ato da vacinação. 
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contra a medida, gerando vários protestos que ameaçavam a permanência de 

Rodrigues Alves no Palácio (1902-1906), então presidente. Aconselhado a se retirar 

do prédio, Rodrigues Alves se recusa, declarando que apenas sairá morto 

(ALMEIDA, 1994). 

No mandato do Presidente Afonso Pena (1906-1909), foram feitas novas 

modificações no prédio. Dentre elas, as esculturas na platibanda que substituíram as 

águias originais, dão lugar novamente às águias. As novas esculturas fizeram com 

que o Palácio também ficasse conhecido como Palácio das Águias. O Presidente 

Afonso Pena veio a falecer em 14 de junho de 1909, no Palácio, assumindo o Vice-

Presidente Nilo Peçanha (ALMEIDA, 1994). 

Durante o governo de Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914), quem 

chamou atenção foi sua esposa Nair de Tefé, devido a seus recitais musicais em 

que artistas populares, como Catulo da Paixão Cearence, participavam. Nos salões 

do Palácio também foi lançada a música do Maxixe Corta Jaca, um escândalo na 

época. As reuniões promovidas por Nair de Tefé, com artistas e músicas populares, 

eram consideradas impróprias para serem reproduzidas no Palácio do governo 

(ALMEIDA, 1994). 

Outro acontecimento marcante no Palácio aconteceu durante a presidência 

de Venceslau Brás (1914-1918), quando este assinou a declaração de guerra contra 

o Império Alemão, já no final da Primeira Grande Guerra, no dia 26 de outubro de 

1917. Durante o mandato de Arthur Bernardes (1922-1926), foi mantido o estado de 

sítio, instituído na presidência anterior, de Epitácio Pessoa (1919-1922). Essa 

decisão refletia a exposição pela qual sofriam os presidentes que lá residiram devido 

à proximidade do Palácio com ruas movimentadas do Catete, incluindo riscos de 

atentado contra a vida das autoridades. A Constituição Federal de 1891, em suas 

Disposições Preliminares, Artigo 3º, estabeleceu a transferência da capital para a 

região central do país. Mas a medida não foi tomada imediatamente devido ao 

elevado dispêndio de recurso financeiro e falta de iniciativa política (ALMEIDA, 

1994). 

O presidente Washington Luís (1926-1930) foi deposto de seu mandato em 

24 de outubro de 1930, sob a acusação de fraude nas eleições que elegeram seu 

candidato, Júlio Prestes. A oposição, representada pela Aliança Liberal, toma o 

poder em 03 de outubro de 1930, em manobra articulada entre Rio Grande do Sul, 

Paraíba e Minas Gerais. Em 03 de novembro, Getúlio Vargas (1930-1945) toma 
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posse do cargo de Presidente da República, se instalando com sua família no 

Palácio (ALMEIDA, 1994). 

Nesse período, o Palácio do Catete e seus jardins foram tombados pelo 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no dia 06 de Abril de 1938, 

assim que a instituição foi criada. Em 22 de agosto de 1942, no Salão Ministerial, 

antigo Salão de Despachos, Getúlio declarou guerra aos países do Eixo. Ao final da 

Segunda Grande Guerra (1939-1945), em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi 

deposto pelos militares. O Presidente Dutra (1946-1950) ocupa o cargo, após 

Getúlio. O edifício passa por novas reformas em seus anexos, constituindo a 

configuração atual (ALMEIDA, 1994). 

Vargas é eleito presidente apenas cinco anos após ser deposto. Durante a 

campanha utilizava o slogan: “Se eleito, o povo subirá comigo as escadarias do 

Catete” (ALMEIDA, 1994, p.66). Após eleito, houve nova crise em seu governo, que 

se originou após atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, envolvendo a guarda 

pessoal do presidente. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio comete suicídio 

em seu quarto, assumindo o vice-presidente Café Filho. Antes do ocorrido, Getúlio 

havia recebido a notícia de que 35 generais queriam sua deposição para restaurar a 

tranqüilidade do país (ALMEIDA, 1994). 

No ano seguinte, após o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

assumir o cargo, foi determinada a transferência da Capital Federal para Brasília. 

Juscelino assinou o Decreto nº 47.883, de 08 de março de 1960, que incluía na 

estrutura do Museu Histórico Nacional órgãos que  viriam a integrar  o Museu da 

República. Estava a cargo do Ministério da Educação e Cultura possibilitar o 

funcionamento do Palácio como um museu. Assim, em 15 de novembro de 1960, foi 

inaugurado o Museu da República, com a presença do Presidente Juscelino no 

Palácio (ALMEIDA, 1994). 

 
 
2.2 EXPOSIÇÕES NO MUSEU 
 
 

A seguir, serão descritas as áreas e o conteúdo disponível para o visitante 

que percorre os espaços do museu7. O Museu da República engloba toda a área 

                                                
7 Informações cedidas pela diretora do Museu da República, Magaly Cabral, por meio de entrevista, e 

impressos do Museu da República. Também são fonte de observações da pesquisadora obtidas 
durante visita ao museu em 29 de outubro de 2013, 13 de novembro de 2013 e 27 de abril de 2014. 
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que compreende o Palácio, os anexos e os jardins. O espaço abriga exposições 

temporárias, de longa duração e permanentes. 

No que diz respeito às exposições permanentes, tratam-se das áreas do 

museu em que o mobiliário, decoração e todo restante do acervo permanecem com 

as mesmas características da época em que foi residência, sem intervenções que 

alterem o ambiente preservado. De acordo com a diretora Magaly Cabral “[...] esse 

aspecto do museu-casa é uma exposição permanente. No máximo a gente pode 

modificar um objeto em cima do móvel pra avaliar”. A exposição permanente está 

localizada no primeiro andar (onde ficam o hall de entrada e o Salão Ministerial), no 

segundo andar (totalmente preservado com a característica original de casa) e no 

terceiro andar (no cômodo onde fica a reconstituição do quarto do presidente Getúlio 

Vargas). A Usina de Eletricidade do Palácio do Catete – exposta no jardim – e o 

próprio jardim fazem parte da exposição permanente do museu. 

As exposições de longa duração são intervenções dos curadores com o 

intuito de contar uma história, sob um determinado foco. São colocados em 

relevância determinados acontecimentos e exibidos itens que não necessariamente 

pertencem originalmente ao ambiente em que é exposto, permanecendo a 

exposição durante tempo indeterminado. No Museu da República, há a exposição A 

Res publica brasileira, inaugurada em 21 de abril de 2010, no terceiro andar do 

edifício, que busca relatar cronologicamente o desenvolvimento da República até os 

dias atuais. 

Finalmente, as exposições temporárias possuem curta duração e buscam dar 

foco a assuntos distintos, dentro da temática da República. O museu possui salas 

dentro do Palácio destinadas às exposições temporárias – sempre com temas 

relacionados à República, e duas galerias localizadas nos jardins, em que as 

exposições têm conteúdo diverso: a Galeria do Lago, onde são expostas obras de 

artistas contemporâneos, e outro espaço que o Museu da República cede às 

exposições de outros museus, como o Museu do Folclore. A diretora menciona que 

procura fazer exposições no jardim, além dos espaços convencionais do museu. 

 

2.2.1 Primeiro pavimento 

 

Em relação às exposições localizadas no Palácio, encontra-se, no primeiro 

pavimento, uma prévia do acervo, com mapas que distinguem o conteúdo com que o 
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visitante irá se deparar enquanto se deslocar por seus ambientes. Há um vídeo de 

apresentação nessa sala que, de forma lúdica, relata um breve histórico do museu, 

as exposições, as atividades e os serviços que o espaço oferece. Podemos destacar 

nesse andar o hall de entrada; os objetos de uso pessoal da família do Barão de 

Nova Friburgo; a parte sobre a trajetória do Palácio até se tornar sede do poder 

executivo; o Salão Ministerial; a Sala dos Símbolos, que representa os símbolos da 

República e o Hall dos Presidentes. 

 

2.2.2 Segundo pavimento 

 

O segundo pavimento se trata do andar nobre e está quase totalmente 

preservado conforme suas características originais. É o local onde estão os salões 

de festas, recepções, cerimônias e posses, usados tanto na época do Barão, quanto 

durante o período em que se instalou a presidência. Nesse andar, encontra-se a 

Galeria dos Vitrais, onde se destacam os vitrais com figuras mitológicas relacionadas 

às ciências e às artes. Logo em seguida é possível chegar à capela que, durante o 

período da instalação da presidência, se tornou espaço de visitas particulares dos 

presidentes. Adiante, fica o Salão Azul ou Salão Francês, que recebeu o primeiro 

nome devido à cor azul predominante nas paredes e, o segundo, devido ao 

mobiliário inspirado no gosto francês dos estilos Luis XV e XVI. Na época da 

presidência o Salão era usado para recepções de menor porte. 

Em seguida é possível entrar no Salão Nobre, que é o principal do segundo 

andar. Dentre as modificações, está a inclusão das Armas da República em estuque 

sobre os vãos das portas. Ao lado, no Salão Pompeano, cuja decoração faz 

referência às pinturas murais encontradas nas casas em Pompéia, destaca-se a 

decoração feita em estuque no teto, na época na presidência, das armas da 

República e datas referenciais de eventos importantes da história do Brasil: 07 de 

setembro de 1822, 13 de maio de 1888, 15 de novembro de 1889 e 21 de abril de 

1500. Mais adiante está o Salão Veneziano (ou Salão Amarelo depois da reforma 

dos estofados e cortinas que fez predominar a cor amarela). O salão possui 

influência italiana na decoração. 

O Salão Mourisco é inspirado na arte islâmica e foi totalmente preservado 

durante o período da presidência, alteradas apenas as cortinas originais já na época 

em que se tornou museu. Era um salão destinado ao fumo e jogos. A sala seguinte é 



38 
 
 

a destinada às refeições, onde aconteciam recepções de convidados para 

banquetes. Durante a presidência de Getúlio Vargas, também foi usado como salão 

de despachos e reuniões ministeriais. Destaque para a pintura de painel no teto 

representando Diana, a Deusa romana da caça. 

Por fim, é possível encontrar uma sala de descanso oferecida para o público, 

onde o visitante pode acompanhar notícias sobre fatos que aconteceram na 

República. A sala foi inaugurada com essa função no ano de 2007. Nesse mesmo 

ambiente, encontra-se o elevador presidencial, construído no início do século XX, no 

lugar de uma escada de serviço que interligava os três pavimentos do Palácio. 

 

2.2.3 Terceiro pavimento 

 

O terceiro pavimento foi uma área de acesso restrito, onde estavam 

localizados os dormitórios pertencentes aos governantes e primeiros habitantes da 

casa. Os destaques do andar são para a reconstituição do quarto de Getúlio Vargas 

e a exposição de longa duração A Res publica Brasileira. 

Entrando no quarto que Getulio Vargas ocupava na época em que cumpria 

seu mandato, é possível verificar que o ambiente foi preservado conforme disposto 

no dia 24 de agosto de 1954, data em que o então presidente cometeu suicídio. Os 

móveis levados por Getúlio, do Palácio do Guanabara, local onde permaneceu a 

maior parte do seu mandato, foram mantidos. No quarto estão expostos: o projétil 

que o matou, a carta de suicídio e o paletó que usava ao cometer o ato. O banheiro, 

que lá se encontra, foi totalmente preservado conforme a época do presidente. Por 

meio de uma televisão no ambiente, é possível assistir a um vídeo retratando os 

últimos momentos de Getúlio antes do suicídio. Nele são mostradas a crise em seu 

governo, o suicídio do presidente (com narração da carta de despedida) e a 

comoção do povo ao saber a morte de Getúlio. 

Logo adiante, ao sair do quarto, inicia-se a exposição A Res publica 

Brasileira, com a curadoria de Maria Helena Versiani. A expressão “Res publica”’ é 

derivada do latin, e significa “coisa pública”. A exposição é dividida em seis 

conjunturas que retratam diferentes épocas do desenvolvimento do Brasil  desde a 

proclamação da República até  os dias de hoje. 

Na primeira conjuntura há a exposição intitulada “A República Proclamada”, 

que se passa no período de 1889 a 1898. Esse período foi marcado por lutas 
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internas no país com o objetivo de estabelecer uma identidade ao novo regime 

instaurado após a monarquia. 

A segunda conjuntura, denominada “A República Oligárquica”, se passa no 

período de 1898 a 1930. Campos Sales, em sua permanência no poder Executivo 

durante o período de 1898 a 1902, aplica a chamada Política dos Governantes ou 

Política dos Estados. Essa medida visava resolver o problema de relacionamento 

entre os Estados e o poder Federal, que não havia sido ajustado até então, 

garantindo em certo grau estabilidade ao sistema político. Nessa época se 

instalaram as lideranças locais chamadas de ‘coronéis’. 

Na terceira conjuntura está a exposição “A República Nacional Estadista”, que 

permanece durante o período de 1930 a 1945. Retrata a crise da primeira República 

do Liberalismo Oligárquico. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assume a 

presidência e implanta um governo autoritário e centralizado no poder Executivo. 

Passa então a se dedicar à construção de uma nacionalidade e estabelece uma 

nova cidadania do trabalho. 

A quarta conjuntura expõe “A República Liberal Democrática”, que 

compreende o período de 1945 a 1964. O Brasil experimenta uma fase democrática, 

em que ocorrem avanços na conquista dos direitos de cidadania. Os direitos 

trabalhistas são mantidos, o voto secreto é estabelecido e são criados os partidos 

nacionais. Nessa época é garantida a liberdade de imprensa, de religião e de livre 

expressão da opinião. No entanto, ainda há limitações como a não extensão do 

direito ao voto aos analfabetos. A economia é voltada para a industrialização de 

base. Nessa sala há arquivos de mídia que relatam greves de professores e 

operários da construção civil, durante esse período. 

Na quinta conjuntura, intitulada “A República da Ditadura”, que compreende o 

intervalo entre os anos 1964 e 1985, é retratado o período em que ocorre uma 

aliança civil-militar. O poder executivo é assumido pelos militares, passando a um 

governo autoritário e centralizado. Ocorre uma intervenção do Estado na economia e 

são utilizadas práticas de tortura para manter a suposta “ordem”. 

A sexta e última conjuntura, é denominada “A República Cidadã”, que 

compreende o período de 1985 até os dias atuais. Tancredo Neves, após assumir o 

governo, estabeleceu a “Nova República”. A nova constituição brasileira foi 

implantada por Ulisses Guimarães em 1988. A partir de então, qualquer brasileiro 
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acima de 16 anos poderia votar, incluindo os analfabetos. Outra conquista que se 

destaca é a possibilidade de qualquer cidadão propor uma ação popular. 

 

2.2.4 Outras dependências do museu 

 

Fora do Palácio há outros espaços do museu, incluindo o jardim. Este foi 

modificado durante as obras de adaptação do local para receber a presidência da 

República, em 1896. O responsável pela configuração atual da área foi Paul Villon. 

Recebeu um rio artificial, três pontes, uma gruta com cascata e bancos sobre 

rochedos artificiais. Em uma intervenção no final dos anos 1990, foram substituídos 

os muros do parque por gradis, para aumentar sua visibilidade. A área hoje abriga 

um parque infantil, bistrôs e uma exposição da antiga usina de energia usada pela 

presidência para fornecer eletricidade ao prédio. Na antiga garagem presidencial, 

hoje funciona parte das instalações do Museu do Folclore. No espaço dos jardins 

existe, ainda, uma galeria com exposições de arte contemporânea, um cinema, 

bistrôs e livraria. 

 
 

2.4 PUBLICAÇÕES E MATERIAIS OFERECIDOS PELO MUSEU 
 
 
O Museu da República procura desenvolver materiais que facilitem sua 

leitura, proporcionando acesso a melhores detalhes sobre o acervo e história 

referentes ao conteúdo das exposições. Também são feitas publicações que visam 

contribuir com os estudos relacionados à República. O espaço busca a participação 

de seu público, desenvolvendo, inclusive, trabalhos que permitam ao visitante 

cooperar com a geração de conteúdo. Abaixo são destacados alguns materiais e 

publicações feitas pelo museu. 

 

• Livro A voz e a letra do cidadão 

Uma das publicações realizadas pelo Museu da República é o livro A voz e a 

letra do cidadão (SANTOS; VERSIANI, 2009). O livro foi resultado da exposição 

Constituição de 1988: a voz e a letra do cidadão, que permaneceu no Museu 

durante o período de 15 de novembro de 2008 até 05 de outubro de 2009, em 

comemoração aos 20 anos da Constituição Federal. O objetivo da exposição era 
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destacar a mobilização social no sentido de lutar pelo ideal de uma nova 

constituição, além de provocar no visitante um senso crítico sobre a aplicação da 

nova constituição nos dias atuais. O participante, dessa maneira, deveria expressar 

sua opinião, em uma sala reservada para tal, sobre o que ele pensa sobre a 

aplicação da constituição nos dias atuais: se ela atende a todos de forma igualitária, 

o que pode ser melhorado, o que a constituição pode ter deixado de atender. 

Durante toda a exposição, foram recolhidas mais de duas mil sugestões, que 

resultaram no livro, publicado em 2009. O intuito do livro é dar voz ao cidadão 

comum, que também deve possuir o direito de questionar a constituição do país e 

contribuir com o seu conteúdo. O livro foi enviado a cada membro da Câmara 

Federal e do Senado para que os parlamentares pudessem ter acesso às opiniões 

dos cidadãos. 

 

• Guia impresso da exposição A Res publica brasileira 

Para auxiliar a visita à exposição de longa duração A Res publica Brasileira, 

há um guia impresso com um mapa de todos os ambientes da exposição. O 

conteúdo composto do acervo de objetos pessoais dos presidentes, documentos, 

arquivos fotográficos, esculturas, quadros, entre outros, são descritos de forma 

contextualizada com a história da República. Há fotos dos objetos expostos, seus 

significados e contexto, separados pelas seis conjunturas que distinguem cada 

momento da Republica, desde a sua proclamação. 

 

• Folder com breve guia da exposição A Res publica brasileira 

É disponibilizado gratuitamente a qualquer visitante na recepção. É um breve 

guia da exposição, disponibilizado em três línguas: português, espanhol e inglês. O 

folder da exposição possui um breve guia com os objetos principais e 

contextualização dos ambientes, com a divisão das 6 conjunturas da República. 

 

• Guia impresso Conhecendo o Museu da República 

O guia tem o objetivo de apresentar o museu, sua história e acervo. Escrito 

em português e inglês, o livro é um breve guia para que o visitante se familiarize 

com o Museu, no que se refere à exposição permanente – que se trata do próprio 

Palácio – de esculturas, pinturas e móveis, que fazem parte do museu-casa e 

retratam o ambiente cotidiano em que viveram as personalidades que habitaram o 
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palácio. É descrita a trajetória do Palácio desde símbolo da elite cafeicultora, até se 

tornar sede do poder executivo e, após, o Museu da República. 

 

• Folder sobre o Museu da República 

Existe um folder que fala de forma geral e breve sobre o museu, contando a 

história do Palácio e o acervo. Possui um mapa que indica os ambientes do Palácio 

e conteúdo. Há outras informações gerais sobre os serviços disponíveis no espaço, 

o horário de funcionamento do museu, as formas de chegar e contatos. 

 

• Folder sobre a Usina de Eletricidade do Palácio do Catete 

Há um folder que tem a função de apresentar a exposição da Usina de 

Eletricidade do Palácio do Catete, contando de forma breve a história da iluminação 

no Rio de Janeiro, passando pela instalação dos bondes elétricos, até chegar à 

instalação da Usina no Palácio do Catete, com o intuito de atender a demanda da 

presidência que se instalava ali na época e uma inovação tecnológica que chamou 

atenção da imprensa no período. 

 
 

2.5 ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A COMUNIDADE 
 
 
Além do acervo histórico, o museu abriga atividades voltadas para a 

comunidade, que variam de feiras literárias a teatro infantil. Busca-se atrair o 

visitante para o museu como uma forma de lazer, sempre relacionando as atividades 

desenvolvidas ao tema da República. 

Existe um setor educativo, responsável pelas visitas guiadas e qualquer 

atividade que envolva escolas e a comunidade como oficinas, cursos, entre outras 

formas de proporcionar acesso ao Museu de forma educativa. Há projetos dirigidos 

aos alunos da educação básica e professores: o setor educativo do Museu promove 

encontros mensais para trocar conhecimentos sobre a história do Museu e do Brasil. 

Conta com material didático para alunos que cursam até a 6ª série e material para 

professores lecionarem em sala de aula. 

Dentre os eventos feitos periodicamente, estão as atividades realizadas no 

mês de outubro, com comemoração ao dia das crianças. Durante esse período, são 

realizadas atividades como apresentações de filmes, círculos de leitura, passeios, 
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oficinas, gincanas, peças teatrais, dentre outras atividades que visam despertar o 

interesse das crianças para a história e cultura. 

A Primavera dos Livros acontece anualmente nos jardins do museu, sendo o 

Museu da República um apoiador do evento. Os livros são vendidos com descontos 

e a entrada é gratuita. Possui cerca de 100 editoras de todo o Brasil expondo, sendo 

a maior feira editorial independente do país, acontecendo todo o mês de outubro. 

Outras atividades culturais desenvolvidas são os saraus de poesia, e de 

música. Atualmente todos os sábados e domingos, às 17h30min, estão 

programados os saraus de música, que possuem a maior parte do grupo composto 

de idosos. Também acontece um teatro infantil todos os sábados e domingos, a 

partir das 11h da manhã. 

O museu oferece, ainda, uma Colônia de Férias, que acontece anualmente, 

de forma gratuita, durante o mês de janeiro, para grupos de até 50 crianças com 

idade de 7 a 11 anos. Há diferentes temáticas educativas a serem trabalhadas em 

cada ano. 
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3 A HOSPITALIDADE NO MUSEU DA REPÚBLICA 

 
A metodologia utilizada na pesquisa foi a de caráter qualitativo, tomando por 

base as técnicas da etnografia como a observação direta e as entrevistas 

aprofundadas. Em primeiro momento, foram feitas pesquisas na internet, por meio 

do site de buscas Google, utilizando os termos “Museu da República” e “Palácio do 

Catete”, com o objetivo de obter acesso às informações sobre o museu. Também 

foram consultados impressos adquiridos no Palácio com informações sobre o local, 

cedidos pela direção do museu ou recolhidos durante a visitação feita pela 

pesquisadora. 

Durante as pesquisas feitas em campo8, foi observado o público do lugar e os 

usos que se atribuem aos espaços do museu. As exposições foram acompanhadas 

durante a permanência da pesquisadora no Palácio, buscando o olhar sob a 

perspectiva do visitante. 

Numa terceira etapa, após a ambientação, foi feita uma entrevista 

semiestruturada com a diretora do museu, Sra. Magaly Cabral, para entender os 

objetivos do museu e de que forma o espaço busca aproximação com o público por 

meio de iniciativas de hospitalidade. Em seguida, outras entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas com os visitantes, que se encontravam tanto na 

área do jardim, quanto na parte interna do Palácio, para entender como percebem 

as iniciativas de hospitalidade do museu. 

A entrevista feita com a Sra. Magaly Cabral9, teve como base as seguintes 

perguntas: 

 

• Qual o órgão que administra o Museu da República? 

• Quais são as exposições permanentes e temporárias? 

• Qual a média anual de visitantes? 

• Qual o perfil dos visitantes? 

• Quais os principais eventos que acontecem no espaço? 

• Como são utilizados os espaços externos ao Palácio? 

• Quais as atividades voltadas para a comunidade? 

                                                
8 Pesquisas feitas em campo nos dias 29 de outubro de 2013, 13 de novembro de 2013 e 27 de abril 

de 2014. 
9 Entrevista realizada no dia 13 de novembro de 2013, no Museu da República. 
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• Qual o principal interesse dos visitantes do Museu da República? 

• Quais as ações ou atividades voltadas para o turista? 

• Existe preparação dos funcionários do museu com o objetivo de 

proporcionar hospitalidade aos visitantes? 

• Quais medidas considera mais importantes para garantir hospitalidade 

ao visitante do museu? 

 

As entrevistas feitas com os visitantes foram conduzidas por meio de 

conversa informal, utilizando como base as seguintes perguntas: 

 

• Já esteve no Museu da República? 

• O que costuma ou tem interesse em fazer no espaço (incluindo, jardim, 

cinema, livraria, museu)? 

• Já visitou as exposições dentro do Palácio? 

• Sabe do que se trata o conteúdo das exposições? 

• Já participou de alguma visita guiada? 

• Já participou de alguma atividade ou evento realizados no espaço? 

• Houve alguma dificuldade de se locomover dentro do museu (física ou 

de orientação/informação sobre os espaços)? 

• O que achou do material das exposições visitadas, dos textos e da 

organização do acervo do museu? 

• Gostou do museu? Voltaria ou recomendaria? 

• Como soube da existência do museu? Com quais informações prévias 

chegou até o espaço? 

 

Os visitantes entrevistados10 foram a Sra. Dulcineia Santos, aposentada e 

residente do bairro; o casal Rodrigo Andrade e Flavia Campos, ele médico e ela 

fisioterapeuta, oriundos de São Paulo, mas recém-estabelecidos na cidade; e as 

turistas curitibanas Maria Tereza Cunha, pedagoga e Anelise de Oliveira, estudante 

de letras. 

Ao final do trabalho, foi realizado um estudo onde foram comparadas as 

questões marcantes das entrevistas, incluindo as observações da pesquisadora, de 

                                                
10 Entrevistas realizadas no dia 27 de abril de 2014. 
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modo que fosse possível entender se a hospitalidade percebida corresponde ao que 

é proposto pelo museu. 

Como a pesquisa etnográfica não visa a obtenção de dados quantitativos e 

não enfoca a representatividade, não há necessidade de se efetuar um grande 

número de entrevistas. Sua lógica reside em captar a variação de pontos de vista 

sobre determinado tema, procurando aprofunda-los o mais que possível (BEAUD & 

WEBER, 2007). 

 
 

3.1 OBSERVAÇÕES SOBRE O MUSEU 
 
 
O Museu da República possui a particularidade de ser um museu-casa. Como 

parte de seu acervo podemos citar: o edifício histórico, onde acontecem as 

exposições permanentes, de longa duração e temporárias e o jardim, com sua 

beleza estética composta por chafarizes, um rio artificial e esculturas em bronze, 

além de atividades disponíveis para lazer. 

Para analisar a hospitalidade no Museu da República, deve-se levar em 

consideração as distintas formas de uso do espaço: além de possuir a função de  

divulgar a história do país, com enfoque no desenvolvimento da República, também 

vai além da proposta museológica, sendo um lugar de práticas diversas de lazer. O 

público do Palácio do Catete pode ser dividido entre o que se desloca para usufruir 

dos jardins, e os visitantes que adentram o museu; de modo que um objetivo não 

necessariamente exclui o outro. 

Ao chegar ao jardim, observa-se que ele possui a função de uma praça 

pública: é um ponto de encontro da comunidade, frequentado, principalmente, por 

famílias compostas de distintas faixas etárias – de crianças a idosos – que transitam 

no local com o intuito praticar diferentes atividades, como caminhadas, utilização do 

parque infantil, ou apenas sentar-se e apreciar a vista da área verde. Também há 

reuniões sociais no bistrô ou no café, situados dentro dos limites do Palácio, onde 

jovens e idosos permanecem durante longos períodos. 

A área do jardim abriga serviços adicionais, como a livraria e o cinema, 

ambos com temas diversos, não limitados a assuntos relacionados ao museu. O 

clima e visual estético são agradáveis, devido à arborização e chafarizes distribuídos 

pelos jardins. A área é ampla e repleta de bancos para descanso. 
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Figura 2 – A maioria dos visitantes que permanecem sentados nos bancos 
dos jardins é composta de idosos. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

 
Figura 3 – Vista do jardim do Palácio. Ao fundo, tendas montadas para a 
realização de uma feira literária. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
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No espaço, acontecem atividades e eventos voltados para a comunidade, 

como o teatro infantil, exposições feitas ao ar livre e feiras diversas. Dentre os 

eventos, estão os Saraus de Música, que todos os finais de tarde de sábado e 

domingo reúnem, em sua maioria, os idosos. A feira literária Primavera dos Livros 

também possui edições realizadas nos jardins do Palácio. A divulgação é feita por 

meio de banners que são colocados nas grades que contornam o museu, conforme 

Figura 4. 

 

 

 
Figura 4 – Divulgação dos eventos e exposições do museu. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

O interior do Palácio, onde fica localizado o acervo histórico, é caracterizado 

pela imponência e beleza de sua estrutura, mantendo as características de uma 

residência e fazendo com que o espaço seja categorizado como um museu-casa. A 

proposta principal das exposições é divulgar a história da República e os 

acontecimentos marcantes que se desenrolaram na antiga sede do poder executivo. 

A entrada se dá pela porta principal, que fica de frente para a rua, onde é possível 

ver parte do hall de entrada. Na porta principal, não há informações sobre as 

exposições de destaque ou informativos sobre a temática do museu. 
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Figura 5 – Hall de entrada do Palácio. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

Já dentro do edifício, no hall de entrada, existe um balcão onde fica localizada 

a recepcionista, responsável pela venda dos ingressos. A orientação sobre o início 

da exposição é feita pela funcionária da recepção, não havendo orientação visual 

que permita ao visitante se guiar sozinho. Também não é oferecido material 

impresso para guiar o visitante durante o percurso. Apenas em um dos dias de 

pesquisa havia folhetos que forneciam melhores detalhes sobre a exposição A Res 

publica brasileira. 

A primeira parte da exposição é sobre a história da construção da residência 

e dos primeiros moradores, contextualizada com o desenvolvimento do bairro do 

Catete. Há disponível uma quantidade maior de informações em textos. É também 

uma das salas que possuem um banco para descanso reservado ao visitante. 

Possui um painel com o qual o público pode interagir, conforme a Figura 6. 
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Figura 6 – Painel com ilustrações. Os visitantes podem tocar e girar as 
peças para visualizar as demais imagens. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

Á sala seguinte, aborda o surgimento do museu com a exposição intitulada 

“Nasce o Museu da República”. As fotos e textos relatam a mudança da sede do 

poder executivo para Brasília e apresentam notícias da época sobre a fundação do 

museu. Apenas na terceira sala, a Sala do Encontro, é apresentada uma prévia 

sobre o que será visto no museu. No local, há mapas do Palácio, distinguindo as 

exposições presentes em cada andar, além de breves textos explicativos sobre cada 

uma delas, conforme Figuras 7 e 8. De forma lúdica, por meio de um filme, é 

possível conhecer previamente o que acontece no espaço (exposições, atividades e 

eventos). 
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Figura 7 – Mapas com indicativos das exposições presentes em cada 
andar. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

 
Figura 8 – Mapa da exposição A Res publica brasileira. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
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Figura 9 – Prévias das exposições divididas por andar. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

Após a Sala do Encontro, inicia-se a primeira parte da exposição A Res 

publica brasileira. Ela é interrompida quando o visitante entra no Salão Ministerial, 

que se encontra conservado conforme era na época em que foi sede da presidência. 

Nesse ambiente há poucas informações escritas sobre os objetos expostos. 

Ao sair do Salão Ministerial, o visitante retorna ao hall de entrada, onde tem 

as opções de subir as escadas ou visitar a última galeria do andar, que abriga as 

exposições temporárias. Porém, a falta de uma sinalização que guie o visitante para 

a melhor alternativa de percurso é um limitador, pois ao entrar na sala localizada 

imediatamente após a saída do Salão Ministerial, acompanha-se a exposição 

temporária do final para o começo. 

De acordo com as observações referentes ao primeiro pavimento, nota-se 

uma falta de organização cronológica do conteúdo. O visitante que se encontra a 

primeira vez no museu não é guiado intuitivamente pela exposição, favorecendo 

possíveis equívocos sobre o percurso recomendado, que permita a transmissão da 

mensagem idealizada pelo curador, e possibilite a falta de entendimento sobre o 

conteúdo exposto. 

Após subir as escadas em direção ao segundo andar, é possível visualizar as 

características preservadas de residência, onde há salões utilizados tanto na época 
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do Barão de Nova Friburgo, quanto durante a permanência do poder executivo no 

Palácio. Esse momento da exposição apresenta um breve conteúdo explicativo 

sobre a função dos ambientes, objetos do acervo e alguns eventos importantes que 

aconteceram no local, sempre em textos curtos e de fácil leitura. A cronologia é 

indicada pelas “guardetes”11, de modo que a orientação do caminho dependente 

totalmente delas. 

No andar, há um espaço com a proposta de ser uma sala de descanso e, 

também, de contato com notícias relacionadas à República, onde o visitante tem 

acesso a vídeos e textos relacionados ao tema. No entanto, ela encontra-se 

aparentemente fechada à visitação do público e sem qualquer indicação que 

esclareça a sua função. 

Prosseguindo, há uma escada estreita que conduz o visitante ao terceiro 

andar com representações, nas paredes, de personagens pertencentes a diferentes 

épocas da ocupação do palácio. Há uma placa no início da escada que dá destaque 

para a reconstituição do quarto de Getúlio Vargas, presente no terceiro pavimento. 

Chegando ao último andar, a orientação novamente é feita pelas guardas, que 

chamam a atenção para as exposições disponíveis em cada sala do andar: se o 

visitante opta por seguir em frente, entrará na exposição sobre a Res Publica 

Brasileira. Se optar por virar à esquerda, estará no antigo quarto de Getúlio Vargas. 

A reconstituição do quarto de Getúlio é um momento à parte do museu, pois é 

um dos locais mais citados, segundo a diretora Magaly e também cenário de um dos 

acontecimentos mais marcantes da história do Palácio: o suicídio de Getúlio Vargas. 

Dentre os objetos de destaque, chamam atenção a fotografia do vestuário utilizado 

no momento do suicídio e a carta de despedida escrita por Getúlio. Há um vídeo, 

reproduzido dentro da sala, sobre os últimos momentos do presidente, com a 

narrativa da carta de despedida, acrescentando um tom dramático e permitindo ao 

visitante explorar o ambiente enquanto ouve a leitura do documento. 

 

                                                
11 Termo utilizado pela diretora do museu, Magaly Cabral, ao se referir às funcionárias designadas 
para, dentre outras funçòes, cuidar do acervo. 
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Figura 10 – Reconstituição do quarto de Getúlio Vargas. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

Saindo do quarto de Getúlio e seguindo em direção à exposição de longa 

duração A Res publica brasileira, o visitante entra em contato com as fases da 

República no Brasil. Novamente, existe o problema cronológico, onde o tema de 

cada sala não é apresentado de imediato, dificultando o entendimento do acervo 

disposto no local. O conteúdo é, por vezes, organizado de forma confusa, 

dificultando a compreensão do contexto. Dentre os momentos marcantes, destacam-

se a sala A República da Ditadura, onde o ambiente foi construído de modo a causar 

impacto no expectador, utilizando-se cores escuras, iluminação reduzida e música 

que remete a uma marcha militar. 

Nos três momentos em que foi feita a pesquisa de campo, haviam diferentes 

exposições temporárias localizadas no primeiro andar: A exposição intitulada “O 

Museu e EU” e a exposição “Trabalho Luta e Cidadania: 70 anos da CLT”. Ambas as 

exposições eram interativas, buscando o envolvimento do visitante e a sua 

identificação com o conteúdo. 

A exposição “O Museu e EU” originou-se da reunião de fotos cedidas por 

frequentadores do espaço com o objetivo de serem compartilhadas na galeria. A 

mostra convidava os visitantes a se fotografarem com um painel ao fundo – onde 
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havia a foto da fachada do Palácio – e postar na página criada para a exposição na 

rede social Facebook. As Figuras 11 e 12 ilustram a participação do público. 

 

 

 
Figura 11 – Foto divulgada na rede social Facebook, em página criada para 
a exposição O Museu e Eu. 
Fonte: https://www.facebook.com/omuseueeu, acesso em 27 de abril de 
2014. 
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Figura 12 – Foto divulgada na rede social Facebook, em página criada para 
a exposição O Museu e Eu. 
Fonte: https://www.facebook.com/omuseueeu, acesso em 27 de abril de 
2014. 
 

 

 
Figura 13 – A exposição O Museu e Eu, no edifício do museu. Nas 
paredes os dizeres: “Você é o nosso patrimônio” e “Em casa... no museu”. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
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Figura 14 – Exposição O Museu e Eu. Fotos do museu enviadas por 
visitantes. Acima os dizeres “A partir do olhar do público (o que inclui o seu 
olhar) criamos esse caleidoscópio. Público e museu estão em movimento”. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

 
Figura 15 – Exposição O Museu e Eu. Fotos enviadas por visitantes 
acompanhadas de depoimentos. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
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A exposição Trabalho Luta e Cidadania: 70 anos da CLT, relata o 

desenvolvimento das leis de trabalho, as conquistas e modificações, até chegarem 

ao momento atual. A mostra destacou registros fotográficos de trabalhadores, 

instrumentos de trabalho e as melhorias nas condições de trabalho. Ao final, o 

visitante é convidado a vestir-se com alguns uniformes de trabalhadores, de acordo 

com a Figura 16. 

 

 

 
Figura 16 – Uniformes de alguns postos de trabalhos regidos pela CLT. O 
visitante é convidado a vestir-se com eles. 
Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria. 
 

 

A participação do público é constantemente solicitada em algum momento 

das exposições, principalmente nas temporárias. Essas exposições sempre 

abordam temas relacionados à República. No que diz respeito à exposição sobre a 

CLT, os textos eram curtos e de fácil leitura e compreensão. Os objetos e imagens 

eram contextualizados e dispostos em ordem cronológica, de acordo com o período 

do tempo tratado. 
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3.2 ENTREVISTA COM A DIRETORA MAGALY CABRAL 
 
 
Com o intuito de entender os objetivos, ações e propostas do museu, foi 

realizada uma entrevista com a diretora Magaly Cabral. Magaly assumiu o cargo em 

2007 e, de acordo com a sua afirmação, sob muitas dificuldades, inclusive 

financeiras, que possibilitassem o investimento em projetos visando atrair público 

para o atrativo. Quando questionada sobre a média anual de visitantes, Magaly 

respondeu mostrando sua insatisfação: “anualmente a gente fica entre 50 [mil] e 

poucos a 60 mil visitantes ao ano. [...] É baixo, eu acho muito baixo”. Porém, quando 

a pesquisadora perguntou se a contagem de visitantes do museu incluía o jardim; a 

diretora respondeu em tom levemente irritado: 

 
 
Não! Não, a gente só conta visitante no museu! Jardim é aberto ao público 
das 8:00h da manhã até às 18:00h da tarde. Até as 20:00h da noite tem 
gente aí... Como é que eu vou contar jardim?! Jardim vem pra sentar pra 
ficar aí o dia inteiro... Tem senhores de idade que todo o dia vem pra cá. 
Isso não é contar visitação! Já houve gente aqui que no passado contou 
publico do jardim como visitante. Não é visitante! 
 
 

A afirmação decorre de tentativas frustradas de atrair os frequentadores dos 

jardins para dentro do Palácio. Os públicos que frequentam o jardim e o museu 

possuem perfis diferentes, de acordo com a diretora. Logo que assumiu a direção do 

museu, notaram-se as dificuldades em atrair esse público, que já se encontrava no 

espaço, porém era apático em relação às atividades histórico-culturais ali existentes. 

Ela cita alguns acontecimentos marcantes: 

 
 
Olha, quando eu assumi a direção aqui do museu – 2007 – estava em 
greve. O museu tava em greve. Os museus estavam em greve. E o jardim 
estava fechado ao publico. A reclamação era em relação ao jardim. Em 
relação ao museu estar fechado, não havia reclamação nenhuma! Estavam 
preocupados com o jardim estar fechado ao publico! Aí eu negociei... A um 
determinado momento, eu abri o jardim ao publico. Isso me chamou 
atenção: quer dizer, estão preocupados com o jardim, mas não estão 
preocupados com o museu. 
 
 

Algumas ações, incluindo pesquisas, foram tomadas visando estabelecer uma 

aproximação com o perfil que frequenta a área externa ao Palácio. A diretora passa 

a exemplificar as tentativas de atrair o público, que se encontrava diariamente no 

espaço, a visitar as exposições: 
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Em 2008 a gente abriu a exposição comemorativa, [...] no dia 15 de 
novembro, aniversário do museu. E a gente abriu uma exposição 
comemorando os 20 anos da Constituição Brasileira. Uma grande 
exposição! Ta todo mundo sentado no jardim esperando a abertura da 
exposição, que...: a bomba! Tinha espaço montado pra coquetel. Aí eu 
peguei o microfone e convidei todo mundo pra abertura da exposição dentro 
do museu. O pessoal que frequenta o jardim permaneceu sentado e não foi 
lá dentro visitar a exposição. Aí eu: “tem alguma coisa errada!”. Aí tive uma 
oportunidade de um recurso: fiz uma pesquisa no jardim sobre a visita ao 
museu. [...] 25% das pessoas que frequentam o jardim, nunca tinham 
visitado o museu. Dos que já conheciam o museu, 89% não tinham visitado 
a nova exposição temporária. É péssimo! 
 
 

O setor educativo foi até essas pessoas com o intuito de entender o que as 

motivaria a entrar no museu. Uma das principais sugestões citadas foi a inclusão da 

visita guiada. No entanto, a diretora contou que ao oferecer esse recurso, ainda 

assim não houve interesse por parte dessas pessoas. Ela prossegue contando outra 

situação que chamou sua atenção negativamente: 

 
 
Tem um colega nosso que trabalha aqui no museu [...] 30 anos, quando ele 
trabalhou pela primeira vez aqui. Ele disse que olhava as pessoas sentadas 
no jardim e pensava: “eu tenho que oferecer alguma coisa a eles”. [...] Aí foi 
lá: “Ah, o que vocês querem? Podemos fazer umas oficinas...”. A resposta 
foi: “Deixa a gente sentado, quieto aqui”. 
 
 

Apesar das tentativas falhas de aproximação com esse perfil, Magaly afirma 

que está sempre em busca de atrair esse público, mostrando grande frustração por 

não obter sucesso nas investidas. Em um momento da entrevista, a diretora declara, 

em tom de indignação: “Teve gente que falou pra mim: ‘Ah, 25% é um número 

pequeno’. Eu não considero, porque se ele vem diariamente aqui, uma vez na vida 

ele podia ter entrado no museu!”, diz sobre a pesquisa que revela que 25% das 

pessoas que frequentam o jardim nunca visitaram o museu. 

A diretora afirmou que apenas recentemente, em 2013, começou a 

desenvolver uma pesquisa para identificar quem e quantas pessoas oficialmente 

visitam o museu. A explicação para a iniciativa tardia foi a falta de recursos 

financeiros que cobrissem esses gastos. Passou-se, então, a solicitar aos visitantes 

que preenchessem uma pequena ficha com os dizeres “Fique em contato!”. Nela são 

solicitadas as seguintes informações: nome, e-mail, cidade, Estado, país, sexo, 

idade, formação (se cursa ensino fundamental, médio ou superior) e pedindo para 

especificar se o visitante é um estudante ou não. Ao obter esses dados, o setor 
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responsável passa a enviar por e-mail convites e informativos de atividades e 

eventos do museu. 

Magaly admite ainda não ser possível informar dados precisos sobre o perfil 

dos visitantes, pois a pesquisa acaba de ser iniciada, porém sabe, por meio da 

observação, que grande parte do público que se desloca até o edifício histórico é de 

estudantes, dos quais muitos são de ensino médio, conduzidos por seus 

professores. A exposição A Res publica brasileira, segundo Magaly, é um sucesso 

com esse público, visto que os professores consideram o acervo disponível no 

museu de grande relevância para ensinar aos alunos a história da República no 

Brasil. 

Dentre os que frequentam os jardins, a maioria se trata de idosos. Não se 

sabe a quantidade de turistas que se deslocam até o Museu da República. A diretora 

complementa falando sobre o perfil do público que visita o acervo: 

 
 
[...] O Museu da República, como ele fica aqui nesse bairro do Catete, ele 
tem um perfil muito variado. Às vezes que a gente fica lá dentro do museu 
prestando atenção à visitação, tem de tudo: tem a senhora muito elegante, 
toda muito bem vestida... E tem o chinelo de dedo: o à vontade. [...] 
Domingo a gente recebe 2mil pessoas aqui nesse jardim. Aí visitam o 
museu... A visitação dia de domingo vai a 700, 800 pessoas no domingo. 
[...] E aí você vê uma variedade de público: jovem, classe mais favorecida, 
menos favorecida, ta tudo lá dentro do museu, dá pra dizer isso em relação 
à visitação do museu. 
 
 

Além das exposições, são promovidos eventos para manter o espaço em 

constante movimento. Dentre eles estão: feiras literárias, feiras escolares e, 

ocasionalmente, eventos relacionados a datas comemorativas. Essas atividades são 

voltadas para a comunidade. Um dos eventos anuais que acontecem nos jardins é a 

feira literária Primavera dos Livros; o museu é um apoiador, cedendo o espaço. A 

diretora destaca que há vários anos autoriza as escolas do Estado a utilizarem o 

jardim para a realização de feiras de ciências escolares. São mencionados, também, 

eventos de dia das crianças e de comemoração ao dia do meio ambiente. No 

entanto não existe uma agenda fixa de eventos anuais, dependendo dos recursos 

financeiros disponíveis para o museu. 

No que diz respeito à acessibilidade física, para pessoas portadoras de 

necessidades especiais, a diretora reconhece que é uma falta no museu, pois 
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existem diversos limitadores para esses visitantes, como escadarias longas e 

estreitas. Magaly, novamente, cita a falta de recursos financeiros: 

 
 
Infelizmente isso requer recursos. [...] Eu tenho um projeto de acessibilidade 
que envolve o cego, o surdo e o “cadeirante”. Mas não consegui executar o 
projeto ainda. [...] Mas nós temos que perseguir isso. Nós temos que 
perseguir. O projeto ta pronto, ele existe. [...] Até porque é lei! Então, 
portanto, temos que atender, né?! 
 
 

No entanto, em alguns momentos, o museu consegue identificar e suprir as 

necessidades e limitações de possíveis visitantes. Magaly cita um projeto feito com 

um grupo de idosos, dos quais a equipe do Museu da República conseguiu 

compreender fatores que restringiam a ida dessas pessoas às exposições: 

 
 
Alguns nunca tinham vindo ao museu. Por que nunca tinham vindo ao 
museu? Porque trabalhavam a semana inteira e chegavam em casa muito 
tarde. Trabalhavam Sábado e Domingo e tavam cansados. Mas também 
porque não se achavam à vontade pra vir ao museu. O museu não era pra 
eles. Passou a ser. Na primeira vez que eles vieram visitar o museu, dentro 
do projeto educativo, nós fizemos questão que eles entrassem pela porta da 
frente, e não pelos fundos que seria natural. Porque o museu tava fechado 
à noite; o museu tava abrindo só pra recebê-los. A gente fez questão de 
abrir a porta da frente e eles entrarem pela porta da frente. Depois a partir 
da terceira vez, aí entrava pelos fundos. Hoje alguns deles, frequentam aqui 
as coisas do museu. Então é isso que a gente vai buscando com a 
comunidade: como trabalhar. 
 
 

As adaptações foram feitas a partir do momento em que foram identificados 

os obstáculos de acesso para essa parcela de visitantes. Obtendo-se essas 

informações, foi possível desenvolver os meios necessários para superar as 

dificuldades e possibilitar a presença desse público dentro do museu. 

Visando sempre a identificação do visitante com o espaço, Magaly dá ênfase 

em seu discurso sobre a constante preocupação em promover a participação do 

público nas exposições: 

 
 
[...] A gente faz atividades buscando envolver a comunidade, com certeza, 
né?! Essas atividades de música, teatro... A gente faz... As exposições 
procuram envolver o visitante. Quase todas as nossas exposições elas 
terminam convidando o visitante pra fazer alguma coisa. Escrever, tirar 
fotografia, deixar a sua opinião... 
 
 

Um dos exemplos citados foi a atividade feita em comemoração ao dia da 

bandeira (19 de novembro), realizada em conjunto com a casa de Benjamin 
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Constant. Nesse dia, houve uma exposição de artistas plásticas chamada Amor 

Vírgula. A proposta era convidar as crianças a criarem a própria bandeira, 

escolhendo incluir a palavra amor ou não (o lema dos positivistas na República era 

“amor, ordem e progresso”; no entanto a bandeira foi feita apenas com as palavras 

“ordem e progresso”). Também foi feita uma enquete com o público para saber a 

opinião sobre a inclusão da palavra “amor” na bandeira. A diretora Magaly 

acrescenta: 

Outro exemplo marcante foi a realização da exposição Constituição de 1988: 

a voz e a letra do cidadão. A última sala da exposição era destinada ao visitante, 

onde ele podia opinar sobre a constituição brasileira 20 anos após a sua 

implementação. As respostas eram dadas por meios diferentes, escritas à mão, no 

computador, por meio de gravação de voz ou painéis com letras onde o participante 

poderia formar frases ou palavras. Ao final do dia, as opiniões eram recolhidas e 

sistematizadas para serem transformadas no livro A voz e a letra do cidadão. 

Os visitantes puderam, além de deixar a sua contribuição, ter a sua opinião 

registrada na publicação de um livro que, posteriormente, foi enviado a todos os 

parlamentares da Câmara Federal e do Senado, como meio de informar aos 

governantes a opinião do cidadão comum sobre a forma como deseja que seja 

conduzida a política em seu país; importante recurso para favorecer a identificação 

do público com o museu. 

A falta de conhecimento sobre a perspectiva do visitante se torna empecilho 

para o entendimento de suas necessidades e desejos. As dificuldades em realizar 

pesquisas com o público, sempre vinculadas à falta de pessoal e recursos 

financeiros, distanciam a oportunidade de realizar ações focadas em objetivos bem 

definidos e que gerem resultados eficazes. Magaly comenta que a equipe busca 

desenvolver alternativas que possam suprir em determinado grau esses obstáculos: 

“nós temos um livro de críticas e sugestões, que fica aberto pro visitante escrever o 

que quiser. E a gente responde”. 

Com relação ao preparo para receber turistas, a diretora afirma que não há 

atividades específicas para esse público, apenas materiais que, para os 

estrangeiros, são feitos em inglês, espanhol e francês. Segundo Magaly: “sempre 

que a gente pode, a gente busca, pelo menos, ter o inglês para o turista. Mas ações, 

assim, dirigidas para, especificamente, o turista são essas: de publicações”. Em 

seguida, cita de um exemplo de atividade voltada a esse público: 
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[...] O museu criou um circuito pra atender a guias de turismo e pensando 
no turista. Nós temos um circuito chamado Sítios Históricos da República. 
Então sai daqui do museu, passa na casa de Benjamin Constant, Casa de 
Deodoro, Floriano Peixoto, Praça da Republica, Palácio do Itamaraty... É 
um circuito que conta a história [...] da República. Isso foi feito pra turista e 
para o guia de turismo. Pro guia passar para o turista. Nós fizemos várias 
vezes esse circuito. A gente fez, assim, pra 600 guias de turismo. Não 
fizemos mais porque não temos dinheiro. 
 
 

Em relação ao preparo dos funcionários para receber o visitante em geral, 

Magaly afirma que eles possuem um guia por escrito para as “guardetes” que 

constantemente é repassado com as colaboradoras. No entanto, a diretora cita o 

problema de a empresa ser terceirizada e frequentemente serem trocadas as 

guardas, dificultando manter o padrão de atendimento. Ela reconhece as falhas 

nesse quesito e diz ser algo que eles sempre buscam melhorar. 

Quando questionada sobre o motivo de o Palácio possuir guardas mulheres 

cuidando do acervo interior, Magaly respondeu que era dessa maneira antes de ela 

assumir a direção do museu, decidindo mantê-las por achar que as “guardetes” são 

mais atenciosas e possuem mais sensibilidade para tratar com os visitantes. O setor 

educativo é o responsável por fazer o treinamento com as funcionárias e com a 

atendente da portaria, tentando transmitir a importância de receber bem ao público, 

procurando preservar um modelo de hospitalidade. Segundo Magaly: 

 
 
Primeiro lugar é isso, eu acho que as pessoas que lidam com o público, 
aqueles que estão ali presentes dentro do museu, tem que ter a maior 
gentileza, receber bem. Levando em conta essa questão da experiência 
museal, a finalização é fundamental; as pessoas que recebem. Essas são 
as primeiras medidas que a gente toma. [...] Nós já temos feito várias ações 
nesse sentido. 
 
 

Dentre os pontos passíveis de serem destacados na entrevista, está a 

variedade de ações voltadas a atrair visitação ao Museu da República, mostrando 

que a equipe desenvolve constantemente alternativas no sentido de criar meios de 

dinamizar o espaço e manter o interesse e identificação do público. No entanto, 

essas iniciativas são promovidas a partir de pouca quantidade de informações sobre 

o visitante, como quantidade, perfil e necessidades e desejos, que ajudem a obter 

resultados consistentes em relação à valorização do atrativo e percepção de 

hospitalidade. 
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3.4 ENTREVISTA COM OS VISITANTES 
 
 
Com o intuito de entender a perspectiva do visitante – como interage e 

compreende o Museu da República – foram feitas entrevistas com perfis variados, 

com pessoas que se encontravam dentro das dependências do museu, praticando 

atividades diferentes. 

No que diz respeito a como surgiu o interesse de visitação do espaço, a 

entrevistada Flavia mencionou que, em primeiro momento, chamou a sua atenção o 

fato de o filme Getúlio (2014, diretor Walter Carvalho) ter sido gravado no Palácio. Já 

havia passado diversas vezes na frente do museu, quando notou a exposição As 

Mulheres Palacianas, realizada no jardim, o que aumentou o seu desejo de 

conhecer o espaço. Rodrigo se interessou a visitar o museu após a divulgação por 

parte de Flavia. 

A aposentada Dulcineia, mencionou o jardim como motivação, pois fazia 

atividade diária de caminhada no espaço, que considera muito agradável. Mas que 

não possuía grande desejo de visitar as exposições dentro do museu. Ela justificou 

que já havia entrado no Palácio há muitos anos e que não se interessava mais em 

voltar, pois, de acordo com as suas palavras, “o que tem lá dentro não muda”, 

mostrando falta de interesse sobre o conteúdo exposto no museu. 

Uma das turistas de Curitiba, Maria Tereza, disse que já havia visitado o 

museu algumas vezes e que decidiu voltar para apresentá-lo à estudante Anelise, 

com quem estava acompanhada. A “importância do patrimônio” foi a motivação 

destacada pela entrevistada, que mencionou ser militante política. O interesse de 

Anelise, que a acompanhava durante a visita, surgiu por meio do incentivo de Maria 

Tereza, que transmitiu a ela a importância do lugar. 

Dentre os fatores desfavoráveis mais citados pelos entrevistados, em relação 

às exposições, está a falta de visita guiada. Flavia e Rodrigo apontaram como uma 

limitação o fato de o museu apenas oferecer visita guiada se os interessados se 

responsabilizarem pela formação de um grupo antes de contatarem o setor 

responsável. Eles acham que deveria existir esse tipo de visita independente do 

número de pessoas, cabendo ao museu determinar horários para a saída dos 

grupos, que se formariam ocasionalmente no local. 
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As entrevistadas Maria Tereza e Anelise mencionaram a ausência de um guia 

impresso que facilitasse o entendimento da exposição, fornecendo melhores 

detalhes do acervo e contexto e, de acordo com Maria Tereza, possibilitasse a 

multiplicação do conteúdo do museu, no que diz respeito à divulgação das 

informações para outros visitantes em potencial e turistas, despertando o interesse 

em visitar o espaço. Maria Tereza complementa: “Anelise não está levando nada 

além das fotos. [...] Isso é algo educacional, pedagógico, didático; no turismo pra 

mexer com o desejo de vir”. 

A partir dessas afirmações, surge a questão da divulgação do espaço. Em 

relação a esse assunto, as entrevistadas Maria Tereza e Anelise, sugerem que falta 

divulgação consistente que facilite o conhecimento do público sobre o museu. Maria 

Tereza cita um acontecimento que ocorreu minutos antes de realizar a visitação: no 

ponto de ônibus, em frente ao Palácio, encontraram um grupo de meninas – turistas 

brasileiras – que não sabiam do que se tratava o lugar. O interesse de visitá-lo 

surgiu quando houve a explicação, por parte da entrevistada, sobre a existência do 

Museu da República. 

Os demais entrevistados não destacaram a divulgação como um problema, 

levando a acreditar que esse  problema afeta mais ao turista do que ao residente 

(especialmente o que mora no bairro). A falta de uma divulgação na parte externa foi 

citada como um problema significativo por Anelise. Maria Tereza sugeriu, como uma 

das soluções, o exemplo do que é feito em Curitiba, onde existem painéis de acrílico 

na frente dos patrimônios históricos com o intuito de apresentá-los à população ou a 

turistas. Ela, inclusive, criticou o fato de o museu ser pouco explorado turisticamente; 

nas palavras da educadora: “as pessoas não tem sensibilidade sobre a importância 

do museu. [...] Os turistas vem para o Rio e vão para todos os lugares, mas não 

passam por aqui”. 

No que diz respeito às exposições, a crítica dos entrevistados foi em relação a 

alguns textos que estavam apagados, dificultando a leitura. As turistas Anelise e 

Maria Tereza sentiram falta de textos que fornecessem melhor explicação sobre 

alguns objetos do acervo. Também citaram a falta de um material onde pudessem 

ser encontradas informações mais detalhadas da exposição, que facilitassem o 

entendimento. Apesar de os materiais existirem – o museu possui guias impressos 

para as exposições permanentes e de longa duração, em mais de uma língua –, 

muitas vezes eles estão em falta ou simplesmente não são oferecidos. 
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Em relação à divulgação, todos os entrevistados afirmaram que somente 

tomaram conhecimento sobre as exposições e atividades do museu após serem 

apresentados por terceiros ou após entrarem no Palácio. A primeira visita de Maria 

Tereza ao Palácio do Catete foi com um morador da cidade, o que facilitou, segundo 

ela, conhecer o espaço. Porém, apesar de já ter visitado o museu outras vezes, não 

tinha conhecimento sobre as outras galerias existentes na área do jardim ou sobre 

eventos que acontecem no local. O museu é dependente da divulgação de terceiros 

para atrair novos frequentadores, pois cumpre essa função com os próprios recursos 

de forma pouco eficaz. 

Apesar das críticas, a resposta foi unânime sobre a importância histórica do 

Museu da República. O entrevistado Rodrigo, disse que é um lugar para ir com a 

família e de contato com a própria identidade como cidadão brasileiro. Flavia se 

sentiu atraída pela beleza e requinte do Palácio. As turistas Anelise e Maria Tereza 

destacaram a necessidade de uma consciência política que falta na população 

residente. Maria Tereza complementa dizendo que: “[...] se apossar do Museu da 

República é uma questão civil do brasileiro; sentimento dos direitos, dos espaços e 

do interesse. Porque tudo o que tem aqui de historia foram direitos trabalhados”. 

Sobre a intenção de voltar, a entrevistada Dulcineia disse que retornaria 

apenas para o espaço dos jardins, apesar de reconhecer a importância do acervo 

histórico das exposições no Palácio. Ela aponta como motivo o fato de acreditar que 

já conheceu o museu e que não precisa entrar novamente, porque não teria nada 

diferente para ver. Quando a pesquisadora mencionou as exposições temporárias, 

ela disse: “falta companhia; sozinha eu não vou!”, sugerindo que não se sente à 

vontade para entrar e que se sentiria motivada se houvesse alguém com esse 

interesse em comum. 

No entanto, apesar de Dulcineia não demonstrar interesse pelo acervo  do 

museu, mencionou a mostra realizada no jardim (exposição de curta duração 

Mulheres Palacianas: Do Catete ao Alvorada) a avaliando positivamente e dizendo 

que o conteúdo estava, em suas palavras, “maravilhoso”. Os outros entrevistados 

também elogiaram a iniciativa e o conteúdo da exposição ao ar livre, que se mostrou 

um elemento positivo para despertar o interesse de quem fazia atividades não 

relacionadas à visitação do acervo, dando-os a oportunidade de estar em contato 

com a cultura e história, relacionadas ao tema da República. 
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Quando perguntados sobre a sinalização geral do espaço (Palácio e jardim) e 

a clareza sobre as informações a respeito da localização dos serviços disponíveis 

(onde fica cada exposição, a entrada e saída do museu, os banheiros, etc.), apenas 

o casal Rodrigo e Flavia disseram que se deslocaram sem dificuldade, apesar de 

estarem pela primeira vez no Museu da República. Anelise destacou que se sentiu 

confusa em relação à saída do Palácio, após visitar a exposição de curta duração 

sobre os 70 anos da CLT. Ela e Maria Tereza disseram que deveria haver melhor 

sinalização tanto nos jardins, que apontasse os serviços lá disponíveis, quanto 

dentro do Palácio, que conduzisse o público durante a visitação. Dulcineia se 

mostrou indiferente, dizendo que já frequenta o jardim há muitos anos e que já 

conhece o lugar. 

A entrevistada Maria Tereza, acrescentou uma crítica em relação à Sala do 

Encontro, que não fica localizada no primeiro ambiente, de modo a antecipar o 

conteúdo que o visitante está prestes a acompanhar. Também citou o fato de não 

poder levar um mapa impresso consigo, e de não ter uma indicação mais clara sobre 

a ordem do percurso a ser seguido, ficando a cargo dos guardas orientarem os 

visitantes. 

Quando questionados sobre a recepção por parte dos funcionários, os 

entrevistados Flavia, Rodrigo e Dulcineia se mostraram satisfeitos em relação ao 

atendimento, que consideraram cortês. As entrevistadas Anelise e Maria Tereza 

avaliaram o atendimento das guardas dentro do museu como um tratamento 

amistoso, onde há boa vontade, mas não efetivamente há preparo para a função. 

Maria Tereza cita que os funcionários se comportavam como, nas palavras dela: “a 

gente ta aqui só pra cuidar”, querendo dizer que apenas vigiavam o acervo, mas não 

sabiam ou se comprometiam a informar sobre qualquer conteúdo das exposições. 

Anelise complementa: “eles foram muito prestativos, mas nem sempre sabiam o que 

era [o acervo]; não sabiam muitas vezes o nome da sala”. Maria Tereza finaliza 

sugerindo: “por isso ajudaria muito ter algo escrito. Até para os funcionários ajudaria. 

Não tem nenhuma orientação do tipo: ‘silêncio’, ‘não fale alto’...”. Flavia e Rodrigo 

também acharam que os guardas deveriam orientar sobre o acervo e não apenas o 

caminho a ser percorrido pelos visitantes. 

Anelise e Maria Tereza contam algo que aconteceu momentos antes, 

ilustrando a falta de preparo dos funcionários: em uma sala do museu, uma criança 

corria enquanto os pais gritavam tentando contê-la, sem sucesso. Nesse caso, o 
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segurança não sabia como agir com a criança ou com os pais. Maria Tereza 

complementa: “o segurança nos ofereceu um lugar pra sentar enquanto 

esperávamos os pais enlouquecidos alcançarem a Gabi. Eu tô no museu eu quero 

concentração, tranquilidade...”. 

Por último, a pesquisadora perguntou se os entrevistados tinham 

conhecimento sobre a possibilidade de colocar as reclamações e sugestões em um 

livro disponibilizado pelo museu. Nenhum deles possuía essa informação, 

mostrando surpresa sobre a afirmação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A hospitalidade é um fator importante para convergir pessoas em uma 

localidade, sendo sua falta geradora de sentimento de hostilidade e vontade de não 

retornar. No turismo, a hospitalidade deve existir, em primeiro lugar, para o 

residente, que deve se identificar com o lugar e sentir-se acolhido. 

O Museu da República possui a particularidade de ser um centro de lazer 

capaz de reunir diferentes públicos, com diferentes objetivos de visita. O espaço 

pode ser basicamente dividido entre o jardim, que possui as características de uma 

praça pública, e o museu, que abriga as principais exposições, referentes à história 

da República. O desafio para um lugar multifuncional é se mostrar hospitaleiro diante 

de diferentes expectativas de acolhimento. 

As técnicas da etnografia e observação e as entrevistas aprofundadas com a 

direção do museu e visitantes, tornaram possível identificar no espaço medidas 

passíveis de serem analisadas, principalmente, pelos indicadores de acessibilidade, 

identidade e legibilidade; referentes à hospitalidade pública, utilizando-se a escala 

local. 

No que se refere à acessibilidade, o museu tem o objetivo de proporcionar 

informação, cultura e história num espaço aberto ao público em geral, a ponto de 

poder se definir como um lugar de cidadania. Um dos pontos positivos é a 

possibilidade de oferecer esse acesso para o público que se encontra distante 

fisicamente do Palácio, por meio da visita virtual, que pode ser realizada no site Era 

Virtual. Por outro lado, o Palácio deixa a desejar quando o assunto refere-se à 

acessibilidade física, visto que o edifício não é adaptado para deficientes. O acesso 

à informação também fica comprometido pela fraca divulgação do local e das 

atividades lá realizadas, passando despercebido por possíveis visitantes. 

Quanto à legibilidade, pode-se mencionar a consciência por parte da direção 

do museu da necessidade de garantir que o envio da mensagem possa ser recebido 

de forma eficaz pelo receptor, ao entender que o texto das exposições devem ser 

curtos, claros e simples para que, dessa maneira, possa garantir a compreensão por 

parte do público. A disponibilidade de mapas e prévia das exposições existentes no 

museu também são medidas que visam facilitar o acompanhamento do conteúdo. 

Materias impressos também são feitos para auxiliar nessa tarefa. Porém, essas 

iniciativas ainda não atendem as necessidades dos visitantes na prática. Os guias 
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impressos nem sempre são entregues, permanecendo sem o conhecimento do 

público. A disposição cronológica do acervo se mostrou deficiente quanto ao objetivo 

de expor com clareza o conteúdo das exposições e, além desses problemas, houve 

falta de contextualização de algumas partes do acervo. 

Quanto à identidade, nota-se constantemente nas exposições a iniciativa de, 

por meio de formas variadas, convidar o público a participar. As atividades e eventos 

que acontecem no espaço, visam o reconhecimento do museu como um lugar de 

lazer e encontro com outros membros da comunidade. A opinião do público é 

solicitada, no entanto, são ações pontuais, que não conseguem compreender com 

precisão o público que frequenta os espaços do museu. O visitante possui meios 

para expor o que deseja, porém poucos sabem os meios disponíveis para informar 

suas críticas e sugestões. 

O Museu da República é dividido entre as atividades realizadas na área 

interna e externa onde, muitas vezes, o público dos jardins não se sente convidado a 

entrar no Palácio e visitar as exposições históricas do museu. A hospitalidade é 

percebida de formas distintas no edifício e no jardim. O desafio do espaço é 

possibilitar a visão de um lugar único, onde o público possa se apropriar da história e 

cultura do acervo do museu. 

Também há características da hospitalidade profissional, no que diz respeito 

ao preparo dos funcionários para receber ao público. O espaço possui um modelo 

de hospitalidade, caracterizado pelas “guardetes”, que a direção acredita que 

possua melhor sensibilidade e atenção para lidar com o visitante. Entretanto, alguns 

entrevistados avaliaram o atendimento dos funcionários como um tratamento 

atencioso e cortês, porém despreparado para exercer a função, visto que não 

souberam como agir em determinadas situações ou prestar informações sobre o 

acervo, quando solicitados. 

A direção do Museu da República manifestou preocupação com a questão da 

hospitalidade no museu e que valoriza elementos que convidem a participação e 

identificação do público. Porém tem dificuldades em colocar medidas em prática 

devido, principalmente, à falta de recursos financeiros, de conhecimento do perfil 

dos que frequentam seus espaços e a deficiência na promoção e divulgação do 

museu e suas atividades. O baixo repasse de verba ao museu é um obstáculo que 

prejudica a concretização de projetos. Porém, é necessário manter uma equipe 

coesa e focada nos objetivos para que se utilize com mais eficiência os recursos 
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disponíveis, visando atender o visitante da melhor forma possível. Buscar o 

entendimento sobre o perfil de público que frequenta o museu e incentivar de forma 

mais eficiente as críticas e sugestões, seriam ações importantes para contribuir com 

o desenvolvimento da visitação do espaço, aumentando a percepção de 

hospitalidade. 

Dentre as limitações da pesquisa, estão a não realização de entrevistas com 

funcionários do museu, com o objetivo de entender de que forma apreendem a 

importância da hospitalidade e se estão alinhados aos objetivos do museu. 

A sugestão para trabalhos futuros seria uma pesquisa sobre a análise da 

cordialidade e preparo no atendimento ao residente e turista em um museu, 

identificando os indicadores capazes de apontar para resultados mais precisos no 

sentido de criar medidas que falicitem a percepção de hospitalidade por parte dos 

visitantes. 

Outra sugestão seria uma pesquisa mais aprofundada em relação ao 

planejamento da hospitalidade para o Museu da República, compreendendo outros 

espaços como a biblioteca, a livraria, o café, o cinema, entre outros, que também 

pertencem ao museu. 

Por fim, a tipologia de hospitalidade pública se mostrou de grande valia para a 

análise do museu, sendo que os indicadores de acessibilidade, identidade e 

legibiliade podem ser estudados em trabalho futuro, de forma a serem colocados 

como elementos de destaque para a avaliação da hospitalidade do local. 
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APÊNDICE A – Entrevistas Transcritas 

 

ENTREVISTA COM MAGALY CABRAL (diretora o Museu da República) 

Tempo de gravação: 59 min e 26 seg 

Realizada em 13 de Novembro de 2013 

 

 

P. Qual o órgão que administra o museu? 

M. É... o museu é um órgão do Instituto Brasileiro de Museus, é uma unidade 

museológica do instituto brasileiro de museus, que por sua vez é uma autarquia do 

ministério da cultura. Mas o museu da república é considerado um museu nacional e 

é um... Ele mesmo gere os recursos. Tem uma dotação orçamentária anual e ele 

trata com essa dotação orçamentária...  

 

P. Ele é mais independente... 

M. Ele é mais independente. O IBRAM tem trinta e três museus, é... desses trinta e 

três, sete são unidades autônomas, o resto é o IBRAM mesmo que cuida 

administrativamente. 

 

P. Isso facilita para vocês implementarem determinados projetos e... 

M. Facilita. Facilita de certa forma facilita. 

 

P. Quais são, atualmente, as principais exposições que vocês tem recebido mais 

atenção, mais visitas? 

M. Exposições aqui no Museu da República? 

 

P. É. Permanentes ou temporárias... 

M. Não, nós temos... aqui nós temos três tipos de exposições aqui no museu. Antes 

deixa eu dizer pra você: o Museu da República – pra você entender a exposição 

permanente – o museu da república é um museu de história, ele conta, ele tem que 

contar a história da república, né?! Mas ao mesmo tempo, ele foi antes o palácio de 

um rico fazendeiro, um homem rico do império que construiu esse palácio para viver 

na corte do rio de janeiro na segunda metade do séc XIX, Antonio Clemente Pinto, o 

Barão de Nova Friburgo. Quando depois disso – a família usou o palácio 22 anos – 
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depois o filho vendeu pra uma empresa que ia transformar o palácio em um hotel. O 

empreendimento não deu certo e um dos acionistas do empreendimento, 

conselheiro Mayrink, comprou as ações dos outros e ficou sendo o proprietário do 

Palácio Nova Friburgo. Só que ele tinha a casa dele aqui no rio, uma boa casa. 

Morou três meses no palácio, depois voltou pra casa dele. E passou a usar o palácio 

nos fins de semana, pra ir à praia, porque a praia batia aqui, a Baia de Guanabara 

batia aqui, nos fundos do palácio. Ainda não tinha o aterro, o Aterro do Flamengo foi 

construído em 1960. Então até 1960, o mar chegava aqui nos fundos do jardim do 

museu, do palácio. Ele emprestava o palácio para casais que vinham passar a lua 

de mel aqui no palácio... enfim... até que ele não agüentou e hipotecou o palácio. Na 

segunda... Resgatou... na segunda a hipoteca, ele vendeu o palácio pro governo 

brasileiro. E aí o governo brasileiro resolveu trazer a presidência da república para 

esse palácio, que até então, os dois primeiros presidentes da republica, Floriano e 

Deodoro, ocuparam o palácio Itamaraty. E ali, no centro da cidade, o palácio 

Itamaraty tava mal localizado, o centro da cidade do rio de janeiro era feio. E aqui 

não, aqui já era uma área, o catete, era uma área elegante, entre aspas digna de ter 

os presidentes da república. Então, o governo compra o palácio do conselheiro 

Mayrink, faz obras pra recebera presidência da república. Essas obras vão ser feitas 

em 1896, 1896, 1897. Só que as obras... Eles mexem no primeiro andar e no 

terceiro. O primeiro andar pra colocar a parte burocrática do governo, o governo 

militar. O terceiro andar, gabinete e residência do presidente da república. Então no 

primeiro e no terceiro andar do palácio, houve uma mexida... o segundo andar do 

palácio, permaneceu exatamente como era no tempo do barão, até os móveis 

permaneceram. 

 

P. Então já deu uma modificada no primeiro e no terceiro... 

M. O primeiro e o terceiro sofreram modificações... então você vê, por exemplo, no 

primeiro andar, você vê pinturas no teto, mas na parede não tem. Mas você vai ver 

janelas na parede, que mostram que ali havia uma pintura, ta. Terminaram com 

aquela pintura, mas se você vai fazendo uma prospecção você chega e vê que tinha 

uma pintura. O problema é prospectar as paredes inteiras e recuperar essas pinturas 

todas. Então o que nós fazemos é deixar uma janela pro visitante perceber que ali 

teve pintura um dia... Então o que aconteceu... O que acontece com o museu da 

República... Ele é um museu que vai contar a historia da republica – é obrigação 
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dele, ele é o museu da república –, mas ele ainda é, também, uma tipologia de 

museu que a gente chama de museu-casa, porque o segundo andar é como era a 

casa do barão, e como era a casa dos presidentes da republica: sala de jantar, sala 

de recepção, sala de piano, de música, sala de fumar... então ele é uma mistura de 

museu de história com museu-casa, ta?! 

 

Interrupção da fala. 

 

M. Isso foi à propósito de que pergunta...? 

P. Quais são as exposições... 

M. As exposições... então... nós temos a exposição permanente, que é o segundo 

andar. O segundo andar é permanente: onde era o salão de banquete é o salão de 

banquete; onde era o salão nobre é o salão nobre; ta lá! Então o segundo andar é 

uma casa. Ainda temos no primeiro andar o salão ministerial. Que era o salão onde 

os... o presidente da republica se reunia com os ministros. Está lá a mesa e as 

pastas dos ministérios. E temos no terceiro andar o quarto do Getúlio Vargas, que é 

o... não era para o Getúlio Vargas ter morado aqui no palácio no segundo governo 

dele de 1951 a 1955, ele morreu em 54, se matou em 54. Não era, porque aqui não 

era mais a residência dos presidentes da republica. Era só local de trabalho. Os 

presidentes da republica moram no palácio Guanabara, onde hoje é o Palácio do 

governo do estado. Mas Getulio resolveu morar aqui, e aí se mata aqui. Então o 

quarto dele ta mantido. É a casa... uma coisa de casa, é um quarto. Mantido como 

era o quarto dele. 

 

P. Então, o que aconteceu já é um atrativo por si só, não é? 

M. Exatamente. E aí, eu acho impossível que o museu da republica termine com 

esse quarto algum dia. Porque ele é tão procurado, tão visitado... No dia da morte do 

Getúlio, o que tem de visitante que vem aqui ao museu, visitante de idade que sobe 

a escadaria... tem visitante que sobre a escadaria e vai ao quarto dele... chega lá 

fora, os idosos... Então é impossível terminar com esse quarto do Getúlio aqui no 

museu. Então, esse aspecto do museu-casa que é uma exposição permanente. No 

máximo a gente pode modificar um objeto em cima do móvel pra avaliar. Depois a 

gente tem a exposição de longa duração... Nós temos a exposição no terceiro andar 

do museu, de longa duração, que se chama a ResPublica Brasileira, que trata da 
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história da república desde a proclamação até os dias atuais, tentando chegar nos 

dias atuais. Hoje ele [o terceiro andar] é ocupado, não é mais... exceto a cama do 

Getúlio, o quarto do Getúlio, o resto dele é todo ocupado com a exposição a 

ResPublica Brasileira. E temos as exposições temporárias, que ficam no primeiro 

andar, quando você entra à direita, tem três salas, que dão a exposição temporária. 

 

P. Tem uma parte aqui do museu, no jardim, que não sei se ainda possui a 

exposição A Fé que Move. Ela é do museu do folclore, ou... 

M. Não. Nem do museu do folclore nem nossa. Nós cedemos o espaço para um 

museu que tem essa exposição, ele veio nos procurar. E aí nós cedemos para expor 

no jardim. 

 

P. Ah, entendi. Então não tem... 

M. Não, nós fazemos exposições no jardim. Mas essa especificamente não era 

nossa. 

 

P. Essa especificamente. Mas normalmente o museu promove outras exposições... 

M. Normalmente, nós tentamos ter exposições no jardim. 

 

P. Eu sei daquela outra galeria... Galeria do Lago, é esse o nome? 

M. É. É outro momento do museu, que é uma área de exposição de arte 

contemporânea. A Galeria do Lago. É aqui embaixo. 

 

P. E, normalmente, é esse o tipo de exposição que tem lá, ou é apenas a que está 

atualmente? 

M. Esse tipo de exposição...? O que que você quer dizer com esse tipo? 

 

P. De arte contemporânea... 

M. Só arte contemporânea. 

 

P. Só arte contemporânea mesmo... 

M. A Galeria do Lago é só arte contemporânea. 

 

P. Entendi. Então, quais exposições que vão ter esse feriado. Vocês vão lançar... 
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M. Então eu tava dizendo que nós temos uma área de exposições temporárias, não 

é isso?! A área de exposições temporárias, a gente busca montar, ter ali naquela 

área, a possibilidade de três exposições ao ano. Não mais do que isso. Porque não 

adianta você... um ano tem 12 meses, pelo menos cada exposição tem que durar 

três meses... são nove meses... Mais três pra cada uma você ter um extra... 

desmontar, montar, você pintar, enfim... Leva um mês essa troca de exposição. Pra 

você repintar painéis e reproduzir uma nova exposição. Então nós buscamos fazer 

três exposições ao ano. Nem sempre conseguimos por falta de recursos. Então esse 

ano nós tivemos... Esse ano nós vamos inaugurar agora, sexta feira que é 

aniversário do museu, nós vamos inaugurar a terceira desse ano. Nós tivemos em 

fevereiro uma exposição em conjunto com Portugal, a Baixa de Lisboa e o Bairro do 

Catete. Depois em,  Agosto, nós tivemos uma exposição sobre o público do Museu: 

o Museu e Eu – você ta falando de hospitalidade – nós tivemos uma exposição 

chamada o Museu e Eu. As pessoas mandaram fotos aqui pro museu, fotos belas no 

Museu, nós fizemos uma campanha no Facebook... 

 

P. Aquele painel, inclusive, lá na entrada do museu, que ele tem uma foto do museu, 

incentivado a tirar uma foto sua... 

M. No final da exposição... Essa foi desmontada porque agora, nós estamos... 

vamos fazer uma exposição falando sobre os 70 anos da CLT, da Consolidação... da 

lei do trabalho... Consolidação das Leis do Trabalho. Ela faz 70 anos, é um assunto 

em pauta bastante discutido ainda. Trabalhadores e empresários, patrões ainda 

discutem essa lei... Nós inauguramos... E a lei completa 70 anos, completou no dia 

10 de novembro, ela entrou em vigor há 70 anos. Então a exposição é esse tema. E 

nós estamos inaugurando a terceira. É isso, as exposições temporárias buscam 

sempre fazer um zoom na exposição da República e trabalhar um tema da 

República. E tem as do jardim temporárias também que ou a gente cede o espaço, 

ou tenta fazer as nossas. 

 

P. Vocês também tem eventos aqui no jardim, né?! Sei que recentemente teve uma 

feira literária... 

M. Primavera dos Livros. Teve esse fim de semana que passou teve uma feira de 

ciências que a gente cedeu o espaço... a gente já, há vários anos, cede o espaço 

pra escolas do estado que fazem uma feira de ciências. 
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P. Anualmente vocês tem eventos fixos ou normalmente vocês... 

M. Depende dos recursos, né?! Pra gente fazer as coisas a gente nem sempre tem 

recursos... Esse ano, por exemplo, o museu recebeu R$ 44.000,00 pra dois museus, 

porque além do museu da república nós temos o Palácio Rio Ni... em Petrópolis que 

era a residência de verão dos presidentes da Republica. 

 

P. Mas isso é a verba total para o museu, pra tudo...? 

M. Sim senhora! Pra dois museus! Ta bom assim?! Desconta aí limpeza, segurança, 

jardim; isso é manutenção. To falando para atividades finalísticas. Exposição, 

concerto, atividades educativas, publicações. R$ 44.000,00! Mas ainda assim a 

gente faz coisa! Ainda assim, a gente consegue trabalhar! Então, por exemplo, 

agora dia 19 de novembro é o dia da bandeira, no dia 17 de novembro, no domingo 

– a gente vai fazer no domingo que é pra ter mais publico – nós estamos fazendo 

junto com a casa de Benjamin Constant – Benjamin Constant foi um dos fundadores 

da Republica – nós vamos fazer... lá vai ter uma exposição de artistas plásticos 

chamada: Amor Vírgula, o nome da exposição. Por que isso?! E nós aqui vamos 

trabalhar com crianças fazendo a sua bandeira, com a palavra amor ou não? E 

fazendo uma enquete junto ao público pra, que que eles acham se a bandeira 

brasileira passa a ter a palavra amor? Porque o lema dos positivistas na republica 

era: amor, ordem e progresso, mas os brasileiros que fizeram a bandeira resolveram 

colocar só ordem e progresso. A palavra amor não entrou. Então a agente quer 

saber: você gostaria que tivesse a palavra amor na sua bandeira. Então é uma 

atividade assim no domingo. Então... Então essa atividade, por exemplo... a gente 

tem criatividade... a gente faz atividade mesmo sem dinheiro. Então é isso... Em 

princípio a gente comemora proclamação da republica, que é o aniversário do 

museu. O dia da criança a gente comemora, o dia do meio ambiente nesse jardim, a 

gente comemora... Tem algumas data que a agente comemora... Com ou sem 

dinheiro a gente faz alguma coisa... 

 

P. Vocês tem controle de média anual de visitante? 

M. Anualmente a gente fica entre 50 e poucos a 60 mil visitantes no ano. 

 

P. 60 mil? 
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M. É baixo, eu acho muito baixo. 

 

P. Mas você diz essa média incluindo jardins...? 

M. Não! Não, a gente só conta visitante no museu. Jardim é aberto ao público das 

8:00h da manhã até às 18:00h da tarde... até as 20:00h da noite tem gente aí... 

Como é que eu vou contar jardim?! Jardim vem pra sentar pra ficar aí o dia inteiro... 

Tem senhores de idade que todo o dia vem pra cá... Isso não é contar visitação! Já 

houve gente aqui que no passado contou publico do jardim como visitante. Não é 

visitante! 

 

P. É porque é um perfil diferente, na verdade... 

M. Completamente. Completamente. 

 

P. Mas vocês tem feito atividades pra tentar chamar esse publico a entrar no 

museu? 

M. Olha, quando eu assumi a direção aqui do museu – 2007 – estava em greve. O 

museu tava em greve... os museus estavam em greve. E o jardim estava fechado ao 

publico. A reclamação era em relação ao jardim. Em relação ao museu estar 

fechado, não havia reclamação nenhuma. Estavam preocupados com o jardim estar 

fechado ao publico! Aí eu negociei... Há um determinado momento eu abri o jardim 

ao publico. Isso me chamou atenção, quer dizer, estão preocupados com o jardim, 

mas não estão preocupados com o museu. Na primeira exposição que eu inaugurei 

aqui... que foi... Eu assumi em junho de 2007. Em 2008 a gente abriu a exposição 

comemorativa, em novembro, no dia 15 de novembro, aniversário do museu. E a 

gente abriu uma exposição comemorando os 20 anos da Constituição Brasileira... 

uma grande exposição! Ta todo mundo sentado no jardim esperando a abertura da 

exposição, que... A bomba...! Tinha espaço montado pra coquetel. Aí eu peguei o 

microfone e convidei todo mundo pra abertura da exposição dentro do museu. O 

pessoal que freqüenta o jardim permaneceu sentado e não foi lá dentro visitar a 

exposição. Aí eu: “tem alguma coisa errada!” Aí tive uma oportunidade de um 

recurso, fiz uma pesquisa no jardim sobre a visita ao museu. É... 25% das pessoas 

que freqüentam o jardim diariamente não tinham visitado a exposição. Ela já estava 

há um ano e eles não tinham visitado a exposição! Eu achei péssimo! Ah, não, 

Peraí... não é isso não. 25% das pessoas que freqüentam o jardim, nunca tinham 
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visitado o museu. Dos que já conheciam o museu, 89% não tinham visitado a nova 

exposição temporária. É péssimo! Teve gente que falou pra mim: “Ah, 25% é um 

número pequeno”. Eu não considero, porque se ele vem diariamente aqui, uma vez 

na vida ele podia ter entrado no museu! 

 

P. Sim a pessoa que vem ela vem a passeio, então não custa nada entrar pra 

observar o museu. 

M. Aí começamos a fazer tentativas de aproximação. O setor educativo foi a essas 

pessoas que vem diariamente e ficam sentadas no banco, e eles disseram: “Ah não 

a gente vai”... Porque tinham, no questionário, tinham respondido: “ah, se tivesse 

visita guiada”. Aí a gente foi oferecer: “não hoje não, deixa pra amanha”. Aí voltava 

amanha: “não hoje não. Vamo deixar pra outro dia”. Então há pessoas que 

freqüentam o jardim e não querem saber do outras atividades. Só se tiver comida! 

Se tiver comida eles querem. Nem música às vezes! Nem música às vezes! Tem 

grupos que se reúnem aqui no fim do dia, e ficam até 8h da noite – grupos de 

idosos... Eles cantam. Mas quando a gente tem uma atividade musical, nem sempre 

eles se chegam pra participar da atividade musical. Eles querem eles, cantar e tocar. 

Entendeu?! Então é complicado! É um público que você tem que ta ali 

permanentemente buscando... A gente já fez serestas com cantores profissionais... 

Já fez... Gosta de seresta? Então vamos fazer... Tem um colega nosso, que trabalha 

aqui no museu, ele trabalhou há – trabalha hoje – ele trabalhou... 30 anos quando 

ele trabalhou pela primeira vez aqui. Ele disse que olhava as pessoas sentadas no 

jardim e pensava: “eu tenho que oferecer alguma coisa a eles”. Ele olhou pro jardim 

e disse: “não, eu tenho que oferecer alguma pra essas pessoas sentadas... Aí foi lá: 

“Ah, o que vocês querem? Podemos fazer umas oficinas...”. A resposta foi: “Deixa a 

gente sentado, quieto aqui”. 

 

P. Mas esse público, a maior parte é idoso, né?! 

M. É... o público que fica sentado ali é idoso. De manhã tem as mães, com 

crianças... A gente vive buscando ver o que que pode oferecer... Agora, a gente faz 

atividades buscando envolver a comunidade, com certeza, né?! Essas atividades de 

música, teatro... A gente faz... As exposições procuram envolver o visitante. Quase 

todas as nossas exposições elas terminam convidando o visitante pra fazer alguma 
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coisa. Escrever, tirar fotografia, deixar a sua opinião. Mas a lei de trabalho a gente 

vai perguntar ao visitante o que ele acha da lei 70 anos depois... enfim... 

 

P. Então na verdade, o visitante que vem aqui para o museu, não necessariamente 

ele estava desfrutando do jardim e resolveu entrar. Na verdade ele vem de outros 

lugares, já com interesse de visitar o museu. 

M. Com interesse de visitar o museu... Então a gente tem o público que ta aí no 

jardim diariamente, usando o jardim pra lazer. Muitos vão visitar essas exposições 

temporárias, mas tem uns que não vão. Eu gostaria, se tivesse dinheiro, eu faria 

uma pesquisa anualmente com eles. Mas não tenho dinheiro, não tenho gente. 

Então importa vir... Mas eu gostaria de...  Agora, por exemplo, a exposição da 

republica, A ResPublica Brasileira. No ano passado eu consegui um dinheirinho, 

fizemos uma pesquisa sobre a exposição pra saber: a exposição está atingindo o 

visitante? os textos estão direito? As imagens estão boas? Os professores acham 

que a exposição atende suas necessidades? É um sucesso alunos de 2º grau. 

Professores de 2º grau gostam muito da exposição e utilizam muito a exposição pras 

suas aulas. A pesquisa mostrou isso. Então sempre que eu posso, que a gente pode 

aqui no museu, a gente faz pesquisa de publico. Sempre. Tem que ter dinheiro pra 

poder fazer, mas acho que é uma obrigação nossa fazer pesquisa de público. A 

gente também, por exemplo, com atividades educativas, quando a gente fez a 

exposição sobre os 20 anos da constituição brasileira, a última sala da exposição ela 

era dedicada ao visitante, pra perguntar ao visitante o que ele achava da 

constituição brasileira 20 anos depois: ela atendia aos interesses dos cidadãos? E 

as pessoas respondiam, usavam computador pra escrever, gravador pra gravar, 

deixavam coisas escritas, tinham um painel cheio de letras que eles formavam 

frases ou palavras... E todos os dias nós tínhamos duas pessoas que iam recolher 

tudo isso que o visitante deixava, e foram sistematizando... E isso virou um livro. 

Uma publicação que a gente chamou “A voz e a letra do cidadão”. Aí fizemos um 

projeto com a escola Tancredo Neves – vizinha aqui ao museu – trabalhamos desde 

os pequenininhos até o EJA (Ensino de Jovens e Adultos). A turma da RUTH 

(senhoras e senhores de 70, 75 anos de idade). Alguns nunca tinham vindo ao 

museu. Por que nunca tinham vindo ao museu? Porque trabalhavam a semana 

inteira e chegavam em casa muito tarde. Trabalhavam Sábado e Domingo e tavam 

cansados. Mas também porque não se achavam à vontade pra vir ao museu. O 
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museu não era pra eles. Passou a ser. Na primeira vez que eles vieram visitar o 

museu, dentro do projeto educativo, nós fizemos questão que eles entrassem pela 

porta da frente, e não pelos fundos que seria natural, porque o museu tava fechado, 

à noite o museu tava abrindo só pra recebe-los. A gente fez questão de abrir a porta 

da frente e eles entrarem pela porta da frente. Depois a partir da terceira vez, aí 

entrava pelos fundos. Hoje alguns deles, freqüentam aqui as coisas do museu. 

Então é isso que a gente vai buscando com a comunidade, como trabalhar. 

 

P. Vocês tem dados de perfil de visitantes: se eles são turistas ou se são mais 

locais? 

M. Nós começamos a fazer... nós temos um livro de críticas e sugestões, que fica 

aberto pro visitante escrever o que quiser. E a gente responde. Isso é uma coisa. A 

gente começou... Tem uma pesquisa que a gente fez no observatório de público, 

que é... A gente não tem o perfil total do visitante... Nós estamos fazendo agora... 

Agora não, desde o ano passado... Nós temos uma filipeta que fica lá na entrada do 

museu... [imprime a filipeta] A partir dessa filipeta, um colega nosso está começando 

a fazer um perfil... Ela não é desse tamanho não, esse tamanho... É uma filipeta, 

que fica lá na entrada do museu. [entrega a impressão]. Fique em contato. [mostra 

as impressões] Ela é desse tamanhozinho [indica o tamanho]. A gente oferece e 

pede se ele quer participar e... 

 

P. Aí vocês fazem uma espécie de cadastro? 

M. Exatamente. Eles passam a receber por e-mail convites de exposições, de 

atividades do museu. E ao mesmo tempo está se levantando o perfil do visitante. 

Mas eu gostaria de ter maiores dados, pra anualmente eu ter uma visão maior. Mas 

quando eu dirigi a casa de Rui Barbosa eu fiz isso. Consegui ter um perfil melhor. 

 

P. Mas você tem uma noção de número? 

M. Não. Não. Eu posso pegar uma pesquisa de campo, mas não vai... Houve um 

ano que fez uma pesquisa, não vai ter uma coisa fixa que eu possa lhe dizer... Agora 

o museu da República, como ele fica aqui nesse bairro do catete, ele tem um perfil 

muito variado. Às vezes que a gente fica lá dentro do Museu prestando atenção à 

visitação, tem de tudo: tem a senhora muito elegante, toda muito bem vestida, e tem 

o chinelo de dedo, o à vontade. Você vê que... vem aqui usar o jardim aí entra – os 
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de fora, não são os usuários que se sentam aqui todo o dia – vem pra curtir o Jardim 

em dia, em um Domingo. Domingo a gente recebe 2 mil pessoas aqui nesse jardim. 

Aí visitam o museu, a visitação dia de domingo vai a 700, 800 pessoas no domingo. 

E é de graça. A gente não cobra às 4as feiras e aos domingos. E eu acho que 

domingo é fundamental não cobrar, porque é o dia de lazer. Então a visitação no 

domingo vão 700 pessoas, 800 pessoas. E aí você vê uma variedade de público: 

jovem, classe mais favorecida, menos favorecida, ta tudo lá dentro do museu, dá pra 

dizer isso em relação à visitação do museu. 

 

P. Vocês tem alguma ação, ou atividade específica, que vocês fazem pensando no 

turista, seja ele brasileiro ou estrangeiro? 

M. Não. Específico para o turista, não. Exceto buscar fazer materiais. Por exemplo: o 

guia do museu é bilíngüe, tem textos em inglês dentro do museu – tem textos em 

português, tem o texto em inglês –, tem folder em espanhol e em inglês, a exposição 

da ResPublica tem folder em inglês e espanhol – em português também, é claro – 

então sempre que a gente pode, a gente busca pelo menos ter o inglês para o 

turista. Mas ações assim, dirigida para, especificamente o turista são essas, de 

publicações. Essa é uma ação, publicações, ponto. Mal tem dinheiro pra fazer pro 

nosso! Vai vir dinheiro pro turista, né?! Não dá! Mas por exemplo, o museu criou um 

circuito pra atender a guias de turismo e pensando no turista. Nós temos um circuito 

chamado sítios históricos da Republica. Então sai daqui do museu, passa na casa 

de Benjamin Constant, Casa de Deodoro, Floriano Peixoto, Praça da Republica, 

Palácio do Itamaraty é um circuito que conta a história... a Igreja Positivista... Que 

conta a historia da República. Isso foi feito pra turista e para Guia de turismo, pro 

guia... 

 

P. Passar para o turista... 

M. Passar para o turista. 

 

P. Então o guia que quisesse, poderia vir aqui solicitar a vocês essa... 

M. Nós fizemos várias vezes esse circuito. A gente fez assim pra 600 guias de 

turismo. Não fizemos mais porque não temos dinheiro. Com R$ 44 mil reais eu não 

posso fazer nada. Mas idéias nós temos, né?! Materiais a gente tem [aponta para a 

cabeça]. 
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P. Tem alguma preparação dos funcionários do museu? 

M. Isso nós temos... tem... acabamos de preparar – já tinha, já fazia verbalmente – 

agora a gente fez por escrito um guia pras guardetes. 

 

P. Vocês quiseram, fizeram essa escolha mesmo de só botar mulheres? 

M. [Sinal negativo com a cabeça] Quando eu cheguei aqui no museu já eram 

guardetes, quando eu cheguei em 2007. Eu mantive, eu achei até legal. Acho que 

elas tem mais sensibilidade pra tratar com os visitantes, temos que 

permanentemente estar em cima treinando... o problema é que elas são 

terceirizadas às vezes vão embora, aí troca, a gente tem que estar sempre assim... 

Nós fizemos um guia pra elas, o educativo e a museologia fazem um treinamento 

com elas, com a moça da portaria... Afinal de contas essas informações todas que 

eu lhe passei da experiência no museu, eu tenho que levar em consideração isso. 

Então a primeira coisa, quem chega no museu encontra no portaria uma pessoa 

atenciosa que dê informações, educada, sorridente... 

 

P. Uma coisa que eu notei realmente, porque os guardas ou as guardetes que eu 

falei e tal, troquei uma idéia, super educados, atenciosos. 

M. E volta e meia a gente tem... Um plantonista anota faz anotações num livro, sobre 

alguma coisa, depois manda um e-mail pra mim, pra falar: “Oh o plantão teve esse 

tipo de problema...” De vez em quando elas esquecem, aí ficam no celular... 

 

P. Até porque ninguém fica tomando conta o tempo inteiro... 

M. É exatamente. Então precisa que o plantonista seja uma pessoa atuante, pra 

estar junto delas e elas então desenvolverem o hábito de um comportamento 

adequado. Você tem que estar permanentemente em atenção a isso. O educativo, a 

museologia, todos tem que estar em atenção a isso. Mas a gente faz treinamentos, 

tenta fazer com que compreendam a importância de receber bem ao públco. 

 

P. É um trabalho constante realmente. Bom, eu fiz uma pergunta, mas acho que 

aqui é meio dispensável, porque a gente já discutiu sobre isso: quais as medidas 

que considera mais importante pra garantir a hospitalidade ao visitante do museu? 
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M. Primeiro lugar é isso, eu acho que as pessoas que lidam com o público, aqueles 

que estão ali presentes dentro do museu, tem que ter a maior gentileza, receber 

bem. Levando em conta essa questão da experiência museal: a finalização é 

fundamental, as pessoas que recebem... Essas são as primeiras medidas que a 

gente toma. Então isso nós já temos feito várias ações nesse sentido. Aí tem a 

questão da acessibilidade, pensando nesse público. Infelizmente isso requer 

recursos. Eu já tive... Eu tenho um projeto de acessibilidade que envolve o cego, o 

surdo e o cadeirante. Mas consegui executar o projeto ainda. 

 

P. É complicado, porque são varias situações diferentes... 

M. Exatamente, mas nós temos que perseguir isso. Nós temos que perseguir. O 

projeto ta pronto, ele existe, eu já inscrevi em outros... Vamo ver! Espero que a 

gente... Até porque é lei! Então, portanto, temos que atender, né?! Mas tem a outra 

acessibilidade também que é essa das pessoas que não freqüentam o museu, 

porque não se sentem acolhidos dentro do museu. E aí entra a questão da 

identidade. Esse visitante, ele se identifica dentro do museu? Ele se encontra dentro 

do museu? O museu diz alguma coisa pra ele? Então o que a gente busca fazer?! 

Com as exposições fazer com que o visitante participe da exposição, né?! É essa a 

intenção. Tem sempre um momento que a gente convida. A gente fez, por exemplo, 

ano passado, a gente fez uma exposição que era um jogo. O visitante jogava dentro 

do museu, com três objetos, dentro do museu. No final ele tinha o objeto que a gente 

dizia pro visitante que nós não sabíamos o que que era. Então nós não somos 

donos da verdade. Nós não sabemos o que que é aquele objeto. E aí a gente 

perguntava pro visitante: “Você sabe? Ajude-nos a descobrir o que é esse objeto”. E 

vários visitantes participaram, nenhum chegou perto. Agora a gente conseguiu 

descobrir o que que é o objeto... Ano passado em Lisboa eu consegui descobrir o 

que que é o objeto. É um pente! Mas faltavam coisas nele pra gente identificar. 

Então a gente busca que o visitante se identifique dentro do museu. Agora, essa 

questão da identidade... qual é a outra forma pra atender essa questão da 

identidade? É desenvolver atividades que tragam as pessoas pra dentro do museu e 

que eles se encontrem, então, dentro do museu e comecem a se sentir parte do 

museu. Um museu de comunidade é fácil de fazer isso. Um museu como o nosso é 

mais difícil, mas a gente ta em busca disso o tempo inteiro. A gente ta procurando 

isso o tempo inteiro. 
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P. Essa questão de o visitante entender “o museu é seu também”, então você tem... 

M. Mas ele... ele é seu também, ele é meu... Se eu sentir que eu to sendo vista ali 

dentro, que eu to sendo tratada ali dentro. Isso não é fácil. 

 

P. Na verdade o acesso e... 

M. O acesso não basta! 

 

P. Não basta. A pessoa também tem que se sentir parte. 

M. E aí, como é que a gente faz: os temas da exposições, o convite a participar das 

exposição, deixando opinião, tirando fotografia... É uma forma de criar essa situação 

de identidade. Essa exposição que a gente fez “O Museu e Eu”, no dia da 

inauguração, tinha moça mostrando a fotografia dela criancinha aqui no jardim do 

museu. Então, essa exposição foi super envolvente com o público do museu. E a 

gente dizendo pro público que: “você é o nosso patrimônio! O museu não existe sem 

você”. A gente ta querendo – esbarra sempre nos recursos – a gente quer 

transformar essa exposição numa publicação “O Museu e Eu”. A gente ta querendo 

fazer isso, né?! Vamos ver se a gente consegue. E ainda, entra na sua terceira 

questão da legibilidade. O tempo inteiro aqui na montagem das exposições – eu até 

nem vi os textos dessa que nós vamos inaugurar, mas de tanto eu falar, a equipe já 

sabe –, texto tem que ser curto, objetivo e de fácil leitura e compreensão. Eu não 

admito aqui... Porque tem museus cujos textos de exposição são verdadeiros 

tratados, né?! A curadoria da exposição escreve o texto para se dirigir aos seus 

pares, pra dizer para os seus pares: “Olha como eu sou inteligente! Olha o meu texto 

como é difícil, bonito, cheio de palavras...” E o público não entende nada do que ta 

sendo dito ali. Então eu tenho sempre essa preocupação: o texto tem que ser curto, 

objetivo e de fácil compreensão. Aí, se a gente quer botar mais coisa, bota um texto 

do lado. O visitante pode pegar. Aqueles que querem saber mais, eles podem ter um 

texto e ler. Primeiro que ler em pé é horrível, né?! Ler em pé é... Então, se tem um 

texto imenso pra ler, eu não leio! Eu não leio! 

 

P. Até começa a ler motivado, chega no meio interrompe... 
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M. E texto com palavras difíceis... Então, a gente pensa que no museu já é uma 

filosofia da equipe: vamos buscar fazer textos curtos e objetivos... e legíveis, né?! Se 

a gente pode... 


